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АНОТАЦІЯ 

Вергунов В.А. Науково-організаційні засади функціонування сільськогос-

подарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ ст. – поча-

ток ХХІ ст.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. – Національна наукова сільсько-

господарська бібліотека НААН, Київ, Державний вищий навчальний заклад «Пе-

реяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Ско-

вороди» Міністерства освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький, 2018. 

Аналіз наукової розробки проблеми становлення і розвитку сільськогоспо-

дарської дослідної справи в Україні другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. за-

свідчив відсутність цілісних системних досліджень. Наявні історіографічні напра-

цювання формують такі предметно-тематичні групи: розвиток сільськогосподар-

ської дослідної справи як галузі знань та її організації; еволюційний поступ нау-

ково-освітнього забезпечення аграрної галузі; теоретико-методологічні засади ро-

звитку галузевих напрямів дослідництва; регіональні особливості наукового су-

проводу веденням сільського господарства. Виділено три хронологічні періоди в 

історіографії дослідження, які різняться теоретико-методологічними підходами. У 

добу незалежності держави відбувається структуризація історіографічного прос-

тору, яка потребує комплексного аналізу й узагальнення складових еволюційного 

поступу вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи в Україні. 

Об’єктивне відтворення історії становлення та розвитку сільськогосподар-

ської дослідної справи в Україні ґрунтується на використанні повноцінної джере-

льної бази, яку формують архівні документи і рукописні матеріали; збірники опу-

блікованих архівних документів і матеріалів ННСГБ НААН; опубліковані офіцій-

ні законодавчі та регламентуючі документи органів державної влади; наукові 

праці вчених з галузевого дослідництва; біо-, бібліографічні покажчики; енцикло-

педичні та довідкові видання; публікації в засобах масової інформації та ін.  

Дослідницький пошук ґрунтується на загальнонаукових принципах історич-

ної достовірності, об’єктивності, системності, комплексності, науковості, багато-
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факторності та всебічності, наукового плюралізму і, водночас, на новітніх історіо-

графічних, історіософських напрацюваннях провідних вітчизняних дослідників. У 

дисертаційному дослідженні комплексно використано загальнонаукові, міждис-

циплінарні та історичні методи, методи джерелознавчого, архівознавчого та тер-

мінознавчого аналізу.  

Доведено, що формування державної політики регулювання розвитку сіль-

ськогосподарської галузі в період після аграрної реформи 1861 р. і особливо сто-

липінської на основі приватної власності набуло специфічних рис планової еко-

номіки у радянський період, повернулось до основних ринкових принципів у су-

часний період. Удосконалення умовних моделей ведення сільського господарства 

відбувалось під впливом формування всіх складових українського суспільства. 

Різні системи влади через законодавчі рішення сприяли підвищенню продуктив-

ності сільськогосподарського виробництва, зокрема за рахунок забезпечення його 

наукового супроводу. Державна підтримка дала змогу вітчизняному сільському 

господарству розвинутися до революційних подій 1917 р. і ввести Україну до 

числа провідних експортерів сільськогосподарської продукції та її переробки у 

світі. 

Обґрунтовано, що трансформаційний поступ у розумінні понять «сільське 

господарство» і «сільськогосподарська дослідна справа» відбувалося у межах 

умовного періодизаційного формату розвитку вітчизняної аграрної галузі. Ста-

новлення галузевого дослідництва здійснювався самобутнім шляхом, насамперед, 

за рахунок приватної ініціативи. Завдячуючи діяльності плеяди видатних вітчиз-

няних учених-аграріїв та прогресивних господарів, а також системі взаємодопов-

нюючих заохочувальних заходів, в першу чергу з боку держави, на межі ХІХ–

ХХ ст. відбулося офіційне формалізоване ствердження сільськогосподарської до-

слідної справи як галузі знань та організації.  

Показано, що сучасне поняття «сільське господарство» увібрало все прин-

ципове, що тлумачилося, у вітчизняних енциклопедичних та довідкових видан-

нях, підручниках і працях окремих розбудовників сільськогосподарської дослід-

ної справи. Ключовими моментами в цьому визначенні залишається система ви-
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робництва сільськогосподарської продукції, а також її переробки. Незважаючи на 

стверджений стандарт поняття «сільське господарство», провідні вчені продов-

жують удосконалювати його трактування шляхом певної деталізації складових, 

або розширення спектру сприйняття. Зберігається трансформаційний підтекст ро-

зуміння впливу результатів галузевого дослідництва на поняття «сільське госпо-

дарство» як провідного сектору економіки держави та певний зворотній 

взаємозв’язок через еволюцію поняття «сільськогосподарська дослідна справа». 

Встановлено, що науково обґрунтовані методики проведення польового та 

вегетаційного дослідів з’являються наприкінці ХІХ ст., як і постійно діючі до-

слідні установи, що сприяє появі вітчизняної сільськогосподарської дослідної 

справи як складової сучасного природознавства. Державною необхідністю сільсь-

когосподарська дослідна справа стала тільки після остаточного встановлення ра-

дянської влади на переважній більшості українських земель. Надалі удосконалю-

валося й поглиблювалося смислове наповнення основоположних принципів ве-

дення сільськогосподарської дослідної справи. Новий якісний етап у формуванні 

теоретико-методологічного та функціонального наповнення поняття «сільсько-

господарська дослідна справа» розпочався з 20-х рр. минулого століття у супро-

воді політизованого державницького контролю. Класичне визначення й розуміння 

складових поняття «сільськогосподарська дослідна справа» у середині 1950-х рр. 

доповнили методологічні та філософські аспекти розвитку галузевого до-

слідництва, бачення агрономії як основи наукового забезпечення ведення сільсь-

кого господарства та конкретизація переліку галузевих напрямів, що наповнюють 

це поняття. Подальша теоретизація процесу дослідництва сприяла розвитку 

всебічності визначення й удосконалення поняття «сільськогосподарська дослідна 

справа», а також розгляду її історичного поступу з урахуванням вже новітніх нау-

кових знань та умінь. 

Доведено, що В.В. Докучаєв і В.І. Вернадський опрацювали основоположні 

висновки із питань теорії і практики морфолого-генетичного ґрунтознавства, ви-

готовили ґрунтові карти Полтавської губернії, що стали першими стосовно окре-

мих адміністративних одиниць територіального поділу країни з використанням 
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морфолого-генетичного підходу в оцінці не тільки в історії Російської імперії, а й 

у світі. Ці провідні вчені вперше у світовій ґрунтознавчій практиці теоретично 

обґрунтували генетичний зв’язок між різноманітними типами ґрунтів, з одного 

боку, та елементами рельєфу – з іншого, вказали на роль біологічного фактору 

ґрунтоутворення, живої речовини та продуктів її життєдіяльності. Практичні 

успіхи у використанні знань про ґрунти дозволили створити ґрунтові карти тери-

торій країни, отже – стати методичною основою розробки вивчення їх для потреб 

спеціалізації у веденні сільськогосподарського виробництва – основи основ про-

довольчої безпеки будь-якої країни. Як наслідок, почався активний процес ро-

звитку сільськогосподарської дослідної справи, що стало обов’язковою умовою 

подальшого поступу аграрного сектору держави.  

Розкрито державницьке бачення В.І. Вернадським проблем та місця сільсь-

когосподарської дослідної справи, яке полягало в державній підтримці вирішення 

аграрного питання, що визначало ідеї соціальної справедливості, державної стій-

кості, державної економії, максимально виваженого використання природних ви-

робничих сил держави, зв’язку державного господарства зі світовим та зрівняння 

цього господарства до рівня даного часу й задоволення державних зобов’язань. 

Обіймаючи керівні посади новостворюваних науково-освітніх інституцій, 

В.І. Вернадський започаткував функціонування Сільськогосподарського вченого 

комітету України – моделі координуючого організаційного початку галузевого 

дослідництва в Україні у роки перших сподівань державності, відпрацьований 

тоді механізм якої успішно організаційно функціонує й до сьогодні.  

Доведено, що передумовами організаційної появи сільськогосподарської 

дослідної справи є: приватна ініціатива прогресивних представників аристократії, 

великих землевласників та інтелігенції, сформованої як окремий прошарок суспі-

льства в середині ХІХ ст.; скасування кріпацтва згідно з Маніфестом Олександ-

ра ІІ від 3 березня (19 лютого) 1861 р.; численні посухи; запровадження францу-

зької системи освіти згідно із законодавчим актом Олександра І «Попередні пра-

вила народної освіти» в 1803 р., що сприяло розширенню промислового виробни-

цтва, стрімкому зростанню чисельності населення, появі великих індустріальних 
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міст, перепрофілюванню вітчизняного хліборобства, або появі торговельного зем-

леробства у 7080-х рр. ХІХ ст. Видатну організаційну функцію щодо розгортан-

ня спеціальної фахової освіти й особливо суспільної агрономії відіграли створені 

указом Олександра ІІ «Положення про губернські та повітові земські установи» та 

їх введення в дію з 1 січня 1864 р. у 33 губерніях Європейської Росії, а також за-

провадження творчих фахових об’єднань у вигляді товариств і спеціалізованих 

з’їздів. Становленню сільськогосподарської дослідної справи сприяли: діяльність 

церкви у запровадженні наукових підходів для потреб сільського господарства та 

освіченості; розвиток вітчизняного цукровиробництва з 1800 р.; розгортання сіль-

ськогосподарських меліорацій; інтенсивний розвиток бібліографії сільськогоспо-

дарської літератури та статистики; еволюція суспільної агрономії та ін.  

Формалізація сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань оста-

точно завершилася 10 грудня 1883 р. після захисту В.В. Докучаєвим докторської 

дисертації та виходу його праці «Російський чорнозем», а як організації з появою 

28 жовтня (10 листопада) 1884 р. першої постійно діючої казенної організаційної 

одиниці – Полтавського дослідного поля. Запізнюючись у порівнянні з Європою 

щодо організації галузевого дослідництва майже на 50 років, вітчизняна аграрна 

наука, або як тоді її називали  агрономія, за досить короткий проміжок часу на-

прикінці XIX – початку XX ст. завдяки продуманій системі державної підтримки 

щодо свого належного існування довела свою необхідність як дієвого важеля під-

вищення продуктивності полів і ферм.  

Здійснено періодизацію становлення й розвитку сільськогосподарської осві-

ти в Україні. Доведено, що сільськогосподарська дослідна справа вийшла з лона 

вищої галузевої освіти або в третій період її розвитку. Запропоновано відповідну 

умовну етапність еволюції її організаційних основ. 

Вперше систематизовано мережу різнотипних експериментальних інститу-

цій, а також визначено перші координаційні центри з наукового забезпечення ве-

дення сільського господарства та встановлено специфіку їх діяльності. Доведено, 

що Сільськогосподарський науковий комітет України, а потім його правонаступ-

ник у вигляді Науково-Консультаційної Ради Наркомзему УСРР за сукупністю 



7 

 

статутних функцій, методів і завдань у роботі, організаційною побудовою повніс-

тю відповідали класичній академічній структурі. З часом змінювалося тільки на-

повнення кількісного структурування інституцій та їх назва, а сама модель або 

підхід через Сільськогосподарський науковий комітет України, Науково-

Консультаційну Раду Наркомзему УСРР, Всеукраїнську академію сільськогоспо-

дарських наук, Українську філію ВАСГНІЛ, відділ сільськогосподарських наук 

АН УРСР, Українську академію сільськогосподарських наук, Південне відділення 

ВАСГНІЛ, Національну академію аграрних наук України діє й до сьогодення. На 

відміну від НАН України, що інституціонально тільки створювалась у листопаді 

1918 р., СГВКУ на момент початку роботи вже мав дієву розгалужену структуру 

дослідних полів і станцій з координуючими регіональними побудовами, а також із 

багаторічною історією та відкриттями світового виміру, традиціями. За таких 

умов з окремих позицій подальші структурні зміни Комітет почав здійснювати 

через спеціалізовану інституалізацію протягом 1919–1923 рр. У той час НАНУ усе 

експериментаторство проводила, насамперед, через проблемні науково-дослідчі 

кафедри від імені НКО УСРР. Науково-Консультаційна Рада створила діючу до 

сьогодення мережу галузевих науково-дослідних інститутів НААН з матеріально-

технічною базою, принципами в діяльності й допоміжною виробничою структу-

рою. Як і «Велика академія» СГВКУ обирав через Пленуми своїх дійсних членів і 

членів-кореспондентів. НКР (НР) НКЗС УСРР, як і УАН в 1918 р., ВАСГНІЛ у 

1935 р., УАСГН у 1962 р. отримала свій первісний склад членів відповідно до 

урядового рішення, а потім на Пленумах дообирала нових за окремими науковими 

напрямами. Тим самим у сукупності статутних завдань, кадрового наповнення, 

принципів у діяльності обидві структури мають всі юридичні підстави вважатися 

повноцінними предтечами сучасної НААН.  

Доведено, що сільськогосподарська дослідна справа в Україні продовжує 

спиратися на наступні принципи: виконання галузевих досліджень при постійно 

діючих інституціях; комплекс проведення лабораторних, вегетаційних і польових 

досліджень, а також аналітичних виконується з використанням спеціально розро-

блених і затверджених методик і міжнародних стандартів; фундаментальні до-
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слідницькі роботи здійснюються як державне бюджетне замовлення, а прикладні 

– за бажанням замовника. Подальше реформування сільськогосподарської дослід-

ної справи має інноваційну пріоритетність, визначену актуальними завданнями 

аграрної науки України на 2016–2020 роки та Закону України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», прийнятого Верховною Радою України 

26 листопада 2015 р. Планується забезпечити інтеграцію аграрної науки в іннова-

ційно-інвестиційне середовище наукоємного ринку АПК шляхом пріоритетних 

напрямів наукових досліджень, а саме: завершення земельної реформи та розбу-

дова фінансово-кредитного забезпечення АПК під заставу земельних ділянок та 

прав оренди землі; удосконалення аграрного ринку та базових галузей; сільських 

територій; розвиток нормативно-технічної документації в галузі харчової промис-

ловості; розробка галузевих програм; розвиток органічного виробництва; відтво-

рення ґрунтових ресурсів, агрокосмічне прогнозування виробництва продукції 

рослинництва; покращення досягнень у селекції та генетиці тощо. 

На основі методу персоніфікації галузевої науки обґрунтовано вагомий вне-

сок учених-аграріїв в питання теоретизації галузевих знань та їх практичного ор-

ганізаційного застосування на українських землях у період становлення сільсько-

господарської дослідної справи: С.М. Богданова, П.В. Будріна, П.І. Гавсевича, 

О.І. Душечкіна, А.Є. Зайкевича, І.І. Іванова, О.О. Ізмаїльського, В.О. Кудашева, 

М.Г. Ліванова, О.Г. Набокіх, І.Є. Овсинського, І.У. Палімпсестова, 

П.І. Прокоповича, В.Г. Ротмістрова, П.Р. Сльозкіна, В.Є. Таїрова, 

С.Ф. Третьякова, С.М. Ходецького. Доведено, що не менше визнання отримали 

наукові здобутки українських учених-аграріїв, які працювали в радянську добу: 

А.О. Василенка, П.М. Василенка, Г.М. Висоцького, Д.Г. Віленського, 

П.А. Власюка, М.М. Гришка, Д.О. Долгушина, Є.В. Зверезомба-Зубовського, 

М.Ф. Іванова, О.В. Квасницького, Є.П. Лівена, В.П. Муравйова, М.А. Пеленга, 

В.М. Ремесла, В.В. Смирнова, О.Н. Соколовського, В.Ф. Старченка, 

М.О. Тюлєнєва, М.Г. Холодного, А.С. Хреннікова і В.Я. Юр’єва. 

Запропоновано власну модель ведення сільськогосподарської дослідної 

справи в Україні, основу якої складає обласна побудова ведення сільськогоспо-
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дарської дослідної справи як організації, а саме: через наявність у кожній області 

окремої обласної сільськогосподарської дослідної станції зі структурною побудо-

вою відповідно до спеціалізації регіону. Свою роботу вони повинні сполучати че-

рез підпорядковану ним мережу дослідних господарств (полів, опорних пунктів, 

демонстраційних дослідів, проблемних лабораторій). На цю мережу покладається 

широке впровадження результатів теоретичних досліджень спеціалізованих нау-

ково-дослідних інститутів (національних наукових центрів), дія яких виходить за 

межі окремих регіонів, а методично керування ними, в разі потреби, здійснюється 

через обласні дослідні станції за проблемою. Загальне координаційне керівництво 

всього плану робіт покладено на Національну академію аграрних наук України, 

що функціонує як автономний орган при профільному міністерстві, який є її голо-

вним замовником виробленої продукції. У межах відпрацювання інноваційної мо-

делі розвитку аграрного сектору, до сучасних ініціатив з боку Міністерства аграр-

ної політики та продовольства України слід віднести бюджетну підтримку появи 

різноманітних приватних дослідних інституцій, а також проведення відкритих, 

навіть міжнародних тендерів щодо виконання конкретних наукових проектів, 

пріоритетність та направленість яких визначає відомство.  

Встановлено, що розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Крим-

ському півострові до 1920 р. був результатом загальної еволюції його науково-

організаційних підходів у Російській імперії. Відповідно виділено чотири періоди. 

Показано, що під час четвертого підперіоду (1954–2014) останнього періоду із 

входженням Кримської АРСР до складу УРСР збільшується кількість галузевих 

наукових установ та поглиблюється їх спеціалізація, здійснюється координація 

науково-дослідної роботи з боку академічних наукових центрів.  

Ключові слова: історія науки й техніки, історія аграрної науки, організа-

ція сільськогосподарської дослідної справи, науково-організаційні засади, сільсь-

ке господарство, агрономія, приватна ініціатива, дослідне поле, державна підтри-

мка, координація, інституалізація та академізація, удосконалення й розвиток.  

 



10 

 

SUMMARY 

Verhunov V.A. Scientific and organizational foundations of the functioning of 

agricultural research work on the territory of Ukraine (second half of the 19th century – 

early 21st century). – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the getting of scientific degree of Doctor of Historical Sci-

ences on specialty 07.00.07 – History of Science and Technique. – National Scientific 

Agricultural Library of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv, State 

Pedagogical University «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named 

after Hryhorii Skovoroda», Ministry of Education and Science of Ukraine, Pereyaslav-

Khmelnytskyi, 2018. 

Analysis of the scientific elaboration of the problem of the formation and devel-

opment of agricultural research in Ukraine in the second half of the nineteenth and early 

twenty-first centuries witnessed the lack of holistic systemic research. Available histori-

ographical works form subject-thematic groups: development of agricultural research as 

a branch of knowledge, and its organization; evolutionary progress of the scientific and 

educational providing of the agrarian sector; theoretical and methodological principles 

of development of branches of research; regional peculiarities of scientific support of 

agriculture. There are three chronological periods in the historiography of the research, 

which differ in theoretical and methodological approaches. During the period of inde-

pendence of the state, the structuring of the historiographical space takes place, which 

requires a complex analysis and generalization of the components of the evolutionary 

progress of the domestic agricultural research in Ukraine. 

Objective reproduction of the history of the formation and development of agri-

cultural research in Ukraine is based on the use of a complete source base, which is 

formed by: archival documents and manuscripts; collections of published archival doc-

uments and materials of National Scientific Agricultural Library (NSAL) of NAAS; 

published official documents of state authorities; scientific works of sectoral research 

scientists; bio-, bibliographical descriptions; encyclopedic and reference publications; 

media, etc. 
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The research is based on the general scientific principles of historical authenticity, 

objectivity, consistency, complexity, scholarship, multifactority and comprehensive-

ness, scientific pluralism, and, at the same time, on the latest historiographic, historio-

sophical works of leading Ukrainian researchers. In the presented research, general-

scientific, interdisciplinary and historical methods, methods of source-study, archival 

and terminology analysis are used in a complex way. 

It is proved that the formation of the state policy of regulating the development of 

the agricultural sector during the period of the Stolypin reforms on the basis of private 

ownership acquired specific features of the state-planned economy in the Soviet period, 

has returned to the main market principles in the modern period. Improvement of condi-

tional models of agriculture was under the influence of the formation of all components 

of Ukrainian society. Different system of governance on the basis of legislative deci-

sions contributed to increase productivity of agricultural production, in particular, 

through ensuring its scientific support. State support allowed the domestic agriculture to 

develop until the revolutionary events of 1917 and to introduce Ukraine among the lead-

ing exporters of agricultural products and their processing in the world. 

It is substantiated that the transformational progress in the concept of "agricul-

ture" and "agricultural research" occurred within the conditional periodization format of 

the development of the domestic agrarian sector. The formation of sectoral research 

took place in a distinct way at the expense of private initiative. Due to the activities of a 

pleiad of eminent Ukrainian scientists-agrarians and progressive masters, as well as a 

system of complementary activities, first of all, from the state, at the turn of the nine-

teenth and twentieth centuries official formal confirmation of agricultural research as a 

branch of knowledge and organization took place. 

It is shown that the modern concept of "agriculture" absorbed all the fundamental 

concepts that were interpreted in domestic encyclopedic and reference publications, 

textbooks and works of individual developers of agricultural research. The key points in 

this definition remain the process of production of agricultural products, as well as its 

processing. Despite the standard definition of the concept of "agriculture", leading sci-

entists continue to improve it in the interpretation by a certain detail of the components, 
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or broadening the spectrum of perception. The transformational implication of the influ-

ence of the understanding of the place of the results of sectoral research on the concept 

of "agriculture" as a leading sector of the state economy and a certain reciprocal rela-

tionship through the evolution of the concept of "agricultural research" is preserved. 

It was found out that the methods of conducting field and vegetative experiments 

appear at the end of the nineteenth century as well as permanent research institutions, 

which contributes to the introduction of domestic agricultural research as a component 

of natural science. State necessity of agricultural research was only after the final estab-

lishment of Soviet power in the vast majority of Ukrainian lands. Subsequently, the se-

mantic content of the basic principles of conducting agricultural research was improved 

and deepened. A new qualitative stage in the formation of theoretical, methodological 

and functional content of the concept of "agricultural research" began with the 1920's, 

accompanied by a politicized state control. The classical definition and understanding of 

the components of the term "agricultural research" in the mid-1950's complemented the 

methodological and philosophical aspects of the development of branch research, the 

vision of agronomy as the basis of scientific provision of agriculture, and the specifica-

tion of the list of branch directions that fill this concept. Further theorizing of the re-

search process contributed to the development of a comprehensive definition and im-

provement of the concept of «agricultural research», as well as consideration of its his-

torical progress, taking into account the latest scientific knowledge and skills. 

Proved that Dokuchaev V.V. and Vernadsky V.I. elaborated the basic conclusions 

on the theory and practice of morphological and genetic soil science, made ground maps 

of the Poltava province, which became the first in relation to separate administrative 

units of the territorial division of the country using the morphological and genetic meth-

od in assessing not only in the history of the Russian Empire, but also in the world. 

Dokuchaev V.V. and Vernadsky V.I. for the first time in the world soil science theoreti-

cally substantiated the genetic connection between different types of soils, on the one 

hand, and elements of relief - on the other, pointed to the biological factor of soil for-

mation, the role in this process of living matter and products of its life. The practical 

successes of soil knowledge allowed to create ground maps of the country's territories, 
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and therefore, to become the methodical basis for developing their study for the needs 

of specialization in agricultural production, the basis of the food security fundament of 

any country. As a result, an active process of development of agricultural research was 

launched, which became a prerequisite for the further development of the agricultural 

sector of the state. 

The Vernadsky’s V.I. state vision of problems and the place of agricultural re-

search are revealed, which consisted of state support in solving the agrarian question 

that determined the ideas of social justice, state stability, state economy, the reasonable 

and maximum use of the natural productive forces of the state, the connection of the 

state economy with the world and the equalization of this economy to the level of the 

given time and satisfaction of state obligations. Holding the leading positions of the 

newly created institutions, the scientist established the functioning of the Agricultural 

Scientific Committee of Ukraine - a model for coordinating the organizational principle 

of sectoral research in Ukraine in the years of the first hopes of statehood, which 

worked out mechanism has been successfully functioning until today. 

It is proved that the prerequisites for the organizational appearance of agricultural 

research are: the private initiative of progressive representatives of the aristocracy, large 

landowners and intellectuals, formed as a separate stratum of society in the middle of 

the nineteenth century; the abolition of serfdom in accordance with the Manifesto of 

Alexander II from 3 March (19 February) 1861; numerous droughts; the introduction of 

the French educational system in accordance with the legislative act of Alexander I 

"Preceding rules of public education" in 1803, which contributed to the expansion of 

industrial production, the rapid growth of the population, the establishment of large in-

dustrial cities, the transformation of domestic husbandry, or the emergence of commer-

cial agriculture in the 70's and 80's nineteenth century. A prominent organizational role 

for the furtherance of specialist education and especially social agronomy played 

"Regulations on provincial and district zemstvo institutions" by the decree of Alexander 

II and their introduction into effect from January 1, 1864 in 33 provinces of European 

Russia, as well as the introduction of creative professional' unions in the form of associ-

ations and specialized congresses. The formation of agricultural research was facilitated 
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by: the church's implementation of scientific approaches for agricultural needs and edu-

cation; development of domestic sugar production since 1800; deployment of agricul-

tural land reclamation; intensive development of the bibliography of agricultural litera-

ture and statistics; the evolution of social agronomy, etc. 

The formalization of agricultural research as a branch of knowledge was finally 

completed on December 10, 1883, after Dokuchaev’s V.V. defense of doctoral thesis 

and the release of his work "Russian Chernozemic soil", but as an organization - with 

the appearance of the first permanent state organizational unit - the Poltava experi-

mental field on October 28 (November 10), 1884. Late in comparison with Europe in 

the organization of sectoral research for almost 50 years, domestic agricultural science, 

or as it was then called - agronomy, in a rather short period of time in the late XIX - ear-

ly XX centuries thanks to a well-considered system of state support for its proper exist-

ence, has proved its own need as an effective lever for improving productivity of fields 

and farms. 

The periodization of the formation and development of agricultural education in 

Ukraine has been carried out. It has been proved that agricultural research has emerged 

from the bosom of higher industry education or in the third period of its development. 

The appropriate conditional stage of the evolution of its organizational foundations is 

proposed. 

The first coordination centers for scientific support of agricultural management 

were determined and the specific of their activities was defined. It is proved that the Ag-

ricultural Scientific Committee of Ukraine, and then its successor in the form of the Sci-

entific Advisory Board of the People's Commissariat of Agriculture of the Ukrainian 

SSR, according to the totality of statutory functions, methods and tasks in work, organi-

zational structure, fully corresponded to the classical academic structure. Over the years, 

only the quantitative filling of the structure of the Institutions and their name changed, 

but the model or approach through the Agricultural Scientific Committee of Ukraine, 

the Scientific-Consultative Council of the People's Commissariat of Agriculture  of the 

Ukrainian SSR, the All-Ukrainian Academy of Agricultural Sciences, the Department 

of Agricultural Sciences of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, the Ukrain-
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ian Academy of Agricultural Sciences, Southern Branch of All-Union Academy of Ag-

ricultural Sciences named after Lenin (AUASL), The National Academy of Agrarian 

Sciences of Ukraine operates up to this day. Unlike the National Academy of Sciences 

of Ukraine, which was institutionalized only in November 1918, the Agricultural Scien-

tific Committee of Ukraine (ASCU) at the moment of its start had already had an effi-

cient branched structure of experimental fields and stations with many years’ history 

and discoveries of the world dimension and traditions. Under such conditions, from the 

standpoint of different positions, their subsequent structural changes began to be im-

plemented through specialized institutionalization during 1919-1923. At that time, the 

National Academy of Sciences conducted all experimentation, first of all, through prob-

lematic research departments on behalf of the National Commissariat of Education 

(NCE) of the Ukrainian SSR. The Scientific and Advisory Board has established a net-

work of branch scientific and research institutes of the National Academy of Agrarian 

Sciences with the material and technical base, principles in activity and auxiliary pro-

duction structure. Like the "Great Academy", the ASCU elected its actual members and 

correspondent members through the Plenum. The Scientific-Consultative Council of the 

People's Commissariat of Agriculture of the Ukrainian SSR (SCCPCA), as well as the 

Ukrainian Academy of Science (UAS) in 1918, AUASL   in 1935, Ukrainian Academy 

of Agrarian Sciences (UAAS) in 1962 gained its original composition of members in 

accordance with a government decision, and then elected at the Plenum new specialists 

on different   scientific fields. Thus, in the aggregate of tasks, staffing, principles of ac-

tivity, both structures have all the legal grounds to be considered as full-fledged fore-

runners of modern NAAS. 

It has been proved that agricultural research in Ukraine continues to be based on 

the following principles: implementation of sectoral research in standing institutions; 

the complex of laboratory, vegetation and field research, as well as analytical, is carried 

out using specially developed and approved methods and international standards; fun-

damental research work is carried out as a state budget order, and applied work - at the 

request of the customer. Further reformation of the agricultural research has an innova-

tive priority defined by the priority tasks of the agrarian science of Ukraine for 2016-
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2020 and the Law of Ukraine "On Scientific and Scientific and Technical Activity", 

adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on November 26, 2015. It is planned to en-

sure the integration of agrarian science in an innovation and investment environment of 

science-intensive market of agroindustrial complex by priority directions of scientific 

researches, namely: completion of land reform and development of financial and credit 

provision of agroindustrial complex secured on land rights and land lease; development 

of agrarian market and basic industries; rural territories; development of normative and 

technical documentation in the field of food industry; development of branch programs; 

development of organic production; reproduction of soil resources, agro-ecological 

forecasting of crop production; improving achievements in breeding and genetics, etc. 

On the basis of the method of personification of branch science, the significant 

contribution of scientists-agrarians in the questions of theorization of branch knowledge 

and their practical organizational application on Ukrainian lands in the period of the 

formation of an agricultural research case was substantiated, namely: Bogdanov S. M., 

Budrin P.V., Gavsevich P.I., Dushechkin O.I., Zaykevich A.E., Ivanov I.I., Izmailsky 

O.O, Kudashev V.O., Livanov M.G., Nabokih O.G.,   Ovsinsky I.E., Palimpsestov I.U., 

Prokopovich P.I., Rotmistrov V.G., Slyoshkin P.P., Tairov V.E., Tretyakov S.F., 

Khodetsky S.M. It is proved that the scientific achievements of the Ukrainian scientists-

agrarians who worked in the Soviet days have been recognized: Vasylenko A.O., Va-

silenko P.M., Vysotsky G.M., Wilensky D.G., Vlasyuk P.A., Grishko M.M., Dolgushin 

D.O., Zverezomba-Zubovsky E.V., Ivanov M.F., Kvasnitsky O.V., Liven Ye.P., Mura-

vyov V.P., Peleng M.A., Remeslo V.M., Smirnov V.V., Sokolovsky O.N., Starchenko 

V.F., Tyulenev M.O., Kholodny M.G., Khrennikov A.S. and Yuriev V.Ya. 

Own model of agricultural research in Ukraine, based on the regional construc-

tion of agricultural research as an organization was proposed, namely: due to the pres-

ence in each oblast of a separate regional agricultural research station with a structural 

construction in accordance with the specialization of the region. They should associate 

their work with a network of research facilities (fields, experimental stations, demon-

stration experiments, problem laboratories) subordinated to them. The network entails 

the widespread introduction of the results of theoretical studies from the activities of 
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specialized research institutes (national research centers), whose action goes beyond the 

boundaries of individual regions, and methodically manages these, if necessary, through 

oblast research stations on the problem. The general coordination of the whole plan of 

work is carried out by the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, which 

functions as an autonomous body under the profile ministry, which is its main customer 

of the manufactured products. Within the framework of working out of an innovative 

model for the development of the agrarian sector to modern initiatives, the Ministry of 

Agrarian Policy and Food of Ukraine should include budget support in the emergence of 

various private research institutions as well as conducting open, even international, ten-

ders for the implementation of specific scientific projects, the priority and direction of 

which the agency is exactly determines. 

It has been found that the development of agricultural research on the Crimean 

peninsula until 1920 was the result of the general evolution of its scientific and organi-

zational approaches in the Russian Empire. Its four periods are highlighted. It is shown 

that during the fourth subperiod (1954-2014) of the last period with the accession of the 

Crimean ASSR to the UkSSR, the number of branch scientific institutions increases and 

their specialization deepens, coordination of research activities by academic research 

centers is carried out. 

Key words: history of science and technology, history of agrarian science, organ-

ization of agricultural research, scientific and organizational foundations, agriculture, 

agronomy, private initiative, research field, state support, coordination, institutionaliza-

tion and academia, improvement and development. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Соціально-економічне, культурно-просвітницьке від-

родження України потребує всебічного і повноцінного висвітлення всіх етапів її 

інтелектуального поступу. Історично склалося, що сільське господарство було і 

залишається провідним сектором економіки, який до сьогодні на 50% наповнює 

бюджет країни. Досвід розвинених країн світу свідчить, що без належного науко-

вого супроводу годі й говорити про динамічний розвиток аграрного виробництва 

і, що найголовніше, продовольчу безпеку та стабільність процесу державотворен-

ня. Сільськогосподарська дослідна справа, як один із ключових чинників галузе-

вої науки і сучасного природознавства, теоретико-методологічно й організаційно 

формалізувалася у 80-х роках ХІХ ст. та розвивалася, зазнаючи трансформаційних 

перетворень під впливом різних систем влади, що панували на українських тере-

нах. З різних причин, насамперед політичного характеру, внесок окремих вітчиз-

няних інституцій та українських учених у становлення і розвиток галузевого 

експериментаторства, незважаючи на його світовий вимір, не знайшов належного 

наукового осмислення в сучасних дослідницьких практиках. Йдеться передусім 

про структуризацію аграрного дослідництва, еволюцію наукової думки, пер-

соніфікований вимір наукових розробок. 

Сьогодні в пошуку організаційних основ подальшого функціонування ака-

демічної галузевої науки актуальним стає вивчення історичного досвіду розвитку 

сільськогосподарської дослідної справи на українських землях як в імперську до-

бу з характерним для неї приватним партнерством, так і за часів радянської влади 

з її колективною та кооперативною формами власності. Історичний досвід мину-

лого допоможе уникнути помилок на сучасному етапі розвитку євроінтеграційних 

процесів в Україні. Йдеться насамперед про систему державної підтримки веден-

ня галузевого дослідництва — правову та бюджетну. Чималий інтерес становить 

організація системи наукового забезпечення на регіональному рівні, на рівні 

окремих галузей, а також, незважаючи на різні соціальні функції, системне 

взаємопов’язане функціонування галузевої науки і освіти, що забезпечують про-

цес дослідництва. Усе зазначене зумовило актуальність дисертаційного до-
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слідження та розроблення відповідних пропозицій щодо організаційної моделі 

побудови сільськогосподарської дослідної справи в сучасних умовах її рефор-

мування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконувалася відповідно до напряму наукових досліджень Інституту 

історії аграрної науки, освіти і техніки Національної наукової сільськогоспо-

дарської бібліотеки НААН і є складовою наукових тем: «Історія започаткування, 

становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні» (но-

мер державної реєстрації 0102U001526), «Розробити науково-організаційні та 

концептуальні основи становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної 

справи в Україні: теоретико-методологічні, історико-наукознавчі, біографічні та 

джерелознавчі аспекти дослідження» (номер державної реєстрації 0114U001207), 

«Науково-організаційні та регулятивні засади інноваційної діяльності в системі 

аграрної науки: теоретико-методологічні, історико-наукознавчі, архівні, 

біобібліографічні аспекти дослідження (номер державної реєстрації 

0116U002102), «Методологічні та організаційні засади управління системою інно-

ваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки: історико-концептуальний ас-

пект» (номер державної реєстрації 0116U002103).  

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у проведенні 

цілісного історико-наукового аналізу започаткування, становлення, структуриза-

ції, інституціоналізації та подальшого розвитку сільськогосподарської дослідної 

справи на теренах України другої половини ХІХ — початку ХХІ ст.; формування 

інтелектуального соціуму різних епох, наукових шкіл, напрямів, течій у сільсько-

господарській дослідній справі з огляду на відповідні виклики часу. 

Для досягнення мети передбачено вирішення таких основних завдань: 

– визначити рівень наукового опрацювання поставленої проблеми та напря-

ми її подальшого розроблення; охарактеризувати джерелознавчий потенціал і ме-

тодологічні засади наукового пошуку; 

– обґрунтувати визнання сільськогосподарської дослідної справи як галузі 

знань та її організації на основі тлумачення сенсів, понять та визначень; 
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– відтворити еволюційний поступ наукового супроводу вітчизняного 

сільського господарства на тлі історичних епох; 

– проаналізувати особливості формування державної політики регулювання 

розвитку аграрної галузі, умовні моделі її практичного застосування; 

– розкрити особливості наукових концептів аграрного дослідництва як га-

лузі знань, його теоретико-практичне застосування; 

– окреслити роль В.В. Докучаєва і В.І. Вернадського у створенні методо-

логічних основ організаційних моделей ведення вітчизняної сільськогосподарсь-

кої дослідної справи; 

– з’ясувати передумови зародження сільськогосподарської дослідної справи 

на українських теренах та окреслити їх місце і роль у загальній періодизації ево-

люційного процесу; 

– охарактеризувати особливості становлення і діяльності перших координа-

ційних центрів наукового забезпечення сільського господарства на теренах 

України; 

– удосконалити авторську періодизацію розвитку сільськогосподарської до-

слідної справи, її характерні тенденції та особливості на тлі розбудови аграрної 

освіти; 

– відстежити наукову проблематику та ресурсне забезпечення сільськогос-

подарської дослідної справи в роки незалежності Української держави; 

– розкрити персоніфікований внесок вітчизняних учених у становлення 

сільськогосподарської дослідної справи на українських землях, їхнє інтелектуаль-

не співтовариство та мотиви наукової творчості; 

– сформулювати власну модель ведення сільськогосподарської дослідної 

справи в Україні на тлі викликів ХХІ ст.; 

– розкрити періодизаційну специфіку організаційної побудови сільськогос-

подарської дослідної справи на Кримському півострові; 

– окреслити коло питань, які заслуговують на подальше дослідження з 

урахуванням історичного досвіду та сучасних потреб реформування наукової 

сфери в ХХІ ст. 
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Об’єкт дослідження — багатоплановий процес розвитку сільськогоспо-

дарської дослідної справи на теренах України впродовж другої половини ХІХ — 

початку ХХІ ст. на тлі соціально-економічних і політичних змін та цивілізаційних 

викликів різних епох.  

Предмет дослідження — концептуальні науково-організаційні, методо-

логічні чинники та понятійні форми зародження, становлення й подальшого ро-

звитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи у процесі її 

структурування, виокремлення інтелектуальної корпорації учених-аграрників, 

формування специфічного соціокультурного середовища для реалізації ідей-

стратегій аграрного виробництва. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину ХІХ — поча-

ток ХХІ ст. — період зародження і розвитку сільськогосподарської дослідної 

справи на теренах України. При висвітленні окремих аспектів проблеми необ-

хідно було звернутися до попередніх років. Встановлення окреслених хроно-

логічних меж зумовлено провідною ідеєю дослідницького пошуку — відтворен-

ням характерних тенденцій поступального розвитку вітчизняної сільськогоспо-

дарської дослідної справи як галузі знань та її організації. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію України та її 

адміністративні кордони відповідно до тогочасних і сучасних адміністративно-

територіальних меж у складі Російської імперії, СРСР і незалежної Української 

держави. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічні засади дослідження ґрун-

туються на широкому використанні принципів наукового пошуку: історизму, 

об’єктивності, системності, наступності, комплексності, багатофакторності, що 

забезпечують цілісність і всебічність урахування важливих аспектів еволюційного 

поступу вітчизняного аграрного дослідництва. Застосовано систему взаємодопов-

нюючих методів: загальнонаукових (аналіз, синтез, системний, логічний, кла-

сифікація, типологізація), міждисциплінарних (структурно-системний), власне 

історичних (проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, періодизації, 
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персоніфікації, ретроспективний). Велику увагу приділено методам 

історіографічного, джерелознавчого, архівознавчого і термінологічного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження по-

лягає в тому, що робота є першим у вітчизняній історіографії науковим до-

слідженням, у якому всебічно і об’єктивно висвітлюється розвиток науково-

організаційних основ сільськогосподарської дослідної справи на теренах України 

впродовж другої половини ХІХ — початку ХХІ ст. 

У результаті виконаного дослідження вперше:  

– охарактеризовано сутнісні особливості історіографічного простору до-

слідницьких проблем і практики розвитку сільськогосподарської дослідної справи 

на теренах України другої половини ХІХ — початку ХХІ ст.;  

– виявлено, проаналізовано та введено до наукового обігу широке коло до-

кументів, які розкривають найважливіші етапи процесу галузевого дослідництва, 

чинники його науково-організаційного зростання; 

– закладено теоретичні і методологічні основи становлення нового науково-

го напряму в історії науки і техніки — агрономічне краєзнавство через увічнення 

імен відомих українських учених-аграріїв та окремих подій; 

– утвердження сільськогосподарської дослідної справи розглядається крізь 

призму термінологічного аналізу еволюції понять і визначень, суспільно-

політичних і соціально-економічних чинників її становлення і державного регу-

лювання; 

– обґрунтовано, що в першій половині 80-х років ХІХ ст. відбулося фор-

малізоване становлення сільськогосподарської дослідної справи в Україні в лоні 

природничих дисциплін як галузі знань та організації;  

– доведено, що Сільськогосподарський учений (науковий) комітет України 

(1918–1927) та його правонаступник – Науково-консультаційна рада НКЗС УСРР 

(1927–1931) за своїми статутними функціями, методами та формами діяльності 

становлять організаційну основу сучасної галузевої академії; 

– відтворено перелік галузевих наукових інституцій, які функціонували на 

українських землях до 1917 р., організаційну побудову галузевих інституцій за 
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часів німецької окупації України (1941–1944) та встановлено факт функціонуван-

ня Української філії ВАСГНІЛ (лютий — серпень 1941 р.);  

– запропоновано вдосконалену періодизацію тріади компонентів еволюції 

аграрної науки і дослідної справи України — сільського господарства, сільсько-

господарської освіти та, власне, дослідництва; на основі синтезу узагальнень 

явищ теоретичного, науково-методологічного й політичного характеру сформова-

но авторське бачення функціональності взаємодоповнюючих структур вітчизня-

ної академічної галузевої науки; запропоновано власну модель ведення сільсько-

господарської дослідної справи в Україні. 

Удосконалено: 

– методологічні засади диференціації еволюційного поступу вітчизняної 

сільськогосподарської дослідної справи, виокремлено її умовні моделі практично-

го застосування; 

– змістове наповнення науково-організаційних засад функціонування галу-

зевого дослідництва з визначенням внутрішніх та зовнішніх взаємовпливів; 

– систематизацію наукового знання з історії розвитку аграрної науки в 

Україні через конкретизацію персоніфікованого внеску вчених у становлення 

сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань та організації.  

Набули подальшого розвитку: 

– напрям дослідної роботи з проблем історії заснування і діяльності науко-

вих установ аграрного профілю на різних етапах державотворчих процесів, а та-

кож відтворення наукового спадку учених-аграріїв як базового потенціалу україн-

ської нації; 

– методологічні засади визначення сутнісних особливостей розвитку, рівня 

ефективності галузевого експериментаторства з метою розроблення та реалізації 

інноваційних проектів; 

– створення концептуальних основ та моделей галузевого дослідництва в 

Україні. 

Практичне значення одержаних результатів визначається сформульова-

ними положеннями щодо особливостей функціонування сільськогосподарської 
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дослідної справи на теренах України впродовж другої половини ХІХ — початку 

ХХІ ст. Теоретичні положення, висновки, узагальнення можуть бути використані 

при підготовці комплексних праць з історії аграрного дослідництва, енциклопедій 

і біобібліографічних довідників; розробленні пріоритетних напрямів подальшого 

розвитку агропромислового комплексу України та оптимізації системи його нау-

кового забезпечення. Результати дослідження рекомендовано використовувати у 

навчальному процесі при викладанні курсів історії України, історії аграрної 

науки, історії науки і техніки, а також при підготовці підручників та навчальних 

посібників з різних напрямів аграрної науки. 

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні наукової концепції 

дисертаційного дослідження, мети і задач, джерелознавчого та теоретико-

методологічного інструментарію. Особистим внеском є з’ясування теоретичних і 

наукових положень дисертаційної роботи, узагальнюючих висновків, авторських 

суджень і пропозицій, що виносяться на захист. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

дисертації оприлюднено на конференціях, семінарах, круглих столах: Наук.-

практ. семінарі «Актуальні проблеми історії аграрної науки півдня України» 

(2000, м. Київ), ІІ наук.-практ. семінарі «Актуальні проблеми аграрної науки та 

освіти України: регіональний аспект» (2003, м. Київ), Всеукр. наук.-практ. конф. 

«Реформування системи аграрної вищої освіти в Україні: досвід і перспективи» 

(21 квіт. 2005 р. м. Київ), Міжнар. наук. конф. «Внесок Донбасу в розвиток віт-

чизняного промислового потенціалу» (29–30 листоп. 2005 р., м. Луганськ), ХХVІІ 

річній конф. С.-Петерб. від-ня РАН «Наука і техніка: питання історії і теорії» (21–

24 листоп. 2006 р., м. Санкт-Петербург), Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний 

стан ґрунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на 

початку 21-го століття» (2006 р., м. Харків), ХХVІІІ річній конф. С.-Петерб. від-

ня РАН «Наука і техніка: питання історії і теорії» (26–30 листоп. 2007 р., 

м. Санкт-Петербург), V міжрегіон. наук. конф. «Актуальні питання історії 

України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки» (27 черв. 2007 р., 

м. Луганськ), ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологічні проблеми садівництва та 
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інтродукції рослин» (13–18 жовт. 2008 р., м. Ялта), ІІ міжнар. наук. конф. «Акту-

альні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, 

знахідки» (29 квіт. 2009 р., м. Луганськ), ХІ Всеукр. наук. конф. «Актуальні пи-

тання історії науки і техніки» (7–9 жовт. 2010 р., м. Київ), VI Всеукр. конф. моло-

дих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» (27 трав. 

2011 р., м. Київ), Міжнар. наук.-практ. конф. «Зоотехнічна наука: історія, пробле-

ми, перспективи» (16–18 берез. 2011 р., м. Кам.-Под.), ХVІІ Всеукр. наук. конф. 

молодих істориків науки, техніки та освіти «Пріоритети української науки і тех-

ніки» (20 квіт. 2012 р., м. Київ), IX міжнар. наук.-практ. конф. «Науковий потен-

ціал світу — 2013» (17–25 верес. 2013 р., м. Софія), ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 

«Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» (22–24 трав. 2013 р., м. Кам.-

Под.), ХVІІІ Всеукр. наук. конф. молодих істориків науки, техніки і освіти та 

спеціалістів (26 квіт. 2013 р., м. Київ), Міжнар. наук.-практ. семінарі, присвяч. 

130-річчю виходу книги проф. В.В. Докучаєва «Російський чорнозем» і появі с.-г. 

дослід. справи як галузі знань (10 груд. 2013 р., м. Київ), Круглому столі 

«В.І. Сазанов — розбудовник вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи 

та громадянин» (28 листоп. 2014 р., м. Полтава), X міжнар. наук.-практ. конф. 

«Прикладні наукові новини — 2014» (27 черв. — 5 серп. 2014 р., м. Прага), Круг-

лому столі «Професор В.О. Поггенполь — учений, метеоролог, фенолог, клімато-

лог, викладач, інспектор Уманського училища землеробства і садівництва» (18 

верес. 2014 р., м. Умань), ХІХ Всеукр. наук. конф. молодих істориків науки, тех-

ніки і освіти та спеціалістів, присвяч. 95-річному ювілею Нац. акад. наук України 

(18 квіт. 2014 р., м. Київ), Х міжнар. наук.-практ. конф. «Новини і науковий про-

грес — 2014» (17–25 серп. 2014 р., м. Софія), X міжнар. наук.-практ. конф. «Нау-

ковий простір Європи — 2014» (07–15 квіт. 2014 р., м. Перемишль), Наук. конф. 

«Розвиток сталого зростання. Проф. Міхай Шарварі 70 років» (21 листоп. 2014 р., 

м. Дебрецен), X міжнар. наук.-практ. конф. «Тенденції сучасної науки — 2014» 

(30 трав. — 7 черв. 2014 р., м. Шеффілд), X міжнар. наук.-практ. конф. «Наука: 

теорія і практика — 2014» (7–15 серп. 2014 р., м. Перемишль), X міжнар. наук.-

практ. конф. «Європейська наука XXI ст. — 2014» (7–15 трав. 2014 р., 
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м. Перемишль), X міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми сучасної 

науки – 2014» (7–15 черв. 2014 р., м. Перемишль), Х міжнар. наук.-практ. конф. 

«Динаміка сучасної науки — 2015» (17–25 лип. 2014 р., м. Софія), IХ Всеукр. 

конф. молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» 

(22 трав. 2014 р., м. Київ), X міжнар. наук.-практ. конф. «Створення науки — 

2014» (22–30 лип. 2014 р., м. Прага), ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю «Науковий діалог «Схід–Захід»» (7 черв. 2014 р., м. Кам.-Под.), XI 

міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи світової науки — 2014» (30 лип. — 7 

серп. 2014 р., м. Шеффілд), Х міжнар. наук.-практ. конф. «Ключові питання су-

часної науки — 2014» (17–25 квіт. 2014 р., м. Софія), X міжнар. наук.-практ. конф. 

«Створення сучасної науки — 2014» (27 верес. — 30 жовт. 2014 р., м. Прага), X 

міжнар. наук.-практ. конф. «Поточне просвітництво — 2014» (27–30 черв. 2014 р., 

м. Прага), Х міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні дослідження і розвиток — 2014» 

(17–25 січ. 2014 р. м. Софія), Х міжнар. наук.-практ. конф. «Новітні досягнення 

європейської науки — 2014» (17–25 черв. 2014 р., м. Софія), X міжнар. наук.-

практ. конф. «Основні аспекти наукової діяльності — 2015» (7–15 січ. 2015 р., 

м. Перемишль), міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання суспільних наук: 

наук. дискусії» (18–19 серп. 2017 р., м. Київ). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 

125 наукових публікаціях, серед яких 9 монографій, 7 брошур, 36 статей у науко-

вих фахових виданнях, визначених Міністерством освіти і науки України, з них 

4 статті — у зарубіжних наукових виданнях, 41 публікація у збірниках матеріалів 

наукових конференцій, 28 праць, які додатково висвітлюють наукові результати. 

Структура дисертації підпорядкована меті та дослідницьким завданням, 

зорієнтована на комплексне розкриття взаємодоповнюючих аспектів, сукупність 

яких об’єднана предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, 

6 розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 903 найменування, 

40 додатків. Повний обсяг дисертації становить 595 сторінок, основний текст ро-

боти викладено на 407 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

 

Відсутність фундаментальних наукових праць історичного характеру, при-

свячених комплексному розгляду еволюції вітчизняної сільськогосподарської до-

слідної справи як галузі знань та організації, а також розкриттю персоніфіковано-

го внеску окремих особистостей значною мірою актуалізує такі дослідження в су-

часній молодій українській державі. Кожна країна повинна мати власну історію, 

контекстово зважену в системі цивілізаційного поступу в оцінках і, головне – без 

елементів доцільності, проте з національними особливостями, незважаючи на си-

стеми влади, що її формували. Саме зазначені чинники є найвпливовішими у 

формуванні наукового дискурсу з проблематики розвитку сільськогосподарської 

дослідної справи в Україні. 

Наявні історіографічні напрацювання з проблеми дослідження умовно 

розподіляються на певні групи з різних напрямів наукових пошуків і формують 

три хронологічних періоди: дореволюційний, радянський та доби незалежності. 

Кожен з цих періодів має характерні особливості щодо теоретико-

методологічного наповнення, науково-організаційних принципів і практичного 

використання. Основні групи наукових праць відтворюють такі складові: 1) ста-

новлення й розвиток сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань та 

організації; 2) еволюційний поступ науково-освітнього забезпечення аграрної га-

лузі; 3) теоретико-методологічні засади розвитку галузевих напрямів до-

слідництва; 4) регіональні особливості наукового супроводу веденням сільського 

господарства. 

Започатковує історіографічний екскурс серія публікацій і особливо в стати-

стичних збірниках за редакцією та авторством В.І. Ковалевського, які ще до появи 

перших офіційних «Щорічників» Міністерства землеробства та державних маєт-
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ностей змістовно висвітлювали діяльність нечисленних за фінансової підтримки 

відомства різноманітних галузевих дослідних інституцій у 1877–1896 рр. [426]. 

Автор доводить, що станом на 1877 р. в країні не було класичних агрономічних 

дослідних станцій, а на 1884 р. вони функціонують виключно для контрольних 

потреб щодо визначення якості насіння й ґрунту та у вигляді показових при дію-

чих галузевих освітніх закладах [836]. Такі функції, за великим рахунком, зали-

шаються за ними до 1896 р., або як елемент розповсюдження сільськогосподарсь-

ких знань поряд із діючими освітніми закладами, галузевими товариствами [697]. 

Вперше питання запровадження структурованого ведення галузевого дослідницт-

ва на рівні окремого регіону розглянула на своїх сторінках редакція часопису 

«Землеробство» у 1897 р., зокрема у статті О. Клеппера [423]. На підставі узага-

льнюючого досвіду Франції, Німеччини, Англії та США автор доводить, що тіль-

ки нові знання щодо принципів і методів господарювання на землі, які будуть 

отримані вітчизняними дослідницькими інституціями у змозі змінити негативну 

ситуацію «із землеробським промислом» у країні. З цією метою він рекомендує 

змінити направленість діяльності нечислених дослідних станцій при галузевих 

освітніх закладах та ботанічних садах із контрольних або «спеціально-наукових» 

на французький аналог – «науково-практичних». 

Наукові публікації перших років нового століття, зокрема праці 

П.Ф. Сурина [831], П.Ф. Баракова [43] та А. А. Шульца [880] містять побіжний 

аналіз процесу галузевого дослідництва в Україні. Автори висвітлюють питання 

зародження та становлення вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи, а 

також її функціонування за державної підтримки й регулювання, насамперед як 

організації. Публікації авторів – В.В. Вінера [265], Б. К. Єнкена [363], М. Вольфа 

[284], а також розділ «Результати діяльності сільськогосподарських дослідних ус-

танов» до статистичної збірки «Сільськогосподарський промисел в Росії (1895–

1913)» [733] містять відомості про діяльність вітчизняних дослідних інституцій, 

включаючи історію появи, робочі програми, а також основні здобутки для потреб 

сільського господарства і завершують дореволюційний період історіографії. 
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Напрацювання радянської доби започатковує історична праця одного із фу-

ндаторів вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як організації – 

В.В. Вінера [264]. Автором з використанням відповідних методів розглянуто про-

цес зародження, становлення й розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослі-

дної справи за період 1840–1910 рр. у короткому історичному нарисі з оглядом 

програм головних дослідницьких інституцій. Багато уваги відведено галузевим 

установам, що функціонували у зазначений період на українських землях з конк-

ретним їх внеском у розвиток галузевого дослідництва як галузі знань без концен-

трованого аналізу стосовно організаційних змін. Незважаючи на публіцистичність 

викладу матеріалу, видання є чи не найкращим і достовірним у висвітленні 

періоду становлення сільськогосподарської дослідної справи в 80–90-

х рр. ХІХ ст., оскільки В.В.Вінер, на той час, старший спеціаліст по сільськогос-

подарській дослідній справі Департаменту землеробства, фактично був її керма-

ничем в Російській імперії. 

Чи не першим спеціалізованим виданням, що розкриває з широким науко-

вим наповненням процес накопичення і втілення в життя агрономічних знань стає 

підручник І. Ахінсона «З історії хліборобської культури» [37]. Він в описовому 

стилі розглядає еволюцію способів та засобів підвищення продуктивності різних 

типів земель на шляху до «створення культури і науки», їх раціонального вжитку 

з використанням історико-технічного матеріалу і в тісному поєднанні з суспільно-

знавчими елементами теорії форм землекористування та аграрних революцій. З-

поміж іншого автор доводить, що першу дослідну станцію в Україні заснував 

князь В.О. Кудашев, а успішні результати її діяльності дали змогу широкому за-

провадженню в країні і Європі «дослідних агрономічних станцій». 

Об’єднуючою рисою вказаних публікацій є той факт, що увесь процес до-

слідництва у своєму становленні – це російський продукт, а Полтавському до-

слідному полю належить виключна роль у формалізації його як державної справи. 

Єдине, що їх принципово відрізняє, так це, наприклад, П.Ф. Бараков вважає, поча-

тком дослідництва колективні досліди з добривами під керівництвом 

Д.І. Менделєєва під егідою Імператорського Вільного економічного товариства. 
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Не менш маститий В.В. Вінер наполягає, що пріоритет за дослідним полем Гори-

Горецького землеробського інституту. Група авторів висловлює думку, що він за 

дослідно-показовим полем при Землеробській школі біля м. Павловська (1797). 

Інші ж пишуть про Вчений комітет Міністерства державного майна з 1837 року. 

Висловлюються думки про дослідне поле Рижської політехніки. 

Важливо наголосити, що ще однією суттєвою об’єднуючою рисою усіх 

історичних екскурсів, присвячених еволюції аграрної наукової думки як до подій 

1917 р., так і радянського періоду історії, є ствердження факту первісності росли-

ни як об’єкта дослідництва та появи для цих цілей спеціалізованих інституцій. 

Таке відчутно простежується в історіографії 20–60-х рр. минулого століття, при-

свяченій питанням методики і методології дослідної справи. 

Надалі, упродовж другої половини 1920-х рр. виходить низка публікацій, 

зокрема «Областное построение сельскохозяйственного опытного дела в теории и 

на практике», «Час заснувати Українську академію наук сільськогосподарських» 

[899], «Сільськогосподарська наука й життя України (увага до проблеми ор-

ганізації сільськогосподарської науки на Україні)» [794], «Реконструкція науково-

дослідної та дослідної справи в сільському господарстві» [501], «До реконструкції 

науково-дослідної та дослідної справи (Порядок обговорення)» [835], «Доповідь 

професора А.М. Сліпанського про завдання сільськогосподарської науки в рекон-

структивний період» [341], «Реконструкція сільськогосподарської дослідної спра-

ви на Україні (Порядок обговорення)» [304]. Ці праці присвячені періоду, мабуть, 

найбільших радикальних змін в існуванні галузевого дослідництва в Україні, що 

припав на середину 20-х – початок 30-х рр. минулого століття, пов’язаних із пере-

ходом від обласної організації до академічної форми на догоду партійним рішен-

ням влади щодо бажання всебічного контролю усіх складових життя суспільства. 

Окремі загальні моменти організації ведення галузевого дослідництва до 

середини 20-х рр. минулого століття на українських землях розглядає 

О.К. Філіповський, автор єдиного підручника з цієї проблематики [857]. Те саме 

знаходимо і в працях С.П. Кулжинського [460, 461], який розглядає проблему під 

кутом зору внеску Полтавської дослідної станції у контексті розвитку дослідної 
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справи в СРСР та еволюції організаційних змін від крайових галузевих дослідних 

станцій до спеціалізованих науково-дослідних інститутів в УСРР. Ще фрагмен-

тарніше стосовно України весь процес дослідництва аналізують 

В.С. Смиренномудренський [789], С.О. Захаров [382], О.Г. Дояренко [350], 

М. К. Недокучаєв [547]. Учені торкаються проблем теоретичних основ еволюції 

сільськогосподарської дослідної справи і безпосередньо створення її методологіч-

ної бази, а також розкривають питання розвитку галузевої освіти. Належною фун-

даментальністю із широким персоніфікованим внеском, включаючи здобутки віт-

чизняних учених-аграріїв, що творили на українських землях, відзначається 

стаття М.С. Соколова [793]. 

У 30-х рр. минулого століття також виходили друком публікації історичного 

характеру, зокрема узагальнюючі праці вчених-аграріїв, ґрунтознавців – 

Г.Г. Махова [500], О.Н. Соколовського [795] та Д.Г. Віленського [260]. Автори 

висвітлюють історичні аспекти розвитку дослідної справи в агроґрунтознавстві 

України та його основні здобутки. Результати організаційних перетворень на по-

чатку вказаного періоду стисло розкриває В.М. Румянцев [749], зокрема щодо 

принципів в діяльності створеної у 1929 р. ВАСГНІЛ. У цей час мережа сільсько-

господарських науково-дослідних установ СРСР обʼєднувала 58 НДІ і близько 

400 зональних станцій. Кадровий склад мережі налічував майже 16 тис. наукових 

співробітників. 

Історіографічним наповненням вирізняється колективне видання «Научно-

исследовательский институт свиноводства. К итогам десятилетней работы Инсти-

тута. 1930–1940» [541]. З урахуванням того, що установу було створено на базі 

однієї з найдавніших дослідницьких установ, науковці інституту на той час вже 

мали певні здобутки з питань вирощування свиней (фізіології й обміну речовин; 

розведення і селекції; годівлі, утримання та відгодівлі, вирощування молодняку, а 

також механізації окремих процесів).  

Змістовною є праця П.Т. Дмитренка «Харківський ордена Трудового Черво-

ного Прапора сільськогосподарський інститут» [329] як історичний огляд 

функціонування навчального закладу упродовж столітнього періоду. Автор роз-



52 

 

криває напрацювання науковців з різних напрямів сільськогосподарського до-

слідництва.  

У післявоєнний період друкуються праці П.Н. Константинова [442], 

В.Г. Скорохода [784] та А.А. Вербіна [67, 68]. Автори роблять спроби розкрити 

теоретичні основи, методологію та сутність сільськогосподарської дослідної 

справи. Заслуговують на увагу істориків вітчизняного галузевого дослідництва 

праці В.І. Сазанова, який комплексно досліджує значення здобутків спеціалізова-

них експериментальних установ у становленні науки агрономії в Росії [759, 760]. 

За рахунок фундаментальності розгляду з підходом внеску конкретного вченого у 

той чи інший напрям науки не менш значущою є монографія М.Є. Лобашова 

[488]. У ній автор розкриває основні обставини появи зоотехнії з лона агрономії 

пізніше від інших аграрних наук. Він наводить та аналізує законодавчі рішення 

щодо ствердження селекції й розведення великої рогатої худоби та тонко і грубо 

вовняних овець від ХІХ до ХХ ст. 

Заслуговує на увагу спеціальний контекстовий розділ, присвячений витокам 

вітчизняного галузевого дослідництва в історико-біографічному нарисі 

С.З. Іванова про «… батька дослідної справи півдня Росії, а також російської 

сільськогосподарської дослідної справи взагалі…»  професора А.Є. Зайкевича 

[397]. Автор доводить значний генеруючий доробок цього видатного ученого й 

організатора науки у становлення сільськогосподарської дослідної справи як га-

лузі знань, а особливо – організації, в межах спільної Вітчизни, зокрема, зазначає 

про внесок окремих інституцій під його науковим керівництвом, що функціонува-

ли на українських землях, передусім, на Харківщині та Полтавщині, для потреб 

природознавства. Чітко простежується тенденція до виключно приватної ініціати-

ви для появи державної зацікавленості у вирішенні проблем аграрного до-

слідництва. Це підтверджує й колективна наукова монографія, присвячена ювілею 

одного із старіших у Східній Європі університетів  Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна [39], що побачила світ у добу незалежності 

України. З цією інституцією тісно пов’язане становлення переважної більшості 

складових природознавства включаючи агробіологію як галузь та організацію. 
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Деякою мірою, під таким кутом сприйняття щодо зародження та більш пре-

дметно становлення й розвитку вітчизняного галузевого дослідництва через осо-

бисте бачення і дієву участь автора  уродженця Сумщини, а згодом визнаного 

методолога та історика аграрної науки – О.Г. Дояренка, слід розглядати підготов-

лені ним мемуари як елемент об’єктивності й, головне  достовірності перебігу 

еволюційного процесу дослідництва протягом кінця ХІХ  першої половини 

ХХ ст. [347]. 

Результативно, але надзвичайно заполітизовано, контекст історичних про-

цесів зародження, становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної справи 

на українських землях викладає Н.І. Пшеничний у своєму дисертаційному дослі-

дженні [724], на жаль, не захищеному, та спеціальній статті [723]. Приблизно у 

такому руслі, при всіх позитивах у викладі, підготовлені й публікації 

П.А. Власюка [279], І.І. Слинька [786] та колективна монографія «Сільське госпо-

дарство Української РСР» [486]. Методологічними аспектами вирізняється праця 

Б.М. Рожественського [738], зокрема щодо аналізу проведення польових до-

сліджень за методами В.Г. Ротмістрова, М.К. Недокучаєва, І.В. Іванова та ін. До 

узагальнюючих праць також нами віднесено історичні нариси про діяльність Пол-

тавської сільськогосподарської станції [406, 671]. 

Привертає увагу видання кінця 60-х рр. минулого століття, автором якого є 

І.І. Сінягін [778]. Він узагальнює здобутки сільськогосподарської галузі за 50 

років радянської влади по окремих напрямах господарювання. Колективна праця, 

присвячена 75-річчю створення Української ордена Трудового Червоного Прапо-

ра сільськогосподарської академії (нині – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України) відтворює історичний шлях закладу [896], як і ви-

дання В.В. Діденка [327], проте в більшій мірі з позицій об’єктивізму. 

Деталізований розгляд становлення і розвитку вітчизняної генетики 

висвітлює через власні спогади безпосередній учасник цього процесу протягом 40 

років вчений світового виміру академік М.П. Дубінін [353]. Серед іншого, він роз-

глядає передумови її появи, так і труднощі в розгортанні спеціальних досліджень 

як елемент партійного впливу на науку. Ще один галузевий напрям розкрито у 
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монографії «Развитие механизации и электрификации сельского хозяйства Укра-

инской ССР» [66], у якій автор, зокрема, висвітлив процес створення і впро-

вадження у виробництво сільськогосподарської техніки, здійснення експеримен-

таторства та підготовку інженерно-технічних спеціалістів для галузі тощо. 

Окремі аспекти місця здобутків ведення сільськогосподарської дослідної 

справи як галузі знань, так і організації в УРСР протягом 60–80-х рр. минулого 

століття через урядові рішення щодо пошуку шляхів підвищення продуктивності 

українського села, широко застосовуючи можливості науково-технічного прогре-

су, розглядають відомі вітчизняні історики П.П. Панченко та В.С. Чишко [603]. 

Стан наукової розробки проблеми еволюції сільськогосподарської дослідної 

справи кардинально змінився в роки побудови незалежної української держави. 

Друкуються наукові праці узагальнюючого характеру, в яких розглядаються 

окремі складові становлення й розвитку природознавчих наук. Про визначну роль 

природничо-наукових товариств Півдня України у контексті взаємин із владою, 

тимчасовими органами самоуправління доводить у дослідженні відомий історик 

науки професор В.С. Савчук [758]. На прикладі окремого регіону він розкриває 

особливості формування науково-освітніх центрів і шкіл у тому числі й для по-

треб агробіології. Однак процес його дослідження набув, насамперед, констатую-

чої форми щодо організаційних структур функціонування науки в системі дер-

жавної політики, здебільшого стосовно освітньої підготовки. 

Про те, що сільськогосподарська дослідна справа продовжує залишатись 

осторонь стверджених складових сучасного природознавства, обґрунтовує у нав-

чальному посібнику відомий історик науки, професор Л.М. Бєсов [47]. Однак ав-

тор зосередив увагу на розкритті наукових основ існування біотехнологій для 

біологічних процесів, про інші напрями в цьому виданні не згадується. 

Із використанням класичних підходів до висвітлення історії окремого 

напряму науки, а саме – сільськогосподарського використання засолених і со-

лонцюватих ґрунтів, професор А.В. Новікова розглянула історію відповідно про-

ведених ґрунтово-меліоративних досліджень за період 1890–1996 рр. [550] На за-

вершення автор показала економічні наслідки застосування широкої іригації. До 
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позитивів монографії слід віднести систематизацію окремих проблем через 

висвітлення діяльності спеціалізованих НДУ та вчених у різних ґрунтово-

кліматичних зонах України. Надзвичайно системно, з широким персоніфікованим 

наповненням і головне – контекстово у форматі еволюції світової галузевої дум-

ки, висвітлює процес становлення й розвитку науки генетики в Україні, що су-

проводжувався трагічними сторінками в історії країни видатний учений академік 

АН УРСР С.М. Гершензон [299]. Цінність видання полягає в тому, що його автор 

був безпосереднім учасником цього процесу. 

Найбільш зваженою монографією пострадянського періоду вважається 

праця академіка О.О. Ніконова [549], де на основі раніше недоступних архівних 

матеріалів деталізовано розкрито організаційний поступ вітчизняного галузевого 

дослідництва в контексті державної політики. Автор комплексно висвітлив діяль-

ність ВАСГНІЛ і, відповідно, функціонування НДУ УСРР. При цьому він не за-

лишив поза увагою складні 20–30-ті роки минулого століття щодо колгоспно-

радгоспного будівництва, політичних репресій учених-аграріїв тощо.  

Агробіологічний цикл спорідних до сільськогосподарської дослідної справи 

досліджень фрагментарно розкрито у книзі до 90-річчя НАН України [542]. Такі 

дослідження проводилися протягом усього періоду існування цієї Академії як 

складової державної політики через відповідні дослідницькі інституції, що у різні 

часи творчо співпрацювали і продовжують таке робити до сьогодні з НААН.  

Спільність інтересів НАН України та НААН в історичній ретроспективі що-

до становлення й розвитку науки генетики розкриває у своїй монографії 

В.А. Кунах [466]. При цьому автор висвітлює напрями і основні здобутки в галузі 

генетики та селекційної генетики українських учених «Великої» Академії. При 

значущому контексті стосовно аграрної організаційної складової вони відсутні, 

хоча виклад матеріалу розпочинається з 1918 р. 

У першу чергу на творчих напрацюваннях співробітників Інституту історії 

аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН зроблено спробу розкрити ор-

ганізаційний поступ аграрної науки в Україні від найдавніших часів до сьогоден-

ня авторами колективної монографії «Становлення та розвиток аграрної освіти і 



56 

 

науки в Україні (з найдавніших часів до сьогодення)» [505]. У ній простежується 

виключно освітній принцип формування організаційних основ галузевого до-

слідництва з великою кількістю невідповідностей істині. Питання функціонуван-

ня аграрної науки в межах діяльності регіонального галузевого вузу, насамперед, 

за радянської доби і до сьогодення розкрито у серії видань до чергових ювілеї. 

Зокрема, це «Херсонский государственный аграрный университет. Исторический 

очерк. 1874–1999» [856], «Білоцерківський аграрний університет: від витоків до 

сьогодення» [275],«Луганський національний аграрний університет. З віку у вік» 

[490], «Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років» [864], 

«Львівський національний аграрний університет» [494],,«Житомирський націо-

нальний агроекологічний університет» [369], «Дніпропетровський державний аг-

рарний університет. Історія. Сучасність. Особистості. 1912–2012» [330], «Пол-

тавська державна аграрна академія (1920–2015 рр.): історія та здобутки» [34]. Їх 

особливістю є факт відображення функціонування окремих напрямів сільськогос-

подарської дослідної справи в межах організаційних та фінансових можливостей 

закладу, а також наявності в ньому відповідних фахівців вищої кваліфікації, здат-

них забезпечити дослідницький процес відповідним наповненням як у теоретико-

методичному, так і в практичному відношенні. Майже вся система аграрних ВНЗ 

здійснювалася не у структурі державної регулятивної політики, а скоріш як 

обов’язковий елемент освітньої підготовки. Створення у різні часи існування ВНЗ 

проблемних лабораторій, показових полів та станцій, спеціалізованих НДІ та 

центрів носило хаотичний характер популяризаційного наповнення. Ця тенденція 

простежується і сьогодні. 

З’являються дослідження з історії галузевих НДУ та ВНЗ, що мають давні 

традиції і здобутки на науковій ниві, особливо в початкові роки функціонування 

як окремі проблемні інституції на замовлення місцевих територіальних громад. 

Прикладом є історичний нарис з краєзнавчим наповненням М.В. Сторчака [825] 

та Н.М. Весельської [258]. Як відбувався організаційний і науковий перебіг 

функціонування найстарішої державної інституції агробіологічного профілю роз-

крито в монографії І. Крюкової до 200-річчя НБС [458]. 
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У контексті розвитку природничих наук розглянуто еволюцію науково-

організаційних засад функціонування її складової – лісівництва у монографії най-

старішого вітчизняного історика галузі О.С. Мігунової [511]. У ній розкрито пе-

редумови появи і діяльності української школи лісової типології. Детально роз-

крито її класифікаційні моделі, а також внесок українських учених та окремих ін-

ституцій у їх ствердження дотично до таких природознавчих наук – біології, ґрун-

тознавства, географії та ін. Автор обгрунтувала доцільність появи нової науки про 

Землю – біосферології. Тим не менш у своїй, без перебільшення, класичній праці 

щодо методології розгляду окремого напряму науки, дослідниця зовсім не приді-

лила уваги організаційно-структурному наповненню процесу експериментатор-

ства. Все обмежено виключно констатацією фактів та подій.  

Надзвичайною об’єктивністю вирізняється видання, підготовлене академі-

ком НААН С.П. Лифенком, з історії Селекційно-генетичного інституту – ННЦ 

насіннєзнавства та сортовивчення до його 110-річного ювілею [485]. Автор майже 

сімдесять років творчого життя віддав установі й особисто брав участь у нових 

відкриттях на ниві селекції сортів напівкарликового типу та сортів екстра сильних 

за якістю озимої пшениці в цих процесах. Розкрито здобутки вчених інституту за 

період 1912–2012 рр. у питаннях теорії: основ продукційного процесу та виведен-

ня сортів, гібридів зернових, зернобобових,олійних та кормових культур. Окремо 

окреслено здобутки інституту, що найбільш широко впроваджені в аграрне виро-

бництво і принесли світову славу установі у фаховому середовищі. 

В останні роки більш деталізовано висвітлюються загальні тенденції розви-

тку наукових знань на рівні пріоритетних напрямів в історичних дослідженнях 

окремих учених. Серед них виділяється праця В.М. Гамалії [297] та О.Л. Рубцової 

[745] стосовно фундаментальності розгляду контексту еволюції дослідницького 

процесу, включаючи й інституалізоване наповнення. 

Першою спробою системно розкрити в організаційному аспекті історичний 

поступ галузевого дослідництва в Україні від зародження до академічного 

існування, якщо не враховувати фрагментарне, а в окремих випадках навіть дис-

кусійне висвітлення на сторінках галузевих видань, особливо до ювілейних дат 
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(«Развитие биологии на Украине» [729], «Українська академія аграрних наук. 

1991–1995» [844], «Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, 

культурному та освітньому контекстах» [596], «Історія Національної академії 

наук України в суспільно-політичному контексті» [465]), стала серія публікацій 

автора даного дослідження. Відлік потрібно вести від статті, датованої 2001 р. 

[72] Більш деталізовано розглянуто процес становлення галузевого дослідництва 

у публікації, присвяченій 75-річчю НААН [78] і наукових доповідях до 80-ти 

[166] та 85-річчя НААН [174]. До дев’яносторічного ювілею головного аграрного 

відомства України – Мінагрополітики України – автором видано публікації, що 

розкривають цей процес на українських земель незалежно від системи влади, 

насамперед постаті його очільників за період 1917–1940 рр. [502, 503]. Крім того, 

через призму 125-річчя діяльності Полтавського дослідного поля [188], 130-річчя 

виходу книги В.В. Докучаєва «Російський чорнозем» [90] розглянуто зародження, 

становлення та розвиток галузевого дослідництва в Україні. На їх основі та про-

ведених додаткових авторських дослідженнях розширено період існування галу-

зевої академічної науки в Україні, що розглядається у вигляді предтечі сучасної 

НААН, до появи якої мав відношення В.І. Вернадський [213]. Тим самим доведе-

но про 100-річчя існування аграрної академічної науки в Україні [172, 175]. 

Найбільш деталізовано як стосовно галузі знань, так і організаційного існу-

вання серед інших окремих напрямів аграрної науки сьогодні розкрито репрезен-

туючі або розвиваючі з них, а саме: селекція і генетика та ґрунтознавство. Підтве-

рдженням висловленого є унікальна колективна праця провідних фахівців під за-

гальним керівництвом академіка НАНУ В.В. Моргуна у вигляді чотиритомного 

видання, що розкриває процес накопичення знань по окремих групах рослин із 

використанням найсучасніших методик у контексті еволюції світової наукової 

думки [298]. Тим не менш, принципи державної політики для цих потреб не кон-

центровані, у кращому випадку – констатовані. Такий підхід використали й укла-

дачі збірки до чергового ювілею ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

ім. О.Н. Соколовського» [409]. Структурування організаційних принципів об-
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межується виключно власною інституалізацією, усе інше розглядається як кон-

статація співпраці з колегами.  

Фундаментальністю відзначається монографія, що розкриває накопичення 

експериментальних знань з вивчення генетичних основ популяційно-генетичної 

мінливості генофонду сільськогосподарських видів, закономірності таких змін і 

методів їх контролю, а також досвід використання прийомів клітинної і ДНК біо-

технологій у створенні нових організмів [865]. Автори в пошуках методів бороть-

би з екологічним проблемами, деградацією ґрунтів і зменшенням дії хімізації аг-

роекосистем доводять місце і роль у цих процесах методів клітинної біотехнології 

і ДНК-технологій на фоні прискорення традиційної селекції, а відлік накопичення 

знань ведуть від напрацювань М.І. Вавилова. 

Досить системно еволюцію вітчизняної аграрної науки в контексті 

взаємозв’язку з розвитком техніки, механізації та електрифікації сільського гос-

подарства розглянули в колективній монографії російські дослідники [404]. Її по-

яву вони пов’язують з ім’ям М.В. Ломоносова, який виклав перші уявлення про 

ґрунтоутворення як біологічний процес, що стало основою генетичного ґрунто-

знавства. Появу машинознавства автори пов’язують з виходом книги І.М. Комова 

«Про землеробські знаряддя» (1785). 

Передусім, через історію становлення й розвитку сільськогосподарської ме-

ханіки, еволюцію організаційних основ сільськогосподарської дослідної справи в 

країні розглядає у своїх працях Ф.М. Єрк [891, 892]. Відлік, на його думку, по-

трібно вести від затвердженої Павлом 14 березня 1797 р. «Записки» генерал-

прокурора князя О.М. Самойлова «Про зобов’язання експедиції Державного гос-

подарства, Опікунства іноземних і сільського домоводства». Тим самим він 

стверджує, що класичне дослідництво в Росії виникло раніше, ніж в інших країнах 

Європи: у Франції (1835), Англії (1843), Німеччині (1854). Організаційний відлік 

він починає з дослідного поля Школи землеробства біля с. Чарлєво (тепер Тарле-

во між містами  Пушкін і Павловськ). При цьому вказує на появу першої постійно 

діючої інституції – Полтавського дослідного поля, створеного Полтавським това-

риством сільського господарства і місцевим земством, але чомусь у 1885 р. У ро-
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ботах Ф.М. Єрка знайдено констатуючу згадку про інші галузеві НДУ і ВНЗ, що 

функціонували на українських землях до подій 1917 р. як елемент державної 

політики царської Росії в межах діяльності, насамперед, Вченого Комітету 

Міністерства державних маєтностей (землеробства). 

Окремі моменти розвитку науки агрохімії в межах спільної вітчизни з роз-

криттям діяльності вчених, що творили на українських землях (Зайкевич А.Є., 

Дояренко О.Г., Гедройц К.К., Докучаєв В.В. та ін.) у контексті еволюції світової 

галузевої думки одного з основоположних напрямів сільськогосподарської до-

слідної справи розкривають автори спеціалізованого підручника «История агро-

химии и методика агрохимических исследований» [512]. Подібна праця – «Исто-

рия отечественного почвоведения. Развитие идей, дифференциация, институциа-

лизация» [396] цього ж року видання, детально висвітлює періоди історії ґрунто-

знавства та здобутки провідних учених. Найбільш зважливо процес появи й роз-

витку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи з внеском українських 

учених та інституцій, що діяли на українських землях висвітлено у праці «Очерки 

по история агрономии» [395]. Поступ усіх практичних і організаційних змін нау-

кового забезпечення провідної складової агрономії розкрито по окремих напрямах 

галузевої науки. 

У новому тисячолітті на пострадянському просторі найбільш фундамен-

тальною працею з досліджуваної проблеми є історичний нарис О.Ю. Єліної [360]. 

У ньому розкрито загальні підходи в еволюції організаційних основ ведення віт-

чизняної сільськогосподарської дослідної справи. Однак при цьому констатуюче 

згадується і про Україну та про творців і розбудовників галузевого дослідництва 

для її потреб. Ще більшою мірою таке простежується у публікації М.П. Гончарова 

[305]. Становить інтерес й інший історичний нарис, що розкриває загальні питан-

ня ведення сільського господарства та його наукового забезпечення за часи 

існування окремого профільного міністерства в Україні та роль у цьому процесі 

окремих очільників відомства [679]. Об’єктивністю вирізняється колективна мо-

нографія українських і білоруських учених, присвячена екологічній концепції в 

історичному розвитку грунтознавства [888].. У ній через еволюцію методологічної 
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основи сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань контекстово роз-

крито морфолого-генетичне грунтознавство і внесок українських учених – 

О.Н. Соколовського, Г.Г. Махова, Д.Г. Тихоненка, М.І. Лактіонова, 

А.М. Гродзінського, П.С. Погребняка та ін. Певною мірою допоміжним науково-

документальним виданням при розгляді основоположних підходів державного 

управління всіма складовими існування України, у тому числі стосовно політики 

на селі, виступає інша колективна праця урядовців і науковців НАН України 

[849]. Усі згадані публікації мають відношення до становлення й розвитку аграр-

ної науки на українських землях, у тому числі й за часів спільної Вітчизни. Окре-

мі споріднені моменти історії функціонування сільськогосподарської дослідної 

справи в межах державної політики Російської імперії та СРСР розкрито у двото-

мній колективній монографії, присвяченій функціонуванню аграрної науки в Рес-

публіці Білорусь у ХІХ – на початку ХХІ ст. [314], а також деякою мірою у збірці, 

що висвітлює розвиток землеробської науки Білорусі за останні дев’яносто років 

[387]. 

У новому тисячолітті регіональний аспект становлення й розвитку сільсько-

господарської дослідної справи в Україні досить успішно відтворено, насамперед, 

завдяки спеціальним історичним розвідкам, проведеним при Інституті історії аг-

рарної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН, а саме: Київщини (Завальнюк О.О. 

[374], Рибченко Д.В. [735]), Полтавщини (Михайлюк О. І. [516], Коваленко Н.П., 

Сайко О.В.), Поділля (Корзун О.В.), Сумщини (Комликова Г.І. [436]) та Черкащи-

ни (Костюк М.В. [449]). Видання містять сутнісне інформативне поле стосовно 

соціально-економічних передумов виникнення галузевого дослідництва у регіо-

нах, динаміку розвитку, види та форми організаційної роботи НДУ і вчених-

аграріїв у періодизаційному форматі. Автори приділили увагу і процесам консолі-

дації громадської думки на ниві агрономії, зокрема щодо участі в загальноімпер-

ських галузевих об’єднаннях, створенні місцевих товариств та організації агроно-

мічної допомоги населенню регіонів. 

Значний науковий інтерес становлять комплексні дослідження Інституту іс-

торії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН щодо відтворення наукової 
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спадщини видатних, забутих або маловідомих учених-аграріїв в історії вітчизня-

ної сільськогосподарської науки і дослідної справи. Серед численної низки істо-

рико-бібліографічних напрацювань публікації А.С. Білоцерківської [48], 

Л.С. Радченко [728], О.О. Черниш [873], О.З. Рудої [746], Н.М. Опари [576], 

М.В. Апостола [32], С.В. Нижник [548] та ін. 

До розпочатих авторських історичних досліджень, присвячених становлен-

ню й розвитку, насамперед, морфолого-генетичного ґрунтознавства як основопо-

ложної генеруючої складової сільськогосподарської дослідної справи як галузі 

знань [132], додались системні комплексні результати вивчення теоретико-

методологічних та науково-організаційних засад інших напрямів сучасної аграр-

ної науки. Насамперед йдеться про наукове забезпечення рослинницької галузі, 

розвиток окремих напрямів якої представлений у монографічних виданнях 

В.В. Шелепова [877] та Х.М. Піпан [617]. Автори розкривають походження й ево-

люцію селекційних досліджень культури пшениці в Україні, основні результати 

щодо покращання сортів, а також акцентують увагу на здобутках вітчизняних 

провідних селекціонерів. Комплексно висвітлено становлення й розвиток науко-

во-організаційних основ застосування сівозмін у системах вітчизняного землероб-

ства в монографії Н.П. Коваленко [427]. Авторка визначила внесок НДУ та ВНЗ у 

розвиток знань про сівозміни у сільському господарстві України, а також 

висвітлила наукову спадщину українських учених і практиків-аграріїв. 

Дослідження розвитку теоретико-методологічних основ у тваринництві 

здійснила І.С. Бородай [56], комплексно відтворивши історичний поступ основ-

них напрямів зоотехнічного вчення, головні здобутки провідних наукових шкіл 

цієї галузі. Еволюцію наукової думки в механізації й автоматизації у тваринництві 

УРСР дослідив Р.В. Бей [45] на основі узагальнень основних тенденцій станов-

лення й розвитку науки про механізацію й автоматизацію виробничих процесів у 

тваринництві в контексті соціально-економічних і загальнонаукових чинників. 

Особливості формування системи наукового забезпечення розвитку сільсь-

кого господарства в Україні у 20–30-х рр. ХХ ст. на тлі політичних, соціально-

економічних і теоретико-методологічних чинників висвітлено у працях 



63 

 

М.В. Присяжнюка [680] та Н.Б. Щебетюк [882, 883]. Перебіг подій ці автори 

розглядають вузькоспеціалізовано і без розгляду загальноеволюційного ор-

ганізаційного контексту протягом усього періоду функціонування як складової 

сучасного природознавства і тим паче прийнятих законодавчих рішень. Також 

привертає увагу здійснений І.О. Демуз аналіз історіографічного дискурсу з історії 

наукових товариств, що діяли на території України XIX–початку XXст. [323]. Ав-

торка простежила процес нагромадження й поширення історичних знань з різних 

галузей, зокрема гуманітарної, природничої, медичної та сільськогосподарської. 

Серед видань, що розкривають організаційні методи функціонування окре-

мої дослідної інституції в питаннях наукового забезпечення певного регіону 

України слід виділити колективну монографію науковців Інституту сільського 

господарства Північного Сходу НААН до 110-річчя його діяльності [412]. У ній 

контекстово через зміни державної  регулятивної політики  за різних систем влади 

розкрито становлення й розвиток  типової структурної  одиниці, 

що  еволюціонуючи  пройшла шлях від  сільськогосподарської дослідної станції 

при сільськогосподарській  школі Сумського повіту з 1905 р. через Сумську ра-

йонну сільськогосподарську дослідну станцію з 1910 р., Сумський опорний пункт 

УкрНДІ зернового господарства у 1930 р., Сумську обласну державну сільського-

сподарську дослідну станцію з 1956 р., Сумського інституту АПВ УААН 

(з 2001 р.) до сучасного  координуючого та методичного центру галузевої науки 

окремої природно-кліматичної зони для потреб місцевої громади. 

Високої оцінки німецьких істориків удостоївся вихід у світ багатотисячним 

тиражем найбільш виваженого з точки зору мінімізації політичної складової нав-

чального посібника «Аграрна історія України: еволюція соціально-економічних 

відносин» [604]. Загалом, крім видань, виключно побудованих як збірки докумен-

тів і матеріалів за цей період, вийшли й інші не менш значущі, що відіграють про-

відну роль у царині дослідження історії зародження, становлення й розвитку сіль-

ськогосподарської дослідної справи в Україні як галузі знань та організації. Серед 

них чотиритомне колективне видання [780], чотири випуски (частини) авторських 

нарисів [153–162] і монографія «Сільськогосподарська дослідна справа в Україні 
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від зародження до академічного існування: організаційний аспект», а також низка 

видань, що розкривають внесок окремих видатних учених-аграріїв у еволюцію 

дослідницького процесу. 

Певне історичне наповнення становлення й розвитку українського агроно-

мічного ґрунтознавства здійснюють автори монографії, що вийшла друком під 

загальною редакцією професора М.І. Полупана [635]. Галузевий напрям науки в 

ній представлений здебільшого не організаційно, а теоретико-методологічно та 

виробничо. Такого ж напряму можна вважати монографічне видання колективу 

авторів ННЦ «Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН, 

яке розглядає узагальнені історичні та селекційно-генетичні аспекти виноградар-

ства в Україні [276]. 

Автор дисертаційної роботи розглядає як навіяне багаторічною діяльністю 

ННСГБ НААН появу низки оригінальних праць, що розкривають певною мірою 

на широкій персоніфікованій основі розвиток окремих напрямів галузевого експе-

риментаторства. Насамперед, це фундаментальна праця академіка НААН 

Б.С.Носка [555], що розкриває внесок науково-освітніх шкіл, окремих центрів і 

вчених цього завжди важливого напряму сільськогосподарської дослідної справи. 

Досить широко у виданні проаналізовано інституалізоване наповнення ор-

ганізаційного процесу розвитку агрохімії в Україні. Оригінальністю вирізняється і 

брошура Л.Л. Зятькова про діяльність забутої сьогодні інституції – 

Слов’яносербського дослідного поля [394], до його появи причетні фундатори га-

лузевого дослідництва – В.В. Докучаєв та особливо – О.О.Ізмаїльський. 

Усі нові методичні та методологічні підходи, що застосовуються сучасними 

істориками науки для об’єктивної оцінки еволюції галузевої наукової думки через 

наукові школи і центри та в контексті вивчення окремих складових того чи іншо-

го напряму галузевого дослідництва стосовно культури цукрового буряка в 

Україні, використали автори колективної монографії за редакцією академіка 

НААН М.В. Роїка «Буряківництво і біоенергетика в Україні: історія, наука, виро-

бництво, люди», підготовленої до 95-річчя Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН [62]. 
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Фундаментальне дослідження науково-організаційних засад еволюції знань 

з проблем фізіології травлення у свиней в контексті розвитку вітчизняної зоотех-

нічної науки у 20–30-х рр. минулого століття провела К.Є. Юдіна. У ньому чи не 

вперше систематизовано і запропоновано перспективні напрями подальших галу-

зевих досліджень в Україні [893]. Значний інтерес становлять результати аналізу 

діяльності спеціалізованих НДУ і ВНЗ з розвитку знань про фізіологію травлення 

у тварин із відповідною періодизацією, що доводить про значний внесок україн-

ських учених в еволюцію галузевої наукової думки. 

Узагальнення усієї доступної наукової літератури, що у тій чи іншій мірі 

розглядає історію становлення й розвитку організаційних основ сільськогоспо-

дарської дослідної справи в Україні, дає підстави зробити наступні висновки. За 

винятком вузькопроблемних видань періоду 20–30-х і 50-х рр. минулого століття, 

це питання системно не розглядалось жодним із дослідників. При цьому у згадані 

періоди проглядається, з одного боку, певна політизація розгляду на догоду ра-

дянській владі, а з іншого, за виключенням об’єктивного висвітлення місця і ролі 

Полтавської дослідної станції, деякою мірою, відсутність виваженої інформації 

про функціонування галузевих інституцій на українських землях. Особливо таке 

простежується у публікаціях сучасних істориків галузі часів Російської Федерації. 

Спроба Н.І. Пшеничного та В.Г. Скорохода виправити ситуацію не отримала 

логічного завершення. З 50-х рр. ХХ ст. після накопичення певних знань про ево-

люцію галузевої наукової думки почали публікуватись праці (М.Є. Любищев), які 

розкривають історичну ретроспективу окремих напрямів галузевого дослідництва. 

Цей процес набув системності у новому тисячолітті в Україні (Бей Р.В., Боро-

дай І.С., Коваленко Н.П. та ін.), означився деталізацією розгляду окремих куль-

тур, явищ, хвороб, шкідників і т.ін., тим самим доводячи існування стверджених 

основ дослідництва як галузі знань. Меншою мірою розглянуто становлення дос-

лідництва як організації. Незважаючи на досить комплексно розкриті окремі 

періоди в історії України (Присяжнюк М.В., Щебетюк Н.Б.), загальна картина і те 

саме в системі державної політики та соціально-політичних змін у країні зали-

шається контекстово не дослідженою. Винятком є окремі авторські публікації до 
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ювілейних дат НААН. Таким чином аргументовано беззаперечну актуальність 

здійсненого дисертаційного дослідження з викладенням результатів багаторічних 

пошуків щодо еволюційного поступу сільськогосподарської дослідної справи в 

Україні як галузі знань та організації. 

 

1.2. Характеристика джерельної бази дослідження 

 

Підґрунтям для вивчення й аналізу особливостей еволюції сільськогоспо-

дарської дослідної справи в Україні слугує системне використання об’ємного 

комплексу джерел, різноманітних за походженням, видами, формою, рівнем пер-

соніфікації та змістом. Їх впорядковано в окремі групи: 1) архівні документи і ру-

кописні матеріали; 2) збірники опублікованих архівних документів і матеріалів 

ННСГБ НААН; 3) опубліковані офіційні документи органів державної влади, нау-

кових установ і вищих навчальних закладів, громадських організацій; 4) наукові 

праці вчених з галузевого дослідництва; 5) біо-, бібліографічні й інші покажчики; 

6) енциклопедичні та довідкові видання; 7) мемуарна література; 8) засоби масо-

вої інформації (газети, журнали, збірники наукових праць).  

Основним базовим джерелом дослідження розвитку галузевого до-

слідництва стала ретроспективна документна інформація, що зберігається у фон-

дах державних архівів України. До провідних компонентів джерельної бази нале-

жать інформаційні ресурси з фондів Центрального державного архіву вищих ор-

ганів влади і управління (ЦДАВО) України, Центрального державного архіву 

громадських об’єднань (ЦДАГО) України, Державного архіву Київської області, 

Державного архіву Харківської області, Архіву Президії НАН України, Архіву 

Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва та 

Російського державного архіву соціально-політичної історії. 

Виняткову увагу приділено матеріалам фондів ЦДАВО України, тому зупи-

нимося детальніше на їх характеристиці. Насамперед, це стосується фонду 1 

«Верховна Рада України (1917–2002 рр.)», що містить протокольні документи 

секретаріату ВУЦВК, РНК УСРР, Політбюро ЦК КП(б)У, а також доповідні за-
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писки, розпорядження, резолюції, листування та ін. Використання зазначених ма-

теріалів сприяло з’ясуванню й розкриттю визначальних державних рішень щодо 

розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи в контексті суспіль-

но-політичного й соціально-економічного життя країни [564, 703, 705, 718]. Сут-

тєвим інформативним джерелом у дослідженні стали матеріали з фонду 2 

«Кабінет Міністрів України (1918–1999 рр.)», здебільшого, це постанови і прото-

коли засідань РНК УРСР та різноманітні матеріали щодо діяльності науково-

дослідних установ аграрного профілю. Здійснення їхнього аналізу уможливило 

виокремлення основних проблем сільськогосподарського виробництва, а відтак 

функцій і завдань, що покладалися на галузеве дослідництво [266, 268, 376, 474–

480, 482, 483, 562, 563, 638, 682, 692, 701, 809, 810]. 

Використання джерелознавчого комплексу документів з фонду 27 

«Міністерство сільського господарства УРСР, м. Київ (1919–1991 рр.)» дало змогу 

реконструювати етапи формування державної політики регулювання розвитку 

сільського господарства та з’ясувати особливості структурування галузевого 

експериментаторства [332, 342, 525, 570, 591, 592, 628, 672, 695, 706, 708, 709, 

712, 713, 714, 716, 717, 806, 828, 829]. 

Цінним наповненням вирізняються матеріали з фонду 1055 «Всеукраїнська 

академія сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна (ВАСГН), м. Харків (1931–

1934 рр.)», різновидність яких забезпечують офіційні форми державної і партійної 

документації, зокрема з документообігу НКЗС УСРР та його Колегії, Президії 

ВУАСГН, ВАСГНІЛ тощо [476, 509, 629, 676, 715, 807]. Вивчення їх змісту та 

комплексу звітних матеріалів мережі НДУ, протоколів, інструкції й актів обсте-

жень сприяло висвітленню процесу становлення академізації сільськогосподарсь-

кої дослідної справи в Україні, і головне – її методологічного обґрунтування.  

Використання джерелознавчого комплексу матеріалів із фондів 1061 

«Міністерство земельних справ Української Держави, м. Київ (1918 р.)» [333, 453, 

472, 523, 526–532, 804], 1062 «Народне міністерство земельних справ Української 

Народної Республіки, м. Київ; м. Вінниця; м. Ровно; м. Кам’янець-Подільський; 

м. Станіслав (1918–1922 рр.)» [693] та 2196 «Міністерство продовольчих справ 
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Української держави, м. Київ. (1918 р.)» [801] слугувало з’ясуванню стану до-

слідництва у період виборювання української державності.  

Певний інформативний матеріал забезпечили документи з фонду 1229 

«Український НДІ економiки соціалістичного сільського господарства, м. Харків 

(1928–1936 рр.)» [425, 473, 481], цінність яких полягає у відображенні аспектів 

радянського планування розвитку сільського господарства, організації сільсько-

господарського виробництва, колективізації та ін.  

У дослідженні використано документальні джерела з фонду 1230 «Науково-

консультаційна рада при НКЗС УРСР, м. Харків (1928–1930 рр.)» [447, 533, 775, 

788, 818, 819], які дозволили розкрити процес моделювання координуючого цент-

ру галузевого дослідництва – створення і діяльність СГНКУ. Фонд 3206 «Рейх-

скомісаріат України, м. Рівне (1941–1945 рр.)» [902] містить інформативні матері-

али щодо ґрунтознавчих досліджень під час Другої світової війни. Також відомос-

ті про розвиток вітчизняного ґрунтознавства віднайдено у фонді 4759 «Українсь-

кий ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослiдний інститут землеробс-

тва Південного відділення ВАСГНIЛ, м. Київ (1931–1975 рр.)» [552].  

Документальні джерела з фонду 4861 «Українська академія сільськогоспо-

дарських наук МСГ УРСР, м. Київ (1956–1962 рр.)» розкривають значний пласт 

інформаційного наповнення щодо становлення й розвитку вітчизняної сільського-

сподарської науки в середині 50-х років минулого століття, доби так званих хру-

щовських реформ [340, 524, 686, 700, 811]. Важливий чинник – державна підтри-

мка галузі – за радянської системи пройшла складний шлях постійних експериме-

нтів в умовах усуспільнення виробництва й побудови соціалістичного ладу. Сіль-

ськогосподарська наука й дослідна справа вдруге отримали академічну форму ді-

яльності, але командно-адміністративний вплив обмежив її до нетривалого періо-

ду. Наступний реформаторський поступ в галузевому дослідництві радянської 

України розкривають матеріали з фонду 5176 «Південне відділення Всесоюзної 

академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна, м. Київ (1969–1986 рр.)» 

[623, 624, 677].  
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У дослідженні використано документи з фонду 251 «Президія НАНУ» 

(1918–2018), які дозволили розкрити специфіку науково-методичного керівництва 

галузевою наукою та її координування Сількогосподарським відділом АН УРСР, 

яка вперше офіційно репрезентувалася в системі Академії через спеціально ство-

рений Відділ сільськогосподарських наук на чолі з академіком М.М. Гришком. 

Використані документи відображають організаційний вплив її на розвиток галузе-

вої науки в період 1945–1956 рр., коли всі складові країни потребували якнайш-

видшої взаємодії при відновленні народного господарства після німецько-

радянської війни [685, 702]. 

Суттєвий інформаційний потенціал має фонд 1 «Документи загального від-

ділу ЦК КПУ» ЦДАГО України, який використано, зокрема, коли мова йшла про 

вивчення аграрної державної політики, удосконалення організаційної структури 

сільськогосподарської дослідної справи. Поглибленому розгляду проблеми спри-

яло залучення матеріалів з виконання планів виробництва і заготівлі сільськогос-

подарської продукції, перевірки діяльності окремих галузевих НДУ та ін. [339, 

612, 614, 707–711, 800]. Використано окремі постанови Урядового архіву Кабіне-

ту Міністрів України, зокрема постанову Ради Міністрів УРСР про екологічну об-

становку і заходи по посиленню охорони природи в республіці [371].  

Для нашого дослідження становили цінність документи Російського держа-

вного архіву соціально-політичної історії, в якому зберігаються постанови, накази 

ЦК ВКП(б) та РНК СРСР, а також довідки про хлібозаготівлі в Україні тощо 

[565]. Використано документи державних обласних та міських архівів. Зокрема, 

особові справи деяких відомих учених-аграріїв, що зазнали утисків політичного 

режиму в 30-ті роки ХХ ст., знайдено нами в Державному архіві Харківської об-

ласті [497]. Послуговувалися документами Ф. Р-1331 «Українська академія сіль-

ськогосподарських наук» (1956-1962) Державного архіву м. Київ у разі, коли мова 

йшла про зʼясування питань її організації та ліквідації, реорганізації мережі НДУ 

[660, 687]. Цінними виявилися архівні фонди галузевих ВНЗ, що містять особові 

справи відомих учених, які долучилися до організації сільськогосподарської дос-

лідної справи та системи вищої фахової освіти в Україні. Нами використано осо-
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бову справу талановитого вченого-ґрунтознавця, що залишив помітний слід у ро-

звитку цієї галузі знання – О. Н. Соколовського, яка зберігається в архіві Харків-

ського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва [588]. 

У дослідженні широко використано видрукувані збірки архівних документів 

та матеріалів з ЦДАВО України, ЦДАГО України та Президії НАН України. Збір-

ки підготовлені співробітниками Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки 

ННСГБ НААН відповідно до тематики НДР установи. Ці видання розглядають 

певні періоди історії існування галузевої науки в Україні з головною метою – фо-

рмування неупередженого й об’єктивного бачення у кожного непересічного пред-

ставника надзвичайно політизованого молодого українського суспільства подій та 

фактів еволюції галузевої наукової думки із широким персоніфікованим напов-

ненням щодо реального внеску. Їх автори, відкидаючи сформовану за радянську 

добу політичну складову, не кажучи вже про віросповідання та національну на-

лежність, включали у чергові видання все те, що, на думку укладачів та наукових 

редакторів, вело українську аграрну науку вперед або принесло їй заслужену сла-

ву навіть у світовому фаховому середовищі. Перша такого типу збірка вийшла у 

2005 р. і була присвячена видатному вченому-аграрію світового виміру академіку 

АН СРСР, АН УРСР та ВАСГНІЛ М.І. Вавилову, який відіграв генеруючу роль у 

появі 21 травня 1931 р. ВАСГНІЛ або класичного розуміння академізації окремо-

го напряму науки [29]. До 75-річчя цієї події починаючи з 2006 р., відійшовши від 

формату опису зібраних документів у вигляді статей чи нарисів, підготовка доку-

ментів до збірок відбувалась виключно у констатуючій формі з максимально наб-

лиженим навіть до граматичних помилок тексту із метою не нав’язування непе-

ресічному читачеві авторської думки. Із трьох збірок, а саме: «Сільськогоспо-

дарський науковий комітет України (1918–1927)» [782], «Всеукраїнська академія 

сільськогосподарських наук (1931–1935)» [291] та «Українська академія сільсько-

господарських наук (1956–1962)» [846] найбільший інтерес і навіть резонанс як в 

Україні, так і Росії отримала перша. Тоді чи не вперше виникла дискусія щодо ча-

су появи аграрної академічної науки в Україні й особливо ролі в цьому процесі 

академіка В.І. Вернадського. 
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Віддаючи належне науці ґрунтознавство в появі нової складової культури та 

сучасного природознавства і особливо в становленні й розвитку сільськогоспо-

дарської дослідної справи як галузі знань, у 2007 р. вийшла перша частина збірки 

матеріалів, що на широкій документній основі довела видатний внесок ВУАСГН 

щодо інституалізації агроґрунтознавства та появі повноцінної науки про українсь-

кі ґрунти, яка стала методологічною основою районізації УСРР [2]. У наступному 

році побачила світ її інша частина, що розкрила моменти історії появи першої 

карти ґрунтів України, першого підручника державною мовою та інших важливих 

видань фактично за декілька періодів української історії від перших сподівань 

державності, військового комунізму, непу та суцільної колективізації [3]. Неабия-

кий інтерес отримав і ще один тогорічний збірник, що вийшов у співпраці із 

Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського НАН України, присвя-

чений діяльності Відділу сільськогосподарських наук АН УРСР у 1945–1956 рр. 

[270] Видання стало чи не першою в новітній історії України широкою документ-

ною репрезентацією спільного функціонування галузевої науки і «великої» Ака-

демії. Серед іншого розкрита величезна роль української академічної науки у 

відновленні народного господарства після Другої світової війни.  

Чергову збірку документів, присвячену діяльності Науково-Консультаційної 

Ради НКЗС УСРР у 1927–1930 рр. [539] взагалі можна вважати відкриттям для 

істориків, оскільки до цього про цей колегіальний дорадчий орган практично 

ніхто не писав. Вдалося зібрати в одне ціле усі протоколи її засідань, включаючи 

перипетії щодо створення ВУАСГН у травні 1931 р.  

Дев’яносторічний ювілей головного аграрного відомства України – Мінаг-

рополітики України – спонукав підготувати серію видань, що розкривають його 

роль і місце для українських земель незалежно від системи влади, і, насамперед, 

через постаті його очільників за період 1917–1940 рр. [502–504] Стосовно 1917–

1920 рр. така робота була здійснена взагалі вперше в історії відомства.  

Ювілей однієї з організаційних форм академічної аграрної науки в Україні у 

вигляді Південного відділення ВАСГНІЛ, що функціонувало у 1969–1989 рр. 

[616] дав підстави присвятити йому спеціальну збірку документів. Новизною 
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вирізняється й інша збірка, що розкриває знакову роботу для потреб аграрної 

науки в Україні у вигляді Сортівничо-насіннєвого управління Цукротресту в 

1921–1927 рр. [798]. Видання не має аналогів серед інших. Те саме повною мірою 

стосується й збірки документів і матеріалів з питань організації наукового забез-

печення сільського господарства УРСР та для потреб окупаційної влади у непро-

сті роки української історії, пов’язані із радянсько-німецькою війною [781]. До 

його підготовки офіційно долучився і ЦДАВО України. Більшість документів до 

наукового обігу було введено вперше.  

Значною новизною й оригінальністю відрізняється збірка «Сівозміни в си-

стемах землеробства України (1958–1984 рр.) [779]. Вона документно наповнила 

дослідницький процес вивчення одного із найефективніших агротехнічних засобів 

ведення систем землеробства відповідно до ґрунтово-кліматичних зон України за 

умов планової економіки. Частина друга збірки «Агроґрунтознавство в Україні» 

[3] фактично завершила перебіг еволюції цього напряму знань у другій половині 

тридцятих років минулого століття. При цьому наголос був зроблений на ви-

датніші здобутки українських учених-аграріїв у непрості часи масових сфабрико-

ваних політичних репресій. Серед них виділявся процес ствердження класифікації 

українських ґрунтів. 

У 2014 р. вийшла серія значущих видань, що продовжили розкриття пе-

ребігу існування аграрної науки для потреб українського сільського господарства 

в системі державного регулювання. Один із них був присвячений періоду 1962–

1969 рр. [540], а інший – 1946–1956 рр. [583]. Величезне сприяння у їхній підго-

товці крім ЦДАВО України надав й ЦДАГО України. Завершив тогорічний уза-

гальнюючий видавничий процес – вихід у світ багатотисячним тиражем навчаль-

ного посібника «Аграрна історія України: еволюція соціально-економічних відно-

син» [604], найбільш виваженої публікації з точки зору мінімізації політичної 

складової. Високу оцінку він отримав у німецьких істориків, що висловилися за 

його перевидання у їхній країні.  

Чи не вперше в новітній історії системна згадка із конкретним внеском у 

становлення аграрної науки в Україні присутня у виданні, побудованому на осно-
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ві зібраних протоколів засідань і звісток Київського товариства сільського госпо-

дарства та сільськогосподарської промисловості (1876–1919) [418]. Піднесення 

ролі і місця територіальної громади, відповідно до змін у чинному законодавстві в 

державному устрої України, викликало професійний інтерес у значного прошарку 

до тритомного видання у п’яти книгах, присвяченого видатному творінню місце-

вої громади аграрної візитівки України – Полтавщини, а саме – Полтавського то-

вариства сільського господарства [630–634]. Обґрунтувавши висловлене зробили 

подання до профільних комітетів Верховної Ради України. Після їх прийняття, 

було відзначено 150-річний ювілей товариства згідно з рішенням українського 

парламенту  на державному рівні у жовтні 2015 р. Того ж року побачила світ ще 

одна збірка, яка продовжила розпочату роботу з дослідження питання державного 

регулювання веденням сільськогосподарської науки в УСРР/УРСР тепер вже за 

період 1935–1940 рр. [325].  

У 2016 р. вперше було підготовлено збірку документів, в якій розглянуто 

окреме соціальне явище в організації ведення сільськогосподарської дослідної 

справи в Україні, що небезпідставно потрібно віднести до одного із феноменів 

радянської доби в історії, а саме – колгоспна дослідна справа [432]. Після оста-

точної ліквідації на початку 1936 р. ВУАСГН цю партійну «породівлю» влада 

розглядала як альтернативу класичному дослідництву.  

Указ Президента України П.О. Порошенка «Про заходи з відзначення 100-

річчя надій Української революції 1917–1921 років» від 22 січня 2016 р. 

№ 17/2016 [683], а також ціла низка дат стосовно законодавчої й особливо вико-

навчої влади цього періоду, що увійшли до Постанови Верховної Ради України 

«Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році» від 5 жовтня 2017 р. 

№ 2161-VIII з метою «… консолідації та розвитку історичної свідомості українсь-

кого народу, збереження національної пам’яті…» [639], спонукали підготувати 

два фундаментальних на широкій документній основі видання. Перше з них, гар-

но ілюстроване, було присвячено 100-річчю заснування Мінагрополітики та про-

довольства України [184], а інше документно стверджувало, що Україна має усі 

підстави вести відлік академічності в діяльності від створення 1 листопада 1918 р. 
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СГНКУ України на чолі з академіком В.І. Вернадським [584]. Прийняття нашого 

обґрунтування українським парламентом шляхом включення до пріоритетних дат 

для святкування у 2018 р. деякою мірою логічно підсумувало, без перебільшення, 

величну і благородну роботу, яку здійснював усі ці роки колектив ННСГБ НААН, 

насамперед її Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки. Сьогодні ми 

маємо усі підстави навіть пишатися не тільки вже зробленим, а й тим рівнем 

сприйняття такої форми дослідництва на рівні інституцій мережі НААН з відтво-

рення власної історії із поверненням на пантеони слави своїх установ десятків 

імен вчених, що радянською добою були викреслені без права згадки. Тепер їм 

повсюдно і,часто-густо, за нашою ініціативою встановлюються меморіальні до-

шки, відкриваються пам’ятні знаки, широко друкуються статті у центральних і 

регіональних періодичних виданнях, проводяться читання та круглі столи і т. ін. 

Чи не найкраще у цьому відношенні працює Полтавщина, доводячи вірність вис-

лову англійця Дж. Локка, що «історію потрібно вивчати не як ми собі уявляємо, 

або як нас навчили, а такою, якою вона є насправді!» та американця Р. Емерсело: 

«Історії як такої не існує, існують тільки біографії!». 

Дослідження ґрунтується на використанні опублікованих збірках офіційних 

документів органів державної влади, наукових і освітніх інституцій, громадських 

організацій. Серед названих: «Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 

1938–1946 гг.» (1948), «Збірник постанов і розпоряджень уряду УРСР» (1951. 

№ 5–6, 1964. № 11.), «Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського 

уряду України» (1925. № 26, 1927. № 42, 1929. №20, 1931. № 18, 1936. № 30), 

«Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам» (1968. Т. 4. 1941–

1952 гг.; 1968. Т. 5. 1962–1965 гг.; 1970. Т. 7. 1968–1969 гг.), «Сборник основных 

приказов и инструкций НКЗ СССР» (1938. № 1), «Сборник постановлений и при-

казов НКЗ СССР» (1936. № 24), «Собрание постановлений и распоряжений при-

вительства УССР» (1940. № 3, № 4), «Собрание постановлений Правительства 

СССР» (1960. № 9, 1961. № 3) та ін. Це, передусім, урядові постанови, накази і 

розпорядження про організацію НКЗС України, ВУАСГН, Відділу сільськогоспо-

дарських наук АН УРСР та їхніх правонаступників, заходи про поліпшенню їх 
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діяльності та підвищення ролі у керівництві науковими дослідженнями та запро-

вадженні наукових розробок у виробництво. Їх вивчення дало змогу зʼясувати за-

вдання, форми, методи, юридичну базу аграрної політики радянського періоду, 

порівняти її з державним аграрним курсом пострадянського простору; уточнити 

суперечливі та маловідомі факти з архівних матеріалів.  

Як одне з найважливіших джерел дослідження розглядали творчу спадщину 

учених, які репрезентували здобутки сільськогосподарської дослідної справи та 

аграрної науки в Україні досліджуваного періоду. Зокрема, це наукові праці 

О.Г. Алешо, Є.В. Бобка, С.М. Богданова, П.В. Будріна, В.І. Вернадського, 

Д.Г. Віленського, В.Р.Вільямса, М.М. Вольфа, П.І. Гавсевича, В.В. Докучаєва, 

Г.Г. Махова, Д.І. Менделєєва, П.Р. Сльозкіна, А.Г. Терниченка, М.П. Флорова, 

С.Ф. Франкфурта та ін. 

Залучення довідкових і енциклопедичних видань, таких як «Полная энцик-

лопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук», «Сель-

скохозяйственная энциклопедия» (1-ше, 2-ге, 3-тє видання), «Крестьянская сель-

скохозяйственная энциклопедия», «Иллюстрированный сельскохозяйственный 

словарь. Энциклопедия сельского хозяйства», «Українська сільськогосподарська 

енциклопедія», «Історія техніки землеробства: словник-довідник», «Настольный 

словарь для справок по всем отраслям знания», «Справочник по сельскохозяй-

ственным опытным учреждениям России», «Енциклопедія сільського господар-

ства. Науково-популярний порадник для сільських господарів України», «Посіб-

ник по сільському господарству для керівних працівників обласних і районних 

організацій, директорів МТС, голів колгоспів і фахівців сільського господарства» 

забезпечило поглиблене вивчення окремих аспектів становлення й розвитку 

сільськогосподарської дослідної справи на українських землях, діяльності окрем-

их галузевих ВНЗ і НДУ. З’ясуванню внеску провідних учених у розгортання си-

стемних галузевих досліджень сприяло використання біографічної енциклопедії 

«Российская академия сельскохозяйственных наук». Усвідомленню семантики 

окремих галузевих понять слугувало використання таких словників: «Практичний 
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словник сільськогосподарської термінології», «Словник сільськогосподарської 

термінології» та ін. 

Важливе значення приділяли залученню періодичних видань, специфіка 

яких полягає, перш за все, в оперативному та своєчасному висвітленні найбільш 

актуальних проблем теорії і методології сільськогосподарської дослідної справи. 

Зокрема, використано галузеві часописи: «Вісник Народного комісаріату земель-

них справ», «Труды Вольного экономического общества», «Известия Министер-

ства земледелия и государственных имуществ», «Записки Ново-

Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства», «Вісник сільсь-

когосподарської науки та досвідної справи», «Сельское хозяйство и лесоводство», 

«Сельскохозяйственная жизнь», «Хозяин», «Агрономический журнал», «Совет-

ская агрономия», «Почвоведение», «Сельскохозяйственное опытное дело», «Пол-

тавские агрономические известия», «Бюллетени почвоведа», «Спеціаліст сільсь-

кого господарства України», «Известия Главного Управления Землеустройства и 

земледелия», «Шляхи реконструкції сільського господарства», «Историко-

биологические исследования», «Вісник АН УРСР», «Вісник сільськогосподарсь-

кої науки», «Землеробство», «Цукрові буряки», «Вісник Харківського національ-

ного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва» та ін. 

Як джерела дослідження використовували наукові тематичні збірники з 

історії науки та історії України. Їх перевагами є періодичність випуску, вузькога-

лузевий характер, залучення до складу редакційних колегій провідних учених у 

галузі історії, що дало змогу висвітлювати найбільш актуальні питання сільсько-

господарської дослідної справи, акумулювати передовий аграрної науки і практи-

ки. Особливу значущість мали такі наукові тематичні збірники: «Український 

історичний журнал», «Історичні записки», «Проблеми історії України: факти, 

судження, пошуки», «Історія науки та біографістика» та ін. 

На власне переконання джерелознавчим підґрунтям висловленого можуть 

слугувати усі 13 біобібліографічних серій, заснованих під егідою НААН за на-

повнення яких відповідає ННСГБ, а саме: 1) «Академіки Національної академії 

аграрних наук України» (з 1998 р.); 2) «Біобібліографія вчених-аграріїв України» 
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(1998); 3) «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» (2001); 

4) «Наукові історико-бібліографічні читання (2001); 5) «Відомі вчені та освітяни 

України» (2004); 6) «Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук 

України» (2005); 7) «Землевпорядна наука» (2005); 8) «Академіки та члени-

кореспонденти НАН України для сільського господарства» (2007); 9) «Іноземні 

члени Національної академії аграрних наук України» (2009); 10) «Почесні члени 

Національної академії аграрних наук України» (2009); 11) «Іноземна сільськогос-

подарська книга у фондах ННСГБ НААН та науково-дослідних установ і вищих 

навчальних закладів аграрного профілю» (2009); 12) «Інформаційно-

бібліографічні ресурси агропромислового виробництва України» (2013); 

13) «Бібліографія діячів науки, освіти, культури України (2014). Їх сприйняття як 

документної основи вивчення історії аграрного виробництва та його науково-

освітнього забезпечення із широким персоніфікованим наповненням кращими 

представниками не тільки на регіональному, а й національному та міжнародному 

рівнях дав підстави вже шостий рік готувати «Календар знаменних і пам’ятних 

дат в історії сільськогосподарської дослідної справи України», що з кожним но-

вим випуском розширює усвідомлене розуміння видатного місця і ролі українсь-

кої аграрної науки у забезпеченні продовольчої безпеки або державності взагалі.  

Таким чином, використання структурованого комплексу документальних 

джерел уможливило їх порівняльний аналіз. Проведені узагальнення сприяли 

з’ясуванню й розкриттю закономірностей зародження, становлення й розвитку 

сільськогосподарської дослідної справи в Україні.  

 

1.3. Методологія дослідження 

 

Методологія дослідження науково-організаційних чинників зародження, 

становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної справи на теренах 

України у другій половині XVIII – на початку ХХІ ст. визначалася загальною спе-

цифікою об’єкта і предмета, метою та комплексом поставлених завдань. Неупере-

джений аналіз уявлявся можливим за умови проведення дослідницького пошуку в 
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конкретних історичних умовах і взаємозв’язках, що окреслилися на відповідних 

етапах. З огляду на це логічним виявилося звернення до принципу історизму, його 

безпосереднє застосування в наукових дослідженнях базується на системному ви-

користанні властивих йому атрибутів, а саме універсальності та загальнодоступ-

ності, необмеженості хронологічних і просторових векторів наукового пошуку, 

різноманітності взаємодоповнюючих власне історичних методів, їх органічного 

зв’язку із загальнонауковими й іншими пошуковими методами. 

Теоретико-методологічну базу дослідження склали наукові праці 

В. І. Вернадського та М. І. Вавилова, які заклали підвалини наукової методології 

історичних наук. Основою їхніх інтересів було тверде переконання в тому, що 

історико-наукові дослідження органічно пов’язані з прогресом науки та техніки, 

які сприяють формуванню й розвитку наукового світогляду особистості. До-

слідники стверджували, що неможливо з упевненістю думки йти далі, не відтво-

ривши історичної ретроспективи й реального значення ідей, уявлень і побудов 

науки. Сто років тому організатор академічної науки в Україні В. І. Вернадський у 

своїх щоденникових записах зазначав: «Історія науки і її минуле повинно критич-

но складатися кожним науковим поколінням і не тільки тому, що змінюються за-

паси наших знань про минуле, відкриваються нові документи або знаходяться 

нові заходи з відновлення того, що було. Ні! Необхідно знову науково пере-

працювати історію науки, знову історично повернутися до минулого, бо завдяки 

розвитку сучасного знання в минулому отримує значення одне і втрачає інше…» 

[245, 254]. 

На формування світоглядних і дослідницьких позицій автора дисертаційної 

роботи значний вплив мали наукові праці істориків аграрної науки, які вперше 

розробили загальні методологічні підходи до її вивчення, надали інтерпретацію 

багатьох складних явищ і фактів на тлі соціально-економічних і суспільно-

політичних викликів епохи. Так, при зʼясуванні загальних закономірностей ста-

новлення й розвитку сільськогосподарської дослідної справи на українських зем-

лях досліджуваного періоду автор враховував окремі положення і факти щодо її 

еволюції, сформульовані в наукових працях вітчизняних дослідників: 
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П.Ф. Баракова, А.А. Вербіна, В.В. Вінера, М.М. Вольфа, П.А. Власюка, 

О.Г. Дояренка, Б.К. Єнкена, С.О. Захарова, С.З. Іванова, С.П. Кулжинського, 

М.К. Недокучаєва, Н.І. Пшеничного, В.І. Сазанова, В.Г. Скорохода, І.І. Слинька, 

М.С. Соколова, П.Ф. Сурина, О.О. Шульца, О.К. Філіповського та інших учених, 

які, незважаючи на деяку заполітизованість, комплексно і персоніфіковано про-

аналізували значення здобутків спеціалізованих експериментальних установ у 

становленні вітчизняної аграрної науки. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження склали фундаментальні 

наукові праці пострадянських дослідників історії сільськогосподарської дослідної 

справи та аграрної науки і освіти, які вперше застосували еволюційний підхід до 

вивчення її галузей та напрямів. Зокрема, на формулювання окремих висновків і 

узагальнень даного дослідження значний вплив здійснили наукові Р.В. Бея, 

І.С. Бородай, Н.П. Коваленко, П.П. Панченка, В.В. Шелепова, В.С. Чишка, 

Н.Б.Щебетюк, які провели системні комплексні дослідження теоретико-

методологічних та науково-організаційних засад рослинництва, тваринництва, 

землеробства, механізації тваринництва, а також їх сукупності за окремо взятий 

період в історії країни. 

Застосування принципу історизму дало змогу виявити витоки, основні 

періоди становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної справи, 

зʼясувати вплив соціально-економічних, суспільно-політичних, теоретико-

методологічних, загальнонаукових та інших чинників на її стан і характер. До-

слідницький пошук зумовлювався потребою врахування історичних фактів у кон-

кретних умовах, певній історичній ситуації. Досліджувані явища розглядали в 

контексті загальносвітового розвитку, загальних змін у Російській імперії, СРСР 

та УСРР/УРСР, незалежної України.  

Варто зазначити, що основна авторська увага зосереджувалася лише на тих 

регіонах, де відбувалися визначальні для сучасної організації галузевого до-

слідництва події, тобто на історичних територіях України, як їх розуміли, почи-

наючи з XVII ст. Тому системно не розглядалася історія існування аграрного до-

слідництва, притаманного Буковині, Закарпаттю та Галичині. На наше переконан-
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ня, ці регіони вимагають не побіжних параграфів, а спеціальних історичних ро-

звідок, які б розглядали згадані регіони в контексті історії тих держав, до яких во-

ни належали, включаючи Австро-Угорщину, Польщу, Чехословаччину та ін. Тим 

більше, що існуюча сьогодні в Україні система організації сільськогосподарської 

дослідної справи, незважаючи на зовнішні фактори впливу провідних країн світу 

через різного роду запозичення кращого із досвіду на різних етапах розвитку, 

фактично була відпрацьована за часів Російської імперії й отримала формалізо-

ване наповнення в роки перших сподівань державності, удосконалена за радянсь-

кої доби та фактично існує в незалежній Україні з російськими національними 

особливостями, а не якимись іншими стосовно згаданих вище країн, куди входили 

невеликі території сучасних українських земель. Тому в дослідженні побіжно 

розглядається діяльність окремих дослідницьких інституцій, що діяли на цих те-

риторіях, але організаційно збереглися до сьогодні. Також дотично висвітлено ро-

звиток сільськогосподарської дослідної справи в умовах еміграції вітчизняних 

учених і спеціалізованих інституцій. Варто зазначити, що українська сільськогос-

подарська дослідна справа як галузь знань та організація в еміграції розвивалася у 

форматі міжнародних норм взагалі та чинного законодавства тієї чи іншої країни, 

де проживали українці.  

Таким чином, теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження 

сформувала система принципів і методів пізнання, які ґрунтуються на діалектич-

них засадах, сприяють всебічному, максимально вичерпному аналізу подій, фактів 

і явищ сільськогосподарської дослідної справи у їх діалектичному взаємозв’язку 

та взаємодії. Усі компоненти дисертаційної роботи ґрунтуються на загальнонау-

кових універсальних засадах об’єктивності, історизму, системності, всебічності, 

наукового плюралізму, а також на новітніх історіософських напрацюваннях 

провідних українських дослідників історії науки.  

Об’єктивність, як базовий принцип дослідницького пошуку, передбачає ви-

користання лише достовірної інформації, неупередженість оцінок та узагальнень 

дослідника. Такий підхід забезпечує уникнення заідеологізованості й ди-

станціювання від політичної кон’юнктури. Дотримання засад об’єктивності та не-
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заангажованості є необхідним, оскільки в радянському минулому вітчизняна 

історія сільськогосподарської дослідної справи була об’єктом постійних політико-

ідеологічних маніпуляцій. Більшість дослідників, передусім радянського періоду, 

вимушено виконували соціальне замовлення партійної верхівки. Як наслідок цьо-

го, об’єктивне висвітлення подій унеможливлювалося, а офіційна історіографія 

надавала викривлене висвітлення історичного шляху України.  

Використання принципу репрезентативності в дослідженні науково-

організаційних основ становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної 

справи на українських землях допомогло виокремити з нагромадженого у процесі 

наукового пошуку емпіричного матеріалу найбільш сутнісні для висвітлення теми 

елементи й одночасно уникнути залучення другорядної, малозначущої й повто-

рюваної інформації.  

У процесі дослідження застосовано низку спеціальних історичних методів. 

Залучення предметно-хронологічного та порівняльно-історичного методів забез-

печило синтетичне осмислення становлення й розвитку вітчизняної сільськогос-

подарської дослідної справи, можливість вивчення окремих процесів у динаміці 

та змінах. Через використання проблемно-хронологічного методу досліджувані 

явища розглядалися в часовій послідовності, виділялися з широких тем відносно 

вузькі проблеми, кожна з яких вивчалася у хронологічній послідовності стосовно 

до загальних історичних явищ і подій, а також у динаміці й розвитку, здійснюва-

лися теоретичні узагальнення цілого й частини. 

Широкі пізнавальні можливості порівняльно-історичного методу дали змогу 

на основі наявних фактів розкрити сутність і природу досліджуваних явищ, особ-

ливо у випадках, коли очевидність їх підлягала сумніву, а отже заповнити прога-

лини в дослідженні; виділити, з одного боку, загальні закономірності, з іншого – 

якісні відмінності у становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної 

справи на теренах України; виходити за межі досліджуваних подій та явищ і на 

основі аналогій проводити історичні узагальнення. За допомогою історико-

порівняльного методу послідовно розкривали причини, наслідки й закономірності 
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становлення вітчизняного дослідництва в сільському господарстві; виявляли та 

порівнювали основні тенденції аграрної політики держави в різні періоди. 

З огляду на те, що численні складники й елементи сільськогосподарської 

дослідної справи на українських землях досліджуваного періоду подібні за 

внутрішньою сутністю і відрізняються лише просторовими або часовими форма-

ми, виникла можливість порівнювати їх на певних хронологічних етапах як у 

межах однієї країни, так і в світовому масштабі. У разі намагання встановити то-

тожність досліджуваних явищ, використовували аналогію як логічну основу 

порівняльно-історичного методу. 

Відтворення еволюції окремих теоретичних складників сільськогосподарсь-

кої науки забезпечувалося застосуванням найбільш універсального, гнучкого і до-

ступного в історичних дослідженнях історико-генетичного методу. Його аналіти-

ко-індуктивна природа дала змогу розкрити причинно-наслідкові зв’язки та зако-

номірності розвитку компонентного складу сільськогосподарської дослідної спра-

ви на теренах України досліджуваного періоду в їх послідовності та зумовленості, 

а історичні події та особистості вчених охарактеризувати в їх індивідуальності й 

образності. За використання цього методу віднайдено причини проникнення в 

аналізовану літературу помилкових положень і визначено способи їх уникнення в 

подальшому. Історико-типологічний метод забезпечив доволі важливу сторону 

пізнавального процесу – поділ сукупності об’єктів чи явищ на якісно визначені 

типи (класи) на основі властивих їм загальних істотних ознак. 

При вивченні порівняно невеликих хронологічних періодів розвитку сільсь-

когосподарської дослідної справи на українських землях зверталися до ретроспек-

тивного методу. Спираючись на сучасні наукові підходи в історичному до-

слідженні, цей метод використано при виділенні найбільш характерних рис і тен-

денцій розвитку галузевої науки, вивченні історії формування і трансформації 

окремих галузей дослідної справи.  

Застосування історико-культурного та аксіологічного підходів дало змогу 

визначити соціокультурні умови становлення й розвитку деяких складників галу-

зевого дослідництва на українських землях у хронологічній послідовності, розк-
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рити ті або інші культурні форми як певні цінності, провести їх оцінку в системі 

інтелектуальної спадщини нації. Варто зазначити, що за останні тридцять років 

сільськогосподарська дослідна справа як складова культури нації в умовах інду-

стріалізації й інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, а також його 

спеціалізації та завдяки можливостям інформатизації, більшою мірою сприймала-

ся за велінням часу як єдине в системі глобалізації узагальнююче поняття – аг-

рарна наука. Мало того, сьогодні про існування сільськогосподарської дослідної 

справи в Україні, як правило, згадано здебільшого тільки при викладанні курсу 

«Методика дослідної справи» в системі вузівської освітньої підготовки, при 

цьому постійно зменшується кількість лекційних годин і практичних занять. 

Застосування методу періодизації сприяло більш ґрунтовному порівнянню 

розвитку сільськогосподарської дослідної справи в цілому та окремих її періодів, 

детальному вивченню предмета дослідження, а також дало змогу більш унаочне-

но та якісно відслідковувати динаміку змін. Метод періодизації в даному до-

слідженні забезпечив можливість виділення рівних за значущістю періодів ста-

новлення й розвитку, пропонування авторської періодизації сільського господар-

ства як галузі, а також сільськогосподарської дослідної справи та освіти, в основу 

поділу яких покладено явища досить складного часового, просторового й осо-

бистісно-діяльнісного типу. 

Застосування принципу персоніфікації дало змогу, з одного боку, вивчати 

стан вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи через призму осмислен-

ня внеску в її розвиток окремих учених, а з іншого – проводити аналіз формуван-

ня їх особистостей у контексті конкретної історичної епохи. Дисертаційне до-

слідження персоніфіковано на основі використання біографічного методу. Істо-

рично-науковий матеріал, доповнений матеріалами біографій учених, надав змогу 

не лише фіксувати їхні наукові досягнення, а й визначати проблеми, характерні 

для наукових пошуків і запровадження наукових розробок у виробництво до-

сліджуваного періоду, розроблення конкретних наукових напрямів і дослідниць-

ких методик. Через особистості вчених галузеві наукові досягнення набули 

індивідуальності й унікальності. Кожний учений формує свої дослідницькі стра-
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тегії, з одного боку, залежно від наявності комплексу каналів, форм, методів та 

інструментів взаємодії з іншими дослідниками, а з іншого боку – залежно від 

логіки дослідницької практики, що співвідноситься з його науковими цілями.  

На основі застосування біографічного методу досліджено життєвий і твор-

чий шлях учених, яким належить основоположний генеруючий вплив на станов-

лення сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань та організації, а та-

кож її розгортання в Україні. Здебільшого ці вчені-аграрії стали об’єктом осо-

бистих поглиблено контекстових історичних розвідок або навіть відкриттів. Це, 

насамперед, О.Г. Алешо, Є.В. Бобко, П.В. Будрін, М.М. Вольф, Д.О. Джовані, 

І.С. Жуков, Г.Г. Махов, П.Р. Сльозкін, А.Г. Терниченко, М.П. Флоров, 

С.Ф. Франкфурт та ін. Досліджено здобутки видатних представників вітчизняної 

аристократичної еліти, що не змогли віднайти належне місце у пантеонах слави за 

радянської доби, а саме: граф О.О. Бобринський, князь А.Е. Гагарін, граф 

Б.С. Тишкевич, князь П.П. Трубецькой, граф О.О. Шмідт та ін. Представлено низ-

ку постатей, що достойно репрезентували себе як визнані фахівці своєї справи ще 

за царської доби, зокрема П.О. Бичихін, С.М. Богданов, Д.Г. Віленський, 

П.І. Гавсевич та ін. Окремо досліджено діяльність учених-аграріїв, які творили на 

благо радянської України, але стали жертвами сфабрикованих політичних ре-

пресій у 30-х рр. ХХ ст.  

Специфіка досліджуваної теми зумовила використання просопографічного 

методу, тісно пов’язаного з історичною біографістикою. Її предметом є до-

слідження життєпису певної особи в усій сукупності її індивідуальних рис і 

взаємостосунків із соціальним оточенням, а також створення колективних 

біографій, коли розглядається питання про певну групу осіб, пов’язаних тими або 

іншими зв’язками (професійна діяльність, творчі корпорації вчених тощо). 

Для даного дослідження характерно те, що при застосуванні певного істо-

ричного методу залучали загальнонаукові методи (логічний, аналітично-

синтетичний, класифікації та ін.), які виступали як конкретні пізнавальні засоби. 

Так, при дослідженні еволюції сільськогосподарської дослідної справи на україн-

ських землях послуговувалися логічним методом, який дав змогу чітко визначити 
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зміст дисертації, внутрішню структуру її розділів і підрозділів, забезпечував 

обґрунтованість висновків. Досягненню необхідної обґрунтованості дослідження 

сприяв і розгляд проблеми на основі фактичного матеріалу, аналізу фактів у їх 

сукупності, синтезу спільних рис і характеристик. 

Головним методом дослідження є науково-історичний аналіз, в основу яко-

го покладено принципи об’єктивності та цілісності наукового пізнання, багато-

факторності розвитку. Застосовуючи, в першу чергу, метод історико-наукового 

аналізу в контексті еволюції галузевої наукової думки, а також логічний підхід і 

хронологію у викладенні матеріалу, реконструйовано перебіг еволюційного по-

ступу зародження, становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної спра-

ви в Україні із широким об’єктивним розглядом конкретного доробку кожної осо-

бисто чи колективу вчених щодо наповнення цього процесу. При цьому автор 

притримувався підходу, висловленого укладачами видання «Уряди України у 

ХХ ст.», що «… сучасна Українська держава безпосередньо «походить» від ра-

дянської, але опосередковано вона пов’язана також з Українською Народною Рес-

публікою і Західноукраїнською Народною Республікою, з тією демократичною 

традицією державотворення, яка була започаткована Центральною Радою» [849, 

c. 9]. На цій основі проаналізовано діяльність органів виконавчої та законодавчої 

гілок влади у вигляді історико-документального дослідження, що безпосередньо 

вплинула на подальший розвиток сільськогосподарської дослідної справи як ор-

ганізації. Розглянуто также автономне утворення у вигляді АР Крим, при цьому 

констатуюча увага приділялася хронологічним взаємовідносинам між системою 

влади та інституціями галузевого дослідництва щодо еволюції функцій і завдань 

на різних етапах розвитку країни.  

Серед загальнонаукових методів пізнання значне місце належить індуктив-

ному та дедуктивному методам. Їх застосування дало змогу накопичити необ-

хідний емпіричний матеріал та забезпечити обґрунтування теоретичних положень 

за результатами наукового пошуку. Використовуючи названі методи, автор, з од-

ного боку, на основі емпіричного матеріалу сформулював теоретичні положення й 

дефініції, з іншого – проілюстрував та аргументував загальні поняття конкретни-
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ми фактами. Метод абстрагування використовувався у процесі генералізації 

зібраного емпіричного матеріалу, виокремленню головних і визначальних явищ, 

що сприяло глибшому розкриттю предмета дослідження та формулюванню ос-

новних теоретичних положень роботи. 

Формуванню цілісного уявлення про предмет дослідження, поглибленню 

дослідження з позиції цілісності охоплення історичної реальності, що пізнавалася, 

розкриттю внутрішніх закономірностей становлення й розвитку сільськогоспо-

дарської дослідної справи на українських землях сприяло застосування системно-

го підходу. З огляду на це вивчення предмета дослідження вимагало виокремлен-

ня складових частин, для кожної з яких характерні специфічні риси. Методо-

логічний потенціал системного підходу дав змогу виявити підвалини вітчизняної 

сільськогосподарської дослідної справи, розглянути взаємозумовлений розвиток 

окремих галузей і напрямів, а також процесів становлення й розвитку освітніх і 

дослідницьких структур як цілісних системних утворень.  

Досліджуючи сільськогосподарську дослідну справу, розглядали її як 

складну теоретичну систему, що є множиною взаємопов’язаних підсистем і еле-

ментів, має певні функції й ієрархію. У зв’язку з цим застосовували відповідні ме-

тодологічні принципи, які забезпечили системну спрямованість дослідження і 

пізнання його об’єкта. Так, принцип цілісності дав змогу диференціювати до-

сліджуваний об’єкт на окремі частини, органічно інтегровані в єдине ціле. Прин-

цип ієрархічності застосовували при вивченні супідрядності та підпорядкованості 

систем нижчого рівня системам вищого рівня. Принцип структурованості забез-

печив вивчення закономірних зв’язків між частинами цілого, специфіки його 

внутрішньої будови. Системний підхід реалізували через порівняльний (тривання 

процесів), логічний (розвитку ситуації) і історичний аналіз (існування проблеми). 

Його застосовано при вивченні діяльності окремих системних утворень, зокрема 

галузевих освітніх і науково-дослідних структур. 

В умовах становлення сучасного інформаційного суспільства, основним 

інтелектуальним продуктом якого є документи, виявилося доцільним застосуван-

ня інформаційного підходу. Його основний дослідницький потенціал полягає в 
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тому, що всі об’єкти, процеси та явища є по суті інформаційними, оскільки 

пов’язані зі створенням, накопиченням, використанням інформації для здійснення 

соціальної комунікації. У вужчому значенні інформаційний підхід передбачає 

ефективне використання пізнавального потенціалу науково-інформаційної діяль-

ності, яку розглядають як сукупність процесів одержання, накопичення, аналіти-

ко-синтетичної переробки, зберігання, пошуку та поширення інформації. Інфор-

маційна діяльність є невід’ємним складником творчого процесу, одним із 

обов’язкових елементів наукового дослідження, засобом досягнення його мети і 

завдань, забезпечення достовірності наукових положень. 

Дослідження становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної спра-

ви на українських землях, вивчення зумовлювальної дії соціально-економічної 

кон’юнктури на становлення системних галузевих досліджень виявилося не мож-

ливим без врахування статистичних матеріалів. З огляду на це для якнайповнішо-

го з’ясування ролі вищезазначених чинників було доречним застосування стати-

стико-аналітичного методу, на основі якого виділено ключові аспекти процесів та 

зʼясовано їх взаємодію. 

Вищезазначені методи не вичерпували арсенал дослідницького пошуку. Для 

пошуку та систематизації первинної інформації застосовано бібліографічний, ар-

хівознавчий та джерелознавчий аналіз, а також контент-аналіз. Щодо джерело-

знавчих методів використовували методи класифікації джерел, їх ідентифікації, 

інформаційного аналізу та синтезу та ін. Оскільки жоден із зазначених методів не 

можна вважати універсальним, надавали перевагу їх комплексному застосуванню. 

Під час проведення дослідження залучали всі види джерел, які підлягали критич-

ному аналізу й перевірці, порівнянню одне з одним, і на цій основі були сформо-

вані висновки й узагальнення. 

Позитивні сторони контент-аналізу виявилися ефективними як при система-

тизації та формалізації численних публікацій у періодичних виданнях, так і вели-

ких за обсягом і різнобічних за змістом джерел. Виникла можливість з’ясовувати 

співвідношення елементів та їх еволюцію у межах досліджуваного періоду, вияв-

ляти як стабільні, так і тимчасові та еволюціонуючі явища. Застосування методу 
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контент-аналізу дало змогу за численними дрібними фактами встановлювати за-

гальні й часткові тенденції розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної 

справи.  

Для розгляду розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні як 

організації застосовано контекстовий підхід щодо державницького впливу через 

законодавчі рішення, постанови та накази, які концептуально вплинули на її ор-

ганізаційну побудову та структурні зміни за весь період існування. Такий підхід у 

розгляді вітчизняної історії завжди був одним із ключових. Особливу актуаль-

ність він набув стосовно до минулого століття. На думку В.Ф. Чешка, «… було 

поставлено грандіозний експеримент з раціоналізації усього суспільства та підпо-

рядкування його тотальному державному контролю». Як наслідок, на руїнах 

Російської імперії була запроваджена нова система державного керування наукою 

шляхом максимального скорочення результатів фундаментальних і прикладних 

досліджень і аграрного виробництва, або теза «про злиття науки і практики». 

Проте, як наполягає згаданий дослідник, це є «… очевидним атрибутом сучасної 

цивілізації і тільки нормальне функціонування механізмів соціального гомеостазу 

може запобігти потенційно негативним наслідкам політичного втручання в цю 

сферу життя соціуму». 

Для вирішення поставленого завдання в розумінні перебігу подій, 

пов’язаних з появою та еволюцією сільськогосподарської дослідної справи як га-

лузі знань, та деякою мірою і організації, автор використав термінологічний 

підхід, тобто вивчення історії сільськогосподарської дослідної справи через по-

няття, що, за професором І.І. Колесниковою, «… у нинішній диспозиції панування 

лінгвістичної свідомості…» виступає як метод дослідження, коли усяке його 

визначення «… відточується та уточнюється у процесі авторської аргументації 

або наявності конкуруючої позиції». Дотримуючись підходу Г.Г. Гадамера, цей 

відомий український методолог історії науки стверджує, що «… перетворення, 

поглиблення, «уточнення» терміна (слова), а ширше «понятійності свідомості», 

становить «… нерозвідане поле інтелектуальних можливостей», і «той, хто відчу-

ває зв’язок між словом і поняттям, мовою і мисленням, розуміє, що історія понять 
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віддзеркалює розвиток думки… Історія понять, як і історія проблеми… становить 

складову філософії. А відтак й історія науки функціонує в іпостасі історії понять» 

[433, c. 169–171].  

Деякою мірою правильність авторського підходу щодо вивчення історії га-

лузевого дослідництва через еволюцію понять або визначень мовби підтримує 

академік Д.М. Гродзинський, використовуючи вислів Р. Декара: «Половини 

спорів не існувало б, якщо б люди домовились про визначення». На його думку, 

«… термін має право на існування тільки в тому випадку, коли під ним прихову-

ються дуже чіткі «сутності» – конкретні явища, механізм», та «… розвиток науки, 

що супроводжується розширенням горизонтів розуміння і сприйняття нових по-

нять, неминуче пов’язаний із втратою вже встановлених трактувань багатьох 

термінів, наповнення їх новим змістом. Ця своєрідна динаміка смислового на-

повнення термінів відіграє дуже важливе значення у прогресі знань, і потрібно не 

втратити внутрішньої логіки життя термінів» [313, c. 254]. 

Автором дисертаційного дослідження дано визначення поняття «сільсько-

господарська дослідна справа», в першу чергу як галузі знань, пристосоване до 

іншого – «сільське господарство», зроблені різними вченими у монографічних, 

періодичних виданнях та підручниках, а також для енциклопедичних та довідко-

вих видань свого часу. При цьому максимально залишено незмінним їх зміст 

шляхом прямого цитування та з мінімальними авторськими коментарями з метою 

не нав’язування власної думки, а об’єктивного сприйняття кожним зацікавленим 

у такій формі дослідження історії галузевого дослідництва.  

Отже, наявність повноцінного методологічного інструментарію, критично-

об’єктивний аналіз і синтез різнопланових джерел сприяли відтворенню реальних 

фактів щодо історії сільськогосподарської дослідної справи на теренах України 

другої половини ХІХІ – початку ХХІ ст., врахуванню й оптимальному викори-

станню галузевого творчого доробку вітчизняних і зарубіжних учених, досить по-

вному та ґрунтовному опрацюванню архівних матеріалів. Це дало змогу система-

тизувати й узагальнити отриману інформацію та забезпечити наукову до-

стовірність результатів дослідження. 
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Висновки до розділу 1 

Проведений аналіз стану наукової розробки проблеми розвитку сільського-

сподарської дослідної справи в Україні виявив відсутність комплексних і особли-

во контекстових досліджень. Наявні історіографічні напрацювання розподілено на 

певні умовні предметно-тематичні групи: становлення й подальший розвиток 

сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань та її організації; еволю-

ційний поступ науково-освітнього забезпечення аграрної галузі; теоретико-

методологічні засади розвитку галузевих напрямів дослідництва; регіональні осо-

бливості наукового супроводу сільського господарства. Вказані напрями науко-

вих пошуків охоплюють три хронологічних періоди (дореволюційний, радянський 

та доби незалежності) і мають характерні особливості теоретико-методологічного 

та науково-організаційного спрямування.  

Процес формування наукового дискурсу з проблеми еволюційного поступу 

галузевого дослідництва започатковують видання інформативного характеру 70-х 

рр. ХІХ ст. (Ковалевський В.І.). Певні спроби аналізу процесу дослідництва в 

Україні знайшли відображення у публікаціях кінця першого – початку другого 

десятиріччя ХХ ст. (Сурін П.Ф., Бараков П.Ф., Вінер В.В., Єнкен Б.К. та ін.). Тео-

ретико-методологічне наповнення науково-організаційних засад сільськогоспо-

дарської дослідної справи здебільшого знаходимо у працях науковців наприкінці 

20-х рр. ХХ ст. (Вінер В.В., Яната О.А., Філіповський О.К., Кулжинський С.П., 

Захаров С.О., Недокучаєв М. К. та ін.), що отримує продовження у 50–60-х рр. 

(Константинов П.Н., Вербін А.А., Сазанов В.І., Дояренко О.Г., Пшеничний Н.І. та 

ін.). У період розбудови незалежної української держави спостерігається розвій 

системних історіографічних напрацювань (Панченко П.П., Михайлюк О.І., Боро-

дай І.С., Коваленко Н.П., Бей Р.В., Присяжнюк М.В., Щебетюк Н.Б. та ін.), що ви-

світлюють певні складові еволюції вітчизняної сільськогосподарської дослідної 

справи, яка своєю чергою потребує фундаментального узагальнення й відобра-

ження в сучасному науково-інформаційному просторі. 

Джерельну базу дослідження формують опубліковані збірки ННСГБ НААН 

і неопубліковані документи та матеріали центральних державних архівів України, 
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Державних архівів Київської та Харківської областей, Архіву Президії НАН 

України, Архіву Харківського національного аграрного університету імені 

В.В. Докучаєва та Російського державного архіву соціально-політичної історії. У 

роботі використано 102 справи 21 фонду 8 архівів України й архіву Росії, значну 

частку документів вперше введено до наукового обігу. Значущою складовою 

джерельного комплексу стали узагальнені публікації вчених-аграріїв, періодичні 

й продовжувані видання, енциклопедії. Аналіз залученого матеріалу дав мож-

ливість визначити й розкрити науково-організаційні та методологічні засади ево-

люційного поступу сільськогосподарської дослідної справи в Україні. 

Об’єктивне відтворення розвитку науково-організаційних засад становлення 

й розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні другої половини 

ХІХ – початку ХХІ ст. ґрунтується на використанні різнопланової теоретико-

методологічної бази дослідження. Визначальними в дослідженні є принципи 

об’єктивності, історизму, сходження від абстрактного до конкретного, взає-

мозв’язку історичного та логічного, загального зв’язку та розвитку, функціональ-

ний, системний та ін. Їх використання зумовило пошук відповідних підходів (сис-

темний, аксіологічний, структурно-функціональний та ін.), комплексу взаємодо-

повнюючих методів: історичних (проблемно-хронологічний, порівняльно-

історичний, періодизації, персоніфікації, ретроспективний), загальнонаукових 

(аналітично-синтетичний, системний, логічний), джерелознавчого, архівознавчо-

го, термінологічного аналізу.  
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РОЗДІЛ 2 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ, ФОРМУВАННЯ  

ЇЇ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ 

 

2.1. Поняття «сільськогосподарська дослідна справа» в мережевих мо-

делях сільського господарства  

 

Процес формування основ сільськогосподарської дослідної справи як галузі 

знань свої витоки веде від 10 тис. р. до н.е., коли землероби та скотарі у долинах 

річок об’єднали свої зусилля, і виникло поняття – сільське господарство. Накопи-

чуючись віками, сільськогосподарський досвід довгий час залишався єдиним 

джерелом подальших дій на безкрайніх просторах суші з отримання рослинних і 

тваринних продуктів. На думку професора С.О. Захарова, «… першим земле-

робом, вірогідно, була жінка…», яка звернула увагу, що випущене на землю зерно 

дикого проса проросло і для полегшення важкої праці з його отримання 

«… повторила свій досвід…» [382, c. 41].  

За висловом одного із фундаторів вітчизняного галузевого дослідництва 

академіка В.І. Вернадського: «… відкриття землеробства, зроблене за понад 

600 поколінь до нас, визначило майбутнє людства». Він наполягав, що накопиче-

ний віками досвід ведення землеробства або сільського господарства вже у 

XVII ст. формалізувався у спеціальні наукові знання й уміння, що значно підви-

щили природну продуктивність вирощуваних культур та утримуваних тварин. 

Відповідно змінювалася й уява про сільське господарство, що сприяло його по-

дальшому розвитку через наукові знання. Рівень їх усвідомлення впливав і на 

визначення як самого поняття «сільське господарство», так і сприйняття галузево-

го дослідництва. К. Корсак доводить на підтвердження висловленого 

В.І. Вернадським, що саме аграрний спосіб життєзабезпечення дав поштовх появі 

індустріального, а потім постіндустріального, чи інформаційного, переважно 

цифрового, знаннєвого наносуспільства [448, c. 6–7]. На думку вченого, в його 
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основі лежить цілеспрямований добір і зміна тих природних різновидів рослин, 

які людина обрала для товарного виробництва. Це потребувало нових знань через 

застосування письма та основ математики. Сталися й інші генеруючі зміни, що 

привели навіть до нових технологічних революцій. Так, винайдення й удоскона-

лення парової машини спричинило «другу хвилю», а електричного генератора  

наступну. Все разом підводило до розвитку промислового виробництва з потре-

бою здобутків науки і природознавства зокрема. Із різким збільшенням чисельно-

сті населення, а отже, відносним зменшенням оброблюваного земельного фонду, 

розпочався пошук шляхів науково обґрунтованого підвищення продуктивності 

сільського господарства. Наприклад, тільки за період від реформи 1861-го і до 

1880 р. населення Російської імперії збільшилося від 50 до 64 млн осіб, або на 

28%, що призвело до скорочення навантаження на одну десятину ріллі з 4,8 до 3,8 

десятин [44, c. 19].  

Успіхи природознавства багато в чому зобов’язані сільськогосподарському 

досвіду, що, в свою чергу, дав появу науковому методу або способу пізнання 

світу. За К. Корсаком, цей «… алгоритм раціональних дій…» був таким: 

«1) спостереження й експеримент; 2) індуктивне узагальнення; 3) формулювання 

гіпотези (варіанта опису та пояснення); 4) планування перевірки гіпотези; 

5) здійснення досліду для підтвердження гіпотези чи отримання деяких даних для 

її уточнення і зміни; 6) досягнення об’єктивного знання та його збереження у ви-

гляді тверджень, формул чи теорій» [448, c. 7].  

Цей інтернаціональний процес активно розгорнувся у другій половині 

ХVІІІ ст., переважно в науці агрохімії, теоретичною основою якої стали відкриття 

гумусової теорії німецького дослідника А. Теєра і французького хіміка 

Ж. Б. Буссенго, а також еволюційної теорії походження видів з 1859 р. Ч. Дарвіна, 

що творчо продовжувався до виходу фундаментальної праці видатного вченого 

В.В. Докучаєва «Російський чорнозем» (1883). Про такий якісний перехід саме на 

межі XVIII–XIX ст., але стосовно всієї науки, стверджують укладачі фундамен-

тального семитомного видання «Підсумки науки в теорії і практиці» (1911) [670, 

с. 1]. В.В. Докучаєву вдалося довести, що «ґрунт є повною мірою самостійним, 
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природним історичним тілом, яке є результатом а) ґрунту, в) клімату, с) рослин і 

тварин, d) віку країні і частково е) рельєфу місцевості» [335, с. 427–428]. І далі – 

«Ще зрозуміліше практичне значення науки ґрунтознавства… фундаментальне 

знання ґрунтів безумовно необхідно для точного поділу Росії на природничі і 

сільськогосподарські райони – справа першочергової та державної ваги» [335, с. 

431–432]. Створена В.В. Докучаєвим нова наука – генетичне ґрунтознавство – 

стало тією методичною основою, яка перевела функціонуючу сільськогоспо-

дарську науку із розряду виключно прикладних до фундаментальних природо-

знавчих. Учений також вказував, що «… всяке землеробське господарство… по-

винно бути суворо зональним…», тому «… потрібно… пристосовувати й наші 

сівозміни, і наше скотарство, і наші культурні рослини, і наше садівництво, 

плодівництво і лісівництво до зональних російських, фізичних і сільськогоспо-

дарських умов…» [335, с. 359–360].  

Для реалізації поставлених завдань В.В. Докучаєвим у 1886 р. була розроб-

лена перша у світі наукова класифікація ґрунтів на генетичній основі, якою він 

довів правильність застосованого до нього дослідно-статистичного методу скла-

дання ґрунтових карт на основі одного показника – механічного складу ґрунтів. 

Головною умовою запровадження усього розробленого вченим для підняття рівня 

ведення вітчизняного сільського господарства з урахуванням природної зональ-

ності ґрунтово-кліматичних умов він вважав діяльність розгалуженої мережі галу-

зевих НДУ, які повинні відпрацювати науково обґрунтовані підходи щодо ефек-

тивного використання стосовно того чи іншого регіону (району) країни. Не менше 

для цього, на думку В.В. Докучаєва, мають «прикластися» й галузеві освітні за-

клади, а також окремі видатні вчені-аграрії [611, c. 918].  

Сільське господарство України історично продовжує залишатися доміную-

чим сектором економіки країни. Його розвиток великою мірою вплинув на фор-

мування всіх складових українського суспільства. На думку багатьох сучасних 

дослідників, завдячуючи сільському укладу життя, що складався не одне століття 

на сучасних українських землях, не тільки сформувалася національна свідомість, 

а й взагалі збереглася національна ідея, незважаючи на існування різноманітних 
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державних устроїв та їх вплив у межах спільної Вітчизни. І до сьогодні сільське 

господарство продовжує залишатися через продовольчу безпеку гарантом дер-

жавності а, значить, стабільності. Тільки державна підтримка дала змогу достойно 

розвинутися вітчизняному сільському господарству до революційних подій 

1917 р. і ввести Україну до числа провідних експортерів сільськогосподарської 

продукції та складових її переробки у світі.  

Власними дослідженнями доведено, що становлення й піднесення галузевої 

науково-освітньої думки безпосередньо пов’язані із розвитком вітчизняного 

сільського господарства [210]. З цією метою, як уже зазначалося, розроблена 

умовна періодизація шляху всього еволюційного процесу, що привів до появи га-

лузевого дослідництва. Перші три етапи охоплюють період від прадавньої історії 

України (400300 тис. рр. – VIVII ст. н.е.), становлення протодержавного 

об’єднання «Русь» і створення «Золотої Орди» (VIVII ст. н.е. – 1242 р.), часи Га-

лицько-Волинської Руси до початку правління Петра І (12421650) та характери-

зуються низьким рівнем розвитку, відсутністю промисловості та ізольованістю 

від розвинених європейських країн. Четвертий етап (1651–1860) – завдяки Петру І 

та його рішенням проводилися реформи, серед них слід виділити ліквідацію 

внутрішньої монополії. П’ятий етап (18611917) мав два періоди, пов’язані з ре-

формами: скасування кріпацтва та столипінська аграрна. Технічний процес менше 

впливав на розвиток вітчизняного сільського господарства порівняно з іншими 

галузями промисловості на відміну від ґрунтово-кліматичних та економічно-

політичних чинників. Шостий етап (1920–1991) ознаменований колективним пла-

новим веденням сільського господарства з відповідною організацією його науко-

во-освітнього забезпечення. Сьомий етап (1991 і донині) остаточно організаційно 

розмежував вплив Росії на ведення сільського господарства в Україні, а також си-

стему його наукового забезпечення [77, c. 69–70]. 

Спеціалізовані перші книги про ведення сільського господарства з’явилися 

в країні у 1718 р. Їх кількість упродовж ХVІІІ ст. щорічно коливалася на рівні 2–3. 

На початку ХІХ ст. почало видаватись 6–7, а наприкінці – вже 330 у рік. У другій 
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половині ХVІІІ ст. виходять перші фахові сільськогосподарські журнали з періо-

дичністю принаймні, тричі на рік. Протягом ХІХ ст. їх кількість неухильно зрос-

тала і досягла на кінець сторіччя 68 назв [416, c. 6]. Вищезгадані першопричини 

появи галузевого дослідництва, а надто постійно зростаюча освіченість сільського 

населення, розширили коло читачів за рахунок збільшення кількості заможних 

селян, агрономів, управителів маєтків, членів сільськогосподарських товариств, 

студентів сільськогосподарських навчальних закладів, для яких нові наукові 

знання та їх реалізація на практиці стали засобом отримання якнайшвидшого 

прибутку. 

Слід також сказати, що інтенсивний розвиток бібліографії сільськогоспо-

дарської літератури в країні забезпечила ціла плеяда вчених-аграріїв та прогре-

сивних господарів, особливо протягом XVIII ст., які фактично заклали підвалини 

появи сільськогосподарської дослідної справи. Серед них першість, безумовно, 

належить одному із основоположників вітчизняної науки – М.В. Ломоносову 

(1711–1765), який у 1753 р. у праці «Слово про явища повітряні, що походять від 

електричної сили» вказав, що «… живлення рослин доставляє повітря, яке черпа-

ють листя», а в 1763 р. в іншій – «Перші основи металургії, чи рудних справ» зро-

бив висновок про «… позакореневе живлення рослин». Як виявилося згодом, ще 

більше значення для появи сільськогосподарської дослідної справи мала інша 

праця цього геніального вченого – «Про шари земні», теж датована 1763 р. Ево-

люційно підходячи до питання походження чорноземів, він поклав початок 

російському ґрунтознавству. В 1765 р. за ініціативою М.В. Ломоносова ство-

рюється перша вітчизняна галузева організаційна побудова – «клас землеробства» 

при РАН. До того ж основні завдання для ІВЕТ були сформульовані цим видат-

ним ученим у вигляді «Проекту заохочення в Росії землеустрою та домострою» 

(1763), реалізованого згодом Катериною ІІ. Цей документ, між іншим, обґрунту-

вав заснування центральної наукової установи, що вивчала сільське господарство 

країни у вигляді Державної колегії, а для перевірки різних пропозицій і проектів 

пропонував створити спеціальну дослідну ділянку з різними типами ґрунтів.  
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Завдячуючи М.В. Ломоносову, в країні розпочали лабораторне вивчення ор-

ганічної речовини ґрунту і широко використовувати точний хімічний аналіз. У 

1747 р. він переклав російською три частини книги «Ліфляндська економія». У 

цій популярній німецькій енциклопедії у першій і другій частинах розглянуто пи-

тання землеробства або агрономії, а в третій – скотарства, птахівництва і бджіль-

ництва. Окреме місце відводилося питанням ґрунтового різноманіття, часу сівби, 

обробітку ґрунту, насінництву тощо. М.В. Ломоносов, володіючи дванадцятьма 

мовами, першим почав писати наукові праці російською і головне – «… зумів за-

снувати в Москві перший російський університет, який на відміну від західноєв-

ропейських був світським закладом, бо не мав богословського факультету» [457, 

c. 87–91]. 

Серед найбільш видатних вітчизняних учених-аграріїв, що сформувалися і 

творили у XVIII ст., в першу чергу, слід згадати А.Т. Болотова (1738–1833), твор-

ча спадщина якого налічує близько 300 статей. Він – автор першого посібника 

російською мовою з морфології і систематики рослин, прихильник так званого 

біологічного землеробства з підходом періодичного відпочинку полів і застуван-

ням навозу, що відпрацював на створеному власними силами дослідному полі 

(ділянці) та в ботанічному саду. А.Т. Болотов – одним із перших виступив із кри-

тикою «водяної теорії» живлення рослин. Відкрив явище дихогамії у яблуні й на 

цій основі розкрив роль перехресного запилення у рослин. Крім того, обґрунто-

вував природу різноманітності насіннєвого потомства і, використовуючи відкриті 

ним закономірності, створив декілька сортів яблунь. А.Т. Болотов теоретично ар-

гументував вигойну систему рільництва, тим самим заклав основи вчення про си-

стеми землеробства. Першим у світі розробив основні принципи наукової помо-

логії, став засновником вітчизняних сільськогосподарських часописів – «Сільсь-

кий господар» (17781779) та «Економічний журнал» (17801789) [46].  

До піонерів вітчизняної агрономічної думки другої половини ХVIII ст. слід 

віднести першого професора натуральної історії (зоології, біології, мінералогії) і 

землеробства М.І. Афоніна (1739–1810). Працюючи в Московському університеті, 

він не тільки заклав основи вітчизняної галузевої освіти, але й багато корисного 
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зробив для розвитку теорії агрономії або, як тоді говорили, землеробства. Видатна 

роль для становлення вітчизняного дослідництва в агрономії і зоотехнії, включа-

ючи українські землі, належить учневі М.І. Афоніна – професору землеробства 

М.Г. Ліванову (1751–1800). Багато цінного для розвитку знань про рослини і тва-

рини він описав у своїй знаменитій праці «Настанови до умоглядного і діловодно-

го землеробства» (1786). У 1794 р. вийшла друком його друга книга «Посібник до 

розведення і поправлення домашньої худоби», а в 1799 р. третя – «Про землероб-

ство, тваринництво і птахівництво». 

Практичну енциклопедію сільського господарства підготував професор 

І.М. Комов (1750–1792) у вигляді книги «Про землеробство». У ній він чітко по-

ставив питання про необхідність розвитку сільськогосподарського виробництва у 

поєднанні рослинництва і тваринництва, заклав основи спеціалізації АПВ. Про-

понуючи поєднати рослинництво і тваринництво, вчений писав, що головним для 

удосконалення землеробства є ведення скотарства. Він пропонував збільшити 

посівні площі під кормовими рослинами. За І.М. Комовим світовий пріоритет у 

відкритті перехресного запилення рослин бджолами, який він описав у спеціаль-

ній праці, що побачила світ у 1788 р., або за п’ять років до появи роботи німець-

кого вченого Шпренгеля. 

Однак є підстави стверджувати, що згадані наукові здобутки одержано за 

державотворчої діяльності або бачення шляхів процвітання Вітчизни за рахунок 

розширення економічних функцій держави, що базувалися виключно на самодер-

жавстві в часи царювання Петра І. При ньому всі реформи у промисловості, 

торгівлі, науці, освіті, сільському господарстві були «… проведені зверху, а при 

необхідності жорстко нав’язувалися силою…» [457, c. 87]. Завдячуючи Петру І 

почалося вирощування нових культур: тютюну, винограду, лікарських рослин, 

розводилися нові породи худоби, запроваджено збирання злаків косінням замість 

серпа. Для координації всіх цих зусиль у 1719 р. Петро І була заснував так звану 

Камер-колегію. Серед реформаторських починань царя слід виділити ініціативу 

щодо перекладу з німецької мови тритомного видання Гохберга «Георгіка 

куріоза» (1716). У Росії воно вийшло після смерті Петра І у дев’яти книгах під 
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назвою «Флоріанова економія» (1738). Протягом XVIII ст. видання перевидавало-

ся чотири рази – у 1760, 1775, 1785 і 1796 рр. 

Почин Петра І щодо діянь на благо вітчизняного сільського господарства 

підхопили передові землевласники, що конкретними відкриттями підвищували 

продуктивність полів і ферм, максимально застосовуючи власні наукові 

напрацювання. Так, до піонерської категорії господарів, які усвідомлювали, що 

вирішення кормового питання неможливе без широкого застосування польового 

травосіяння, потрібно віднести В.А. Левшина (1746–1826). Хоча фундатором по-

льового травосіяння в країні з 1792 р. вважається один із засновників Московсь-

кого товариства сільського господарства – Д.М. Полторацький (1760–1818). Піо-

нером висівання конюшини у виробничих умовах став відомий для свого часу 

практик І.І. Самарін (1774–1847). Завдячуючи Д.П. Шелехову, наприкінці 

XVIII ст. виникає теорія плодозміни, що, безумовно, стало кроком вперед 

порівняно з трипільною системою. Країна перейшла на плодозмінну систему зем-

леробства, коли чистий пар замінювався введенням просапних культур, раніше 

ніж Франція або Німеччина на початку ХІХ ст. Невипадково в Росії почали виро-

щувати цукровий буряк для отримання цукру у заводських умовах наприкінці 

ХVIII ст. Таким чином, дослідженням встановлено, що галузеве дослідництво у 

ХVIII ст. розвивалося самобутнім шляхом за рахунок ініціативи окремих особи-

стостей і, як наслідок, все новітнє впроваджувалось виключно як приватна ініціа-

тива, а не як результат діяльності спеціальних наукових установ [185, c. 14–15; 

209]. Завдячуючи діяльності плеяди видатних вітчизняних учених-аграріїв та про-

гресивних господарів, а також системі взаємодоповнюючих заходів, насамперед з 

боку держави, розпочався процес офіційного формалізованого ствердження сіль-

ськогосподарської дослідної справи як галузі знань та організації.  

Провідні вчені-аграрії свого часу говорили  про визначне місце дослідницт-

ва у піднесеності сільського господарства. Так, М.Г. Павлов ще в 1838 р. писав: 

«Сільське господарство свідоме (раціональне), що робиться із розумінням справи, 

починається з дослідів… Все у сільському господарстві є одержанням із окремих 

випадків, із виробництв особливих, із обставин місцевих. Розум, досліджуючи зо-
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крема, особливості і місцевості, дивною силою відволікання перетворює їх у по-

няття або відомості, підпорядковуючи їх одне одному:  приватне – загальним, 

нижче – вищим, доходить, зрештою, до початків, якими все пов’язано, таким чи-

ном, пов’язується у струнке ціле, створюючи систему ведення – науку… Навчати-

ся сільськогосподарській науці значить ознайомлюватися із віковою досвід-

ченістю попередників…» [598]. Серед першопричин займатися не просто сільсь-

ким господарством, а пошуком шляхів підвищення його продуктивності, один із 

кращих українських істориків галузевого дослідництва Н.І. Пшеничний називає 

Вітчизняну війну 1812 р., що «… перекинула значну частину поміщиків із міст до 

села і змусила їх займатися сільським господарством, зробивши їх господарями 

всупереч волі…» [724]. 

Професор С.О. Захаров у авторському посібникові «Вступ до агрономії», 

виданому в 1927 р. робить досить змістовний історіографічний огляд визначення 

поняття «сільське господарство» у вимірі часового поступу. Його відлік він почи-

нає з учителя М.Г. Павлова – А. Теєра, який у своїй праці «Основи раціонального 

сільського господарства» подає таке визначення: «Сільське господарство є про-

мисловість, що має метою отримати дохід або гроші шляхом створення (а іноді й 

у подальшому оброблювання) рослинних і тваринних речовин». Сам М.Г. Павлов 

через підхід, що «… при навчанні сільському господарству необхідно притри-

муватися практики більше, ніж теорії…», пише про сільське господарство як «ми-

стецтво розмножувати корисні у співжитті рослини і тварини, причому займатися 

розмноженням означає не виробляти, але сприяти виробничій природі. Сприяння 

буде вдалішим, чим повніше будуть вивчені закони природи» [382, c. 27]. При-

близно таке ж визначення пропонує і один із корифеїв галузевого дослідництва на 

українських землях – професор А.Є. Зайкевич: «Сільське господарство, як ми-

стецтво розводити корисні для людини рослини і тварини, стає відомим на почат-

ку людського життя, на розквіті культури, яка власне розповсюджується як ми-

стецтво і починається». Він стверджував, що «… наука сільського господар-

ства…» відбулася, завдячуючи «… георгікам і буколікам французьких письмен-

ників XVII століття…», але ще більше «… збірникам із домоводства в Німеччині 
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– Hausvaterliteratur, у Франції – Maisonrustique, в Англії – BooksofHasbandry…», 

що «… поступово … наприкінці XVIII століття… сформували сільськогоспо-

дарські знання… у системне ціле…» [377, c. 20–21].  

Не менш оригінальні та змістовні визначення знаходимо у працях вітчизня-

них учених кінця ХІХ – початку ХХ ст., які доводять про дедалі більше зростання 

накопичених галузевих наукових знань за рахунок дослідництва та, як наслідок, 

уміння виробляти продукцію сільського господарства. Так, професор економіки 

Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва 

А. Скворцов пише: «Сільське господарство або точніше землеробство є одним із 

способів, за допомогою яких людина добуває собі від природи необхідні для її 

існування продукти» [783, c. 2]. Інший вітчизняний учений-аграрій, професор 

цього ж інституту П.Ф. Бараков вказує: «Сільське господарство є використання за 

допомогою землі, праці і капіталу дарованими силами природи для виробництва 

продуктів, необхідних в житті людини» [42, c. 1].  

За визначенням вченого-економіста М.М. Кожанова: «Сільське господар-

ство можливо і повинно у повному розумінні слова назвати біологічною проми-

словістю». С.О. Захаров запропонував таке трактування поняття: «Сільське гос-

подарство представляє особливого роду творчу промисловість, в якій людина, ви-

користовуючи дарову сонячну енергію за допомогою зеленої рослини і застосу-

вавши працю і капітал, отримує найсуттєвіші для нього продукти» [382, c. 27]. 

Його поділяє А. Совєтов: «Сільське господарство розуміють у нас по-різному: то 

як промисловість, то як вчення. Тільки в останні роки в навчальних закладах по-

чали це визначення заміняти словом агрономія» [790, c. 384]. Дещо раніше, в 

1896 р., в іншому виданні – «Большая энциклопедия» за редакцією С.Н. Южакова 

теж наголошувалося, що «сільське господарство – рід добувної промисловості, 

окремі галузі якої (рослинництво, тваринництво і побічні сільськогосподарські 

промисли) об’єднуються в одному бажанні добувати із землі якомога більший 

прибуток, витрачаючи капітал та працю». Згадувалося також про велику роль ду-

ховенства у поширенні сільського господарства. З християнством воно принесло 

культуру, прикладами і навчанням зуміло залучити населення, що полюбляло по-
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лювання та війни до землеробства й промисловості [770, c. 232–233]. Про 

відмінність сільського господарства від інших галузей вказує і В.Р. Вільямс, до-

водячи, що його продукт  «… потенціальна енергія, що втілюється у безпосеред-

ню частину машин виробництва». Конкретизує виняткові риси його товарності: 

«Ця особливість знаходить конкретне втілення в тому, що, поряд з товаром рин-

ковим, 75 % всієї продукції сільського господарства випускається у формі нерин-

кових продуктів» [261, c. 3]. Непростий біологічний кругообіг з елементами тех-

нічного ефекту наповнювачів, а саме рослинництва, тваринництва та землероб-

ства, він пов’язує з економічною ефективністю виробництва.  

Враховуючи напрацьоване попередниками, «Большая Советская энцикло-

педия» у своєму другому виданні за редакцією Б.А. Введенського визначає 

сільське господарство як «… одну з основних сфер матеріального виробництва, 

метою якої є отримання рослинних продуктів і продуктів тваринництва», воно дає 

необхідні для населення продовольство, сировину для промисловості та 

«… відтворює живу тяглову силу (конярство, оленярство тощо) і має значну пи-

тому вагу у народному господарстві» [769, c. 431]. Однак, мабуть, оптимальніше 

на ту добу визначення поняття «сільське господарство» дає третє видання цієї ж 

енциклопедії, що визначає його як «… одну з найважливіших галузей матеріаль-

ного виробництва; вирощування сільськогосподарських культур і розведення 

сільськогосподарських тварин для отримання землеробської і тваринницької про-

дукції. Сільське господарство містить також різні види первинної переробки рос-

линної і тваринницької продукції» [487, c. 617–618].  

Обидва визначення практично без змін в узагальнюючому трактуванні 

останнього «перейшли» і до українських довідників. Так, в «Украинской совет-

ской энциклопедии»(1983) поняття «сільське господарство» визначено наступним 

чином: «… одна з основних галузей матеріального виробництва…», а його голов-

не завдання  «… вирощування сільськогосподарських культур і розведення 

сільськогосподарських тварин для забезпечення населення продуктами харчуван-

ня, а промисловість  сировиною» [389, c. 558]. Так само тлумачить це поняття 

«Украинский советский энциклопедический словарь» (1989) [772, c. 163] і повною 
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мірою сучасний російський «Большой энциклопедический словарь «Сельское хо-

зяйство» (1998) [771, c. 487]. У такому трактуванні, де всі наповнювачі поняття 

«сільське господарство» досягалися, в першу чергу, за рахунок розвитку галузе-

вого дослідництва з обов’язковою наявністю складової – отримання та переробка 

сільськогосподарської продукції, все перейшло і державі Україна. Цікаво, що 

більш як за півтора століття тому на визначному місці сільського господарства в 

житті країни наголошував один із кращих для свого часу його знавців 

І.У. Палімпсестов. Він писав: «… в Росії цінність виробів землі… вдесятеро пере-

вищує вартість всього отриманого від торгівлі, фабрик та заводів. Відповідно, для 

неї сільське господарство є не тільки головним джерелом добробуту і багатства, 

але навіть і єдиним, і ще далекий той час, коли інші види промисловості посядуть 

у цій державі більш значне місце, – і чи займуть ще?» [599, c. 49].  

Однак зміни у формах господарювання, передбачені грудневим 1999 р. Ука-

зом Президента України, не вносять оптимізму щодо майбутнього сільського гос-

подарства, як і його наукового забезпечення, оскільки порушився відпрацьований 

за радянської доби ланцюг між замовником і виконавцем щодо потреб продукції 

від галузевого дослідництва. Як наслідок, відкидаючи відпрацьовані науково 

обґрунтовані системи землеробства відповідно до природо-економічного райо-

нування, товаровиробники сільськогосподарської продукції налаштовані на отри-

мання прибутків без урахування особливостей ґрунтів, питань екології тощо. 

Слід наголосити, що наприкінці ХІХ ст. визначення «сільське господар-

ство», крім «землеробства» замінювалося ще й на поняття «агрономія», хоча «… 

допускали деякі різниці між тим та іншим». Це ж енциклопедичне видання ствер-

джувало, що визначення «сільське господарство» є «… перекладом німецького 

Landwirthschaft». Щодо розмежувань у визначенні понять, то «землеробство не 

тільки обробка землі і розведення на ній господарських рослин, але й тваринни-

цтво», а «сільське господарство «… піклування про благоустрій сіл та селищ» [65, 

c. 411]. Професор П.Ф. Бараков у всіх трьох прижиттєвих виданнях свого «Курсу 

загального землеробства» (1903, 1911, 1915) і також посмертному (1931) ствер-

джував, що поняття «сільське господарство» почало використовуватися «… в 
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російській літературі з кінця XVIII століття як переклад німецького Landwirtchaft» 

і додавав: «… а слово «агрономія» … порівняно молоде» [42, c. 1].  

За часи державності поняття «сільське господарство» отримало офіційне за-

конодавче трактування. Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про стиму-

лювання розвитку сільського господарства» на період 2001–2004 років» № 2238–

ІІІ від 18 січня 2001 р. та доповненнями згідно із Законом України № 2514–ІІІ від 

7 червня 2001 р., прийнятих Верховною Радою України, сільське господарство 

або сільськогосподарське виробництво – «… вид господарської діяльності з виро-

бництва продукції, яка пов’язана з біологічними процесами її вирощування, при-

значеної для споживання у сирому і переробленому вигляді та для використання 

на нехарчові цілі». Стаття 2 вперше узаконила серед 13 пріоритетних напрямів 

розвитку сільського господарства у вищезгаданому викладенні п’ятим пунктом 

«державну підтримку наукових досліджень зі створення та впровадження нових 

екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій вирощування, поглибленої пе-

реробки сільськогосподарської сировини та виготовлення з неї конкурентоздатної 

вітчизняної продукції». Пункт 13 статті теж у дотичній формі належить до компе-

тенції аграрного дослідництва: «Сприяння розвитку мережі дорадчих сільсько-

господарських служб і системи моніторингу аграрного ринку» [379, c. 233–237].  

Незважаючи на стверджений стандарт поняття «сільське господарство», 

провідні вчені продовжують його вдосконалювати шляхом певної деталізації 

складових, а то й взагалі розширюючи спектр сприйняття. Прикладом є визначен-

ня А.В. Яцика та В.Я. Шевчука в «Енциклопедії водного господарства, природо-

користування, природовідтворення, сталого розвитку», де сільське господарство – 

«галузь господарства країни, до якої входить культивування, захист, збирання 

(жнива), зберігання і первинна обробка (іноді і переробка) продукції рослин куль-

турних (іноді окультурених), вирощування та експлуатація свійських тварин (ху-

доби, птиці, безхребетних)», додаючи, що сільське господарство є «однією із най-

головніших галузей матеріального виробництва і агропромислового комплексу», 

до якого входять також «… господарство лісове і господарство мисливське» [900, 

c. 169]. Останнє визначення, як не жодне із проаналізованих, доводить місце галу-
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зевого дослідництва у процесі вдосконалення поняття «сільське господарство» та 

їх взаємосполучення. Підтвердження такому є не тільки наведений перелік усіх 

технологічних складових з отримання рослинницької та тваринницької продукції, 

а й задекларована у трактуванні, в першу чергу, організація системи їх захисту. 

Все разом, як доводить час, неможливе без новітніх знань та адаптації (інтро-

дукцій) за рахунок проведення дослідницького експерименту. 

Слід також звернути увагу на те, що у визначеннях сільського господарства, 

які автор свідомо наводить в оригінальному викладенні і здебільшого без доклад-

них коментарів, незважаючи на час, коли вони були висловлені, щодо політичного 

устрою в країні, зовсім відсутні його прямі відголоски, але простежується транс-

формаційний підтекст впливу розуміння місця результатів галузевого до-

слідництва на поняття «сільське господарство» як провідного сектору економіки 

держави [128; 230]. Безперечно, продовжує залишатися і певний зворотний 

взаємозв’язок, який теж можливо прослідкувати через еволюцію поняття «сільсь-

когосподарська дослідна справа». 

Розробники проекту Закону України «Про сільське господарство», що з 

27 січня 2012 р. продовжує знаходитися в обговоренні у фаховому середовищі, 

запропонувавши одне із найкращих його визначень, яке максимально наближене 

до міжнародного стандарту, а саме: «сільське господарство – галузь економіки, в 

якій виробляється і реалізується сільськогосподарська продукція і продукція її 

переробки з власної сировини», практично нівелюють поняття «сільськогоспо-

дарська дослідна справа» у використанні. Мало того, у п. 1 статті 3 зовсім виклю-

чають окремим підпунктом у предметах державної аграрної політики за сферами 

послуг – наукову, опосередковано згадуючи її у сфері інновацій. Хоча для ре-

алізації шляхів, передбачених п. 1 статті 5, державної аграрної політики у біль-

шості випадків ніяк не обійтися без знань та досвіду діяльності галузевих НДУ. 

Це є актуальним у світлі п. 2 зазначеної статті щодо повноважень систем органів 

виконавчої влади стосовно державної аграрної політики в країні та розробки ви-

робничих стандартів сільськогосподарської діяльності, задекларованих у статті 

11, аграрних стандартів (ст. 12) та програмних документів розвитку сільського 
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господарства (ст. 13). Появу фактично у передостанньому розділі проекту цього 

закону та ще й останньої статті 47 «Науково-дослідна робота» потрібно розгляда-

ти як перехідний етап до глобальної системи цінностей, де сільськогосподарській 

дослідній справі в Україні місця остаточно не визначено, незважаючи на накопи-

чений досвід протягом вже трьох століть щодо її ведення. Особливо це стає зро-

зумілим, коли у вищезгаданій статті проекту Закону не гарантується, як раніше, 

«навчально-науково-дослідним господарством… право на отримання державної 

фінансової підтримки» [498]. До речі, не задекларовані бюджетні кошти і на ут-

римання НААН та її мережі. Здається, що нові зміни в поняттях «сільське госпо-

дарство» і «сільськогосподарська дослідна справа» очікуються після зняття 

найближчим часом Верховною Радою України мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення. 

Таким чином, поняття «сільське господарство» увібрало в себе все принци-

пове, що тлумачилося у провідних вітчизняних енциклопедичних та довідкових 

виданнях, підручниках і працях окремих творців та розбудовників сільськогоспо-

дарської дослідної справи як до подій 1917 р., так і за радянської доби. Ключови-

ми моментами в цьому визначенні є і залишається процес виробництва сільсько-

господарської продукції, а також її переробки. Незважаючи на стверджений стан-

дарт поняття «сільське господарство», провідні вчені продовжують удосконалю-

вати його трактування шляхом певної деталізації складових або розширення спек-

тру сприйняття. Зберігається трансформаційний підтекст впливу розуміння місця 

результатів галузевого дослідництва на поняття «сільське господарство» як 

провідного сектору економіки держави. 

 

2.2. Сільське господарство на теренах України: історична ретроспекти-

ва і сучасність 

 

За офіційними статистичними даними, починаючи з 2012 р., коли вперше за 

роки державності експорт продукції АПК досяг 26 %, або 17,9 млрд доларів 

США, і випередив цей показник від продажу продуктів чорної металургії з її 
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22 %, хоча майже останні 20 років аграрний сектор України забезпечував 19 %, 

знову почали говорити про продовження пошуку оптимальності його ведення 

після виходу Указу другого Президента України 3 грудня 1999 р. № 1529/99 «Про 

невідкладні заходи щодо прискорення реформування та розвитку аграрного сек-

тора економіки на засадах приватної власності». У цій ситуації, як завжди, в пер-

шу чергу від науковців і зацікавлених виробничників, продовжують надходити у 

різні інстанції численні ідеї та конкретні пропозиції, як все зробити, щоб настала 

«благодать». На власне переконання, є потреба виважено звернутися до історич-

ного минулого у шляхах реформування вітчизняного сільського господарства  

основи продовольчої безпеки, а значить, і державності. 

Історично для всіх цивілізацій і систем влади на території, яку займає су-

часна Україна, провідною галуззю було й залишається сільське господарство, або, 

згідно зі статтею 1 Закону України «Про стимулювання розвитку сільського гос-

подарства на період 20012004 роки» від 18 січня 2001 р. № 2238-III, «… вид гос-

подарської діяльності з виробництва продукції, яка пов’язана з біологічними про-

цесами її вирощування, призначеної для споживання у сирому і переробленому 

вигляді та для використання на нехарчові цілі…» [379, c. 233–237].  

Невипадково, розуміючи основоположне генеруюче місце сільського госпо-

дарства для планети Земля, французький філософ Жан-Жак Руссо вказував: 

«Єдиний спосіб утримати державу у стані незалежності від будь-кого є сільське 

господарство. Володійте ви хоч усіма світовими багатствами, але якщо вам нічим 

харчуватися – ви залежите від інших. Торгівля створює багатство, однак сільське 

господарство забезпечує свободу». 

З історії відомо, що війни, революції, переселення, реформи прискорюють 

процес розвитку аграрної галузі. Так, після Хрестових походів відбулося широке 

запровадження чорного пару; після Реформації  до культури введено картоплю й 

поширилося внесення добрив; разом із Великою англійською революцією одер-

жали рядову сівалку, кінну мотику, вдосконалені способи обробітку ґрунту; після 

Великої французької революції впровадили культуру цукрових буряків; політичні 
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зміни в Західній Європі протягом 18481849 рр. дали поштовх масовому поши-

ренню плодозміни і мінеральних туків.  

Для Російської імперії, до складу якої входило 85 % теперішніх українських 

земель, такі радикальні зміни відбулися, якщо не брати до уваги періоду 1812 р.  

часу Першої світової війни, що змусило поміщиків виселятися до своїх сільських 

маєтків і займатися належним веденням сільського господарства [185, c. 14–15], а 

також після скасування кріпацтва згідно з маніфестом Олександра II від 

19 лютого 1861 р. «Про Всемилостиве дарування кріпосним людям прав стану 

вільних сільських обивателів». Головне, що дав царський маніфест  це особисту 

свободу та загальногромадянські права: тепер селянин мав право на рухоме й 

нерухоме майно, укладати угоди, виступати як юридична особа, одружуватися без 

панської згоди, йти на службу та в навчальні заклади, змінювати місцепроживан-

ня й навіть перейти до когорти міщан і купців. Посухи, що завдали величезної 

шкоди (у XVIII ст. їх було 34, а у XIX ст.  40 [280, c. 3–15]), спонукали шукати 

альтернативні шляхи вирішення питань продовольчої безпеки на державному 

рівні завдяки одержанню стійких урожаїв основних польових культур, особливо 

зернових. За результатами Всесвітньої виставки 1893 р. в Чикаго, присвяченій 

400-річчю відкриття Х. Колумбом Америки, показники його якості були кращими 

від тодішніх основних експортерів і особливо Англії та Франції, що, враховуючи 

природно-кліматичні умови, зобов’язані були займатися виробництвом, в першу 

чергу зернових культур.  

Завдячуючи такому розумінню місця сільського господарства в житті краї-

ни, згідно з указом Олександра II у червні 1893 р., вперше в історії Вітчизни 

21 березня 1894 р. було засновано профільне відомство  Міністерство землероб-

ства та державних маєтностей на чолі з відомим ученим-аграрієм і державним ді-

ячем О.С. Єрмоловим. Серед його державотворчих рішень  максимальне бюдже-

тне сприяння розгортанню вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як 

організації шляхом створення мережі різнопрофільних дослідницьких інституцій 

за природно-кліматичними зонами країни, що відповідно до указу Миколи II від 
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28 травня 1901 р., який затвердив «Положення про сільськогосподарські дослідні 

установи», вперше отримало державне визнання як дієвий захід підвищення про-

дуктивності полів та ферм [626, c. 546–547]. Із цього приводу необхідно навести 

тільки одну цифру. Середній рівень урожайності озимої пшениці в Полтавській 

губернії станом на 1883 р. становив 7,21 ц/га, а на 1913 р. він досягав рівня 13,0 

ц/га. До того ж в окремих прогресивних землевласників він становив 15,2 ц/га 

[428]. Такі успіхи для країни, що на початок XIX ст., на думку фахівців, на триста 

років відставала за розвитком сільського господарства від провідних країн Євро-

пи, станом на 1913 р. дали змогу увійти до п’ятірки головних експортерів не тіль-

ки виробленої, а й переробленої сільськогосподарської продукції. 

Під таким кутом зору вважаємо за необхідне висвітлити позитивні й нега-

тивні наслідки від запровадження столипінської аграрної реформи на 85 % те-

перішніх українських земель. Поділяємо твердження геніального вченого, заснов-

ника наукового ґрунтознавства В.В. Докучаєва, який зазначав: «… Люди науки 

вже десятки років застерігали від загроз, що насуваються…, надавали, кому по-

трібно, десятки проектів і клопотань про дослідження…, проекти іноді апробо-

вувались… і підтримувались…, але, якщо не завжди, то у величезній більшості 

випадків отримували на це приблизно такі відповіді: нема коштів, є важливіші 

проблеми, у нас це питання намічено, країна велика, всього не досліджено, ваша 

робота розтягнеться на десятки років, Бог знає, що з цього вийде…».  

Координуючи, реформу готувало Міністерство землеробства та державних 

маєтностей. Але основний генеруючий тягар взяв на себе прем’єр-міністр країни 

П.А. Столипін, адже, як відомо, історію творять особистості.  

Сутність реформи. За аграрно-економічною концепцією П.А. Столипіна, 

хронологічно реформа тривала від 9 листопада 1906 р. до жовтневих подій 

1917 р., зокрема до прийняття 8 листопада 1917 р. Декрету про землю В.І. Леніна. 

Попри те, що офіційною датою прийняття рішення про столипінську аграрну ре-

форму є саме 9 листопада 1906 р., деякі перетворення на селі розпочалися раніше. 

Так, 12 і 27 серпня 1906 р. прийнято два укази про передачу 1 млн 800 тис. деся-

тин надільних і казенних земель Селянському банку для продажу селянам. 
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Згідно з Указом «Про доповнення деяких постанов діючого закону, що тор-

кається селянського землеволодіння й землекористування» від 9 листопада 

1906 р., підписаного Миколою II за поданням П.А. Столипіна, передбачалося 

вжити таких заходів: виділення селян з общин і закріплення за ними землі у при-

ватну власність; створення хутірського і відрубного господарства; переселенська 

політика. Їх реалізація була тісно пов’язана з роботою Селянського банку, коопе-

ративним рухом, відносинами на селі, агрокультурою тощо. Всупереч планам 

націоналізації землі П.А. Столипін висунув ліберальну доктрину поступової 

ліквідації сільської общини, розвиток приватної власності на селі та досягнення 

на цій основі економічного піднесення. Він неодноразово підкреслював, що селя-

нин повинен вибрати той спосіб користування землею, який йому до вподоби. 

Указ від 9 листопада 1906 р. вніс корективи до законодавчих основ попе-

редньої найвизначнішої реформи, датованої 1861 р., щодо общини і общинної 

власності. Якщо до 1906 р. община вважалася власником надільної землі і право 

користуватися нею належало всім її членам, то з 1906 р. селяни могли виділити з 

общини землю, не рахуючись з її думкою. До вже прийнятого Закону від 

9 листопада 1906 р. про вихід селян з общин 14 червня 1910 р. внесено доповнен-

ня, суть якого зводилася до того, що всі общини, в яких не було переділів з часу 

наділення їх землею, визнавалися такими, що перейшли у спадкове володіння з 

правом особистої власності господарів на користування землею. Думка одного 

члена общини ставала законом і поширювалася на все сільське господарство. 

Суть аграрної реформи полягала у створенні земельного фонду й передачі з 

нього землі селянам. Реалізація цього задуму мала бути такою: спочатку земельну 

ділянку селянинові надавали тимчасово, а згодом  закріпити за ним площу, 

вирізану з державних угідь, забезпечивши водою й іншими агрокультурними 

умовами користування. Таким чином, поряд із общиною постав би заможний се-

лянин, справжній господар землі. Такий еволюційний шлях розв’язання селянсь-

кого питання зводився до переростання селянських господарств у вищий тип  

фермерські, орієнтовані на ринок. Аграрний лад у країні П.А Столипін вбачав як 
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систему дрібних і середніх фермерських господарств і невеликих дворянських са-

диб, об’єднаних місцевим самоуправлінням. 

Спірним є питання про шляхи розвитку сільського господарства за Сто-

липіним. Деякі фахівці вважають, що варіант американського фермерства був 

провідним у реформуванні села, оскільки полягав у виході селян з общин і ство-

ренні хутірських господарств. Інші дотримувалися протилежного варіанта  прус-

ського, за якого зберігалося поміщицьке землеволодіння. Тому можна вважати, 

що завдяки П.А. Столипіну був відпрацьований своєрідний вітчизняний шлях, за 

якого існували елементи обох вищезазначених напрямів розвитку сільського гос-

подарства. Суть його полягала в тому, що він базувався на чотирьох устроях: 

державному, общинному, великому приватному та сімейно-трудовому, або мало-

му приватному. Таким чином, економіка ведення сільського господарства ставала 

багатоукладною, що й забезпечувало прогрес в аграрному секторі. 

Запропоноване П.А. Столипіним реформування аграрного сектору, яке вод-

ночас передбачало й важливі зміни в політичних відносинах на місцях, викликало 

спротив, передусім придворних кіл країни та окремих революційних партій. Як 

згодом писала донька П.А. Столипіна  Марія Бок-Столипіна: «Проведенням 

хутірської роботи, коли кожен селянин ставав сам маленьким поміщиком, зни-

щувалася партія соціал-революціонерів. Тому зрозуміле їхнє прагнення зупинити 

реформу… Робота цієї партії виявлялася не тільки в агітації серед селянства…, 

але і взагалі у штучній агітації проти мого батька й організації постійних на нього 

замахів» [55, c. 146] (11 замахів).  

Вихід селян з общин. З 1906 р. до 1 травня 1915 р. із селянських общин семи 

українських губерній вийшло 468 тис. дворів, отримавши у приватну власність 

2 794 тис. десятин угідь, або 30,2 % від загальної площі общинної землі. Харак-

терно, що 57 % селян, які залишили общину і закріпили землі у приватну влас-

ність, були українськими землеробами. Хоча ціна на землю була для них вищою, 

ніж в інших регіонах імперії. У степовій зоні вартість однієї десятини становила 

172 крб. 30 коп., а у сусідній Курській губернії  122 крб. 60 коп. Ті, хто не зміг 

відразу заплатити, брали кредит на 20 років із щорічною виплатою 4 крб. Селян-
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ському банку, або 1,5 % річних, що було значно дешевше за плату в разі оренди. 

На той час селянин заробляв у поміщика 75 коп. у день у літній період.  

Селянський банк. За три десятиріччя свого існування – із 80-х рр. XIX ст. на 

час столипінської реформи у Селянському банку суттєво змінився соціальний 

склад покупців. Спочатку це були общини та товариства, а потім приватні селяни. 

Перші за період 19091912 рр. отримали 2,35 млн, а другі  2,9 млн десятин землі. 

Водночас збільшилися розміри ділянок одноосібників, середня площа яких у 

19081913 рр. збільшилася з 10 до 18 десятин. Для цього землевпорядкувальна 

комісія Російської імперії тільки упродовж 19061910 рр. виділила 9 230 725 крб. 

(на той час корова коштувала 56 крб.). Усього за роки реформи селяни за допо-

могою банку отримали близько 10 млн десятин землі, із цієї кількості  480 тис. 

десятин землі було продано поміщиками України, а взагалі за 19061910 рр. дво-

рянське володіння зменшилося на 1,1 млн десятин. П.А. Столипін заохочував се-

лян, які брали землю у приватну власність, знижував за неї плату. Указом від 

1 січня 1907 р. викупні платежі на землю взагалі було скасовано. 

Орендні відносини. У період столипінської реформи селяни продовжували 

тяжіти до оренди землі. До 1917 р. 43,2 % селянських господарів України були в 

орендних відносинах, що охоплювало 6 287 тис. десятин землі. Хоча, наприклад, 

у Волинській губернії лише 3,1 % селянських дворів віддавали частково або всю 

землю в оренду. Вартість посесії у Полтавській губернії на рік становила 16 крб., 

а багатострокової  9 крб. 70 коп. Остання виявилася найбільш поширеною. Ма-

лоприбутковою була оренда з частин врожаю. 

Хутірські та відрубні господарства. Основним їхнім завданням стала 

ліквідація багатосмужжя і черезсмужжя. Найбільш активно застосували перехід 

на розселення по хуторах у Волинській губернії та на Житомирщині. В окремих 

повітах він сягнув до 80 %. Станом на початок 1916 р. в українських селах 

функціонувало 440 тис. хутірських і відрубних господарств, або 13 % від загаль-

ної кількості селянських дворів, незважаючи на високу вартість (від 100 до 

300 крб.) перенесення з господарства на хутір. 
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Столипінська реформа забезпечила збільшення врожайності з 1906 до 

1915 р. на 14 %, а в деяких губерніях – на 2025 %. Урожай основних зернових 

культур зріс з 2 млрд пудів у 1884 р. до 4 млрд пудів у 1911 р., або на 28 % , що 

перевищувало сукупні показники США, Аргентини й Канади. У 1912 р. на продаж 

до Англії вивезено масла тваринного на 68 млн крб., що вдвічі перевищувало 

вартість річного видобутку сибірського золота. Порівняно з 1884 р. поголів’я ко-

ней збільшилося на 37 %, а великої рогатої худоби  на 63 %. Станом на 1913 р. 

споживання м’яса в країні становило 88 кг на рік на душу населення. Завдяки 

виділенню селян з общин на хутори та відруби посівна площа в Україні в 

19101913 рр. зросла на 900 тис. десятин і в 1913 р. становила 2,9 млн десятин, з 

яких 90,5 % займали зернові культури. Як наслідок, з Миколаєва до Англії, Фран-

ції, Норвегії, Бельгії, Німеччини, Голландії, Італії, Австрії, Іспанії, Тунісу вивози-

лося 90 % загального експорту озимої пшениці Російської імперії разом із м’ясом, 

олією, тваринним маслом, салом, цукром, живою худобою, домашньою птицею, 

вівцями тощо. Станом на 1913 р. в Україні функціонувало 586 винокурних за-

водів, які виготовляли 13,5 млн відер спирту. Переконливим показником розвитку 

сільського господарства України після столипінської реформи стало нагромад-

ження селянських коштів в ощадних касах. Якщо в 1905 р. сума таких внесків 

становила 11 115 тис. крб., то в 1914 р.  14 278 тис. крб. 

Селянська кооперація. Спочатку сільськогосподарські кооперації створюва-

лися за ініціативою урядових інструкторів за допомогою позик Державного бан-

ку. Згодом їх опорою стали земські каси дрібного кредиту і системи селянської 

кредитної кооперації. У 19061911 рр. їх кількість досягла 4 715 товариств. Вод-

ночас із споживчою розвилася й кредитна кооперація, завдяки чому виникли 

м’ясо-молочні та маслоробні артілі, споживчі лавки, селянські артільні молочні 

заводи. До жовтня 1917 р в українському селі функціонувало близько 20 тис. різ-

них виробничих кооперативів. Увесь цей досвід кооперації сьогодні використо-

вується у Швеції, Фінляндії, Австрії, Бельгії, Канаді, Нідерландах та ін.  
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Агрокультурні заходи. Столипінська реформа спонукала активізувати підго-

товку спеціалістів і поширення через них аграрних знань серед сільського насе-

лення і тим самим підвищувала ефективність сільськогосподарського вироб-

ництва на основі «Положення про сільськогосподарську освіту» від 26 травня 

1904 р. При цьому у 1910 р. П.А. Столипін дав вказівку припинити викладання 

українською мовою, закрити українські культурні товариства і видавництва. При 

галузевих освітніх закладах створювали спеціалізовані галузеві науково-дослідні 

поля і навіть станції. Усе разом змінювало й інфраструктуру українського села 

шляхом будівництва шосейних доріг, створення постачальницьких організацій 

для забезпечення селян необхідними сільськогосподарськими машинами, 

знаряддями праці тощо. 

Переселенська політика. На добровільних засадах згідно з Указом від 

10 березня 1906 р., селяни переселялися до Сибіру, Середньої Азії та Кавказу з 

метою збільшення земельних володінь. У 19061910 рр. переселилося понад 

2,5 млн осіб, яких забезпечували безкоштовним медичним обслуговуванням. 

Проїзд переселенцю коштував лише четверту частину тарифу, а дітей до 10 років 

возили безкоштовно. Найбільше українців (1 млн), особливо з Полтавщини та 

Чернігівщини (350 тис. осіб), виїхало до Сибіру. Станом на 1911 р. вони отримали 

24 483 земельні ділянки, що дало змогу на 80 % збільшити посівні площі. Хоча 

частина з них, більшою мірою з вини відповідальних з боку влади за виділення 

землі, повернулася назад. Відчутно така тенденція простежувалася у 

19101911 рр. Неврожай останнього року теж вплинув на зазначену ситуацію. У 

1914 р. Росію відвідала офіційна німецька делегація під керівництвом професора 

Аугагена для вивчення позитивних результатів столипінської реформи. У її звіті 

зазначалося, що після завершення цієї земельної реформи війна з Росією буде не 

під силу жодній державі. 

Після захоплення влади більшовиками, 8 листопада 1917 р. було проголо-

шено Декрет про землю, за яким поміщицька власність на угіддя скасовувалася 

без будь-якого викупу, поміщицькі маєтки, як і всі землі – удільні, монастирські, 

церковні, кабінетські, з живим і мертвим інвентарем, господарськими спорудами 
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й усією власністю переходили в розпорядження волосних земельних комітетів і 

повітових рад селянських депутатів. Наступним документом став «Основний за-

кон про соціалізацію землі», затверджений ВЦВК 9 лютого 1918 р., що кон-

центрував увагу на окремих моментах колективізації. Цей закон під назвою 

«Тимчасове положення про соціалізацію землі» був прийнятий 19 березня 1918 р. 

і в Україні. Деякою мірою про скасування приватної власності на землю йдеться і 

в Третьому універсалі від 7 листопада 1917 р. на користь трудового народу, але в 

ньому немає положення про рухоме й нерухоме майно, що викликало обурення 

більшості селян на користь Декрету про землю В.І. Леніна і призвело до так зва-

ної селянської війни, жертвами якої в 19181920 рр. стали близько 7 млн осіб.  

Відповідно до Циркулярного листа НКЗ УСРР про організацію комун від 

8 березня 1919 р. та «Положення ВЦВК про соціалістичне землеробство» від 

26 травня 1919 р. взято курс на форсоване насаджування колективного господар-

ства і радгоспів в українському селі. Динаміка їх збільшення за кількістю вража-

юча. Якщо в 1918 р. їх налічувалося близько 20, то навесні 1919 р.  1 685. Разом 

із застосуванням владою каральних заходів вдалося збільшити хлібозаготівлю до 

71,5 млн пудів зерна в 1920 р. порівняно з 10,5 млн пудів у 1919 р. При цьому 

влада ігнорувала кооперацію на селі, незважаючи на Декрет «Про споживчі кому-

ни» (16 березня 1919 р. На початок 1917 р. в країні налічувалося 31 тис. сільських 

споживчих товариств, членами яких було 7,5 млн осіб, та 25,6 тис. сільськогоспо-

дарських і кустарно-промислових кооперативів, в яких працювало 11 млн осіб. 

Після проголошення В.І. Леніним нової економічної політики (НЕП) напри-

кінці 1922-го  початку 1923 р. змінилося державне ставлення до кооперації як 

дієвого засобу ведення сільського господарства, що через прийняття Декрету про 

виділення сільськогосподарської кооперації в окрему структуру було взято курс 

на відродження кооперації для 20,9 млн осіб, які жили на селі. Це було надзви-

чайно важливо в умовах голоду 19211923 рр. в Україні після посухи 1921 р., що 

охопила 21 повіт УСРР і забрала життя, за різними даними, 5 млн осіб. Як 

наслідок, було зібрано тільки 637 млн пудів зерна, або тільки 40 % від рівня 
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1916 р. Акції протестів серед селянства спонукали владу прийняти постанову 

«Про заходи з відновлення селянського господарства» від 30 грудня 1921 р., яка 

скасовувала курс на примусове ведення «соціалістичного землекористування». 

Декрет РНК УСРР про виділення сільськогосподарської кооперації з єдиної 

системи споживчої кооперації дав змогу державі створити навесні 1924 р. в 

Україні акціонерне товариство «Село-допомога». Протягом 19241925 рр. до його 

складу увійшли Всеукраїнська спілка скотарської і молочної кооперації 

«Добробут», «Укрсільцукор», «Плодоспілка» та ін. Однак це не дало змоги до-

сягти цінового паритету купівельної спроможності між вирощеною продукцією і 

можливістю купити товари фабрично-заводського виробництва. Якщо плуг у 

1913 р. коштував селянинові 6 пудів пшениці, то в 1923 р. вимагав витрат вчетве-

ро більше. Практично на такому розриві («ножицях») село втратило 500 млн руб., 

тобто половину платоспроможного попиту. Але переконливим показником від-

родження продуктивних сіл аграрного сектору в умовах НЕПу стало виробництво 

зерна. Якщо в 1921 р. було зібрано 227 млн пудів зерна, в 1922 р.  близько 

637 млн, то у 1926 р.  1 057 млн пудів. Однак цей показник не досяг рівня 

19111915 рр. з його 1 084 млн пудів. Хлібозаготівельна криза 19271928 рр., яка 

зобов’язувала кожне господарство «добровільно» здати додатково ще 20 пудів 

пшениці, фактично згорнула НЕП через розроблений Й. Сталіним власний метод 

заготівель під назвою «уральсько-сибірський». Самообкладання розкололо село за 

майновими ознаками на ворогуючі групи. Як наслідок, навесні 1929 р. в Україні 

було розпродано майже 18 тис. господарств, оголошених «куркульськими», а 

33 тис. селян притягнуто до суду за «спекуляції» плодами своєї праці – хлібом.  

Навесні 1929 р., що, за висловом Й. Сталіна, став «роком великого перело-

му», затверджено перший п’ятирічний план розвитку господарства. Такий підхід 

щодо всіх складових ведення економіки через державне замовлення залишався 

дієвим до набуття Україною державності. На момент офіційного затвердження 

плановості в роботі  1 жовтня 1928 р.  налічувалося 280 комун, 2 718 артілей і 

8 084 товариства спільного обробітку землі, або 11 082 одиниць. Для розгортання 
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суцільної колективізації, яка для України була запланована на рівні 30 %, при 

1820 % для СРСР, було направлено 27 тис. «двадцятип’ятитисячників», що у 

січні 1930 р. пройшли спеціальні двотижневі підготовчі курси. Навесні 1930 р. до 

села було направлено з міста 72 204 робітників, 13 тис. бухгалтерів-комсомольців, 

50 тис. солдат і молодших командирів, а також 23 500 спеціальних уповноваже-

них. Станом на 1 червня 1930 р. все разом дало змогу розкуркулити 90 тис. селян-

ських господарств і конфіскувати для колгоспів худобу, різний реманент, будівлі 

на суму 95 млн руб., 860 тис. осіб депортовано до Сибіру та на крайню Північ. 

Голодомор 19321933 рр. став страшною трагедією для народу України. Він 

посилювався тим, що упродовж 19301931 рр. 780 млн пудів зерна було вивезено 

з країни, а врожай 1932 р. тільки на 12 % був менший порівняно з 19261930 рр. 

Будь-які спроби використовувати зерно для задоволення потреб селян вважалися 

саботажем. В урядовій постанові від 7 серпня 1932 р. «Про охорону майна дер-

жавних підприємств, колгоспів і кооперації і зміцнення суспільної власності» 

проголошувалося, що вся колгоспна власність є державною. Підвищивши на 44 % 

план хлібозаготівель в Україні у 1932 р., Й. Сталін прирік селян на голод, через 

який загинуло від 5 до 6 млн осіб. Замість продрозкладки 19 січня 1933 р. запро-

ваджується нова система обов’язкових заготівель у формі оподаткування площ, 

що засівалися за планом. Урядовою постановою офіційно запроваджується 

17 березня 1933 р. трудодень, а «Статутом» 1935 р. затверджуються норми виро-

бітку й оплати праці. Раніше один трудодень (19301931) складав 300 г зерна. 

Законом про сільськогосподарський податок 1 вересня 1930 р. встановлено 

прогресивно-прибутковий податок із присадибних ділянок колгоспників замість 

оподаткування з доходів, які вони отримували на трудодні. Зрушення в земле-

робстві дали можливість у грудні 1934 р. відмовитися в містах від карткової си-

стеми продуктів харчування. Цьому сприяла вирощена на присадибних ділянках 

продукція, відсоток яких в Україні сягав 30 % від 21,5 % усієї виробленої сільсь-

когосподарської продукції в СРСР. До речі, як і перший п’ятирічний план, що ви-

конали за «чотири роки і три місяці», так і другий не забезпечили суттєвого 
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підвищення врожайності зернових. Якщо в першій п’ятирічці одержали 735,6 млн 

ц, то у другій  тільки 729 млн ц, або менше, ніж за часи НЕПу.  

Величезних втрат вітчизняному сільському господарству завдала німецько-

радянська війна 19411945 рр. Значна частина майна господарств була евакуйо-

вана до Середньої Азії, Азербайджану та Грузії, а це 8 508,3 тис. голів, або 47,5 % 

громадської худоби, 187 радгоспів, 3 182 трактори та 3,5 млн людей. На початку 

1943 р. відбулося масове вигнання окупантів з України. Вже навесні 1944 р. на 

65 % порівняно з довоєнним періодом було відновлено посівні площі України. У 

середньому хлібороби зібрали по 10,8 ц/га зерна (в 1940 р.  14,6 ц/га), що дало 

змогу виконати державний план хлібозаготівель. Відступаючи, окупанти вивезли 

з України до Німеччини 9 млн т зерна, 400 тис. т цукру, 950 тис. т олії, 622 тис. т 

м’ясних продуктів, 108 тис. т масла, 2 млн 500 тис. т корму для худоби. Ними 

сплюндровано 27 910 колгоспів, 872 радгоспи і 1 300 МТС. Окупанти привласни-

ли 56 тис. тракторів, 24 тис. комбайнів, 16,9 млн голів великої рогатої худоби та 

свиней, 7,8 млн овець і кіз, 3,3 млн голів коней. Із загальної суми матеріальних 

збитків, а це 285 млрд крб.  31 % припадає на сільське господарство.  

Відбудова села проходило у важких умовах і особливо щодо забезпечення 

матеріально-технічної бази. Як наслідок, зі збільшенням на 1 млн га посівних 

площ у 1945 р. середня врожайність не зросла. Наприкінці 1945 р. в Україні пра-

цювало 27 493 колгоспи, 784 радгоспи і 1 277 МТС. Наступного року розпочався 

процес об’єднання дрібних колгоспів у великі господарства, що набуло масштабів 

у 1950 р. Якщо в 1950 р. їх було 33 653, то наприкінці 1951 р.  16 506. 

Великої шкоди для українського села завдав «третій радянський голод» 

19461947 рр., що забрав 1,2 млн людських життів, як наслідок чергової посухи. 

Вона призвела до загибелі 550 тис. га озимини, або 20 % усієї площі посіву. 

Незважаючи на 95 тис. т продовольчого зерна, що надійшло в республіку, наявні 

34 кг зерна на одного українця не вирішували ситуацію, а надто на фоні збіль-

шення експорту зерна СРСР до країн новоствореного «соціалістичного табору». 

Позитивні зміни відбулися після виступу М.С. Хрущова у вересні 1953 р. на Пле-
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нумі ЦК КПРС. Збільшилися капіталовкладення у сільське господарство, що 

вдвічі перевищували цей показник за 19331953 рр. Це дало змогу технічно пере-

оснащувати село. Так, у 1955 р. на полях України працювало 50,7 тис. комбайнів 

проти 33,4 тис. у 1940 р., а до 1960 р. їх кількість зросла до 64,8 тис. одиниць, що 

дало змогу в 1958 р. здати 552 млн пудів зерна за урожайності 19,9 ц/га.  

З 1959 р. розгортається відбувається процес стримування підсобного сільсь-

кого господарства, внаслідок чого знизилися доходи сільських трудівників і піді-

рвано державний аграрний сектор. Широке запровадження травопільної системи 

В.Р. Вільямса без урахування особливостей природно-кліматичних зон призвело 

до зменшення посівів зернових культур і завдало мільярдних збитків аграрному 

сектору. Площі під озимою пшеницею зменшилися на 31 % у 1963 р., або до 

5,2 млн га порівняно з 1958 р. (7,5 млн га). Як наслідок, у 1963 р. вибухнула про-

довольча криза. Її вирішенню не допомогла чергова «новація» М.С. Хрущова 

після засилля структури посівних площ кукурудзою, а саме створення 250 тери-

торіальних колгоспно-радгоспних виробничих підприємств у березні 1962 р.  

Нове піднесення сільського господарства України припадало на 

19661970 рр., виробництво валової продукції збільшилося на 21 % за наявних 

9 244 колгоспів і 1 605 радгоспів, що виробляли від загальносоюзних обсягів 20 % 

зерна, 59 % цукрових буряків, 44 % соняшнику, 28 % овочів і 23 % продукції тва-

ринництва. Капітальні вкладання досягли 16 102 млн крб. у 1970 р., що дозволило 

збільшити тракторний парк до 317,2 тис. одиниць зернозбиральних комбайнів – 

до 81,2 тис., вантажних автомобілів – до 244,2 тис. одиниць. Період 19661970 рр. 

став третім, означеним піднесенням сільського господарства за роки радянської 

влади. Перший  19221926 рр., коли обсяг валової продукції зріс майже вдвічі. 

Другий припав на 19541958 рр., коли виробництво зросло на 50 % [602]. Багато в 

чому успіхи у виробництві продукції сільського господарства у третій період до-

сягнуто за рахунок того, що наприкінці 1970 р. в Україні 40 % працівників у галу-

зі становила молодь віком до 28 років. Серед них 119 тис.  механізаторів, 92 тис. 

 тваринників, 25 тис.  фахівців сільського господарства за 100 спеціальностями. 



120 

 

Це дало змогу довести середню врожайність зерна до 21,4 ц/га. Сприяло цьому і 

створення науковцями високоврожайних сортів озимої пшениці: Безоста 1, Ми-

ронівська 808, Миронівська ювілейна, Одеська 51, Поліська 70 та ін.  

Період 70-х рр. минулого століття виявився одним із найскладніших для 

сільськогосподарського виробництва. Він збігся із помітним послабленням нова-

торських прагнень, консервацією принципів і форм управління галузі з боку 

партії і держави, що тривало до листопада 1982 р. Незважаючи на збільшення до 

29 204 млн крб. обсягу капіталовкладень і підвищення рівня механізації доїння 

корів з 55 до 89 %, якість доїльного обладнання залишалася низькою. Помітнішим 

став потік молоді до міста, отже, гостро постала потреба у фахівцях. Відчутно 

знижувалася рентабельність колгоспного виробництва, наприклад, у 1978 р. до-

сягла 17,2 %. Це було наслідком збільшення господарського навантаження на 

українських землях, що у 34 рази перевищувало показники в Німеччині та 

Японії. З-понад 70 % території України (42 млн га) було розорано 35,6 млн га. Та-

ким чином, у цей період СРСР закуповував за кордоном від 30 до 40 млн т зерна. 

На початок 80-х рр. XX ст. АПК забезпечував третину національного дохо-

ду України, але одержував тільки 18 % централізованих капітальних вкладень, що 

й спричинило зниження обсягів вирощеної продукції. Так, станом на 1985 р. ви-

робництво цукрових буряків зменшилося майже на 7 млн т, соняшнику  на 

135 тис. т, картоплі  на 529 тис. т, порівняно з 1980 р. У 1988 р. республіка виро-

била на душу населення: 86 кг м’яса, 68 кг молока і 477,5 кг молочних продуктів. 

До 1990 р. Україна щорічно виробляла 110120 кг цукру на душу населення, а її 

частка у загальносоюзному виробництві досягла 83 %.  

У 1989 р. закупівельні ціни знизилися на м’ясо, картоплю та іншу аграрну 

продукцію. Так, реалізаційна вартість свинини в Україні становила 1 896 крб./т 

при реальній собівартості  1 946 крб. У результаті рівень рентабельності був на 

3 % нижче, ніж потрібний. Станом на 1989 р. колгоспи і радгоспи мали загальний 

прибуток 44 млрд крб., а переробники продукції  120 млрд крб., тобто в 2,5 рази 

більше. У цілому такі фактори негативно позначилися на загальноекономічному 
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становищі сільськогосподарського виробництва. У 1988 р. фінансова заборго-

ваність перед державою досягала 14 млрд крб., що унеможливлювало виконання 

прийнятої у травні 1982 р. «Продовольчої програми», яка повинна була забезпе-

чити населення продуктами харчування відповідно до науково обґрунтованих 

норм. Для виконання поставленого завдання відповідно до постанови 1985 р. 

«Про подальше удосконалення управління АПК» створено Держагропром УРСР, 

який продовжив «кращі» традиції радянських часів щодо видання всіляких дирек-

тив, у 1986 р. їх було понад 3 тис., що, однак, не вирішило продовольчої проблеми 

за часи СРСР. Цьому не допомогло і 86 постанов партії та уряду, які 21 раз 

розглядали і приймали на пленумах ЦК КПРС щодо сільського господарства. 

У 1990 р. хлібороби України отримали 37 ц/га, а в окремих районах врожаї 

досягали 4565 ц/га при загальносоюзних 18 ц/га. Водночас в Угорщині ці показ-

ники становили 50 ц/га, а в Голландії  60 ц/га. Як наслідок, у країну було завезе-

но зерно за ціною 150160 $/т. У 1989 р. за кордоном було закуплено 38 млн т 

зерна на суму 3,2 млрд крб. В основному ввозили кормове зерно: кукурудзу, 

ячмінь, овес і сорго, а також 4,8 млн т соєвого шроту і бобів сої на загальну суму 

0,8 млрд крб. Тому все українське сільське господарство потребувало змін. Вони 

розпочалися у грудні 1990 р., коли Верховна Рада України затвердила новий Зе-

мельний кодекс України як незалежної держави і прийняла Постанову «Про зе-

мельну реформу», згідно з якою 15 березня 1991 р. розпочато реформування зе-

мельних відносин. Черговим кроком став Декрет Кабінету Міністрів України про 

приватизацію земельних ділянок, що, незважаючи на всілякі «гальмування», за-

вершилася наприкінці 90-х рр. минулого століття. Виданий 10 листопада 1994 р. 

Президентом України Л. Кучмою Указ «Про невідкладні заходи щодо прискорен-

ня земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» був заблоко-

ваний лівими силами Верховної Ради України. Серед інших законодавчих актів 

слід виділити прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови «Про хід вико-

нання Закону України «Про селянське (фермерське) господарство» і особливо 

Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. «Про невідкладні заходи щодо при-

скорення реформування аграрного сектора економіки» з метою реалізації держав-
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ної аграрної політики, прискорення реформування й розвитку аграрного сектору 

економіки на засадах приватної власності, що фактично дає відлік поверненню 

основних підходів, характерних для державної політики до подій 1917 р., або до 

кращого від запровадження, насамперед, столипінської аграрної реформи. 

Уроки столипінської аграрної реформи: 1) без повноцінного існування Се-

лянського банку, що виділяв кошти не тільки для створення фермерських госпо-

дарств, а й на розвиток соціальної інфраструктури села, розв’язуючи проблему 

забезпеченості його трудовими ресурсами, неможливо провести аграрну реформу 

в Україні; 2) необхідно чітко законодавчо визначити розмір земельного наділу для 

створення селянського і фермерського господарства, звільнивши його господаря 

протягом перших 23 років від податків і встановити розмір оподаткування після 

вказаного періоду господарювання; 3) надати правову можливість розвитку різ-

номанітних форм власності на селі: державної, кооперативної, приватної, сімейно-

трудової і наділити селянина правом вибору; 4) потрібно відродити сільськогос-

подарську кооперацію на селі (маслобійні, круподерні, олійниці, невеликі хлібо-

пекарні, сироварні тощо); 5) для того, щоб земля не стала об’єктом спекуляції, за-

конодавчо відпрацювати правовий механізм у разі її продажу населенню [148].  

Але наведені історичні уроки можуть бути успішно використані для змін в 

аграрному секторі України тільки тоді, як пророче писав ще у 1881 р. 

В.В. Докучаєв: «… коли в нашій сільськогосподарській галузі станеться реформа 

більш глибока, що охоплює весь люд її, коли… наша сільськогосподарська справа 

буде організована на більш правильних сільськогосподарських та економічних 

засадах знання, капіталу і праці», і додавав у 1892 р., що іншого шляху не існує, 

якщо «… бажають поставити вітчизняне сільське господарство на тверді ноги…». 

П.А. Столипін, переконавшись, що завдяки збільшенню експорту продукції 

аграрного сектору країни можна досягти її економічного процвітання, системно 

підійшов до запровадження власної реформи. Збільшивши розмір акцизного збору 

від продажу горілчаних виробів, йому вдалося створити страховий стабілізацій-

ний фонд, що, за власними підрахунками, приблизно становив 100 тис. доларів 

США на кожного селянина у разі будь-яких ризиків від невдач реформи. Крім то-
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го, для «онаучування» селянина і всіх, хто займається аграрним виробництвом, 

почали працювати професійні курси, школи та училища, не кажучи вже про ме-

режу галузевих НДУ, що з 1908 р. увійшли до обласної координаційної організа-

ційної форми, за якою Україна працює і до сьогодення. Як доводить столипінська 

аграрна реформа, що не тільки юридично все забезпечила, а й фінансово, просла-

вивши українського селянина-хлібороба у всьому світі, від будь-яких змін і пере-

творень на селі можливо досягти успіху завдяки ретельно і всебічно продуманим 

крокам у термінах! Величезне місце в цьому належить і місцевому самоврядуван-

ню, яке повинно стати рушійною силою всіх змін у суспільстві, зокрема на селі. 

З 1894 р. і особливо з червня 1917 р., провідником державної політики щодо 

ведення вітчизняного сільського господарства продовжує бути профільне відом-

ство попри зміни в назві (міністерство, генеральний секретаріат, наркомат і знову 

міністерство). Його очільники несли і несуть відповідальність за реалізацію дер-

жавної політики щодо українського села. Багаторічними дослідженнями встанов-

лено, що з червня 1917 р. до сьогодення їх нараховувалося 57 осіб (додаток Б1) 

[184, c. 180]. На наше переконання, в додатку наведено ще не повний перелік усіх 

профільних міністрів, особливо стосовно періоду 19171920 рр. (за який значний 

масив достовірних архівних документів відсутній). Встановлені нами міністри в 

більшості зробили вагомий внесок у становлення й розвиток українського сільсь-

кого господарства. Заради справедливості, слід наголосити, що кожен із них, з 

об’єктивних причин, ставав заручником свого часу або, особливо, чергових ре-

формувань політичної системи, і, зрозуміло, відповідно діяв щодо ведення сільсь-

кого господарства в Україні. 

Таким чином, побудову системи державного регулювання та законодавчих 

рішень щодо ведення сільськогосподарської галузі започатковано у 1894 р. ство-

ренням профільного відомства  Міністерства землеробства та державних маєт-

ностей на чолі з О.С. Єрмоловим. Суттєвий вплив на подальший розвиток галузі 

мала аграрна реформа прем’єр-міністра П.А. Столипіна, провідна ідея якої поля-

гала у створенні земельного фонду й передачі з нього землі селянам з метою по-

дальшого створення фермерських господарств. Проголошений більшовиками Де-
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крет про землю та «Положення ВЦВК про соціалістичне землеробство» (1919) 

слугували основою для подальшої побудови колгоспно-радгоспної системи ве-

дення господарства на селі. Пройшовши через голодомори, репресії та війну 

країна побудувала другу за розмірами у світі командну (планову) економіку, яка 

періодично зазнавала підйоми і спади, наприкінці 1990-х рр. – краху. Зміни в 

українській сільськогосподарській галузі розпочались з затвердження у грудні 

1990 р. Верховною Радою України нового Земельного кодексу України як неза-

лежної держави і прийняття Постанови «Про земельну реформу», згідно з якою 

15 березня 1991 р. розпочато реформування земельних відносин. На сучасному 

етапі системної кризи в економіці держави потрібно враховувати й використо-

вувати історичні уроки, зокрема щодо принципів столипінської реформи.  

 

2.3. Еволюція поглядів на аграрне дослідництво як галузь знань 

 

Доступні публікації, а також окремі визначення, зроблені їхніми авторами, в 

першу чергу до галузевих підручників, посібників і різноманітних енциклопедій, 

по-різному трактують поняття «сільськогосподарська дослідна справа» як стосов-

но часу її зародження, так, відповідно, і змістовного наповнення. На власне пере-

конання, процес накопичення знань щодо розуміння місця галузевого до-

слідництва як складової природознавства та культури нації пройшов певні етапи 

еволюції. Про це зазначають провідні вчені свого часу: А.Я. Бука, В.Р. Вільямс, 

В.В. Вінер, А.А. Вербин, С.І. Данилов, Б.К. Єнкен, С.П. Кулжинський, 

О.В. Лазурський, О.О. Ніконов, Н.І. Пшеничний, Б.М. Рожественський, 

В.І. Сазанов, І.О. Стебут, С.К. Чаянов та інші дослідники історії сільськогоспо-

дарської науки. Деякою мірою перебіг подій до сучасного розуміння поняття 

«сільськогосподарська дослідна справа» відбувався у форматі етапності прове-

дення будь-якого наукового дослідження, досить вдало сформульованого 

В.І. Сазановим: «1) збирати факти та їх класифікацію; 2) зіставлення, узагальнен-

ня фактів, створення гіпотез для пояснення; 3) перевірка гіпотез спостереженням, 

а де можливо, і експериментом; 4) умовивід: висновки, що випливають із попере-
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днього вивчення; 5) теорія» [760, c. 23]. Дотримуючись такої послідовності, автор 

даного дослідження й вивчає визначену до розгляду проблему. 

Поява перших визначень поняття «сільськогосподарська дослідна справа» у 

вітчизняному галузевому науковому процесі відноситься до 80-х рр. ХІХ ст. і далі 

активно продовжується до кінця 90-х рр. ХХ ст., коли фактично завершився ор-

ганізаційний пошук структурування науки. Він державницьки відпрацьовувався, в 

першу чергу, упродовж 1884–1931 рр. – від дослідного поля до станції, а потім 

порайонної й обласної їх побудови, що завершилися появою спочатку крайових 

станцій і створенням галузевої академії. На наше переконання, у цей період 

відпрацьовані й основоположні принципи ведення сільськогосподарської до-

слідної справи в Україні: 1) виконання спеціальних досліджень на основі постійно 

діючих інституцій; 2) вони здійснювалися відповідно до розроблених і затвер-

джених методик (інструкцій) їх виконання та 3) проведення власне дослідження 

або визначення пріоритетів за державним замовленням. Остання складова має 

право на дискусію, але якщо за останні роки царської доби галузеве дослідництво 

існувало на 75 % залежно від бюджету держави, а все інше – за рахунок коштів 

так званих «соціальних патронів», то особливо в радянські часи, завдячуючи де-

крету В.І. Леніна від 8 лютого 1919 р. «Про прийняття на рахунок держави всіх 

сільськогосподарських дослідних установ», усе перейшло під контроль країни. 

Цікаво, що це відбулося ще в роки громадянської війни і менш як через два роки 

після виходу іншого декрету Всеросійського ЦВК і РНК РСФРР «Про знищення 

станів і цивільних членів» від 10 (23) листопада 1917 р., що фактично ліквідувало 

існування сучасних ознак науковості у вигляді вчених звань та наукових ступенів. 

Підтвердженням висловленого щодо третьої складової в авторському ро-

зумінні сільськогосподарської дослідної справи як такої є висновок одного із 

фундаторів вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як організації 

В.В. Вінера: «Історія перших двох десятиріч показує, що в Росії, як і в країнах 

Західної Європи, поява дослідних установ зобов’язана, насамперед, приватній 

ініціативі, яка потім зустріла підтримку та розвиток у ініціативі суспільній 

(сільськогосподарських товариств) і тільки значно пізніше, з середини 90-х рр. 
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(ХІХ ст. – авт.) проявилася ініціатива державна». Він додає, що «… з виступом 

Міністерства землеробства… в перший рік після свого заснування… професор 

Лісового інституту (на той час обійняв посаду директора Департаменту землероб-

ства) П.А. Костичев… вперше виніс питання про плановий розвиток мережі до-

слідних установ…», який був «… запропонований у 1895 р. на обговорення пер-

шої сесії Сільськогосподарської Ради, що стало наче першим досвідом все-

російського парламенту… для обговорення спеціальних сільськогосподарських 

питань і законодавчих проектів…» [264, c. 12].  

Поява державної ініціативи щодо розвитку галузевої науки у середині 90-

х рр. ХІХ ст. була невипадковою. Ще у 1892 р. видатний практик і вчений-аграрій 

О.О. Ізмаїльський стверджував стосовно ведення сільського господарства або, на 

його думку, – сільськогосподарської промисловості: «… щоб управляти яким-

небудь явищем, ми повинні перш за все вивчити його. Для вивчення ж сільсько-

господарської промисловості, основи нашого благополуччя, ми поки нічого ще не 

зробили» [400, c. 72]. 

Якщо прийняти запропонований авторський методологічний підхід до 

розгляду еволюції поняття «сільськогосподарська дослідна справа» взагалі та її 

історичне сполучення у розвитку з іншим і, насамперед, з «агрономією», то постає 

логічне запитання: як все змінювалося, оскільки доведено, що «… історію Д.С. 

(дослідна справа – авт.) зазвичай починають з праць Буссенго, що заклав у 

1836 р. польові досліди у своєму маєтку Бехельброн (Франція) з метою вивчення 

низки питань балансу поживних речовин в землеробстві» [579, c. 304]. Про це 

стверджує і М.К. Недокучаєв: «… зародження сільськогосподарської дослідної 

справи…» пов’язане з ім’ям «… невипадкового експериментатора, а фахівця-

дослідника француза Ж.-Б. Буссенго (1802–1887)», який «… крім лабораторних і 

фізіологічних дослідів користувався, як дослідною станцією, … своїм маєтком 

Бехельброн (в Ельзі-на-Рейні, біля Вейссенбургу)» [547, c. 16]. Таким чином, до-

водиться пріоритет француза у створенні першої постійно діючої дослідної 

станції як спеціалізованої галузевої установи у світовому вимірі ще в 1835 р. 
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На думку відомого українського історика галузевого дослідництва 

О.К. Філіповського, німецькі вчені «П. Вагнер та Г. Дрекслер – це творці методо-

логії польової та вегетаційної методи сільськогосподарських досліджень». Посе-

ред них він ставить іншого німця – Ад. Меєра, який теж розмежовує завдання ве-

гетаційних та польових методів дослідження: «… першими досліджують питання 

фізіології рослин, і вони складають основний елемент індуктивного досліджен-

ня», а досліди з угноєнням у полі «… є допоміжним засобом, щоб установити 

практичні вказівки» [857, c. 14]. Таким чином, на Заході спочатку з’явилися пер-

вісні дослідницькі інституції, а потім – відповідні методики проведення польового 

та вегетаційного дослідів. Зрештою у сукупності це спонукало до появи галузево-

го дослідництва і в нашій Вітчизні з урахуванням напрацювань європейців та, як 

завжди, з власним підходом у реалізації. Вважається, що першу методику прове-

дення дослідів запровадив у вітчизняний галузевий процес професор 

А.Є. Зайкевич, опублікувавши «Інструкцію для дослідних полів» у науковому зві-

ті за 1892 р. «Праці дослідних полів, організованих у деяких приватних господар-

ствах чорноземної смуги Росії». Хоча О. Філіповський припускає, що вона розро-

блена і застосована у спрощеній формі при підготовці більш ранніх відчитів 

А.Є. Зайкевича ХТСГ, зроблених ним за результатами на дослідних полях 1881, 

1882 і 1883 рр., що вийшли друком у 1889 р. в Харкові [857, c. 15]. Таким чином, 

складання перших методик проведення польового експерименту в сучасному ро-

зумінні щодо їх наповнення на початку 80-х рр. ХІХ ст. поряд з ініціативою 

«соціальних патронів» спонукала до появи вітчизняної сільськогосподарської до-

слідної справи як складової сучасного природознавства та культури нації.  

Цікаво, що у своєму дослідженні історії започаткування галузевого до-

слідництва в Росії та Україні Н.І. Пшеничний, із посиланням на опубліковане 

М.В. Ломоносовим у ч. 3 «Праць Вільного економічного товариства» за 1769 р. 

«Запрошення сільських доморядників до лагодження деяких дослідів, що стосу-

ються хліборобства», називає його як «… ретельну інструкцію з постановки поль-

ових дослідів», в якій рекомендувалася «… відповідна тема, схема і методика 

проведення робіт». Він робить висновок, що «… початок дослідної справи в Росії 
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можна віднести до 1769 р.» [724, c. 12]. Зрозуміло, що в цьому випадку мова йде 

про дослідництво як галузь знань. Наскільки такий висновок відповідає дійсності? 

Відповідь дискусійна, тому що такого типу «настанови» на той час і значно 

раніше друкували, наприклад, монастирі для прихожан. Яскравим прикладом мо-

же слугувати наведений у додатках повний текст наказу Києво-Видубицького 

Свято-Михайлівського монастиря «… прикажчикам, або правителям, або город-

ничих, що їм, будучи при своїх званнях, доглядати», за різними даними датований 

1751 р. Його надрукував журнал «Киевская старина» у № 8 за 1883 р. [317] У 

ньому через накопичену віками народногосподарську мудрість регламентувалися 

не тільки взаємовідносини городничого або управителя монастирським маєтком із 

селянами, а й чітко із вказівкою термінів обробітку ґрунту, висіву зернових і кор-

мових сільськогосподарських культур, збирання та способів зберігання, розписана 

вся їх агротехніка. Тому висновок Н.І. Пшеничного про піонерство «Запрошення» 

М.В. Ломоносова сприймається більшою мірою у патріотичному форматі радян-

ської країни розвинутого соціалізму – «наздогнати і перегнати капіталізм» у всіх 

його проявах та починаннях! Оскільки вітчизняні вчені до 1917 р. практично всі 

їхали навчатися дослідництву за кордон, а не навпаки – коли іноземні колеги 

приїздили переймати досвід у нас. 

Черговим генеруючим етапом становлення сільськогосподарської дослідної 

справи стало створення 28 жовтня 1884 р. першої постійно діючої казенної галу-

зевої дослідницької інституції – Полтавського дослідного поля [188]. Згодом кер-

манич галузевого дослідництва РСФРР у 20-х рр. минулого століття С.К. Чаянов 

цю дату відзначає як час заснування сільськогосподарської дослідної справи в 

Росії, а загальні підходи в її роботі, на його думку, накреслила Всеросійська нара-

да 1908 р. [773, c. 9]. У цьому випадку мова йде про появу сільськогосподарської 

дослідної справи як організації. 

У вступному слові до своєї промови перед ПТСГ до 25-річчя Полтавської 

дослідної станції, помічник директора Харківської обласної сільськогосподарсь-

кої селекційної станції Б.К. Єнкен зазначав: «Історія сільськогосподарської до-

слідної справи в Росії, як і самі дослідні установи, дуже мало схожі на дослідні 
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установи та їх історію в інших країнах. Як один із елементів культурного розвит-

ку Росії, вони мають яскравий відбиток останнього», ця історія «… важка і сум-

на…, народжена і загибла у боротьбі з некультурною обстановкою, в якій вона 

передчасно народилася; то яскрава і блискуча… то насамкінець, тиха і спокійна, 

як історія… Полтавського дослідного поля» [363, c. 1]. 

Важливість появи постійно діючих установ зумовлена практичними потре-

бами підвищення загальної продуктивності ланів і ферм країни. Адже прогресивні 

товаровиробники сільськогосподарської продукції, частина з яких проводила до-

сліди на свій розсуд, а потім робила висновки у вигляді «рецептів» на всі випадки 

життя, досить швидко зрозуміли, що цього недостатньо. Про це пише один із 

фундаторів галузевого дослідництва в Україні О.О. Ізмаїльський у своїй книзі «Як 

висох наш степ» (1892): «Подивіться у наші сільськогосподарські журнали, – вони 

переповнені повідомленнями про такі досліди… На жаль, … ці багаточисельні 

досліди та дослідження, що проводяться з давніх часів, поки ще не створили ма-

теріалу, на основі якого могли б встановити ті культурні прийоми, які найбільш 

досягають бажаної мети при визначених місцевих та кліматичних умовах…, 

наприклад, … ми не можемо домовитися, якому обробітку віддати перевагу. Хто 

радить дотримуватися глибокої оранки, а хто, навпаки, є захисником не тільки 

мілкої оранки, але славить посів під рало. Хто рекомендує гнійне удобрення, а хто 

стверджує, що при  гнійному підживленні рослина вигорає… Поки ми всі свої 

надії щодо вирішення цих питань будемо покладати тільки на досліди господаря-

практика, ми нічого визначного не досягнемо… Час, нарешті, виразно усвідомлю-

вати, що для вирішення питань із техніки сільського господарства необхідні ор-

ганізовані дослідження… Такі дослідження і досліди повинні проводитися на 

спеціально пристосованих дослідних полях та станціях» [400, c. 71]. 

Разом із поступовим наповненням трьох основоположних складових щодо 

існування сільськогосподарської дослідної справи як такої, зусиллями 

відповідальних з боку держави наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. зрештою відбу-

лося відпрацювання всіх регламентуючих документів, функцій і понять, що су-

проводжують процес організації її ведення. 
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Як зазначено в «Українській Радянській енциклопедії»: «Історична Д.С. (до-

слідна справа – авт.) пов’язана з практикою землеробства і розвитком наукових 

знань з агрономії» [343, c. 311]. Невипадково досить тривалий час, особливо 

наприкінці ХІХ ст., в роки її становлення, про сільськогосподарську дослідну 

справу говорили швидше як про агрономію. Це стверджують і автори фундамен-

тального видання «Нариси з історії агрономії», що вийшла друком у Москві в 

2008 р.: «… в Росії до ХІХ століття під агрономією розуміли науку про виро-

щування рослин, розведення і утримання тварин, про економічні основи ор-

ганізації переробки сільськогосподарських продуктів». Сьогодні, на їхню думку, 

під агрономією слід розуміти комплекс агрономічних наук з вирощування рослин, 

раціонального використання сільськогосподарських угідь, підвищення родючості 

ґрунтів і врожайності сільськогосподарських культур, а її теоретичною основою є 

біологічні науки, ґрунтознавство [395, c. 3–5]. До речі, у світовому вимірі її 

визначення вперше запропонував французький абат Ф. Розьє в 1785 р. у праці 

«Courscompletd’agriculture» (1785–1800) [7, c. 6]. У вітчизняний галузевий науко-

во-освітній процес воно увійшло із запізненням майже на півстоліття. З цього 

приводу професор О.О. Петренко підкреслює: «Французьке визначення агрономії 

увійшло у російську літературу разом зі становленням її у країні як науки з другої 

половини ХІХ століття» [610, c. 261].  

Маючи грецьке походження в назві: «агрос» – поле, «комос» – закон, агро-

номія в дослівному перекладі є наукою про закони землеробства. А в широкому 

розумінні – це сукупність знань про всі галузі сільського господарства [67, c. 6]. 

Незважаючи на те, що визначення агрономії як науки отримало визнання у 

1785 р., перша навчальна кафедра агрономії в системі університетської підготовки 

була відкрита ще у 1727 р. при університеті  в Галлі (Пруссія), за велінням короля 

Вільгельма І. Інший прусських король – Фрідріх-Вільгельм ІІІ у своєму Kabi-

netordnung від 1 липня 1805 р. вказав на потребу облаштування при університетах 

особливих інститутів, устаткованих усім необхідним для того, щоб викладання 

агрономії (Ockonomiae) йшло нерозривно з вивченням зразків і прикладів сільсь-

когосподарської практики. Хоча, слід сказати, що ідея викладання предмета 
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«сільське господарство» у самостійному навчальному закладі вперше була вис-

ловлена у 1782 р. відомим німецьким агрономом А. Теєром у праці «Про 

англійське сільське господарство» і розвинута в іншому виданні – «Основи раціо-

нального сільського господарства», що і відбулося у 1806 р. шляхом створення 

сільськогосподарського навчального закладу в Цєлле поблизу Ганновера, а потім 

у Мегліне, у Пруссії біля Берліна [377, c. 22–23]. Тому стає зрозумілим, що вже на 

початок XVIII ст., передусім у Європі, була накопичена достатня кількість науко-

во-практичних знань щодо вирощування основних польових культур та утриман-

ня тварин, які були формалізовані у найпростіші друковані трактати. Рівень їх на-

повнення, в першу чергу, науковими знаннями дозволяв викладання предмета аг-

рономія в загальноуніверситетській підготовці фахівців. Вони стали методологіч-

ною основою для проведення первісного наукового агрономічного експерименту 

на показових полях та фермах саме при освітніх закладах у зв’язку з відсутністю 

на той час спеціалізованих дослідницьких інституцій.  

Найбільші дискусії методичного характеру щодо місця агрономії у загаль-

ному вимірі галузевих знань та умінь в історії існування вітчизняної сільськогос-

подарської дослідної справи у контексті еволюції галузевої наукової думки роз-

горнулися саме протягом ХІХ ст. Провідні вітчизняні вчені того часу, спираю-

чись, в першу чергу, на визначення знаних фахівців із-за кордону, як, наприклад, 

Морога (Morogues), який визначав агрономію як «… землеробську або сільсько-

господарську науку, що спирається, з одного боку, на соціальну економію, а з ін-

шого – фізику, хімію та інші природничі науки» (1834); Жуаньо та Моро, що го-

ворили про агронома «… як теоретика землеробства, який не копає землю і не 

оре, а пише книжки» (1857); Молле (Moll) з його визначенням агрономії як 

«… теорії землеробства, що піднімається до рівня науки шляхом пошуку 

взаємовідносин, які пов’язують землеробські факти із законами і загальними 

принципами наук» (1859); бельгійця Піре (Piret), що вказував на агронома «… як 

вченого, що вивчає із сільськогосподарської точки зору закони виробництва рос-

линного і тваринного» (1890); А. Теєра: «Агрономія – наука про складові частини 

і фізичні властивості ґрунтів і про способи пізнання і оцінки їх якостей» (1837), 
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роблять власні визначення. Так, В.І. Даль зазначає, що «агрономія – наука земле-

робства, сільського господарства» (1863) [838, c. 4], словник В. Зотова та Ф. Толя: 

«агрономія – наука сільського господарства, що містить у собі найближче пізнан-

ня ґрунту і способи дослідження нею окремих складових частин, як рівно знання 

цілеспрямованого поділу родів ґрунтів та покращення їх недоліків» (1863) [536, c. 

30], а в його академічному виданні 1867 р. – «наука землеробства». Згідно з 

визначенням «Энциклопедического словаря» за редакцією професора 

І.Є. Андрієвського, що побачив світ у 1890 р., агрономія – «наука про умови бла-

гоуспішного виростання корисних рослин» [9, c. 154]. За С.М. Богдановим, агро-

номія розглядалася як «синонім сільськогосподарської науки». Те саме стверджує 

О.Ф. Фортунатов у виданні «Повна енциклопедія руського сільського господарст-

ва і споріднених з ним наук» за 1900 р. [860, c. 5]. При цьому С.М. Богданов наго-

лошував, що, за німецьким розумінням, агрономією називали «… тільки один не-

великий розділ ґрунтознавства, що займається властивостями ґрунтів щодо рос-

линності або загальне землеробство (Ackerbau)» [53, c. 4].  

Проведений аналіз доводить, що усіх згаданих вітчизняних та іноземних ав-

торів об’єднує один ключовий підхід, що аргументовано стверджує про досить 

достойне існування на кінець ХІХ ст. – агрономії, або сільськогосподарської 

науки. До речі, її перше визначення у вітчизняній історіографії належить профе-

сору М.Г. Павлову і датується 1837 р.: «Сільське господарство як наука є додат-

ком до природничих наук щодо розведення корисних у сукупності рослин і тва-

рин» [597, c. 7]. Ще чіткіше його сформулював професор А.Є. Зайкевич: «Сільсь-

когосподарська наука є фізіологія і біологія культурних організмів» [377, c. 20-

21]. Приблизно те саме говорить про агрономію і професор П.Р. Сльозкін, визна-

ючи її як «… часткову біології або як біологію культурних рослин». На його дум-

ку, агрономію від рослинництва відрізняє наявність двох складових або відділів: 

«науковий – біологія культурних рослин і прикладний – вчення про прийоми ви-

рощування» [785, c. 4]. Професор С.М. Богданов визначав предмет агрономії, або 

сільськогосподарської науки як «… дослідження всіх явищ, цікавих у сільсько-

господарському відношенні» [53, c. 1201]. О.Г. Дояренко, визнаючи завданням 
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агрономії як «… добування і переробка органічної речовини за рахунок сонячної 

енергії…», дослідну справу визначає не тільки як її самостійний метод, але дає 

йому формулювання як самостійній науковій дисципліні, що «… охоплює при-

родно-історичні та економічні сторони діяльності людини…», та додає: 

«… обидва ці початки однаково представлені і в завданні, і в методі» [349, c. 18]. 

Серед основних наукових завдань свого часу перед сільськогосподарською до-

слідною справою як галуззю знань учений виділяв: 1) вивчення факторів, які 

формують урожай польових культур; 2) питання впливу ранньої оранки пару і по-

верхневого розпушування ґрунту; 3) питання висіву; 4) внесення добрив. 

Проаналізувавши доступні, передусім провідні енциклопедичні видання, аг-

рономію сьогодні можна розглядати як комплекс знань про сільськогосподарські 

рослини. Хоча не так давно, наприкінці ХІХ ст. і практично до 20-х рр. ХХ ст., це 

поняття у вітчизняному галузевому середовищі взагалі заміщувало назву «сільсь-

ке господарство» або науку про нього. Це частково підтверджує «Руська енцик-

лопедія», що побачила світ у 1911 р. в Санкт-Петербурзі, стверджуючи, що агро-

номія – «сільськогосподарська наука взагалі», яка містить «фітотехнію (рослин-

ництво, землеробство), … зоотехнію (тваринництво)… і … сільськогосподарську 

технологію» [5, c. 92]. А «Велика Радянська енциклопедія» за 1972 р., наголошу-

ючи на значному розвитку цього напряму сільського господарства, пише, що воно 

«… тісно пов’язано з розвитком рослинництва, з інтенсивністю використання 

землі» [493, c. 662]. Потрібно додати, що в середині 20-х рр. минулого століття в 

радянській Україні вважали, що «… агрономія… обслуговувала до революції ін-

тереси господарюючого класу…», оскільки «… у старі часи існував принцип 

невтручання держави у волю окремої господарюючої особи…» [328, c. 11]. Зро-

зуміло, що за такого політизованого бачення або розуміння місця агрономії у 

житті країни до революційних подій 1917 р. нова система влади відшукувала і 

нові принципи та підходи до її існування, насамперед, у системі командно-

адміністративного регулювання через розмежування, у тому числі й поняття. 

Таким чином, наприкінці ХІХ ст. про окреме існування сільськогосподарсь-

кої дослідної справи як основоположної складової аграрної науки мова ще не йде, 
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оскільки залишався остаточно не опрацьованим увесь накопичений механізм ре-

алізації поставлених завдань у сучасному його сприйнятті. Хоча у цей час почали 

активно говорити про первісність пристосування до сільськогосподарської науки, 

або агрономії сільськогосподарського досліду. Один із корифеїв вітчизняної галу-

зевої науки професор О.І. Стебут (1833–1923), автор широко популярної для свого 

часу книги «Основи польової культури і заходи до її покращення в Росії», дово-

див недопустимість порушення вимог плодозміни шляхом ліквідації чистих парів 

у посушливих районах та розробив соціально-економічні проблеми господа-

рювання у країні через сімейні товариства – кооперативи [404, c. 29], невипадко-

во, він віддав належне останньому, відкриваючи Перший Всеросійський з’їзд 

діячів з сільськогосподарської дослідної справи в Санкт-Петербурзі у 1901 р. про-

голосив: «Сільськогосподарський дослід такий же стародавній, як, власне, і зем-

леробство, однак спочатку цей дослід, так би мовити, нав’язувався землеробу 

всупереч його волі і тим не менш цьому останньому, не позбавленому спостереж-

ливості, слугував нерідко вказівкою для його подальших дій. Накопичуючись 

століттями, він тривалий час був єдиним джерелом сільськогосподарських знань», 

а далі додав: «не задовольняючись уже, поза його волею, набутим ним досвідом, 

здобувати досвід у відповідь на задані запитання в інтересах його промислу, дали 

йому «науковий» (точний) метод» [734, c. 11]. 

На цьому теж наполягав видатний вітчизняний методолог галузевого до-

слідництва, один з її основоположників – академік П.Н. Константинов (1877–

1959) [440, c. 24-25]: «Сільськогосподарський дослід такий стародавній, як і саме 

землеробство. Цей давній дослід був зведенням простих спостережень над яви-

щами у сільському господарстві. І тим не менше він був єдиним на той час джере-

лом сільськогосподарських знань, не було лише писаного досліду. Успіхи приро-

дознавства зобов’язані цьому народному досліду; зі свого боку, вони послугували 

джерелом вже у постановці спеціальних дослідів» [439, c. 43]. 

Слід наголосити, що заслуга професора І.О. Стебута у проведенні першого 

загальнодержавного з’їзду, спеціалізованого у форматі назви – «сільськогоспо-

дарська дослідна справа», була колосальною, як і у становленні вітчизняного га-
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лузевого дослідництва. Невипадково, ще 21 листопада 1889 р., під час святкуван-

ня 35-річчя його науково-освітньої діяльності професор А.Є. Зайкевич зазначав, 

що головним його здобутком стало доведення всім, що «… російському земле-

робству потрібні самостійні вчені, які черпали б для своїх узагальнень і умови-

водів матеріали і методи із місцевих умов, які б навчили нас застосовувати нау-

кові висновки до наших господарств, створили б практичну науку землеробства у 

пристосуванні до наших кліматичних та агрономічних умов» [590, c. 14–15]. 

До речі, відомий вітчизняний учений і методолог науки О.Г. Дояренко 

відмічав епохальність цього зібрання щодо появи сільськогосподарської дослідної 

справи, бо він «… став першим кроком до упорядкування дослідної справи в 

країні. Цим з’їздом було підготовлено підґрунтя для розробки положення про до-

слідну справу. Воно вперше було визнано державною справою і включено до си-

стеми державних заходів…» [347, c. 63]. Однак сільськогосподарська дослідна 

справа стала державною необхідністю тільки після остаточного встановлення ра-

дянської влади на преважній більшості українських земель з 1920 р. 

Відлік еволюційного розуміння сільськогосподарської дослідної справи як 

поняття слід вести від трактування В.І. Даля, який розглядав дослідництво як 

«вчення неголослівне, з показом пояснювального у справі» [581, c. 688–689], і да-

тується воно 1881 р., тобто ще до формалізованої її появи. Хоча, заради справед-

ливості, слід зазначити, що вперше визначення дослідної справи у розумінні 

В.І. Даля було зроблено ним ще у 1865 р.: «Дослідна справа, пізнання дослідом, 

справа досліду… умовивід (теорія), і основана на справі…» [582, c. 1265]. Дещо 

раніше, у 1864 р., інше енциклопедичне видання Ф. Толя стверджує, що під про-

веденим дослідом можна бачити «… дію сил природи, і зі своїх спостережень ви-

вести закони цих сил…, які здобуваються істинними шляхами, а не умоглядом і 

не легендою» [578, c. 1089]. 

Більш аргументовано та професійно доводить, що вже існує галузева до-

слідна справа, яка за своїми завданнями відрізняється від сільськогосподарської 

науки і агрономії, один із визнаних у світі методологів вітчизняної аграрної науки 

кінця ХІХ – перших двох десятиріч ХХ ст. С.М. Богданов у 1895 р., стверджуючи, 
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що «… не дивлячись на величезні успіхи, зроблені агрономією протягом останнь-

ого півстоліття, все ще залишається безліч питань, що не можуть бути вирішени-

ми сільським господарством без спеціальних досліджень. До таких питань відно-

сяться багато загальних, які знаходяться в основі сільськогосподарського вироб-

ництва…, а ще більше – питання приватні, що виникають при певних місцевих 

умовах, що стосуються застосування зроблених уже загальних висновків до окре-

мих умов тієї чи іншої місцевості». Саме для цих випадків, на його думку, і по-

трібно «… проведення спостережень чи дослідів, то складніших, то 

простіших…». С.М. Богданов наполягає: «… в галузі землеробства тільки до-

слідні станції вирішували і вирішують питання щодо поживних для рослин ре-

човин у ґрунті, значення форми сполук, в яких ці речовини містяться у ґрунтах та 

добривах відносно суті родючості землі, дослідження продуктів землеробства та 

ін.» [54, c. 892–893]. За великим рахунком, сьогодні висловлене С.М. Богдановим 

щодо базових підходів в успішній роботі галузевих дослідних інституцій залиши-

лося незмінними. Однак за понад сторічне існування сільськогосподарської до-

слідної справи як галузі знань більшість поставлених ним завдань перед земле-

робством знайшли своє вирішення. Актуальним залишаються проблеми «приват-

ного замовлення» на галузеву наукову продукцію. 

Нарада з організації сільськогосподарської дослідної справи в Росії, що 

відбулася протягом 14–20 листопада 1908 р. при ГУЗіЗ, прийняла постанову щодо 

«узаконення» вже діючої системи організації галузевого дослідництва, при цьому 

вказуючи у § 2 на більш «… широку урядову ініціативу в облаштуванні дослідних 

установ…». Окремий § 6 визначив першочергові завдання щодо підготовки 

відповідних діячів з дослідної справи як обов’язкової умови її подальшого ро-

звитку. На перше місце було поставлено розширення спеціальних кафедр при 

ВНЗ для забезпечення їхньої наукової діяльності за рахунок збільшення коштів, 

покращення стану кафедр і створення для них штатів особливих асистентів. 

Наступним кроком стало збільшення коштів для залишення при кафедрах сти-

пендіатів. Третій пункт передбачав введення в програму вищих агрономічних ін-

ститутів спеціального курсу з дослідної справи, а четвертий – забезпечення до-
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слідних установ коштами для утримування практикантів. Надзвичайною актуаль-

ністю вирізнялася п’ята позиція – збільшення чисельності персоналу дослідних 

установ, як, до речі, й шоста – відрядження за кордон діячів з дослідної справи, 

переважно за напрямами дослідної справи, що слабо представлені в Росії. Сьома 

позиція передбачала «… задіяти в якості стипендіатів і практикантів здебільшого 

місцевих агрономічних діячів», а остання – восьма: «… заміщення посад завіду-

вачів дослідних установ за допомогою конкурсу, з оцінкою попередньої науково-

практичної діяльності конкурентів та їхньої здатності до творчої роботи і до вір-

ного розуміння практичних запитів» [662, c. 328–330]. Прийнятий документ 

відіграв величезну роль у зацікавленості з боку різних верств освіченого населен-

ня займатися дослідництвом як за рахунок державних важелів впливу, так і си-

стеми підготовки спеціалістів при існуючих навчальних закладах для цих цілей. 

Виступаючи 3 січня 1910 р. на засіданні секції «Рослинництва» ХІІ з’їзду 

російських природознавців і лікарів, С.Л. Франкфурт чи не вперше у вітчизняній 

галузевій науці дає визначення точності польового досліду: «1) можливість наб-

лиження результатів виміру об’єкта досліду в його дійсній величині; 

2) можливість наближення величини, що визначається по частині об’єкта, в дійс-

ності – його величині, 3) відповідність отриманих результатів до умов їх застосу-

вання» [862, с. 656]. Це, на думку сучасних істориків агрономії, «… мало дуже 

велике значення для подальшого розвитку дослідної справи» [243, c. 39]. 

У передмові до збірки довідкових відомостей з дослідних установ Росії 

«Чергові завдання дослідної справи» (1911) О.Г. Дояренко зазначав: «… Дослідна 

справа переживає в Росії… момент серйозного історичного значення, що характе-

ризується різким підйомом зацікавленості до нього з різних боків і не менш яс-

краво вираженої віри  в майбутнє агрономічного прогресу на основі дослідної 

справи». Крім того, він робить спробу розмежувати через визначення понять зав-

дання агрономії та сільськогосподарської дослідної справи: «агрономія, що має 

самостійне завдання – добування та переробка органічної речовини за рахунок 

сонячної енергії і самостійний метод – дослідну справу, – може бути визнана 

більш або менш самостійною науковою дисципліною, що охоплює природно-
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історичний та економічний бік діяльності людини, при цьому, обидва ці початки 

однаково представлені і в завданні, і в методі» [346, c. 175]. Таким чином, чи не 

вперше зроблено спробу визначити поняття «сільськогосподарська дослідна спра-

ва» пристосовано до вітчизняної агрономії. Крім того, чітко стверджується, що 

галузеве дослідництво – це основоположна складова сільськогосподарської науки. 

Незважаючи на визначені конкретні завдання та принципові відмінності у 

проведенні галузевих досліджень на користь сільськогосподарської дослідної 

справи, виокремитися від сільськогосподарської науки їй ще довгий час не вдава-

лося. Підтвердженням цього може бути унікальний збірник, а саме двомовне 

(російською та французькою мовами) офіційне видання Департаменту землероб-

ства «Сільськогосподарський промисл в Росії» за період 1895–1913 рр., що поба-

чило світ у 1914 р. Його укладачі стверджують: «… досвід і практика окремих по-

чинань не дали вказівок на доцільніші форми та плани їх організації, доки науко-

во-дослідним шляхом не підійшли до вирішення, застосовуючи до місцевих умов, 

найбільш суттєвих питань в галузі покращення сільського господарства, і доки 

нарешті не була підготовлена необхідна кількість працівників на ниві агрономіч-

ного «воспособления» потребам сільського господарства…» [777, c. 1–2]. У цьо-

му, вірогідно, і криється відповідь: чому поняття «сільськогосподарська дослідна 

справа» та її функціонування як виключно державний запит не змогли повноцінно 

розвинутися до подій 1917 р. Відсутність спеціально підготовлених кваліфікова-

них кадрів у достатній кількості багато в чому гальмувало подальшу еволюцію 

всіх трьох складових галузевого дослідництва.  

На наше переконання, була ще одна суттєва причина, яка не давала змоги 

сільськогосподарській дослідній справі достойно існувати за царської доби на 

світовому рівні. Пік її розвитку, як, до речі, й сільського господарства країни, пе-

редусім, у питаннях експорту вирощуваної продукції, припадає на 1913 р. 10–

17 лютого того року ГУЗіЗ у Санкт-Петербурзі провело спеціальну Всеросійську 

нараду, на якій, було приділено увагу подальшому розвитку сільськогосподарсь-

кої дослідної справи. Виступаючи на її відкритті, голова Постійної комісії з 

сільськогосподарської дослідної справи при Вченому комітеті ГУЗіЗ О.О. Шульц 
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навів дані щодо обсягів фінансування з боку Департаменту землеробства для ро-

звитку дослідництва в країні: 1901 р. – 23492 руб., 1908 р. – 38976 руб., 1909 р. – 

53813 руб., 1910 р. –1051275 руб., 1911 р. –1690302 руб., 1912 р. – 2156571 руб. і у 

1913 р. – 44442521 руб. [880, c. 2]. При цьому керманич галузевого дослідництва 

країни чомусь не наводить кількісного поділу коштів у постійно зростаючій ме-

режі. Досить значна її частина отримувала тільки половину від реальних потреб. 

Щорічне, майже вдвічі збільшення видатків спонукало окремих учасників 

зібрання взагалі стверджувати, що країна в рівні розгортання галузевого до-

слідництва навіть йде попереду всієї планети. Принаймні так в останній день 

зібрання говорив С.Л. Франкфурт, наголошуючи: «… Росія займає перше місце у 

світі величезною мережею дослідних установ…» [861, c. 107]. Незважаючи на та-

кий висловлений оптимізм цього фундатора сільськогосподарської дослідної 

справи в Україні як організації, так і галузі знань, інший, не менш знаний методо-

лог, тогочасний завідувач Сумської дослідної станції В.І. Сазанов у жовтні 1917 р. 

стверджує, що «Народу стало значно більше, а землі залишилася попередня кіль-

кість, та й виснажилася і відмовилася давати попередні врожаї», тому продовжує 

існувати державна потреба мати наукові знання, «… як потрібно обробляти землю 

і доглядати за посівами…», і їх об’єктивно дають сільським господарям 

«… дослідні поля і станції». За кордоном до думки дослідних установ, як пише 

В.І. Сазанов, прислухаються, бо в тій же Німеччині врожаї зернових отримують 

«… 150 пудів… з десятини, а у нас всього 40 пудів…» [761, c. 3–4]. Тому стає зро-

зумілим, що наявність найбільшої у світі і в кількісному вимірі мережі – це непо-

гано. Відповідна назва Комісії по лінії профільного міністерства, заснована у 

1896 р. при СГВКУ, спеціалізовані зібрання (1902, 1908, 1913) теж стверджують 

про дієвість наявної сільськогосподарської дослідної справи, починаючи з першо-

го з’їзду в 1901 р., а результат залишався і продовжував залишатися, як не прикро, 

тим самим: досить суттєве відставання отриманих дослідницьких результатів віт-

чизняних учених від реальних успіхів колег із-за кордону за рівнем продуктив-

ності. Мало того, як зазначає С.К. Чаянов, «… дореволюційна дослідна справа 

відповідала тільки на питання рільництва і тільки місцями починалася селекційна 
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дослідна справа» та «… інші галузі сільського господарства не були раніш, як 

правило, зачеплені дослідним дослідженням…» [773, c. 9]. Крім того, дотримую-

чись висновку П.Н. Константинова: «Печатка стихійності, безплановості, небез-

печності лежала на всій дослідній справі…» [441, c. 44] і довгий час простежува-

лася в роки становлення й розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної 

справи за царської доби. 

Встановлено, що існувала й інша, не менш важлива проблема, що заважала 

достойному існуванню галузевого дослідництва до революції 1917 р., а саме: зав-

дання, що ставилися державою перед тодішніми інституціями, незважаючи на на-

зву «дослідні», продовжували залишатися у форматі виключно практичних, не 

досягали рівня викладення проблем теорії поставленого наукового завдання. Ви-

нятком стала, як писав наприкінці 20-х рр. минулого століття С.К. Чаянов, 

«… теорія та практика сухого землеробства», яку сприйняли, насамперед, у США, 

видаючи за «… власне досягнення» [773, c. 17]. До речі, узагальнюючий висновок 

щодо виключно практичності в діяльності галузевих інституцій на початковому 

етапі свого розгортання підтверджує «Енциклопедичний словник» Ф.А. Брокгауза 

та І.А. Ефрона за 1897 р.: «… діяльність їх (дослідних станцій – авт.) зосе-

реджувалася на вирішенні питань як суто наукових у різних галузях природничо-

історичного знання і використання знань на практиці сільського господарства, так 

і суто практичних. Разом із тим ті ж установи є розповсюджувачами агрономічних 

знань серед населення і слугують для останнього довідковими пунктами, в які 

господарі можуть звертатися за вирішенням виниклих у їх господарствах питань» 

[273, c. 81]. Про те ж пишуть у 1902 р. автори іншої, уже спеціалізованої енцикло-

педії, стверджуючи, що головним завданням галузевих дослідних установ є «… 

сприяти підйому загального рівня сільськогосподарської промисловості з її різно-

манітними галузями» [725, c. 234]. Доводять, що, незважаючи на переважно прак-

тичне спрямування діяльності галузевих дослідних інституцій, на початок мину-

лого століття було накопичено достатній методологічний матеріал щодо до-

стовірності оцінок одержаних результатів через застосування дослідних таблиць 

для аналізу цих результатів [586].  
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Крім того, наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. почала активно розвиватися в 

питаннях теорії та методології ще одна складова сільськогосподарської науки як 

окрема галузь знань – сільськогосподарська економіка, метою якої була і зали-

шається, насамперед, оцінка ефективності всього новітнього від ведення аграрно-

го виробництва та дослідництва для його потреб. З огляду на це професор 

П.Ф. Бараков стверджував, що «… наука про сільське господарство розпадаєть-

ся… на два великі відділи: І) сільськогосподарську техніку і 

ІІ) сільськогосподарську економіку». Його перша складова поділяється на три ча-

стини: «1) вчення про вирощування сільськогосподарських рослин: сільськогос-

подарське рослинництво або землеробство (лісівництво, садівництво, городницт-

во та ін.); 2) вчення про раціональне утримання і розведення тварин – тваринниц-

тво або зоотехнія; 3) вчення про переробку сільськогосподарських продуктів для 

надання їм більшої цінності – сільськогосподарська технологія». При цьому ви-

няткового значення вчений надавав вивченню законів рільництва з метою 

«… дати наукову основу для вибору такої сукупності технічних прийомів виро-

щування сільськогосподарських рослин, яка б, будучи найбільш придатною для 

даних природно-історичних та економічних умов місцевості, забезпечувала б зем-

леробу постійний вищий дохід з одиниці площі» [42, c. 1]. 

На наше переконання, є підстави стверджувати, що існувала й четверта 

причина, яка завадила вченим-методологам зробити узагальнююче визначення 

поняття «сільськогосподарська дослідна справа» до революційних подій 1917 р., а 

саме: відсутність повного масиву знань як у теорії, так і практиці з її окремих 

трьох основоположних складових у сучасному розумінні, запропонованих авто-

ром цього дослідження. Невипадково С.К. Чаянов стверджував, що «… дослідна 

справа із селекції, тваринництва, садівництва і городництва, луківництва, 

меліорації і т. ін. є результатом роботи післяреволюційного періоду». Серед до-

сягнень від революції він виділив «… зв’язок дослідної справи з життям», коли у 

другій половині 20-х рр. минулого століття вона стала «безперечним ланцюгом 

сільськогосподарського виробництва…». Прикладом того, що в Україні до подій 

1917 р. не проводилося «… спеціальних комплексних досліджень… в галузі го-
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родництва» або, як сьогодні кажуть, овочівництва, є вступне слово зав. відділу 

городництва М.Ф. Гладкого до щорічного звіту Полтавської сільськогосподарсь-

кої дослідної станції за 1926 р. У ньому він пише: «До самого останнього часу 

всіма дослідними станціями України, зокрема Полтавською дослідною станцією, 

всю свою увагу і сили приділяли вивченню прийомів культури польових рослин, 

при цьому у центрі уваги знаходилися зернові хліба», а «… питаннями ж вивчен-

ня культури городніх рослин дослідні станції України зовсім не займалися…, хоча 

вже з 1910 р. у періодичній пресі було порушено питання про необхідність вив-

чення культури городніх рослин на дослідних станціях», бо «… прийоми культу-

ри, що практикувалися у північних губерніях – у губерніях, суттєво відмінних за 

природно-кліматичними умовами від нашого, достатньо засушливого краю» [301, 

c. 7–8], для України не прийнятні. На підставі рішень Полтавської губернської на-

ради дослідників разом із представниками суспільної агрономії, що відбулася 

взимку 1919–1920 рр., Полтавська станція стала першою в Україні, яка розпочала 

займатися випробуванням сортів овочевих культур для вивчення густоти та 

термінів посівів, післядії від внесення органічних добрив, а також попередників. 

Для цього у 1921 р. при станції був відкритий спеціальний відділ городництва, на 

який покладалося проведення польових досліджень та узагальнення їх резуль-

татів, обробка спеціальних методик виконання відповідних робіт та їх оцінки.  

Серед інших першопричин, які потрібно, об’єднуючи, віднести до п’ятої, 

що, більшою мірою належить до категорії соціально-політичних – це поява агро-

номії як такої у вітчизняному сільському господарстві тільки у 80-х рр. ХІХ ст. 

Сьогодні важко навіть уявити, що до 1870 р. у країні в окремих губерніях не 

працював жодний агроном із вищою освітою! Перший з’явився у 1871 р. у земстві 

В’ятської губернії, а на українських землях  майже через двадцять років. У свою 

чергу, агрономічна організація як дорадча колегіальна установа у вигляді еко-

номічних рад при губернських і повітових управах виникає не раніше 1889 р. 

[875, c. 132]. Таке відбулося завдяки закону 1888 р., яким було уведено посаду гу-

бернського урядового агронома з головним обов’язком – проведення публічних 

лекцій і бесід із господарями саме з питань впровадження нового із власного й 
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закордонного досвіду. Насамперед це стосувалося використання мінеральних до-

брив і покращення насіння як першочерговий підхід серед заходів, що підви-

щують прибуток землероба. Відповідно вони мали велике економічне значення 

для переходу від дрібнотоварного господарювання до промислового. Бо до цього 

раціональне землеробство базувалося на затратних для дрібного землевласника 

підходах у вигляді меліорацій, машин тощо, які міг би собі дозволити тільки ве-

ликий капітал, наділений певними агрономічними знаннями. Як наслідок, фак-

тично небагатьом було під силу робити якісь методичні або енциклопедичні 

визначення і, тим більше, стосовно сільськогосподарської дослідної справи, що 

активно почала розвиватися з 80-х рр. ХІХ ст., передусім, через здобутки агро-

номії. 

Таким чином, сьогодні Україна може пишатися, що на переломному етапі 

виокремлення сільськогосподарської дослідної справи в загальному контексті іс-

нування вітчизняної сільськогосподарської науки видатну роль відіграли методи-

чні розробки багатьох вчених-аграріїв на Наддніпрянщині. Незважаючи на те, що 

на думку О.Г. Дояренка [347, c. 80], перше керівництво з методики польового до-

сліду було зроблено В.Г. Ротмістровим [743], на власне переконання, пріоритет 

все ж слід віддати підготовленій С.Л. Франкфуртом та майбутнім академіком 

ВАСГНІЛ Б.М. Рожественським «Інструкції ставлення дослідів з буряками», опу-

блікованої у «Першому сповіщенні» із загального випуску «Праць сітки дослід-

них полів у приватновласницьких господарствах» за 1901 р. Для свого часу вона 

визнавалася однією з кращих у світі, бо, на думку О.К. Філіповського, у ній чи не 

вперше було зроблено «… теоретичне обґрунтування методики самих дослідів…» 

[857, c. 16]. Це свідчить про міжнародне визнання результатів досліджень галузе-

вих учених, що творили на українських землях до революційних подій 1917 р., як 

у питаннях практичного втілення отриманих здобутків, так і в теорії й особливо 

методології проведення експериментів, до яких, між іншим, потрібно віднести і 

визначення поняття «сільськогосподарська дослідна справа». 
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2.4. Теорія і практика сільськогосподарського дослідництва в Україні у 

вимірі державної політики 

 

У перші роки становлення радянської влади подальший розвиток сільсько-

господарської дослідної справи вже став предметом відкритих і досить цивілізо-

ваних наукових дискусій на шпальтах провідних галузевих видань не тільки щодо 

науково-організаційних змін у діяльності вже існуючих інституцій, а й стосовно 

методичних підходів у виконанні досліджень. Яскравим прикладом стала реакція 

провідних українських учених-аграріїв на статтю І.О. Стебута, що побачила світ у 

№ 45–46 «Вестника сельского хозяйства» ще за 1917 р. У ній автор досить катего-

рично стверджує: «Існуючим на чорноземі станціям не під силу зробитися облас-

ними», оскільки початок роботи деяких з них і програми «… свідчать про те, що 

ми маємо справу із самими звичайними станціями і навіть «полями», що ці станції 

або «повторюють встановлені шаблони, або розробляють методику досліджень». 

Мало того, цей корифей вітчизняної агрономії робить висновок: «Дослідна справа 

на півдні досягла багато, але досить швидко вичерпала всі головні теми, так що 

поступовий рух у розробці питань техніки південного землеробства зупи-

нився…». Такий умовивід виглядає ще більш категоричним, незважаючи на ро-

зуміння автора, що на півдні «… зародилася, розвинулася і зосередилася поки що 

уся наша дослідна справа» [821]. Зрозуміло, що висновки маститого вченого, з 

яким не могла рахуватися нова влада у Москві та Києві, вимагали кваліфікованої 

ґрунтовної відповіді. 

Природно, що заклики того часу потребували відповідних змін у концепту-

альних підходах до всіх складових життя, зокрема й ведення галузевого до-

слідництва. Намічена певна теоретизація у галузевих дослідженнях наприкінці 

царської доби аж ніяк не влаштовувала радянське керівництво із підходом 

якнайшвидшого відродження країни після революцій, інтервенцій та громадянсь-

кої війни в елементарних питаннях подолання голоду. Тому наявність «дослідної 

справи» для цього – одне, а якнайшвидші практичні результати у вигляді «виро-

щених пудів зерна» – зовсім інше й нагальне. У цій ситуації спочатку 
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С.П. Кулжинський та особливо М.А. Єгоров не тільки виступили на захист існую-

чих галузевих інституцій, але й почали доводити державну необхідність займати-

ся нею. Серед них М.А. Єгоров виділив вивчення питання «… про дози фосфатів 

під хліба у протилежність буряку» та «… про форми фосфатів…» [357, c. 8–10]. 

Крім того, він стає ініціатором створення у Харкові спеціальних курсів з до-

слідної справи у рільництві, починаючи з 1922 р. Таким чином, доводячи, з одно-

го боку, про вже накопичені знання щодо викладання окремого курсу «Сільсько-

господарська дослідна справа» саме у рільництві, а з іншого – фактично 

відповідаючи І.О. Стебуту, що українським дослідним установам є що ще до-

сліджувати, і це має велике практичне та історичне значення у вирішенні нагаль-

них завдань, які ставить держава перед галузевою наукою. 

Новий якісний етап у формуванні або наповненні поняття «сільськогоспо-

дарська дослідна справа» розпочався з 20-х рр. минулого століття. Про це свідчать 

і перші професійні зібрання, які ще за царської доби почали виконувати функцію 

генератора нових віянь. Виступаючи на Першому Всеукраїнському агрономічно-

му з’їзді, що відбувся 13–22 листопада 1920 р., голова Всеукраїнського бюро з до-

слідної справи, член Колегії НКЗС УСРР М.М. Вольф зазначив, що «… питання 

про підняття нашої дослідної справи на наукову височінь і передача її результатів 

у народне користування є основним завданням нашого зібрання» [285]. Ще кон-

кретніше сформулювали «нові» завдання галузевого дослідництва та ведення 

планової економіки відповідальні на рівні радянської держави. Так, за 

С.К. Чаяновим, «Дослідна справа, завдячуючи зв’язку з життям, стає тепер масо-

вим заходом, підходить до селянина не випадково і не з індивідуальною порадою. 

Дослідна справа є ланцюгом, організовуючим його господарство, і воно до нього 

підходить як організатор» [773, c. 35].  

У цей час радянська держава остаточно «взяла у свої руки» галузеве до-

слідництво, в першу чергу, як організації, а згодом і як галузі знань, увівши пев-

ний політичний підтекст у сферу діяльності стовідсотково фінансованих, а зна-

чить, контрольованих нею інституцій і працюючих у них учених. Як відбувався 

весь процес у контексті науково-організаційних змін стосовно вітчизняного галу-
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зевого дослідництва до остаточного переходу до теоретично-практичного забез-

печення колгоспно-радгоспного будівництва, вдало розкриває С.К. Чаянов. Він 

писав: «Не дивлячись на понад 40-річне існування с.-г. дослідної справи, тільки 

перед самою війною було долучено до більш-менш планомірного порайонного 

вивчення нашого сільського господарства. Пам’ятна нарада з дослідної справи 

1908 р. дала перші начерки його правильної, планомірної організації, але вона ро-

звивалася дуже повільними темпами, і до війни її не вдалося поставити на пра-

вильний шлях». Крім того, він додавав: «Розпочате за 5 років до війни посилене 

відкриття нових дослідних установ і, зокрема, 5 обласних дослідних станцій 

(Харків, Саратов, Москва, Катеринослав, Київ), не було завершено в період вій-

ни…», і робить висновок: «… До Жовтневої революції с.-г. дослідна справа не 

розширювалася і не поглиблювалася». Причиною цього він вважав відсутність 

«… відпрацьованих програм обласного значення, не відбулося об’єднання та 

керівництво мережею дослідних установ області», і це тепер повинна зробити но-

ва влада [870, c. 8]. У цьому, на його думку, галузеве дослідництво пройшло два 

етапи: «Період 1917–1923 рр. характеризувався: а) опікою дослідників зберегти 

свої установи та б) приєднання земель і будівель для нової організації с.-г. до-

слідної справи, його розширення та поглиблення», а період 1924–1927 рр. відзна-

чався «… поглибленою роботою з організації власно системи с.-г. дослідної спра-

ви; з наближення його до селянства і обслуговування інтересів селянського гос-

подарства, завдячуючи припливу матеріальних ресурсів» [870, c. 8]. Як наслідок, 

розпочалося «пристосування» до реалій часу навіть в основоположних розуміннях 

щодо визначень того ж «досліду» чи «досвіду».  

Невипадково О. Філіповський у своєму першому в історії України підруч-

нику «Сільськогосподарська досвідна справа» поділяв поняття «дослід» на два. З 

одного боку, він – це «… знання, що набувається в житті через спостереження 

явищ, умов, що при них ті явища виникають…, через перевірку висновків при по-

вторенні явищ і формування остаточного висновку, що певні умови викликають 

певні явища». На думку вченого, під словом «дослід» у науковому значенні слід 

розуміти: «… той досвід, що стає на підвалину наукового знання, … коли ми на 
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підставі попередніх логічних міркувань про причини явища сполучаємо між со-

бою чинники і явища в певній обстановці та в певній послідовності й мірі, … та 

перевіряючи, чи відповідає таке явище, що складене нами в штучній обстановці, 

тим явищам, що спостерігаються в природному нашому оточенні…» [857, c. 7]. 

Таке визначення має, швидше, філософський підхід до розуміння проблеми і дея-

кою мірою знаходиться у площині зробленого ще В.І. Далем. Хоча стосовно галу-

зевого дослідництва в Україні воно є першим в історіографічному відношенні. 

Приблизно у цей час один із найвизначніших вітчизняних методологів 

М.К. Недокучаєв розглядає сільськогосподарську дослідну справу як «… одну із 

галузей агрономічних наук…» і першим поділяє її на галузь знань або «сукупність 

відомостей і методів вивчення сільськогосподарських явищ» та організацію «су-

купність установ і заходів, що мають кінцевою метод удосконалення техніки 

сільського господарства» [547, c. 13]. Певною мірою об’єднує ці визначення 

О.Г. Дояренко, розглядаючи ще у 1925 р. галузеве дослідництво або дослідну 

справу як «… по суті основний метод наукового агрономічного дослідження і 

становить собою розвиток основного логічного методу різниць в направленні не 

тільки встановлення причинного зв’язку між двох явищ, але і кількісне втілення 

цієї причинної залежності» [352, c. 410–418]. 

Першочергові завдання сільськогосподарського досліду на 1925 р. сфор-

мував один із видатних організаторів галузевого науково-освітнього процесу в 

Україні – П. Ф. Тушкан, розглядаючи його як «…провадження експериментів з 

організмами (рослинами й тваринами) в певних штучних (технічно, 

обовʼязковість програми) умовах», або «…в повному розумінні, розкритті про-

цесів продукції й виявленні керування ними». Він запропонував шість головних 

завдань для галузевої науки: 1) встановити видовий склад сільськогосподарських 

тварин, найбільш придатних для різних природних районів краю; такий же дослід 

щодо сортів і селекцію найбільш цінних видів і сортів; 2) вивчення природних 

факторів, продуктивності, виявлення значення їх для продукції (врожаю); 3) вияв-

лення технічних умов, що забезпечують найвищий і постійний урожай; 4) 

зʼясування економічної придатності організмів (рослин і тварин) при оптималь-
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ному технічному комплексі; 5) перевірка придатності виявлених сполучень най-

вищої продукції в різних умовах природних адмінрайону (показні спробні 

посіви); 6) обрахунок економічної вигідності здобутків в реальних умовах різних 

типів господарств району» [842, c. 6]. На їх виконання він запропонував сім скла-

дових організаційної структури типової дослідної станції, а також наполягав на 

обʼєднанні зусиль у вивченні явищ через загальноукраїнський координуючий ор-

ган. 

Відповідно вносилися корективи у функціональні обов’язки основних вико-

навців поставлених дослідницьких завдань. У цьому зв’язку головне завдання, що 

стояло перед дослідною станцією, досить вдало охарактеризував 

зав. колективними дослідами Одеської СГДС М.С. Шишкін ще у 1926 р., застосо-

вуючи для цього певною мірою математичне наповнення питання, а саме: 

«… сільськогосподарській дослідній станції належить скласти і вирішити рівнян-

ня, в одній половині якого повинні розміститися оптимальні умови життєвої об-

ставини, вирощуваних рослин, а з іншого – maximum продукції рослинного про-

цесу». Він же стверджує, що на той час повне вирішення цього складного питання 

неможливе, оскільки «… наукове землеробство як у нас у Союзі, так і на всій зем-

ній кулі досягло поки тільки такого ступеня розвитку, при якому можливо лише 

виявлення і вивчення окремих умов життєвої обставини рослин…» [876, c. 1]. Се-

ред них він називає окремі технічні прийоми рільництва. До речі, у загальнора-

дянському вимірі нові завдання, що поставали перед агрономічною дослідною 

станцією того часу, визначила або узагальнила «Селянська сільськогосподарська 

енциклопедія»: «… вивчення особливостей ґрунтів і клімату різних районів та 

вибір придатних до цих умов хлібів і трав, способів обробітку ґрунту і догляду за 

рослинами» [316, c. 2]. 

Завдячуючи професору С.О. Захарову, сільськогосподарська дослідна спра-

ва наприкінці 20-х рр. минулого століття вперше отримує своє місце у сполученні 

існуючих, що системно вивчаються при сільськогосподарській освітній підготовці 

(додаток Б2). Вона посіла місце у лоні основних дисциплін поряд із: 1) загальним 

рослинництвом; 2) вченням про селекцію сільськогосподарських рослин; 



149 

 

3) вченням про генетику; 4) луговеденням та луківництвом. До її завдань учений 

відніс «… вивчення сільськогосподарських об’єктів за допомогою не тільки лабо-

раторного, але і польового досліду, в першу чергу всієї рослини та тварини й умов 

середовища – ґрунту та клімату» [382, c. 28–33]. 

Першим у вітчизняному галузевому освітньому процесі курс «сільськогос-

подарська дослідна справа» почав читати О.Г. Дояренко в 1907 р. при Петровсь-

кій землеробській академії як «… необов’язковий приват-доцентівський …» [347, 

c. 84]. Він організував і перший студентський гурток із дослідної справи. Разом з 

його членами підготував і на початку 1912 р. видав перший у країні «Довідник по 

сільськогосподарським дослідним установам Росії». Це видання за форматом 

викладення матеріалу визнавалося кращим для свого часу, порівняно з аналогіч-

ним, підготовленим за редакцією В.В. Вінера від імені Департаменту землероб-

ства, в першу чергу за рахунок ілюстрацій планів, а також програм і результатів 

робіт дослідницьких інституцій. 

С.О. Захаров також запропонував обов’язкове вивчення предмета «сільсько-

господарська історія» як складової другого ярусу наук про суб’єкти сільського 

господарства. На жаль, як видно із сучасної схеми студентів ОКР вищої освіти 

«Магістр» (додаток Б3), значно ускладнилася ситуація щодо розмежування 

спеціалізацій, ні «сільськогосподарської дослідної справи» і, тим більше – 

«сільськогосподарської історії» вже не вивчають. Усе обмежується вступною 

лекцією при бакалаврській підготовці фахівців – «Введення у спеціальність». 

Те, що ведення сільськогосподарської дослідної справи в радянській країні 

стає справою виключно державною, до того ж плановою, свідчить, наприклад, 

збірка «Сільськогосподарська дослідна справа Наркомзему Р.С.Ф.Р.Р. в програ-

мах і планах на 1927/28 – 1931/32 рр.», що вийшла друком у Москві в 1928 р. У 

передмові до неї керуючий дослідним відділом НКЗ РСФРР С.К. Чаянов наполя-

гає, що розроблений ним план ведення галузевого дослідництва є «… першим за 

весь час існування дослідної справи», бо « до революції кожна дослідна установа 

не була частиною цілої дослідної справи країни» [773, c. 1]. Незважаючи на те, що 

пропонований план ведення сільськогосподарської дослідної справи стосувався 
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виключно Російської Федерації, з окремих позицій у ньому розглядалися наукові 

завдання щодо виконання і стосовно, наприклад, Криму. Так, відділення генетики 

і картографування ґрунтів відділу ґрунтознавства Державного інституту дослідної 

агрономії на 1927–1928 рр. планувало провести польові дослідження ділянок 

Кримської дослідної станції та камеральні й лабораторні роботи щодо НБС. До 

речі, у цій збірці С.К. Чаянов визначає головні завдання: «… вивчення природно-

історичного стану… сільського господарства, визначити і… створити склад 

сільськогосподарських рослин і тварин, сортів і порід, стандартизувати їх, розро-

бити пристосовано до обстановки технічні прийоми землеробства і скотарства, 

піддати їх економічному аналізу і дати їм організаційну ув’язку…» [773, c. 31]. 

Серед шляхів просування галузевого дослідництва виділяв: а) сітку агроділянок; 

б) планові органи; в) кооперацію; г) школи різних типів; д) господарююче насе-

лення; е) партійні і профспілкові організації; ж) селянську молодь; з) колгоспи, 

радгоспи і госпоргани. 

Рішучість держави щодо переведення функціонуючої дослідницької мережі 

у русло централізації та плановості шляхом, насамперед, обґрунтування наукових 

основ колективного ведення господарювання, швидко увійшла у повсякдення. 

Нею «пройнялися» й вітчизняні історики галузі, на яких покладалося завдання 

довести доцільність такого підходу навіть для міжнародного наукового співтова-

риства. Так, М.С. Соколов обґрунтував, що «… принцип централізації… немину-

че випливав із розвитку самої дослідної справи», додаючи: «… наближення до ви-

робництва є передумовою необхідності рішучого перегляду програм та робочих 

планів. Оскільки дослідна справа повинна працювати з орієнтацією вперед, а не 

назад, – попередня настанова в роботі на дрібне індивідуальне господарство мала 

бути замінена … на соціалістичний сектор. Його запити і мали стати основою 

діяльності дослідних установ» [793, c. 62–63]. 

Ще рішучіше про необхідність запровадження плановості в роботі галузе-

вих НДУ заговорили в УСРР наприкінці 20-х рр. минулого століття й навіть на 

рівні окремих регіонів. З цього питання особливу активність виявила Київська 

крайова сільськогосподарська дослідна станція, яка доручила своєму співробітни-
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кові Е.Й. Заславському підготувати спеціальне науково-популярне видання. У 

ньому автор доводив: «… тільки за умови координування наукового дослідження 

з виробництвом, останнє без перебоїв… йтиме вперед, а наукове дослідження бу-

де скеровано на вирішення першочергових завдань, що їх ставить перед собою 

виробництво». Свою впевненість стосовно того, що по-іншому сільськогоспо-

дарська дослідна справа в Україні не може розвиватися, він «почерпнув» із висту-

пу М.Н. Покровського на XV партійному з’їзді: «У той час, коли без науки ми не 

зможемо побудувати наше соціалістичне господарство, плану будівництва самої 

науки ми дати не зможемо. У жодній області у нас немає більшої стихійності та 

більшого хаосу, ніж саме в галузі організації наукової роботи. Я … не хочу за-

суджувати якість цієї роботи, тут ми всеціло до довоєнного рівня, а у розумінні 

темпу навіть далеко перевищували довоєнний рівень». Е.Й. Заславський, спираю-

чись на визначення високого партійного функціонера, відкрито «повстав», насам-

перед проти С.П. Кулжинського з його тезою, що організація дослідної справи в 

Україні до подій 1917 р. «… досягла широкого та планомірного розмаху…» та 

«… дослідна справа багато у чому розвивалася… завдяки ініціативі з місць, що 

внесла багато цікавого в будівництво сільськогосподарської дослідної справи» 

[460]. Серед конкретних пропозицій щодо організації галузевого дослідництва в 

республіці Е.Й. Заславський наполягав на координуючому початку всього проце-

су з боку профільного наркомату. При цьому, на його думку, їх потрібно ство-

рювати «… не за галузевими господарствами, а за галузями наукового досліджен-

ня» [381, c. 31]. Хоча, заради справедливості, важко не погодитися з тезою 

С.П. Кулжинського, що «… перші систематичні спроби … державного плануван-

ня с.-г. досвідної справи зроблено в Росії давно, ще у 1894 р., … 

проф. П.А. Костичевим, який … запропонував  сітку с.-г. досвідних станцій по 

всіх фізико-географічних районах Росії, але справжня організація й спроба пла-

нувати нашу с.-г. досвідну справу  починається з проекту В.В. Вінера, що він 

склав з ініціативи Державної Думи» [460, c. 43]. 

Підтвердженням державної зацікавленості саме в розвитку галузевого до-

слідництва у радянській Україні стало рішення Бюро Всеукраїнських з’їздів з 
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сільськогосподарської дослідної справи при НКЗ УСРР заснувати власний журнал 

під назвою «Сільськогосподарська дослідна справа». У вступному слові до пер-

шого номера, що побачив світ у Харкові в 1922 р., голова Бюро М.М. Вольф 

наполягав, щоб «… основні програми дослідних установ, що заново відпрацьову-

ються, до їх реалізації обов’язково друкувалися у журналі і таким чином була 

надана можливість попередньої оцінки їх і по суті, і з боку методики та техніки 

дослідної справи». Таким чином, цей головний координуючий орган зможе пе-

рейти «… від адміністративно-господарського обслуговування дослідної справи 

до наукового їх об’єднання…» [282, c. 5]. Названий часопис видавався паралельно 

з іншим галузевим друкованим виданням СГНКУ при НКЗ УСРР – «Вісником 

сільськогосподарської науки». Упродовж 1927–1928 рр. вони виходили під 

назвою «Вісник сільськогосподарської науки та досвідної справи» [607, c. 13]. До 

речі, О.Н. Соколовський у своїй статті, опублікованій у цьому журналі, агрономію 

визначав як «… науку одну з наймолодших, що народилася в ХІХ ст. і після цього 

розкрила багато дивних законів відносно життя рослин, тварин і ґрунту» й дода-

вав: «однак їх невимірно» [794, c. 9–19]. 

Поряд з іншим, активну допомогу в розгортанні сільськогосподарської дос-

лідної справи на початку 20-х рр. минулого століття відіграли державницькі пот-

реби у кваліфікованих фахівцях для колгоспно-радгоспного будівництва. Існуюча 

досить незначна кількість спеціалізованих дослідницьких установ для цілей пот-

ребувала якнайширшого залучення можливостей не тільки нечисельної кількості 

існуючих галузевих ВНЗ, а й нижчих шкіл і технікумів. Невипадково один із кері-

вників організаційного ведення сільськогосподарської дослідної справи в УСРР 

того часу Б.М. Рожественський зазначав, що школа може стати опорним пунктом 

дослідної станції, за допомогою якої установа здійснюватиме вивчення «… різних 

моментів з сільського господарства», зокрема ставити досліди в селянському гос-

подарстві, колективні досліди, організовувати показову годівлю, боротьбу зі шкі-

дниками і т.д., а також «… допомогти у вирішенні багатьох цікавих поточних пи-

тань, на вирішення яких у станції не вистачає сил або часу» [740, c. 9–15]. 
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Для широкого запровадження такого типу діяльності кожна сільськогоспо-

дарська школа повинна мати у своїй структурі навчально-дослідне поле і брати 

активну участь у проведенні колективних дослідів. Як пишуть у передмові 

відповідальні від секції профосвіти Державного науково-методологічного коміте-

ту НКО УСРР до брошури «До питання організації навчально-дослідних полів 

при с.-г. школах» викладача сільськогосподарських рослин та дослідної справи 

Маслівського сортівничо-насіннєвого технікуму А.С. Молостова, такий підхід не 

був притаманний освітньому процесу царської доби і тому «… реорганізація ста-

рої с.-г. школи звелася не тільки до утворення нової системи освіти, але й до за-

провадження нових методів навчання…». Для цього, на думку автора, «… у школі 

повинна зайняти велике місце дослідницька робота учнів; експеримент та роботи 

на виробництві…» [519, c. 3]. Як зазначає А.С. Молостов, «вивчення методики та 

техніки польового досліду можливо доцільніше проводити в школі, а не після 

закінчення її», тому «… кожна с.-г. школа (технікум, інститут, профшкола і школа 

інтегрального типу) повинна мати навчально-дослідне поле…», й додавав, що це 

«… особливо необхідно знати агроному-насіннєводу-селекціонеру, якому щоразу 

доводиться мати справу з порівнюванням сортів с.-г. рослин при виборі кращого з 

них, а робити порівнювання можна тільки в обставі точного польового досвіду…» 

[519, c. 7].  

У разі відкриття навчально-дослідного поля при галузевому освітньому за-

кладі існуючі дослідні станції ставали ідейними методичними керівниками всіх 

рівнів щодо організації проведення досліджень і навіть частково фінансували у 

діяльність. Однією з перших в УСРР спільну роботу розпочав саме Маслівський 

технікум під егідою Харківської крайової сільськогосподарської станції у 1924 р. 

Завдячуючи А.С. Молостову, була розроблена «Інструкція працюючим на нав-

чально-показовому дослідному полі Маслівського сортівничо-насіннєвого тех-

нікуму», а також визначено основні його завдання. «Інструкція» Молостова базу-

валася на проведенні всіх найпростіших польових і лабораторних досліджень на 

прикладі чотирипільної сівозміни з п’ятьма варіантами обробітку ґрунту при дво-

кратному повторенні. Таким чином, учні під керівництвом викладача, працюючи 
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під егідою спеціалізованої дослідної станції, перевіряли в різних природно-

кліматичних умовах результати їхніх багаторічних досліджень та можливість ви-

користання у місцевих умовах господарювання. Крім того, через проведення ко-

лективних дослідів при галузевих ВНЗ фактично проводилася пропаганда й залу-

чення селянина користуватися кращими здобутками вітчизняної сільськогоспо-

дарської дослідної справи. Усе разом мало вагоме значення для розвитку галузе-

вого дослідництва в країні. 

Невипадково у вступному слові до підручника «Методи оцінки даних поль-

ового досліду (до методики польового досліду)», який Державний науково-

методологічний комітет НКО УСРР 8 серпня 1930 р. ухвалив для СГІ, тепер уже 

як професор Маслівського інституту А.С. Молостов писав: «Завдання сільсько-

господарської дослідної справи є науково розв’язувати питання, що їх висуває 

практика сільського господарства, користуючись для цього всіма методами 

сільськогосподарського дослідження…, і після розв’язання показати найбільш 

швидкі та рентабельні шляхи вдосконалення сільського господарства у всіх його 

галузях. Без сільськогосподарського дослідження сільськогосподарська практика 

лишається нездольною, бо вона ґрунтує свої висновки на довгому шляху обива-

тельського спостереження й досвіду…» [518, c. 3].  

Із таким визначенням сільськогосподарська дослідна справа в УСРР 

увійшла у своє академічне організаційне існування з 22 травня 1931 р. Серед про-

блем, які завадили їй достойно репрезентуватися, як і до революційних подій 

1917 р., на першому місці залишалися остаточно не вирішені кадрові питання. Го-

ловне, як виявилося, бракувало «старих» професійно освічених кваліфікованих 

кадрів, а нових тепер обов’язково «політично підкованих» ще не підготовлено.  

Слід назвати ще одну причину недостатньої кількості професійних кадрів як 

для потреб освітньої підготовки, так і ведення галузевого дослідництва. Після 

прийняття у 1918 р. декрету «Про деякі зміни у складі й будові державних нав-

чальних і ВНЗ Російської республіки» фактично було ліквідовано гратифікації 

наукових ступенів і звань, анульовано всі ступені і вчені звання. Як наслідок, 

упродовж 19171934 рр. не отримали чіткої організаційної державної оцінки нау-
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кова та фахова підготовки вчених і педагогів. Мало що змінила постанова «Про 

вчені ступені і звання», оскільки вчені звання «професора» та «доцента» в 

19351937 рр. присвоювали без наявності наукових ступенів [736, c. 11]. Це впли-

вало на якість підготовки спеціалістів для сільського господарства та фахівців 

вищої кваліфікації для його наукового забезпечення. Надто відчувалося нестача 

підручників, тому перевидавали старі дореволюційні з обов’язковим доповнени-

ням «настановами т.т. Леніна і Сталіна», радянського уряду та партії. Підтвер-

дженням цьому стало четверте доповнене видання підручника П.Ф. Баракова 

«Курс загального землеробства», що побачив світ у 1931 р. під редакцією 

А.П. Рассадникова. У передмові редактор наголосив: «Кадрів старих спеціалістів, 

по-перше, зовсім недостатньо, по-друге, вони далеко не завжди відповідають тим 

якісним вимогам, які ставить до них реконструктивний метод». Додає, що «… не 

потрібно забувати, що із середовища цих спеціалістів вийшли такі очортілі контр-

революційні шкідники, як Кіндаратьєв, Макаров, Чаянов, Дояренко та ін., що є ще 

окремі групи спеціалістів, потайки або очевидно їм співчуваючих…, існує і така 

група, яка ще не визначилася,  або просто не розуміє грандіозних завдань соціалі-

стичного будівництва». Серед першочергових завдань вирішення цієї проблеми 

визначає «… створення радянського підручника» і особливо сільськогосподарсь-

ких, які в переважній більшості на той час «… ніяк не пов’язані із сучасністю, до-

сить часто еклектичні, або в кращому випадку зовсім аполітичні», і тому «видав-

ництва… для задоволення попиту… змушені перевидавати після незначної пере-

робки старі підручники». «Курс загального землеробства» П.Ф. Баракова, незва-

жаючи на невідповідність сучасними політичним вимогами, був перевиданий, бо 

«… до того часу систематизовані праці з курсу загального землеробства рахува-

лися одиницями» [41, c. 5–7].  

Нарешті на початку 1931 р. виходить друком «Словник сільськогосподарсь-

кої термінології» державною мовою  багаторічна праця численних суспільних та 

державних інституцій, розпочата ще в 1911 р. Термінологічною комісією Агро-

номічного гуртка з вивчення України Московського СГІ та аналогічного при 

Київському політехнічному інституті імператора Олександра ІІ. У часи перших 
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сподівань державності її продовжило Українське наукове товариство, а з 1 червня 

1919 р.  Термінологічне бюро Популяризаційної секції СГВКУ та з початку 

1925 р.  сільськогосподарський відділ Інституту української наукової мови 

ВУАН, в обох випадках на чолі з К.І. Осьмаком [139]. Наприкінці 20-х  початку 

30-х рр. минулого століття розпочалися масові репресії, фігурантами яких стали 

К.І. Осьмак та О.А. Яната. На жаль, це не дозволило логічно завершити задумане. 

Як наслідок, у 1931 р. побачив світ не довгоочікуваний у фаховому середовищі 

«Довідник української наукової сільськогосподарської термінології», а «Практич-

ний словник сільськогосподарської термінології» [668]. У передмові він декла-

рується як перший і становить підсумок роботи термінологічного відділу Інститу-

ту мовознавства ВУАН з напрямів: фітотехніка і зоотехнія, а також сільськогос-

подарська економія, сільськогосподарське машинознавство, ветеринарія, сільсь-

когосподарська ентомологія, сільськогосподарське будівництво тощо. Крім того, 

вказувалося, що найближчим часом мають бути видані великі словники сільсько-

господарської та лісової справи, ветеринарно-зоотехнічний і пасічницький. Однак 

все обмежилося «Словником сільськогосподарської термінології», опублікованим 

за редакцією П.О. Сабалдиря в 1933 р. У ньому знаходимо українське визначення 

агрономії  «наука про хліборобство, наука про сільське господарство. Громадсь-

ка. Дослідна» [787, c. 1]. Таким чином, фактично повернулися до визначення, 

зробленого професором С.М. Богдановим наприкінці ХІХ ст., який розглядав га-

лузеве дослідництво як агрономію або «онаучене» сільське господарство. 

Масові репресії наприкінці 20-х – протягом 30-х рр. минулого століття, зо-

крема і проти аграрної наукової еліти, не змогли відсунути на другий план 

розгляд питання щодо змін і доповнень до галузевих визначень понять. Ситуація 

дещо змінилася на краще наприкінці 30-х рр. ХХ ст. Знову розпочалась активна 

підготовка та видання нових соціалістичних енциклопедичних видань, зокрема й 

галузевих, і навіть з наполегливою вказівкою щодо теоретизації галузевого до-

слідництва: «… дослідна справа в умовах соціального сільського господарства 
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СРСР практично і теоретично розробляє, вивчає і перевіряє методи врожайності 

сільськогосподарських культур і продуктивності тварин» [579, c. 304].  

За такого бачення галузевого дослідництва С.К. Чаянов невипадково визна-

чив головні завдання довоєнної організації наукового забезпечення ведення 

сільського господарства, які постали перед дослідницькими інституціями, так: 

«На дослідні установи покладається: облік та аналіз природної обстановки госпо-

дарства і його факторів, аналіз економічної обстановки господарства у цілому, як 

виробничої одиниці, і його технічної сторони» [870, c. XLVI]. Щодо шляхів по-

дальшого просування галузевої дослідної справи, то він виділяв: «а) мережу аг-

роділянок; б) планові органи; в) кооперацію; г) школи різних типів; д) населення, 

що займається господарством; е) партійні та професійні організації; ж) селянська 

молодь; з) колгоспи, радгоспи та госпоргани» [870, c. XLVIII]. 

Роки німецько-радянської війни, а також відбудова народного господарства 

країни у другій половині 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. спрямували галузеве до-

слідництво виключно на розв’язання практичних завдань загального піднесення 

радянського сільського господарства, а не на вирішення питань його методологіч-

ної теоретизації і, тим більше, включаючи різні визначення та поняття. Ситуація 

радикально змінилася на початку 50-х рр. минулого століття. Підтвердженням 

цього в першу чергу може слугувати унікальна праця академіка 

П.Н. Константинова «Основи сільськогосподарської дослідної справи», яка 

вийшла друком у 1952 р., що за своїм наповненням і, головне, викладом матеріалу 

й до сьогодення може претендувати на класичне визначення розуміння складових 

поняття «сільськогосподарська дослідна справа». Автор наголошує, що однією з 

основ сільськогосподарської дослідної справи є тісне поєднання робіт дослідника 

із запитами сільськогосподарського виробництва, а далі конкретизує ще шість ос-

нов до першої. Так, на його думку, другою є «… знайомство дослідника з ґрунто-

во-кліматичними та ботанічними зонами СРСР, з їх підзонами і мікрозонами, бо 

без обліку конкретних природно-кліматичних умов не може бути правильної ме-

тодики, агротехніки, селекції тощо». До третьої учений відносить «… правильний 

вибір досліджуваної рослини», а четвертої – «вивчення гідротермічного і повітря-
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ного режиму середовища». П’ятою основою він вважав «… необхідність рахувати 

економічну оцінку як окремих комплексних варіантів (сівозмін), так і окремих 

агроприйомів». Але все це неможливо без шостої складової – «комплексної по-

становки дослідів». Остання основа на той час мала важливе господарське зна-

чення і була пов’язана з грандіозним будівництвом у країні, що у багатьох випад-

ках призвело до вторинного засолення ґрунтів після неправильних норм і термінів 

поливу. Тому, на думку П.Н. Константинова, сьомою основою і стали «способи, 

норми і термін поливу у зрошувальному землеробстві» [439, c. 5–6]. 

Об’єднуючою рисою «сімох основ» П.Н. Константинова є їх, більшою мірою, аг-

рономічне спрямування, навіть додаючи або включаючи економічну оцінку ком-

плексу проведених заходів, про що, до речі, не згадували протягом ХІХ ст., і 

зовсім відсутність зоотехнічного чи тваринницького наповнення дослідництва. 

Не менший інтерес і деякою мірою актуальність для сьогодення становлять 

дев’ять висновків П.Н. Константинова щодо не до кінця ефективного розгортання 

сільськогосподарської дослідної справи: 1. Методикою сільськогосподарської до-

слідної справи повинна бути пронизана уся сільськогосподарська освіта, а масове 

дослідництво має бути доведено у плановому порядку до колгоспів, колгоспників-

дослідників, особливо передовиків сільського господарства; 2. Дослідна справа 

страждає ще й тому, що основні агрономічні науки – ґрунтознавство, сільськогос-

подарська метеорологія, фізіологія та ін. – недостатньо ще агрономізовані; 

3. Недоліки надзвичайно вузької спеціалізації очевидні. Вузька спеціалізація, ма-

буть, повинна бути, але на основі широкої загальноагрономічної і природно-

історичної освіти; 4. Вчені відірвані від життя, від практики, потерпають від дог-

матизму і на гострі запитання життя надають лише невизначені відповіді; 

5. Попередній виробничий стаж бажаний для всіх спеціалістів, у тому числі се-

лекціонерів, для яких широка агрономічна освіта і солідний виробничий досвід 

потрібен більше, ніж будь-якому іншому фахівцю; 6. Методика сільськогоспо-

дарської дослідної справи містить у собі організаційний і дисциплінуючий поря-

док; 7. Зміст методики сільськогосподарської дослідної справи визначається ос-

новними виробничими проблемами; 8. Відсутність єдиної, узагальнюючої роботи 
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і різнобій у викладанні окремими кафедрами сільськогосподарських ВНЗ слугу-

ють причиною дезорієнтації і можуть бути причиною деякої відсталості до-

слідників; 9. Єдиним методом, єдиною методикою і всебічною методологією є 

діалектичний матеріалізм. На основі філософії марксизму-ленінізму має бути ро-

зроблена низка окремих методик з відповідних дисциплін або їх груп [439, c. 7–9].  

Однак саме у цей період один із кращих вітчизняних методологів, істориків 

і патріотів агрономії, професор В.І. Сазанов робить те, що тривалий час не змогли 

здійснити знані попередники стосовно визначення поняття галузевого до-

слідництва. За професором В.І. Сазановим, «сільськогосподарська дослідна спра-

ва є галуззю агрономії, що займається вивченням сільського господарства шляхом 

пошуку прийомів підвищення продуктивності його, підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур і покращення якості їх продуктів». Він найкраще 

від усіх своїх попередників чітко визначив методологічну основу відмінності 

сільськогосподарської дослідної справи від сільськогосподарської науки через ін-

струментарій виконання: «… відмінність експерименту від досліду у тому, що 

перший завжди супроводжується контролем, проводиться систематично, пла-

номірно в різних умовах, і супроводжується вивченням явищ, в яких проводиться 

експеримент. Тому висновки його більш достовірні, надійні, чим у обивательсь-

кому досліді» [759, c. 57, 61].  

Ще більш фундаментально В.І. Сазанов розглянув основоположні складові 

існування сільськогосподарської дослідної справи в посібнику «Сільськогоспо-

дарська дослідна справа в рослинництві та її методика» (1962). Так, він визначив 

сім обов’язкових умов для проведення і постановки сільськогосподарської до-

слідної справи: 1) правильно намітити для вивчення найголовніші питання сільсь-

кого господарства, правильно їх формулювати та скласти схему вивчення; 

2) обґрунтувати і вибрати варіанти дослідження (лабораторний, вегетаційний, по-

льовий методи та їх поєднання); 3) вміти аналізувати явища та предмети, син-

тезувати, узагальнювати результати вивчення; спостерігати та експериментувати; 

обговорювати отримані результати і знати умови, в яких вони отримані; 

4) правильно оцінювати експеримент; визначати помилки отриманих величин і на 
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їх основі встановлювати достовірність результатів; 5) вміти робити правильні 

висновки із дослідження та вказувати, де їх можливо застосувати; 6) складати ре-

комендації, вказуючи кордони застосування; 7) впроваджувати досягнення науки 

та досвід передовиків у виробництво.  

Незважаючи на певну загальність у визначеннях, їх слід і сьогодні розгляда-

ти як основоположну філософію у побудові галузевого дослідництва. Таким чи-

ном потрібно сприймати й інші узагальнення В.І. Сазанова, як, наприклад: «Ос-

новними прийомами дослідження у науці слугують спостереження та експери-

мент». При цьому, на його думку, спостереженням слід називати як 

«… концентровану увагу на певному предметі, явищі», і воно повинно бути 

«… планомірним, систематичним, супроводжуватися мірою та числом, давати 

кількісні показники» [760, c. 18–19]. А експеримент – це таке вивчення, «… при 

якому дослідник штучно створює явище або змінює умови так, що краще встано-

вити сутність явища, походження, причинність та взаємозв’язок предметів і 

явищ» [760, c. 22]. Крім того, він вказував, що основним методом при вивченні та 

вирішенні питань землеробства і рослинництва є польовий метод досліду або 

«… проведення наукових досліджень у природних умовах», а критеріальним 

виміром його виступає (як і за П.Н. Константиновим) «… величина та якість уро-

жаю, а оцінювачем – економіка» [760, c. 38]. 

Власне бачення агрономії як основи наукового забезпечення сільського гос-

подарства запропонував у своїх визначеннях її відомий вітчизняний історик 

А.А. Вербін. На його переконання, сільське господарство «… є такою галуззю ви-

робництва, яка покликана постачати людину продуктами харчування рослинного і 

тваринного походження, а також забезпечувати сировинним матеріалом легку та 

харчову промисловість», а «… науковими питаннями сільського господарства  

займається агрономія». Вона становить «… систему теоретичних та практичних 

знань усіх галузей сільського господарства» і містить «… пізнання законів життя 

рослин, тварин, мікроорганізмів та ґрунту» [68, c. 5]. Щодо витоків агрономії, то 

він стверджував, що вона «… зародилася як наслідок потреб людини поліпшити 

умови добування життєво необхідних для неї продуктів харчування» та 
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«… складалася… на основі спостережень і даної багатої практики сільського гос-

подарства…» [68, c. 3]. А.А. Вербін продовжує розглядати галузеве дослідництво 

як про нього говорили у ХІХ ст. «агрономію», або як «онаучене» сільське госпо-

дарство. Тим самим доводячи, що окремі класичні історики у середині 50-х рр. 

минулого століття продовжували «не бачити» існування сільськогосподарської 

дослідної справи ні як галузі знань, ні як організації. 

Крім В.І. Сазанова визначення поняття та еволюційну канву поступу віт-

чизняної  сільськогосподарської дослідної справи дає «Велика Радянська Енцик-

лопедія» за 1955 рік. За її визначенням, «… історія агрономії і історія с.-г. д. с. не-

роздільно пов’язані між собою…» та «… в Росії початок зародження с.-г. д. с. 

відноситься до 2-ї половини 18 ст.». Поняття «сільськогосподарська дослідна 

справа» в енциклопедії наведено у такій редакції: «… сільськогосподарська до-

слідна справа в СРСР – вивчення, спостереження і дослідження в лабораторіях, 

науково-виробничих і виробничих (польових) умовах методів і прийомів підви-

щення родючості ґрунтів, рослинництва, тваринництва, механізації та електри-

фікації, економіки і організації сільського господарства…» [774, c. 450]. Таке 

викладення чітко конкретизувало перелік галузевих напрямів науки, що напов-

нюють поняття «сільськогосподарська дослідна справа».  

Потрібно наголосити, що серед фахівців тривали наукові дискусії щодо часу 

появи галузевого дослідництва. Приміром, у 1952 р., П.Н. Константинов заува-

жував, що «… початок зародження сільськогосподарської дослідної справи у нас 

можна віднести до другої половини XVIII ст.» [441, c. 43], основним завданням 

галузевого дослідництва вважав «… розвиток виробничих сил у соціалістичному 

сільському господарстві» і додавав, що його «окремі проблеми достатньо багато-

чисельні. Вони визначаються важливішими проблемами рослинництва і тварин-

ництва на величезній і різноманітній території Радянського Союзу – від Арктики 

до Чорного моря й від західних кордонів до Тихого океану». Стосовно головних 

функцій сільськогосподарської дослідної справи, вчений наголошував, що вона: 

«а) просуває вперед розвиток сільськогосподарської дослідної науки і практики; 

б) обумовлює прогрес сільськогосподарського виробництва…; в) науково обґрун-
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товує систему отримання високих рекордних стахановських урожаїв; г) у вигляді 

широкого розвитку колгоспного дослідництва реалізує зв'язок сільськогоспо-

дарської науки з практикою; д) дозволяє провести правильне планування врожай-

ності сільськогосподарських культур» [441, c. 132]. Він наводить визначення по-

няття «дослід» як основи основ галузевого дослідництва. Так, за 

П.Н. Константиновим, «дослід-експеримент є відтворенням природного чи фізич-

ного явища у штучно створених умовах, що дозволяють слідувати за перебігом 

явища і відтворити його кожний раз при повторенні комплексу умов». При цьому 

він додає і його філософське визначення у широкому розумінні як «… суспільно-

історична практика, спрямована на зміну природи», або «зміст пізнання на основі 

сприйняття, отриманого від об’єктивного світу». У загальноагрономічному сенсі, 

то, на його думку, «дослід – це  практика у спрямованій переробці природи в ін-

тересах країни», а польовий дослід – «… експеримент, спрямований до розвитку 

виробничих сил сільського господарства і до надання наукової допомоги сільсь-

когосподарському виробництву, експеримент з урахуванням місцевої конкретної 

виробничої і природної обстановки, зважаючи на історію вивчаючого питання і 

перспектив розвитку» [441, c. 140]. Таким чином, виходить, що обов’язковим мо-

ментом змісту будь-якого досліду є його історизм, а також державна зацікав-

леність у його проведенні. 

Є підстави стверджувати, що не менш значущою для методологічного, тео-

ретичного та навіть історичного розуміння еволюції наукової думки стосовно га-

лузевого дослідництва, включаючи його основоположні поняття, могла б стати 

праця академіка Б.М. Рожественського «Методика експериментально-

дослідницької справи з рільництва». На жаль, вона залишилася до кінця не завер-

шеною, але у незакінченому вигляді побачила світ у 1956 р., завдячуючи акаде-

міку АН УРСР В.Я. Юр’єву, що підготував її до друку від імені Українського НДІ 

рослинництва, селекції і генетики. Праця написана з великим наповненням 

термінології у наведених визначеннях автора. Простежується ідея щодо 

обов’язкового пристосування одержаних наукових результатів до виробництва. 

Невипадково Б.М. Рожественський наголошує, що «… основним завданням НДР з 
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сільського господарства є надання шляхом наукових досліджень допомоги прак-

тичному сільському господарству», оскільки величезна зміна умов сільськогоспо-

дарських явищ, їх складність і тісна взаємозалежність робить те, що дія одного й 

того ж прийому за різних умов може суттєво відрізнятися [741, c. 112]. На відміну 

від своїх попередників Б.М. Рожественський дуже велике значення приділяє ще й 

рівню знань науковця, консистенцією яких є його логіка в оцінці явищ та фак-

торів, що обов’язково потребують перевірки на практиці. 

Слід наголосити, що і до Н.П. Константинова та визначень «Великої Радян-

ської енциклопедії» (1955), питання часу зародження сільськогосподарської до-

слідної справи на предмет його теоретичних та практичних початків залишились 

актуальними для окремих дослідників. Невипадково зародження галузевого дос-

лідництва більшість енциклопедичних видань та окремих вчених відносить до 

другої половини XVII ст. Вони беруть за основу історичні розвідки професора 

С.О. Захарова, який доводить, що вперше професорське читання в країні курсу 

«землеробство і мінералогія», або «сільськогосподарське домоводство», розпоча-

лося з 1770 р. при Московському університеті започаткував М.І. Афонін. Його 

справу з 1820 р. продовжив М.Г. Павлов. Хоча, заради справедливості, перший 

більш спеціалізований курс, а саме: «енциклопедія агрономії» почали викладати з 

першого року навчання у створеному в 1848 р. Горигорецькому СГІ Могильовсь-

кої губернії (нині – Білорусь) [382, c. 9–10]. Таким чином, можна говорити про 

існування достатньо накопиченого на той час потенціалу наукових знань і прак-

тичних навичок щодо цього предмета. Ще більшим підтверджуючим аргументом 

висловленому С.О. Захаровим може слугувати докторська дисертація І.Ф. Копила 

«Російська агрономія XVII століття» [443], захищена у Москві в 1949 р., в якій 

обґрунтовано доведено здобутки вітчизняних учених для потреб агрономії. Таким 

чином, наприкінці ХІХ ст. в історії вітчизняної сільськогосподарської  дослідної 

справи вже чітко визначено, що вона виникла у другій половині XVIІI ст., а також 

її поняття в контексті висловленого П.Н. Константиновим – для потреб 

соціалістичного будівництва у завданнях. 
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Початок 60-х рр. минулого століття дав новий імпульс щодо теоретизації 

процесу дослідництва, наповнення новим змістом уже, здавалося б відпрацьова-

ного попередниками щодо взагалі переосмислення ними зробленого. Так, довгий 

час тваринницька складова у різних проявах входила до визначення «агрономія». 

Хоча нами доведено, що остаточно вона з неї «вийшла», саме у 60-х рр. минулого 

століття [77, c. 67]. Як доводить тогочасна сільськогосподарська бібліографія, ще 

тривалий час під різними кутами тварина або тваринництво дотично знаходилося 

завжди поруч. Прикладом цього може слугувати відома декількома перевидання-

ми популярна книга О.Г. Дояренка «Цікава агрономія». У ній автор пише про аг-

рономію як науку про використання сонячної енергії за допомогою зелених рос-

лин, про створення і переробку органічної речовини, що є джерелом існування 

людства», що зовсім не відкидає участь тварин у «кругообігу природи» [351, c. 3]. 

Енциклопедичним поняттям «сільськогосподарська дослідна справа» було 

стверджено наступне: «… організація, форма і методи експериментального вив-

чення різних питань теорії і практики сільськогосподарського виробництва». У 

зв’язку з цим перед дослідною станцією ставилося завдання «… розроблення і за-

провадження в сільськогосподарське виробництво обслугованої зони науково 

обґрунтованої системи ведення господарства» [344, c. 311]. Таке ж визначення 

галузевої дослідної справи наводить і «Українська сільськогосподарська енцикло-

педія», додаючи, що вона є «… науковою основою агрономії та зоотехнії». При 

цьому у виданні чи не вперше розкривається механізм наповнення тієї науковості, 

без якої агрономія не може існувати як поняття, а саме: «Д.С. пов’язана з практи-

кою землеробства і розвитком наук. знань з агрономії, а також із застосуванням у 

вивченні с.-г. об’єктів методів точних наук, в першу чергу, хімії…» та «Д.С. 

пов’язана з розробкою власних методів досліджень – польового, вегетаційного та 

лабораторних дослідів» [468, c. 413]. Ця ж енциклопедія відтерміновує час засну-

вання галузевого дослідництва до XVII ст. 

С.А. Воробйов до тому І четвертого переробленого та доповненого видання 

«Сільськогосподарська енциклопедія» робить досить змістовний розгляд поняття 

агрономії, методів її досліджень, історії, розкриває основні завдання для свого ча-
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су. Зазначає, що агрономія – «… наука про закони рільництва», й додає, що «… в 

Росії до 19 ст. під А. (агрономія – авт.) розуміли науку про вирощування рослин, 

розведення та утримання тварин, про економіч. основи організації г-ва, переробку 

с.-г. продуктів та ін.» та «… з розвитком природничих наук з А. виокремилися на-

ука самостійних наукових дисциплін, наприклад, зоотехнія, економіка та органі-

зація г-ва, технологія переробки с.-г продуктів та ін.». На його думку, під агроно-

мією слід розуміти «… комплекс агрономіч. наук з вирощування рослин, раціона-

льного використання с.-г. угідь, підвищення родючості ґрунтів та врожайності с.-

г. культур» [287, c. 103].  

Дослідник пов’язує зародження вітчизняної агрономії з появою «… в 1-й 

пол. 18 ст. в Росії… перекладних керівництв з сільського господарства і домовод-

ства», а «… з серед. 18 ст. … проходить формування агрономії як науки». На його 

думку, за М.В. Ломоносовим генеруючий початок державної зацікавленості до 

«… розвитку агрікультури, постановки дослідів, широкого вивчення сільського 

господарства Росії». Він же вийшов із клопотанням перед урядом створити 

«… державні колегії сільського (земського) домобудівництва, яка займалася б 

вивченням сільського господарства та організацією дослідних ділянок у різних 

зонах країни» [287, c. 103]. Серед основоположних генеруючих кроків з боку 

держави щодо подальшого розвитку організації сільськогосподарської дослідної 

справи С.А. Воробйов відмічає «… розміщення сільськогосподарських наукових 

установ у відповідності до природних законів країни…», висловлене ще у 

«… працях І.О. Стебута та В.В. Вінера при сприянні А.С. Єрмолова у 1908…» 

[287, c. 108]. Серед найактуальніших для свого часу завдань агрономії учений, по-

ряд із «… удосконаленням методики постановки польових дослідів…, методів по-

льових та лабораторних аналізів…, розширенням мережі НДУ…», наголошує на 

«… спеціалізації…» останніх та їх структурній перебудові [287, c. 110]. До речі, 

ще більш детальну інформацію щодо поняття «агрономія» С.А. Воробйов підго-

тував до «Большой Советской энциклопедии», що побачила світ у 1969 р. у 

Москві. У ній поряд з іншими досить детально охарактеризовано внесок відкрит-
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тів іноземних фахівців, які продовжили вітчизняні вчені-аграрії для потреб галу-

зевого дослідництва в питаннях методології та практики [288, c. 591–597]. 

Щодо переосмислення напрацьованого на ниві методологічного наповнення 

процесу дослідництва характерним прикладом є нові узагальнення професора 

А.С. Молостова. На його думку, «дослідження – це процес пізнання шляхом нау-

кового виявлення якого-небудь питання, явища, об’єкта, речі, або є об’єктивною 

реальністю дійсності» [520, c. 5]. За А.С. Молостовим, під дослідом слід розуміти 

«… відтворення якого-небудь явища у штучних, тонко облікованих умовах, що 

дозволяють всебічно виявити явище, виявити його сутність, обумовленість і відт-

ворити його при повторенні цих умов» [520, c. 7], а в основі методів дослідження 

– аналіз, але не бути єдиним, оскільки в дослідження входить ще і синтез. 

Найбільш оптимальне визначення поняття «сільськогосподарська дослідна 

справа», що увібрало всі кращі напрацювання та розуміння попередників, на вла-

сне переконання, було зроблене ще у 1964 р. одним із кращих істориків галузево-

го дослідництва радянської доби Н.І. Пшеничним. Під сільськогосподарською до-

слідною справою він розумів «… вивчення агрономічних, зоотехнічних та інших 

сільськогосподарських явищ, що здійснюються шляхом науково-

експериментальних досліджень і безпосередніх спостережень у природних і спе-

ціально створених умовах з метою відпрацювання найбільш доцільних прийомів і 

методів, що підвищують культурний рівень сільського господарства, а також по-

шук інших засобів і способів для надання науково-практичної допомоги сільсько-

господарському виробництву з отримання щонайбільшої кількості і кращої якості 

сільськогосподарської продукції» [724]. Незважаючи на всебічність запропонова-

ного Н.І. Пшеничним визначення, удосконалення поняття «сільськогосподарська 

дослідна справа», а також розгляд її історичного поступу разом з агрономією про-

довжився на сторінках провідних українських енциклопедичних видань з ураху-

ванням новітніх наукових знань. Так, академік П.А. Власюк в «Українській радя-

нській енциклопедії», що вийшла друком у Києві в 1978 р., розглядає агрономію 

як «… науку про закони землеробства», а в широкому розумінні – «… наукову 

основу с.-г. виробництва». А визначення агрономії мало таку редакцію: 
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«… комплекс сільськогосподарських наук і практичних заходів з вирощування 

сільськогосподарських культур, тісно повʼязаний з біологією, генетикою, селекці-

єю, фізіологією рослин, ґрунтознавством, сільськогосподарською метеорологією, 

меліорацією, агрохімією, сільськогосподарською і лісовою ентомологією, фітопа-

тологією». Він дотримується тези, що наука агрономія почала розвиватися з 2-ї 

пол. XVIII ст., особливо на початку ХІХ ст.», а в Україні розвиток агрономії 

пов’язаний з організацією цукровиробництва і створенням сільськогосподарських 

дослідних станцій [277, c. 65]. Таким чином, доводячи, що розвиток агрономії 

відбувся завдячуючи еволюції сільськогосподарської дослідної справи, а не 

навпаки, і до цього причетні, поряд з іншим, цукровиробництво та меліорація, про 

що не згадували попередні дослідники. 

Інше видання – «Український радянський енциклопедичний довідник» за 

1986 р. розглядає агрономію, як наукову основу сільськогосподарського вироб-

ництва, сукупність теоретичних і практичних знань про вирощування рослин, ро-

зведення тварин, організацію виробництва і первинну переробку сільськогоспо-

дарської продукції. Автори енциклопедичного довідника стверджують, що наука 

агрономія почала розвиватися з XVIII ст. і в Україні її розвиток пов’язаний з ор-

ганізацією цукробурякового виробництва та створенням сільськогосподарських 

дослідних станцій. Крім того, доводять, що сучасна агрономія поділилася на ряд 

самостійних сільськогосподарських наук [8, c. 26]. В «Украинском советском эн-

циклопедическом словаре» (1988) стверджується, що термін агрономія застарілий 

і з’явився новий – «агрокультура». У довіднику подається і його визначення: 

«агрікультура (лат. аgricultura – рільництво, землеробство) – система заходів, 

націлених на підвищення культури землеробства, ріст врожайності культур» [1, c. 

26]. У ньому вже немає тваринницької складової і, тим більше, не включено пи-

тання переробки продукції. 

На невід’ємності сполучення агрономії та сільськогосподарської дослідної 

справи як поняття зауважують автори унікального підручника часів сучасної 

Росії, що вийшов друком у 1999 р. в Санкт-Петербурзі: «Аграрна наука – агро-

номія у широкому плані – ще сукупність теоретичних та практичних знань, що 
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охоплює закони життя й розвитку ґрунту, рослин, тваринних і ґрунтових мікроор-

ганізмів, які забезпечують у сукупності виробництво продукції, необхідної для 

підтримки та відтворення життя людей на землі». У вужчому розумінні під агро-

номією розуміють науку про землеробство, про вирощування сільськогосподарсь-

ких рослин для отримання високих урожаїв при збереженні й підвищенні родючо-

сті ґрунтів [404, c. 15]. Таке визначення ще раз доводить виключну роль ґрунто-

знавства у появі сільськогосподарської дослідної справи, а також обов’язкову на-

явність у визначеннях «агрономії» – вивчення питань теорії, а не тільки практики. 

Висловлене ґрунтується на узагальненнях, зроблених у виданнях одного із 

найвизначніших методологів вітчизняного галузевого дослідництва 

Б.А. Доспєхова: «Агрономія – комплексна наука. Вона займається розробкою тео-

ретичних основ та агротехнічних прийомів подальшого підвищення продуктив-

ності культурних рослин і покращення якості врожаю». Учений вважав, що 

«… для вирішення цих завдань необхідно постійно розширювати наукові знання, 

вишукувати способи направлених змін рослин, виведення нових форм і сортів 

сільськогосподарських культур, найбільш пристосованих до умов середовища, і 

змін умов середовища відповідно до потреб рослин…». Це досягається 

«… вивченням біології культурних рослин та прийомів вирощування, вишукуван-

ням нових можливостей підвищення продуктивності землеробства» [345, c. 3]. 

Із постійними уточненнями та змінами поняття «сільськогосподарська до-

слідна справа», майже не відрізняючись від визначень, зроблених Н.І. Пшеничним 

та В.І. Сазановим, проіснувало не тільки до закінчення радянської доби, а й 

увійшло у нове тисячоліття часів державності України. Тепер українські до-

слідники вже долучилися до реконструкції еволюційного поступу сільськогоспо-

дарської дослідної справи в історико-науковому контексті. При цьому переважно 

дотримуючись напрацювань попередників, зроблених ними за радянської доби, 

але вже з національним колоритом розкриття проблеми. 

У новітні часи нашої держави досить оригінальну історію зародження, ста-

новлення й розвитку агрономії з національним наповненням дає А.Я. Бука. Він 

визначив агрономію як «… науку про закони землеробства; у широкому розумінні 
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– наукові основи сільськогосподарського виробництва; сукупність нових прак-

тичних заходів щодо вирощування рослин, раціонального використання сільсько-

господарських угідь, підвищення родючості ґрунтів і врожайності сільськогоспо-

дарських культур». Щодо появи агрономії, то, за А.Я. Букою, на українських зем-

лях вона почала закладатися та розвиватися у XVIII ст. і містила теоретичні і 

практичні знання з усіх галузей сільського господарства, а її теоретичною осно-

вою стали біологічні науки, що вивчають загальні закони росту та розвитку 

сільськогосподарських рослин. Відносно початку досліджень з агрономії в 

Україні, то автор говорить, що від ХІХ ст. і пов’язані чомусь В. Каразіним, а не 

його братом – Іваном, а також з роботою НБС в Криму. Крім того, поєднує їх із 

розвитком цукробурякового виробництва й роботою земств, які організували до-

слідні станції, де розвивалася земська агрономія [60, c. 166–167]. На наше переко-

нання, це найбільш об’єктивний розгляд поставленого питання щодо саме україн-

ської історії становлення й розвитку агрономії. Наведене А.Я. Букою визначення 

поняття «агрономія» максимально поєднує його із визначенням «сільськогоспо-

дарська дослідна справа» Н.І. Пшеничного в її «рослинній» частині.  

Однією з новітніх наукових розробок у сільському господарстві є так зване 

точне землеробство. Його теоретико-методологічною основою стало використан-

ня комп’ютерних систем генерації агротехнічних рішень, глобальних систем по-

зиціонування, геоінформаційних систем, новітніх інформаційних технологій, ди-

станційних і бортових датчиків, автоматичних виконавчих органів сільськогоспо-

дарських машин. Суттю точного землеробства (precision agriculture), що увібрало 

в себе все найкраще від галузевого дослідництва як галузі знань, є те, що управ-

ління агротехнічними операціями здійснюється з максимальним врахуванням 

варіабельності ґрунтового покриву, стану посівів і ступеня ураження їх шкідни-

ками, забур’яненості та ін. Зрозуміло, що ця технологія потребує спеціальної 

сільськогосподарської техніки, обладнаної комп’ютерами з відповідним програм-

ним забезпеченням, тощо для головного – виміряти, зрозуміти і використати мож-

ливості, які впливають на ріст рослин. За даними В.П. Якушева, такий підхід ве-

дення сільського господарства отримав широке застосування у США, Німеччині, 
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Нідерландах, Японії, Китаї, і для цього існує 2 500 спеціальних машин. Мало того, 

15 % фермерів США, що вирощують зерно, використовують систему точного 

землеробства [898, c. 6]. Останні п’ять років, у першу чергу завдяки члену-

кореспонденту В.І. Кравчуку, такий підхід знайшов втілення і в окремих вітчиз-

няних холдингах, що займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції. 

Отже, з урахування напрацювань попередників, автор дослідження, в першу 

чергу, шляхом історіографічного огляду доступних джерел, дотримуючись влас-

ного методологічного підходу розгляду сільськогосподарської дослідної справи 

як галузі знань через визначення, зроблені протягом XVII ст. й до нині окремими 

вченими та офіційними енциклопедичними і довідковими виданнями у контексті 

організаційних змін її ведення на переважній частині теперішніх українських зе-

мель, проаналізував ці поняття, враховуючи виклики сьогодення щодо рекон-

струкції процесу еволюційного поступу до реалій сучасності. 

 

2.5. Вітчизняна сільськогосподарська дослідна справа в організаційних 

моделях академіка В.І. Вернадського і професора В.В. Докучаєва 

 

Вже третє століття постать академіка В.І. Вернадського (1863–1945) змушує 

схиляти голову перед його геніальністю, оскільки для багатьох наукових ідей він і 

сьогодні є духовним пророком та наставником. На першому місці з цього приводу 

стоять створені ним наукові школи в мінералогії космосу, радіобіології, біогеохі-

мії, кристалографії, філософській течії так званого російського космізму, ортодок-

сальна підтримка панспермії, або гіпотези, що життя було занесено на Землю з 

космосу, вчення про біосферу та ноосферу. Як виявилося, викладене повною мі-

рою належить до однієї з основоположних складових культури української нації і, 

головне – державності, з приводу продовольчої безпеки, – сільськогосподарської 

дослідної справи. Б. Л. Лічков, учень і соратник В.І. Вернадського, писав, що 

«… історію наукової творчості Вернадського можна поділити на чотири етапи: 

перший (1888–1909) – формування мінералогічної науки в сучасному її вигляді; 

другий (1910–1917) – інтерес до хімії Землі та заглиблення в розробку проблем 
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геохімічної науки; третій (1918–1936) – звернення до біогеохімії або вивчення ро-

лі живої речовини та міграції хімічних елементів у біосфері; четвертий (1937 р. – 

січень 1945 р.) – розвиток ідей живої речовини в планетарному масштабі» [484].  

Незважаючи на так званий «мінералогічний» початок творчості, завдячуючи 

В.В. Докучаєву (1846–1903) В.І. Вернадський відбувся, в першу чергу, як великий 

учений-ґрунтознавець. З історії відомо, що більшу частину своїх основоположних 

висновків із питань теорії і практики морфолого-генетичного ґрунтознавства 

В.В. Докучаєв отримав, а згодом удосконалював під час ґрунтових експедицій до 

Полтавської губернії у 1871, 1877, 1888–1894 рр., в яких безпосередню участь 

брав і В.І. Вернадський [79]. Невипадково, за словами відомого українського дос-

лідника творчості В.І. Вернадського М.П. Щербака: «У перші роки наукової дія-

льності вчений багато зробив для вивчення ґрунтів України. Під керівництвом 

свого вчителя В.В. Докучаєва він брав участь в укладанні першої в Росії десяти-

верстної карти ґрунту Полтавської губернії» [885]. Крім того, В.І. Вернадський є 

автором першої десятиверстної карти ґрунту окремого повіту чи району, а саме – 

Кременчуцького на Полтавщині, складеної в 1892 р. [248] Виготовлені ним осо-

бисто ґрунтові карти всієї Полтавської губернії у співавторстві з учителем стали 

першими стосовно окремих адміністративних одиниць територіального поділу 

країни з використанням морфолого-генетичного підходу в оцінці не тільки в істо-

рії Російської імперії, а й у світі.  

Слід дещо сказати про дослідження В.І. Вернадського, розпочаті у 1890 р. 

В.В. Докучаєв не тільки скеровував такі роботи, а й своїм листом від 27 червня 

1890 р. фактично робить їх детальний план-постанову. У ньому вперше у світовій 

ґрунтознавчій практиці теоретично обґрунтовується генетичний зв’язок між 

різноманітними типами ґрунтів, з одного боку, та елементами рельєфу – з іншого. 

Крім складання карти Кременчуцького повіту, В.І. Вернадський зібрав 422 зразки 

ґрунтів і 36 зразків його гірських порід. Узагальнивши їх, він наголосив на 

біологічному факторові ґрунтоутворення, на ролі в цьому процесі живої речовини 

та продуктів її життєдіяльності [764, c. 13]. Як він зазначав: «Ми отримали в науці 

низку спостережень та досягнень, які вказують на величезне значення організмів 
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у земній корі, зокрема, у хімічних її процесах, які давно заслуговують система-

тичної звідної і наукової обробки з точки зору загального прояву властивостей 

живого…». Ці висновки разом з іншими увійшли до знаної у фаховому середо-

вищі книги В.В. Докучаєва «Наші степи колись і тепер» (1892) [336].  

Влітку 1900 р. Полтавське губернське земство запросило його разом із про-

фесорами О.Ф. Фортунатовим і Ф.К. Горб-Ромашевичем прочитати курс лекцій з 

оцінки земель і статистики для фахівців Оціночно-Статичного Бюро й всіх бажа-

ючих з цього регіону та інших український губерній. Захід викликав величезну 

зацікавленість у відповідних фахівців. Невипадково кількість присутніх на одній 

лекції досягала понад сто осіб. В.В. Докучаєв прочитав шість лекцій із ґрунто-

знавства 16–18 червня, а 19 червня 1900 р. у лабораторії Полтавського дослідного 

поля Полтавського товариства сільського господарства провів практичні заняття 

із слухачами та ознайомив їх із методами механічного і хімічного аналізу ґрунтів, 

які зберігав у своїх колекціях місцевий природно-історичний музей. Крім того, 29 

і 30 червня того ж року для закріплення отриманих лекційних знань 

В.В. Докучаєв разом зі слухачами ознайомився з ґрунтовими розрізами із додат-

ковими його поясненнями біля Дячківського хутору і села Диканька Полтавського 

повіту [227, c. 6]. Надзвичайно компетентним щодо наукового ґрунтознавства 

В.В. Докучаєв залишався протягом усього періоду творчості до початку тяжкої 

хвороби, що особливо загострилася наприкінці 1900 р. Однак, незважаючи на те, 

що залишене нащадкам В.В. Докучаєвим морфолого-генетичне ґрунтознавство – 

одне з небагатьох напрямів знань, віднесених до сільськогосподарської дослідної 

справи, продовжує розвиватися в Україні навіть з використанням космічних тех-

нологій, а також увіковічення його імені у назві Харківського національного агра-

рного університету, є необхідність від нашої держави продовжити цю справу з 

особливою увагою стосовно тих місць, де жив і творив цей геніальний учений. У 

цьому зв’язку доречно дещо перефразувати слова В.І. Вернадського, який писав: 

«Так чи інакше, Докучаєв виявився головою цілої школи російських учених», і з 

впевненістю стверджувати й щодо їхніх колег, які творили на українських землях. 
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Завдячуючи, в першу чергу, дослідженням професора О.О. Петренка, нещо-

давно вдалося документально довести факт перебування В.В. Докучаєва в 

м. Олександрівськ Луганської обл. Відомо, що незвичні за потужністю та три-

валістю посухи кінця ХІХ ст., особливо 1891 р., що охопили чорноземну частину 

Європейської Росії, спонукали до державної зацікавленості в появі сільськогоспо-

дарської дослідної справи як системної багатопрофільної організації. 

В.В. Докучаєв у виступі в Києві на VIII Всеросійському з’їзді з лісової справи за-

пропонував відрядити Особливу експедицію (ОЕ) до степової зони півдня країни, 

де середня кількість днів із суховіями досягала 7–17, а поблизу Луганська – 20–24 

дні. Цю пропозицію підтримали на всіх вищих відповідальних рівнях у державі. З 

цією метою, згідно з вибором В.В. Докучаєва та розпорядженням головного ке-

руючого державним кіннозаводством, міністром Імператорського двору графа 

І.І. Воронцова-Дашкова в 1893 р. було виділено 35 десятин землі Деркульських 

степів для ОЕ на вододілі рік Дон–Сіверський Донець для створення Старобільсь-

кої дослідної ділянки. Цей район більш відомий у географічному відношенні як 

Донецький кряж. Серед основних завдань, як згодом писали – Докучаєвської до-

слідної станції, було проведення гідрогеологічних, геологічних і ґрунтових до-

сліджень. Головним із них стало насадження лісу в степу за планом 

В.В. Докучаєва для потреб сільського господарства або підвищення його врожай-

ності, за даними одного з організаторів галузевого дослідництва на українських 

землях професора П.Ф. Баракова (1858–1919), 5 424 десятин. Крім того, дослідни-

ки займалися регулюванням дощових і талих вод шляхом спорудження гаток, за-

кріплення схилів, ярів і балок. Однак першочерговим завданням Старобільської 

ділянки, на думку В.В. Докучаєва, було виявлення науково-теоретичних підходів 

щодо пошуку оптимального співвідношення між водою, лісами, полями, луками й 

іншими господарськими угіддями для підвищення продуктивності степового зем-

леробства з метою запобігання засух. Сьогодні таке називають адаптивно-

ландшафтним землеробством. Другим знаковим пам’ятником для В.В. Докучаєва 

та ОЕ щодо становлення галузевих дослідницьких розвідок на Донбасі стало 

створення метеорологічної станції на вододілі Деркул–Камишка [151, c. 17].  
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Однак найбільшу допомогу в розгортанні спеціалізованих наукових дослі-

джень цього регіону надали В.В. Докучаєву місцеві прогресивні громадсько-

суспільні діячі, серед яких на перше місце слід поставити його найближчого сора-

тника і не менш знаного вітчизняного вченого-аграрія, що творив на українських 

землях – О.О. Ізмаїльського (1851–1914). Наукові досягнення у фаховому середо-

вищі цього дослідника пов’язані з Полтавщиною, де він до 1896 р. працював 

управителем маєтку В.С. Кочубея – одного із творців вітчизняної сільськогоспо-

дарської дослідної справи як організації. Тривалий час доля О.О. Ізмаїльського 

після від’їзду з Полтави була невідома. Вдалося з’ясувати, що протягом 1896–

1900 рр. він був управителем маєтку ще одного знаного у країні діяча на ниві сус-

пільної агрономії, надзвичайно освіченої для свого часу особистості – 

Л.В. Голубєва (1845–1918). Він мав дипломи про закінчення Рейнського універси-

тету Фрідріха Вільгельма і Королівського вищого сільськогосподарського учили-

ща в Берліні, а також чин колезького асесора та камергера двору Його Величності, 

був членом Імператорського Російського товариства плодівництва та Всеросійсь-

кої сільськогосподарської палати. 

Площа маєтку становила 3 243 десятин, він був частиною земель те-

перішнього м. Олександрівська (до 1961 р. – с. Олександрівка). Як доводять су-

часні історики, воно виявляється найстарішим на Луганщині, а заснував його у 

1772 р. капітан гусарського полку О. Юзбаш, тому воно було назване на його 

честь. Місто розташоване на правому березі Лугань на відстані 8 км від обласного 

центру – м. Луганськ. На власне переконання, сьогодні його в історичному 

відношенні прикрашають дві речі: садиба Юзбаша, збудована в 1772–1779 рр. у 

стилі класицизму як заміська великопанська будівля, а також водночас розплано-

ваний парк, який і нині проглядається.  

З усією цією рукотворною чарівністю В.В. Докучаєв знайомиться особисто. 

Як свідчить офіційно опубліковане його листування, на прохання 

О.О. Ізмаїльського влітку 1898 р. він відвідує Олександрівку. Після цього студен-

ти Новоолександрійського інституту сільського господарства Ульянцев і Багаєв 

теж відвідали садибу Голубєва і виконали дослідження її ґрунтів. В.В. Докучаєв 
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запланував зробити їх агрохімічний аналіз, але, вірогідно, того року не встиг. То-

му невипадково, у своєму листі до О.О. Ізмаїльського він писав: «Я вирішив все 

майбутнє літо віддати на відпочинок; мрію побувати і у Вас в Олександрові». 

Здається, що під час цього перебування обидва вчені узагальнили отримані ре-

зультати польових досліджень. Серед них – особливості водного режиму блюдець 

і розуміння їх місця у розподілі вологи в ґрунті, головне – заклали теоретичні та 

практичні основи степового землеробства, що сьогодні належить до найбільших 

здобутків ведення вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як галузі 

знань до подій 1917 р. Усе викладене дає підстави зберегти для майбутніх по-

колінь садибу в м. Олександрівську.  

У жовтні 1921 р. Донецький губернський відділ народної освіти відкрив на 

основі цього училища Технікум рільництва ім. К.А. Тимірязєва, що досить плідно 

функціонував у садибі Голубєва протягом 20-х рр. минулого століття. Серед його 

випускників цього часу – видатний український учений, один із фундаторів зем-

леробської механіки – академік П.М. Василенко (1900–1999). Він також відомий у 

світі як один з учених, ідеї якого використали американці при створенні колеса 

місяцеходу. Тому, щоб такі традиції успішно продовжувалися, є всі підстави 

Олександрійській міській раді разом з обласними організаціями прийняти пра-

вильне рішення на користь майбутнього – освіченості. Іншим позитивом такого 

рішення може стати створення на основі садиби Юзбаша музею історії Луганщи-

ни (філіалу обласного). У цьому зв’язку не слід забувати, що в ній неодноразово 

зупинялися не тільки нащадки Наполеона, а й Катерини ІІ із князем 

Г.О. Потьомкіним, не кажучи вже про О.О. Ізмаїльського і В.В. Докучаєва. 

Маловідомим залишається також факт ще одного відкриття 

В.І. Вернадського для потреб ґрунтознавства за результатами участі у Ґрунтовій 

експедиції на Полтавщині, яке тільки через двадцять років у завершеній формі 

ствердив академік К.К. Гедройц [170], а саме – теоретичне обґрунтування еволю-

ційного зв’язку солонців із солончаками [250]. Не менш вагомі піонерні відкриття 

зроблено вченим у цей час і для потреб геології. Серед них слід виділити встанов-

лення існування магнітної аномалії поблизу Кременчука. 
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Необхідно також віддати належне й іншим дослідницьким роботам 

В.І. Вернадського з вивчення степових ґрунтів Новомосковського повіту Катери-

нославської губернії, що були проведені в першій половині 1884 р., які згодом він 

узагальнив у спеціальній статті і за рекомендацією В.В. Докучаєва опублікував у 

«Працях Вільного Економічного Товариства» за 1899 р. [252]. У ній, на думку 

Г.В. Добровольського, автор «… виконав одну з перших у ґрунтознавстві робіт з 

вивчення ролі тварин, що мешкають у ґрунті, у формуванні ґрунтів та ґрунтового 

покриву степових областей» [331, c. 29]. Інші дослідники творчої спадщини 

В.І. Вернадського вважають, що в цій публікації був закладений «… перший 

підхід до роботи, яка потім була написана на Україні через 35 років – «Про участь 

живої речовини у створенні ґрунтів» [832, c. 16]. 

Визнання обох карт, а також інших відкриттів на ниві ґрунтознавства галу-

зевими фахівцями мало надзвичайно вагоме значення у формуванні наукових ідей 

ученого, який через десятиліття систематизував серію своїх робіт, що отримали 

назву «наука про біосферу». Значення живої речовини у створенні й розвитку 

ґрунтів визнавалося в ній за основу. Методика дослідження ґрунтів враховувала 

біологічний фактор за самостійно отриманими результатами протягом року. Крім 

того, В.І. Вернадський висловив оригінальні ідеї щодо утворення гіпсу та фор-

мування так званого «супіщаного чорнозему». Поряд із мінералогічними ці ре-

зультати обстеження українських земель багато в чому стали методико-

теоретичною основою створення при фізико-математичному відділенні Імпера-

торської Санкт-Петербурзької академії наук 4 лютого 1915 р. Комісії з вивчення 

природничо-виробничих сил Росії, яку він очолив з 11 жовтня 1915 р. За 

В.І. Вернадським, її першим завданням було вивчення сил, пов’язаних із творін-

нями живої природи: ґрунтовою родючістю, лісовими багатствами, тваринним 

світом, продуктами рослинництва, а також рибними багатствами [36].  

Усі ці ідеї вченого разом з його п’ятьма роботами упродовж 1913–1944 рр., 

що увійшли до розділу «Ґрунти» тому V «В.І. Вернадський. Вибрані твори» 

1960 р., [248, c. 303–334] а саме: «До питання про хімічний склад ґрунтів», напи-

саної в Шишаках на Полтавщині в червні 1913 р.; «Про геохімічний аналіз 
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ґрунтів» (1921); «Про аналіз ґрунтів з геохімічної точки зору» (1936), в якій 

В.І. Вернадський наводить схему хімічного зв’язку ґрунтів з морськими водами, 

що й до сьогодні є обов’язковим атрибутом усіх підручників із ґрунтознавства 

Росії та України; «Біогеохімічна роль алюмінію і кремнію в ґрунтах» (1938); «Про 

значення ґрунтової атмосфери і її біогенної структури» (1944); а також: «Титан у 

ґрунті» (1910), у якій він робить висновок, що «титан при вивітрюванні не вихо-

дить з ґрунту, а, навпаки, збирається та накопичується в ньому» [253, c. 225–259] 

та «Про аналіз ґрунту з точки зору геохімії», про яку, на жаль, не пишуть біографи 

В.І. Вернадського, оскільки вона опублікована як доповідь у Матеріалах 

IV Міжнародної європейської конференції в Римі 1924 р. [903, c. 570], принесли 

не лише славу, як писав згодом академік А.А. Ярилов у заголовній статті до спе-

цвипуску № 7 журналу «Ґрунтознавство» 1945 р. «найстарішому докучаєвцю – 

академіку В.І. Вернадському» [900], а й заклали потужний науково-

методологічний фундамент для вітчизняної сільськогосподарської дослідної спра-

ви як галузі знань. Невипадково сьогодні ґрунтознавство продовжує залишатися 

найрозвиненішим напрямом аграрної науки за рахунок широкого використання 

навіть космічних технологій, але основу всьому заклав професор В.В. Докучаєв зі 

своїм найвидатнішим учнем і послідовником – В.І. Вернадським. 

Без сумніву, розвиток галузевого дослідництва як галузі знань вплинув на 

становлення його і як організації. До цього процесу у Росії, і особливо в Україні, 

В.І. Вернадський мав пряме відношення. Першим кроком у цьому плані слід вва-

жати одноголосне обрання 10 червня 1917 р. та затвердження 19 липня 1917 р. 

[832, c. 21]. В.І. Вернадського головою Сільськогосподарського вченого комітету 

Міністерства землеробства у Петрограді після відставки з цієї посади заслуженого 

професора Університету Святого Володимира С.М. Богданова. До складу Коміте-

ту входили К.А. Тимірязєв, І.П. Бородін, П.М. Червінський, Д.М. Прянишников, 

П.І. Брунов, М.М. Тулайков та ін. [73]. Обрання на пост керівника, створеного ще 

в 1837 р. державного дорадчого органу для розробки питань організації агро-

номічної служби та галузевої освіти, а також створення дослідних станцій було 

закономірним, оскільки В.І. Вернадський до цього часу детально вивчив стан аг-
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рарного питання в країні. Слід згадати і його активну участь у Докучаєвському 

ґрунтовому комітеті при Головному управлінні землеустрою та землеробства як 

члена Комітету з 1913 р. та Ради Комітету – з 1916 р.  

Не так давно відомим дослідником спадщини В.І. Вернадського 

І.І. Молчановим, опубліковані невідомі широкому загалу записи із щоденників, а 

саме роздуми з організації вирішення аграрного питання в Росії до революційних 

подій 1917 р., що доводять про його по-справжньому державницьке бачення про-

блеми галузевого дослідництва. Учений наголошував, що «… рішення аграрного 

питання є … державною необхідністю», а серед шляхів розв’язання на перше 

місце ставив дрібний земельний кредит, потім організацію вищих агрономічних 

шкіл. Третім пунктом значилась «організація дослідних станцій і показових полів 

1-го розряду», «насіннєвих станцій» і «… центральних метеорологічних 

станцій…» для «… правильної постановки землеробської метеорології» та 

«… Ґрунтового Комітету». Все інше, на його думку, повинно бути другорядним і 

«… зосереджуватися біля остова, що даються центральними органами». На пере-

конання В.І. Вернадського, при державній підтримці вирішення аграрного питан-

ня це визначить ідеї соціальної справедливості, державної стійкості, державної 

економії, розумного і максимального використання природних виробничих сил 

держави, зв’язку державного господарства зі світовим і зрівняння цього господар-

ства до рівня даного часу й задоволення державних зобов’язань, розрахунку за 

війну і фінансовими вимогами держави на даний час.  

На таких принципах сприйняття дійсності В.І. Вернадський згодом творив 

власну модель координуючого організаційного початку галузевого дослідництва в 

Україні у роки перших сподівань державності. Завдяки йому Тимчасовий уряд 

уже 28 червня 1917 р. погоджує нове «Тимчасове положення про СГВКУ», згідно 

з яким подальший розвиток Комітету передбачався як багатопрофільного дослід-

ного інституту з лабораторіями та допоміжними установами. Такий підхід по-

вністю відповідав концептуальній ідеї В.І. Вернадського щодо створення мережі 

державних дослідних інституцій, про яку він вперше доповів на загальних зборах 

Комісії з вивчення природних сил Росії ще в грудні 1916 р. Цікаво, що ця ідея 
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В.І. Вернадського реалізувалася в РРФСР 2 травня 1923 р., коли на основі СГВКУ 

було створено Державний інститут дослідної агрономії. 

Отже, є всі підстави вважати, що «українська модель» організаційної побу-

дови галузевого дослідництва, на відміну від російської, була зумовлена специ-

фікою нашої країни щодо питань районування, а отже, спеціалізації ведення 

сільськогосподарського виробництва, із чим В.І. Вернадський був добре обізна-

ний, проводячи свої геолого-мінералогічні дослідження, особливо до подій 

1917 р., з метою вивчення геологічної будови і мінеральних багатств Дніпра, Во-

лино-Поділля, півдня України та Криму. 

Однак в Україні у цьому відношенні все відбувалося по-іншому. Після 

від’їзду 1 червня 1918 р. з Полтави до Києва В.І. Вернадський став активним 

учасником науково-організаційної та культурної діяльності щодо державної 

розбудови в Україні, в тому числі – інституціонального становлення галузевого 

дослідництва. Тривалий час ця сторінка творчості вченого залишалася малодо-

слідженою. Проведені авторські архівні пошуки, а також співробітників єдиного 

на пострадянському просторі Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки 

при ННСГБ НААН показали, що В.І. Вернадський є не лише одним з ідейних 

натхненників створення СГВКУ [107] при Міністерстві земельних справ Україн-

ської Держави гетьмана Скоропадського [222], який офіційно був заснований 

1 листопада 1918 р. наказом № 162 міністра В. Леонтовича [527, арк. 202], але і 

першим його головою згідно з наказом № 172 від 16 листопада 1918 р. по відом-

ству [447, арк. 31]. Як свідчать архівні документи, Комітет був створений за ти-

пом свого російського аналога для «... дослідження кліматичних і ґрунтових особ-

ливостей України» [775, арк. 21]. Разом з О.А. Янатою В.І. Вернадський бере 

участь у розробці першого «Положення», структури і штатів Комітету. Однак 

18 грудня 1918 р. до влади приходить Директорія, та вже 24 грудня наказом № 18 

міністра земельних справ М. Козоріза зобов’язано звільнити всіх, хто «... вороже 

ставиться до української національної справи» [532, арк. 253], а наступним нака-

зом № 29 від 30 грудня 1918 р. введено нове положення – замість призначення 

необхідно обирати голову Комітету [531, арк. 303–304]. З 1 січня 1919 р. цю поса-



180 

 

ду обіймає академік П.А. Тутковський, який до того часу був уже і головою прав-

ління УАН [544, c. 223].  

За умов яскравого прояву націоналізму В.І. Вернадський, який ще 10 червня 

1918 р. чітко сформулював своє завдання щодо його діяльності в Україні, а саме: 

«1) об’єднання українців, які працюють в українському відродженні, однак люб-

лять російську культуру, для них теж рідну, і 2) зберегти зв’язок усіх учених та 

науково-навчальних закладів з російською культурою і аналогічними російськими 

організаціями, але не німецькими» [243, c. 9], звичайно, повноцінно працювати не 

міг. Тому вже 1 січня 1919 р. він пише заяву про вихід зі складу Комітету, незва-

жаючи на прохання й умовляння П.А. Тутковського [63, арк. 1–6] та інших 

провідних учених – членів Комітету. 

Слід також зазначити, що з приходом Директорії УНР почалася 

«українізація» вертикалі влади за допомогою активізації адміністративних форм 

впливу. Українізація, що є природним процесом для держави України, торкнулася 

також усіх функціонуючих науково-освітніх закладів і, безумовно, УАН. У ново-

му її Статуті від 3 січня 1919 р. на виконання Закону Директорії введено поло-

ження, а точніше, доповнення до § 47 і § 57, відповідно до яких слід використо-

вувати українську мову в діловодстві, а всі працівники мають обов’язково знати 

українську мову. Пункт 62 Статуту зобов’язував членів (академіків) УАН при об-

ранні присягнутися на вірність УНР. Крім того, згідно із Законом, що набув чин-

ності 31 грудня 1918 р., обов’язковою умовою було видання наукових статей, 

книг, брошур тільки державною мовою. Слід зазначити, що питання про мову для 

видань УАН стало одним із найголовніших організаційних принципів нової інсти-

туції, як і для СГНКУ [214]. Міністр освіти Української Держави М.П. Василенко 

вважав положення про мову безальтернативним на користь української. 

У «Щоденнику» академіка В.І. Вернадського знайдено запис від 11 травня 

1918 р. про те, що в Україні друк має бути «... українським з правом вирішувати 

мову друкарні самій» або автору. Питання «про мову» неодноразово (9 липня, 

17 серпня, 16 грудня 1918 р.) порушувалося на засіданнях Комісії зі створення 

УАН. Підсумком обговорення стало внесення такого уточнення до § 21 першого 
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«Статуту УАН»: «... всі видання Академії повинні опубліковуватися українською 

мовою. Якщо автор забажає, Академія друкує ту ж саму статтю одночасно такими 

мовами, якими хоче автор: французькою, німецькою, англійською, італійською та 

латиною». У виняткових випадках дозволявся друк іншою мовою, крім зазначе-

них п’яти, але тільки за рішенням загальних зборів Академії і тиражем, що не пе-

ревищує однієї четвертої частини тиражу всього видання українською мовою. 

До речі, такий підхід зберігався і при владі більшовиків (лютий – серпень 

1919 р.). Заради обʼєктивності слід зауважити, що В.І. Вернадський та інші члени 

Академії – Ф.В. Тарановський, С.П. Тимошенко, М.Ф. Кащенко – вважали цю 

норму «не справедливою, бо вона погіршувала умови для російського мови, 

порівняно з англійською, німецькою та французькою, і була недоцільною в інте-

ресах поширення наукових видань УАН». Академіка В.І. Вернадського у «мовній 

проблемі» наукової діяльності як УАН, так і СГНКУ «обурювала» наявність 

«привілеїв» німецькій мові порівняно з російською, а отже, як він вважав –

домінування однієї культури над іншою, з цієї причини для В.І. Вернадського, 

справжнього патріота своєї вітчизни, такий підхід був неприйнятним. Без сумніву, 

ситуація, що виникла, стала джерелом ускладнень і незручностей у роботі 

В.І. Вернадського, тому реакція академіка на те, що відбувається, була негатив-

ною, а запропоновані умови – неприйнятними. 

Зміни відбулися з першим приходом радянської влади в Київ, і 2 квітня 

1919 р. В.І Вернадський повертається до членства в СГВКУ, допомагає налагоди-

ти творчі зв’язки з колегами з Петроградського Комітету, стає одним з ініціаторів 

зміни його назви на науковий, і також приєднання Комітету як окремої структур-

ної складової до УАН згідно з новим його «Статутом» від 1 лютого 1920 р. [819, 

арк. 10–11]. На це було позитивне рішення Загальних зборів УАН від 15 березня 

1920 р. Архіви доводять, що членом СГНКУ В.І. Вернадський був до 20 вересня 

1921 р. [533, арк. 38–39].  

Таким чином, завдячуючи В.В. Докучаєву, а особливо – В.І. Вернадському, 

було відпрацьовано весь механізм, що організаційно успішно функціонує до сьо-

годні, а саме: 1) виконання галузевих досліджень при постійно діючих інституціях 
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(дослідні господарства, станції та інститути); 2) комплекс проведення лаборатор-

них, вегетаційних і польових досліджень, а також аналітичних виконується за 

спеціально розробленими і затвердженими методиками; 3) усі дослідницькі робо-

ти здійснюються як державне бюджетне замовлення. Такий підхід був відпрацьо-

ваний ще за царської доби, але остаточно ствердився в радянські часи й продов-

жує досить вдало функціонувати до сьогодення під координаційним початком 

НААН, або єдиним органом, наявність якого теж передбачалася В.І. Вернадським 

як четверта складова всієї української моделі існування сільськогосподарської до-

слідної справи як організації. 

Висновки до розділу 2 

Становлення й піднесення галузевої науково-освітньої думки безпосередньо 

пов’язані з етапами розвитку вітчизняного сільського господарства. Проведений 

історіографічний аналіз трансформації поняття «сільське господарство» доводить, 

що його смислове наповнення змінювалося, передусім, під впливом накопичення 

нових знань і практичних умінь щодо його складових. Предметом спеціальних 

визначень з боку провідних учених та освітян, а також енциклопедичних видань 

воно стало на початку ХІХ ст. й еволюційно змінювалосяу смисловому наповнен-

ні складових практично до сьогодення, пройшовши певний шлях пристосованого 

співіснування з поняттям «агрономія» і «землеробство» протягом ХІХ ст. та увіб-

равши ще й тваринницьку складову, а також переробку рослинницької і тварин-

ницької продукції, особливо впродовж першої половини ХХ ст. За часи держав-

ності все разом законодавчо розглядається ще і як провідна галузь економіки. 

Проведено періодизацію становлення і розвитку вітчизняного сільського го-

сподарства як предвісника та основного замовника галузевого дослідництва. Пе-

рший етап – від 400300 тис. рр. до VIVII ст. н.е., або період архаїчної історії 

України. У ньому сформувалася сучасна флора і фауна, відбувалося одомашнення 

тварин та збирання плодів, виникли дві форми господарювання – землеробство і 

скотарство, що згодом об’єдналися в поняття «сільське господарство». Воно роз-

вивалося через відповідні культури шляхом розселення на території сучасної Ук-

раїни, в тому числі за рахунок поширення спочатку бронзових, а потім залізних 
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знарядь виробництва. З появою протоміст і первісних держав виникла первинна 

регуляторна політика щодо реалізації вирощеної галузевої продукції. Велике пе-

реселення народів (IVVII ст. до н.е.) заклало традиції ведення сільського госпо-

дарства, а утвердження християнства на українських землях, починаючи з Херсо-

неса (кінець V ст. – перша половина VII ст. н.е.), дало можливість адаптувати нові 

польові й овочеві культури, а також зайнятися їх первісною переробкою.  

Другий етап розпочався з формування протодержавного об’єднання «Русь» 

або «Руська земля» з центром у Києві в VIVII ст. і тривав до створення монголо-

татарської держави – Золота Орда в 1242 р. зі столицею Сарат-Бату в пониззі 

р. Волга. Поява у слов’ян писемності з 858 р. дала можливість у різних літописах 

передавати сільськогосподарський досвід, що активно поширювався, завдячуючи, 

в першу чергу, широкому ствердженню християнства, починаючи з 988 р., та його 

форпостів із середини Х ст. у вигляді кам’яних церков та шкіл при них. Завдяки 

Літописному зводу князя Володимира (996997) виникли елементи офіційного 

регулювання всіх складових, у тому числі й потреб сільськогосподарського виро-

бництва. Те саме відбувалося, наприклад, за рахунок карбування монет з 990-х 

років. Усе разом законодавчо отримало більш дієвий механізм із прийняттям 

першого юридичного кодексу – «Правди Ярослава» (10151016), а також доопра-

цьованого його варіанта (1072). Згідно з укладанням юридичних норм «Уставу» 

Володимира Мономаха з 1113 р. обмежувалися високі лихварські відсотки та за-

боронялося закабалювати селян-закупів. Удосконалення відбулися з появою нової 

редакції правових норм на Русі  Поширення Руської правди (11201130). Пере-

виданий у 1073 р. «Ізборник» став першим енциклопедичним довідником 

слов’янською мовою, де розглядаються навіть окремі технологічні аспекти виро-

щування польових культур, що отримує ще більший розвиток у першому літопис-

ному зведенні «Повісті временних літ» (1113). У 1187 р. з’явилася перша літопис-

на згадка про Україну. 

Третій етап (12421650)  ведення сільського господарства за часи «Га-

лицько-Волинської Руси» у складі Великого Князівства Литовського, Польського 
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Королівства та Козацької держави до початку правління Петра І. Накопичення 

через літописні джерела відомостей про ведення сільського господарства через 

Києво-Печерський патерик (перша половина XIII ст.), Галицько-Волинський (дру-

га половина XIII ст.) та Іпатіївський літопис (друга половина XV ст.). Законодавче 

регулювання всіх складових здійснювалося через Віслицький статут або кодекс 

законів Польського Королівства з 1347 р., укладений у 1425 р. перший реєстр 

міських ремісників у Львові та згодом – у Києві. Запровадження протягом 

14331434 рр. земських і громадських судів для вирішення різноманітних спорів, 

з 1435р.  обмеження галицькою шляхтою права селян переходити від одного 

землевласника до іншого. Виникнення козацтва (XV ст.). Встановлення привілеїв 

Київській землі Литовським князем Сигізмундом Казимировичем, що гарантував 

князям і шляхті збереження права земельної власності, вільного розпродажу 

маєтків та передачі їх у спадок (1509), а також затвердження власності після пере-

пису шляхти Великого Князівства Литовського – «Попись земська» (1528), що 

законодавчо регулювалася після запровадження у 1529 р. спочатку через перший 

Литовський статут, а потім з 1566 р. її другого доопрацьованого кодексу законів 

Великого Князівства Литовського. Згідно з Законом від 1543 р. заборонявся викуп 

селян на волю. Упродовж XVIXVIII ст., з 1544 р. починається запровадження 

освітньої природознавчої університетської підготовки для вихідців з українських 

земель у протестантському університеті Кенігсбергу. Проведення першої 

офіційної аграрної реформи у Великому Князівстві Литовському «Уставу на во-

локи», що збільшила селянські повинності та прив’язувала селян до землі (1557). 

Перші виступи селян проти влади під керівництвом І. Болотникова (16061607). 

Створення французьким інженером Г. Левассером де Бопланом історико-

топографічної праці «Опис України» (16301647) або першого нецерковного 

довідкового галузевого видання, в якому він подає опис способів життя селян і 

ведення ними сільського господарства. Початок викладання предмета основ 

сільського господарства Іоанікієм Галятовським (початок XVIII ст. – 1688 р.) при 

Києво-Могилянському колегіумі. 17 жовтня 1659 р.  підписання Переяславської 
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угоди щодо правового та політичного становища козацької України у складі Мос-

ковської держави. У цілому весь процес характеризується низьким рівнем розвит-

ку, фактично відсутністю промисловості, ізольованістю від розвинених європей-

ських країн. Розвиток галузі представляли бортництво і конярство. 

Четвертий етап почався або, швидше, збігся з особистим баченням май-

бутнього країни Петром І. За допомогою урядових рішень почали проводитися 

реформи. Започатковано вирощування ячменю у Сибіру, збір врожай за допомо-

гою коси, покращувалося луківництво, поширювалася такі культури, як картопля, 

кукурудза, лікарські рослини, тютюн, розвивалося вівчарство і конярство. У 

XVIII ст. культурно вирощувана картопля почала замінювати у харчуванні житнє 

борошно, засмічене ріжками, що в середньовіччя було причиною масових 

отруєнь, вражаючих сотні тисяч людей і тварин, відомих як епідемія ignissacer  

«святого вогню» або «вогню святого Антонія». Почався друк перших книг про 

ведення сільського господарства: з 1718 р. щорічно 23 назви. Більшість із них 

були перекладені з інших мов. З середини XVIII ст. публікувалися практичні ре-

комендації вітчизняних учених: М.В. Ломоносова «Про шари землі» (1763) і його 

переклад з німецької «Ліфляндської економії» (1747), А.Т. Болотова з його пер-

шими в країні сільськогосподарськими журналами «Сільський житель» 

(17781779) та «Економічний журнал» (17801789), М.Г. Ліванова «Настанови до 

умоглядного і діловодного землеробства» (1786), І.М. Комова «Про землероб-

ство». Поява першого державного законодавчого органу, що, з-поміж іншого, ре-

гулював відносини в сільському господарстві, з 1719 р.  Камер-колегія.  

П’ятий етап (18611917) має два періоди, пов’язані з реформами: скасу-

вання кріпацтва і столипінська. Перша з них, «… змінивши селянське повсякден-

ня…» [43, c. 123], підняла на новий рівень патріотичні бажання громадян вивчати 

власні природні багатства, а головне  мати вітчизняний продукт сільського гос-

подарства, а не винятково його іноземний аналог. Столипінська реформа дала 

шанс вітчизняному аграрному сектору економіки стати провідним у світі. 

Об’єднувальною рисою цих етапів є те, що технічний прогрес менше впливав на 
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розвиток вітчизняного сільського господарства порівняно з іншими галузями 

промисловості на відміну від ґрунтово-кліматичних та економічних чинників. За 

даними «Великої Радянської енциклопедії» (1972) щодо оцінки царського часу, то 

«… тваринництво в Росії було однією з найбільш відсталих галузей сільського 

господарства». 

Шостий етап виокремлюється колективним веденням сільського господар-

ства і відповідним науково-освітнім забезпеченням його  планового розвитку. 

Певною мірою він мав своє продовження в Україні з 1920 р. по грудень 1999 р. 

Наступний  сьомий етап  вже радикально розділяє Україну і Росію щодо 

ведення аграрного сектору економіки. В Україні його можна трактувати як адап-

тацію ведення сільського господарства в умовах декларованої виконавчою вла-

дою приватної власності на землю з урахуванням потреби європейської інтеграції 

і світової глобалізації. Це можна розглядати як повернення до всього того, що 

відбувалося у вітчизняному сільському господарстві до 1917 р. [77, c. 69–70]. 

Трансформаційний поступ у розумінні понять «сільське господарство» і 

«сільськогосподарська дослідна справа» для його потреб відбувався в межах умо-

вного періодизаційного формату розвитку вітчизняної аграрної галузі. Станов-

лення галузевого дослідництва з кінця ХVIII ст. відбувалося самобутнім шляхом 

за рахунок приватної ініціативи, а не як результат діяльності спеціальних науко-

вих установ. Завдячуючи здобуткам великої плеяди видатних вітчизняних учених-

аграріїв і прогресивних господарів, а також дієвій системі взаємодоповнюючих 

заходів, в першу чергу з боку держави, на межі ХІХ–ХХ ст. відбулося офіційне 

формалізоване ствердження сільськогосподарської дослідної справи як галузі 

знань та організації.  

Перші визначення поняття «сільськогосподарська дослідна справа» нале-

жать до 80-х рр. ХІХ ст. і еволюціонують до кінця 90-х рр. ХХ ст. Із середини 90-

х рр. ХІХ ст. вчені-аграрії вперше піднімають питання про вивчення природних 

явищ (Ізмаїльський О.О.), розвиток мережі дослідних установ (Костичев П.А.), а 

також розроблена перша методика проведення дослідів (Зайкевич А.Є.) для по-

треб агрономії, яку розуміли як науку про вирощування рослин, розведення і ут-
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римання тварин, про економічні основи організації переробки сільськогоспо-

дарських продуктів. У цей період розгорнулися найбільші дискусії методичного 

характеру щодо місця агрономії в загальному вимірі галузевих знань та умінь в 

історії існування вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи у контексті 

еволюції галузевої наукової думки (Даль В.І., Золотов В., Толь Ф., Богданов С.М., 

Франкфурт С.Л., Сазанов В.І., Сльозкін П.Р., Стебут О.І. та ін.). На початку дру-

гого десятиріччя ХХ ст. вперше здійснено спробу визначити поняття «сільсько-

господарська дослідна справа» пристосовано до вітчизняної агрономії, або, за то-

гочасним визначенням, сільськогосподарської науки. Крім того, чітко ствер-

джується, що галузеве дослідництво – основоположна складова сільськогоспо-

дарської науки (Дояренко О.Г., Ротмістров В.Г.). З розвитком складової сільсько-

господарської науки – сільськогосподарської економіки, постає можливість оці-

нити ефективність всього новітнього у дослідництві (Бараков П.Ф.). Проте понят-

тя «сільськогосподарське дослідна справа» як таке та її функціонування як 

виключно державний запит або зацікавленість не змогли повноцінно розвинутися 

до подій 1917 р. Відсутність належного масиву теоретичних знань, достатньої 

кількості спеціально підготовлених кваліфікованих кадрів та суттєве відставання 

отриманих дослідницьких результатів вітчизняних учених від реальних успіхів 

закордонних колег багато в чому гальмувало подальшу еволюцію складових галу-

зевого дослідництва. 

Організаційне структурування науки відбулося упродовж 1884–1931 рр. 

(дослідні поля – дослідні станції – крайові станції – інститути – галузева акаде-

мія). Методики проведення польового та вегетаційного дослідів розробляються і 

друкуються, наприкінці ХІХ ст. з’являються постійно діючі дослідні установи, що 

разом сприяє появі вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як складо-

вої природознавства та культури нації. Зусиллями відповідальних з боку держави 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відбулося відпрацювання всіх регламентую-

чих документів, функцій та понять, що супроводжують процес організації до-

слідництва. Державною необхідністю сільськогосподарська дослідна справа стала 

тільки після остаточного встановлення радянської влади на преважній більшості 
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українських земель з 1920 р. Надалі удосконалювалось і поглиблювалось смисло-

ве наповнення основоположних принципів ведення сільськогосподарської до-

слідної справи (проведення спеціальних досліджень на основі постійно діючих 

інституцій відповідно до розроблених та затверджених методик (інструкцій) за 

державним замовленням) (Чаянов С.К., Філіповський О.К., Константнов П.Н., До-

яренко О.Г. та ін.). Новий якісний етап у формуванні теоретико-методологічного 

та функціонального наповнення поняття «сільськогосподарська дослідна справа» 

розпочався з 20-х рр. минулого століття (Вольф М.М., Недокучаєв М.К., Туш-

кан П.Ф., Шишкін М.С., Захаров С.О.) у супроводі політизованого державницько-

го контролю (Соколов М.С., Заславський Е.Й., Рожественський Б.М.). Після масо-

вих репресій та війни продовжилось видання вже соціалістичних енциклопедич-

них видань з більшою часткою теоретизації галузевого дослідництва. Класичне 

визначення й розуміння складових поняття «сільськогосподарська дослідна спра-

ва» (Константинов П.Н.) у середині 1950-х рр. доповнили методологічні та філо-

софські аспекти розвитку галузевого дослідництва (Сазанов В.І.), бачення агро-

номії як основи наукового забезпечення ведення сільського господарства (Вербін 

А.А.) та конкретизація переліку галузевих напрямів, що наповнюють поняття 

«сільськогосподарська дослідна справа» («Велика Радянська енциклопедія»). По-

дальша теоретизації процесу дослідництва сприяла розвитку всебічності визна-

чення й удосконалення поняття «сільськогосподарська дослідна справа» як тако-

го, а також розгляду її історичного поступу з урахуванням вже новітніх наукових 

знань (Воробйов С.А., Власюк П.А., Пшеничний Н.І., Доспєхов Б.О., Бука А.Я.). 

Сьогодні є всі підстави внести деякі зміни і доповнення до періодизації ета-

пів творчості В.І. Вернадського, а саме: нижньою межею першого етапу вважати 

1884 р., тобто від участі вченого в ґрунтовій експедиції В.В. Докучаєва з обсте-

ження Нижньогородської губернії. Основним доповненням вважаємо обов’язкове 

введення через усі чотири етапи морфолого-генетичного ґрунтознавства, до ста-

новлення й розвитку якого В.І. Вернадський мав пряме відношення впродовж усі-

єї своєї творчості. З приводу останнього твердження розроблена спеціальна пері-

одизація: 1882–1906 рр. – громадська діяльність у Петербурзькому і Московсько-
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му університетах; 1906–1917 рр. – законодавча: член Державної Ради (1906) та 

науково-організаційна: директор Геологічного і мінералогічного кабінету Росій-

ської академії наук, голова Комісії з вивчення природних продуктивних сил Росії 

(з 1914 р.) і очільник Вченого комітету Міністерства землеробства (1917); 1918–

1922 рр. – державотворча: засновник і перший президент УАН (1918), голова 

СГНКУ (1918), ректор Таврійського університету (1920–1921) та організатор і пе-

рший директор Радієвого інституту; 1922–1926 рр. – науково-освітня у Сорбонні 

(Франція); 1926-1941 рр. – науково-організаторська з перетворення Відділу живої 

речовини в Біогеохімічну лабораторію АН СРСР (1929), організатор і голова Ко-

місії з вивчення важкої води (1934), організатор Міжнародної комісії з визначення 

віку порід радіоактивними методами (1937), організатор й голова Метеоритного 

комітету та Комісії по ізотопах (1939). 

Вражаючі успіхи від запровадження системного галузевого дослідництва в 

Україні, ведення якого В.І. Вернадський розглядав як виключно державну справу, 

дало можливість запропонувати окрему від Росії модель його координуючого по-

чатку. Можна стверджувати, що такий підхід в існуванні сільськогосподарської 

дослідної справи в Україні залишився незмінним і через 100 років, незважаючи на 

те, що сільським господарством у країні займається близько 29 % населення, а не 

85 %, коли він був запропонований В.І. Вернадським.  

В.І. Вернадський залишив нащадкам три головні передбачення: Ідею про 

геологічну вічність життя – біосферу; Ідею про геологічну роль людини і людст-

ва; Розуміння людьми зростаючої ролі науки взагалі та як основної сили будівни-

цтва ноосфери і біосфери. У системі останньої складової вчений особливе місце 

надавав ґрунтам і науці про них – ґрунтознавству. Здійснивши під керівництвом, у 

першу чергу свого вчителя – професора В.В. Докучаєва, помітний внесок в її 

практику і, головне – теорію серією своїх фундаментальних статей за 1913–

1944 рр., він також сприяв переведенню сільськогосподарської дослідної справи з 

розряду виключно прикладних у фундаментальні. Хоча такий підхід класичні 

біологи продовжують всіляко заперечувати на свою користь. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ, 

ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ 

СПРАВИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. 

 

Сільськогосподарська дослідна справа як одна із основоположних складо-

вих галузевої науки остаточно формалізовано зорганізувалась на переважній бі-

льшості сучасних українських земель у першій половині 80-х рр. ХІХ ст. і продо-

вжує залишатися наймолодшою спеціальною дисципліною у лоні сучасного при-

родознавства та культури нації. Як стверджували творці комуністичної ідеї: 

«… культура, якщо вона розвивається стихійно, а не підпорядковується свідомо-

му керівництву, залишає після себе пустелю…» [495, c. 32]. Таке розуміли всі си-

стеми влади, побудовані й на приватній власності на основні засоби виробництва. 

Тому через законодавчу систему впливу відпрацьовувалися власні підходи щодо 

координації ведення наукового забезпечення для провідного сектору економіки – 

сільського господарства. Результати дослідження цього питання відображено в 

численних публаціях автора дисертаційної роботи [74; 75; 83–89; 92; 91; 96; 97; 

100–105; 110; 111; 119; 121; 122; 124; 131; 138; 140; 142–145; 156; 165; 167; 175; 

177; 180; 190; 194; 200; 203; 207; 224; 225; 231; 233; 236; 241]. 

Як стверджував один із вітчизняних істориків галузевого дослідництва ми-

нулого століття М.С. Соколов: «Дослідна справа в колишній Російській імперії 

виникла значно пізніше, ніж в інших європейських державах» [793, c. 34], а 

Б.К. Єнкен висловлив думку, що «… від самого початку дослідні установи наро-

джувалися у нас в Росії у формі колективних дослідів і лише в подальшому вили-

лися у форму суспільних дослідних установ типу Полтавського дослідного поля і 

надзвичайно близьких йому земських і приватних суспільних дослідних станцій 

або дрібних земських дослідних та дослідно-показових ділянок» [363, c. 1]. 

Вважається, що вітчизняна сільськогосподарська дослідна справа як органі-

зація веде свої витоки від садово-паркових ландшафтних ансамблів або ботаніч-
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них садів аристократії ХVІІ–ХVІІІ ст. [360] У першу чергу мова йде про 

П.А. Демідова (1710–1786) та О.К. Розумовського (1748–1822). Згідно з катало-

гом, виданим першим із них у 1786 р., в його власному саду росло 4 363 види рос-

лин, не враховуючи культур із південних країн у восьми стаціонарних теплицях. 

Не менш вагомими науковими здобутками міг пишатися ботанічний сад онука 

Катерини ІІ  графа О.О. Бобринського, а найбільше щодо розведення квітів у 

своїй теплиці [358, c. 141]. Результати багаторічних досліджень з регулювання 

довжини цвітіння він виклав у відповідному практичному керівництві [51, c. 35–

39]. Власними дослідженнями встановлено, що їх практичною основою стали 

плодові сади або, так звані, «раї» Київської Русі ІХ ст. За часів Ярослава Мудрого 

відомості про ведення плодівництва набувають системності в організаційних фо-

рмах і потрапляють через літописи в Європу [312, c. 7]. Перша державна зацікав-

леність мати реальні практичні результати від знань та умінь щодо сільськогоспо-

дарського промислу в країні належить царю Олексію Михайловичу (1629–1676), 

який заснував агрономо-тваринницьке дослідне (показове) господарство на тери-

торії теперішнього Ізмайлівського парку культури та відпочинку у Москві [68, c. 

42]. На цей час припадає утвердження назви «Україна» у світовій картографічній 

практиці завдяки створенню протягом 1648–1650 рр. першої її карти та атласу 

французом Гійомом Левассаром де Бопланом (1600–1673) [123, c. 21–28].  

Після цього пріоритети щодо організаційних змін у ствердженні галузевого 

дослідництва як державна ініціатива закріплюються за Полтавщиною, передусім в 

агрономії. Перший крок був зроблений російським царем Петром І під час пере-

бування у Лубнах після Полтавської перемоги над шведами у 1709 р. За його «ве-

лінням» засновується казенна так звана «запасна аптека», яка окрім збору дикоро-

слих лікарських рослин займалась і їх вирощуванням. При ній була облаштована 

лабораторія для виготовлення ефірних олій та отримання екстрактів, а також два 

ботанічних сади у м. Лубни у Петровських Левадах і с. Терни Лубенського повіту 

в чотирьох верстах від Лубен, по 50 десятин кожна. Як писав згодом 

М.М. Монтеверде, таким рішенням було «… покладено початок розведення лі-

карських рослин» [521, c. 4] або ведення рослинництва на науковій основі. У 1720 
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р. в Лубнах відкривають першу державну аптеку. Протягом ХVІІІ і до початку 

ХІХ ст. вона була єдиною в Російській імперії, що постачала ліки для потреб вій-

ська і трави для аптек країни. Однак досить швидко починання Петра І «…стихло 

і надовго…», щоб «… на фоні світової війни відродитися знову, але вже  на нових 

початках, що забезпечували справі культури та обробки лікарських рослин вели-

кий успіх…» [411, c. 57]. Якщо не рахувати ініціативу генерал-губернатора князя 

А.Б. Куракіна щодо відновлення діяльності першої аптеки з вирощування 30 лі-

карських рослин у Полтаві 1806 р., створення так званої «вільної аптеки» Фран-

цом Делєм в Лубнах у 1809 р. і щось подібного С.Н. Снапіром у 1878 р. в м. Кре-

менчуці, після закриття військовим відомством у 60-х роках ХІХ ст. Лубенської 

казенної аптеки і ботанічних садів, інститутизація цього напряму рослинництва 

відбулася тільки у 1916 р. Того року за ініціативи, насамперед, П.І. Гавсевича 

створюється чи не перша в Європі – Лубенська дослідна станція лікарських рос-

лин саме на основі Петровської Левади, виділеної для цих цілей у 1709 р. Петром 

І [183, c. 92–98]. У 1923 р. її переведено до с. Березоточа, а сьогодні вона функці-

онує як окрема Дослідна станція лікарських рослин у системі Інституту агроеко-

логії та природокористування НААН. Що стосується іншого ботанічного саду, то 

він нині є складовою Лубенського лісового коледжу НУБіП України, що свої іс-

торію веде від створеної Полтавським губземством у 1891 р. Лубенської сільсько-

господарської школи [94, c. 45; 155]. 

Слід наголосити, що до Петра І у країні взагалі не було жодного органу, 

який би керував чи управляв веденням сільського господарства. Перша подібна 

установа  Камер-колегія  була заснована у 1719 р. за особистого сприяння царя. 

З-поміж іншого їй доручалося, при можливості, розвивати землеробство, збільшу-

вати приплоди худоби та рибну ловлю. Новоутворення ще мало назву  Колегія 

окладних зборів, тому для неї займатися землеробством розглядалося як поба-

жання або урядове доручення, що діяло до ліквідації відомства у 1785 р.   

Визнано, що перша класична дослідна агрономічна або, швидше, агрохіміч-

на станція у світі, пристосовно до сучасного розуміння її значення, була створена 

французом Ж.-Б. Буссенго (1802–1887) у власному маєтку Бехельбронне (1835). 



193 

 

На українських землях відлік організаційних основ галузевого дослідництва є під-

стави вести від створення Указом царя від 14 серпня 1721 р. «Польової аптеки 

Малоросії» у Лубнах на Полтавщині у вигляді плантацій лікарських рослин. На-

ступним кроком стало дослідне поле при першій вітчизняній сільськогосподарсь-

кій школі в с. Богоявленському біля м. Миколаїв, створеної М.Г. Лівановим 

(1790) [223]. Згодом ад’юнкти  – викладачі цього закладу перейшли до створеного 

іменним Указом від 30 квітня 1797 р. «Про заснування  школи практичного зем-

леробства» біля с. Чарлево (нині – с. Терлево) до дослідного поля із 60 десятина-

ми землі, на якому застосували семипільну сівозміну з елементами травостояння, 

розташованим між м. Пушкіно та м. Павловське біля Санкт-Петербургу. До речі, 

весь п’ятирічний термін існування школи її директором працював уродженець 

Харківщини, випускник Києво-Могилянської академії, протоієрей 

А.А. Самборський (1732–1815). Велику надію на випускників школи покладав 

Департамент наділів. Відповідно до його «Доповіді» від 20 лютого 1801 р. «Про 

введення до вжитку у селах Удільного відомства правил хліборобства і господар-

ства у практичній землеробській школі, що викладаються» був прийнятий спеціа-

льний закон. Згідно з ним були запроваджені: 1) посади особливих агрономів-

«наставників», які повинні були ввести вивчення правил сільського господарства; 

2) у кожній губернії запропоновано невеликі експериментальні «запашки»; 

3) «зразкові запашки» запроваджувались у поселеннях надільних селян шляхом 

виділення землі випускникам Павловської практичної школи землеробства «…для 

завдання п’ятипільної сівозміни і травʼяного господарства» [255, c. 13]. На посади 

«наставників» відомчим рішенням призначалися випускники Імператорського 

Московського Університету, що закінчили школу практичного землеробства. Пе-

ршими з них стали колезькі асесори Черепанов і Флавицький та титулярний рад-

ник Гребницький. Що стосується першого дослідного поля із вказаним набором 

завдань, то воно було облаштоване у с. Поляни Заможської волості Михайловсь-

кого приходу Смоленської губернії. За короткий термін кількість «запашок» збі-

льшилася до 13-ти. Через, насамперед, кадрові проблеми нововведення не дійшло 
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до українських земель. Але його принципи знайшли згодом своє втілення, в пер-

шу чергу на Полтавщині. 

Сучасні російські історики вважають, що з відкриттям Малиновської земле-

робської школи у країні офіційно ствердилася державна зацікавленість у розвитку 

галузевого науково-освітнього процесу, до речі, раніше, ніж у Франції, Німеччині 

та Англії. Підґрунтя такого висновку вони вбачають у реалізації ідеї Катерини ІІ 

через «Доповідну записку» генерала-прокурора князя О.М. Самойлова на ім’я ім-

ператора Павла І від 17 березня 1797 р. «Про зобов’язання Експедиції Державного 

Господарства, Опіки іноземних і сільського господарства». У ній, крім інших 

пропозицій, передбачалося «… віднайти надійні і корисні засоби для проведення 

в кращий стан землеробства, ремесел…» [891, c. 30–31]. «Експедиція» проіснува-

ла до 1803 р., згодом усіма питаннями ведення сільського господарства в країні 

почало відати спочатку Міністерство внутрішніх справ, а з 1811 р.  Міністерство 

фінансів через Департамент державних маєтностей. На основі цього підрозділу 

царським указом 1837 р. створюється Міністерство державних маєтностей на чолі 

з П.Д. Кісільовим [44, c. 41]. До речі, завдяки його десятирічному керівництву кі-

лькість сільських училищ збільшилася від 60 до 2 551, а учнів  з 1 800 до 

110 994 осіб. Хоча на 40 млн тодішніх селян у країні відсоток освіченості продов-

жував залишатися низьким. Стосовно українських земель деякою мірою держав-

ній організаційній зацікавленості у тому, щоб поряд з іншим займатися землероб-

ством і всім, що сприяє підвищенню його рівня, можна вважати Указ Катерини ІІ 

від 10 листопада 1764 р., коли було скасовано гетьманство України або автоном-

ний устрій у складі Російської імперії і запроваджено на Лівобережній частині 

Малоросійську колегію на чолі з графом П. Румянцевим-Задунайським.   

Якщо не рахувати Акліматизаційний сад І.Н. Каразіна на хуторі Основ’янці 

Богодухівського повіту Харківської губернії з 1809 р., де він «… вперше на Укра-

їні у широких масштабах ставив досліди з акліматизації закордонних деревних 

порід…» [724, c. 11] та проводив фенологічні спостереження за ними, першою 

спеціалізованою науковою інституцією агробіологічного профілю став Нікітський 

ботанічний сад (1812). З його створенням фактично закінчується виключно попу-
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ляризаційний період ведення галузевого дослідництва при несистемній державній 

зацікавленості.  Як не дивно, все відбувалося шляхом пропаганди результатів іно-

земного дослідництва та ще й за рахунок державної підтримки. Так, на початку 

40-х рр. ХІХ ст. почався пошук шляхів з поліпшення ведення вітчизняного сільсь-

кого господарства. Серед таких заходів – запровадження курсів для сільських го-

сподарів-практиків. Однак викладачів для їх проведення було вирішено підготу-

вати за кордоном. Для цього обрали трьох кращих випускників природничого від-

ділення Санкт-Петербурзького університету. З-поміж них був і С.М. Ходецький, 

який, повернувшись після двох років навчання, протягом 1844–1851 рр. як універ-

ситетський ад’юнкт під егідою Харківської навчальної округи взимку читав лекції 

для бажаючих, а влітку допомагав закріпити знання безпосередньо у полі. Пра-

цюючи професором кафедри сільського господарства та лісівництва Університету 

Св. Володимира у Києві, цей відомий учений, педагог та організатор  галузевого 

дослідництва у курсі лекцій щодо використання у вітчизняній практиці закордон-

ного досвіду зазначав: «Загальні рекомендації… можна прийняти, конкретні треба 

ж замінити власними, зробленими на основі спостережень у своїй країні… Запо-

зичуючи, ми повинні водночас створювати своє самобутнє…, зате таке застосу-

вання науки дасть найсприятливіші для економіки країни наслідки» [863, c. 174].  

Царська Росія досить тривалий час робила спроби започаткувати так звані 

зразкові господарства за типом іноземних для «… підняття рівня сільськогоспо-

дарської промисловості… шляхом демонстрації особам, що не мають особливої 

підготовки для цього…, працюючи за таких самих умов, в яких існує дане зразко-

ве господарство» [569, c. 842]. Перші системні спроби на рівні імперії запровади-

ти зразкові селянські садиби були зроблені у 40-х рр. ХІХ ст. Але експеримент не 

реалізувався. Наступний підхід до «зразковості» мав більш вузькоспеціалізований 

напрям. Так, у 1852 р. засновується зразкова тютюнова плантація при Бессарабсь-

кому училищі садівництва, а в 1881 р. – зразковий бджільник при Пензенському 

училищі садівництва. Утримання таких дослідницьких установ впроваджувально-

го типу брала на себе держава, і, враховуючи їх просвітницьке значення, в основ-

ному відкривала при навчальних закладах. Наприкінці ХІХ ст. зразкові господар-
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ства стали обов’язковою складовою при закріпленні студентами отриманих галу-

зевих знань, а також практичної роботи через навчальні ферми, навчальні госпо-

дарства тощо. Продуктивність окремих навчальних зразкових господарств іноді 

перевищувала основні показники діяльності приватних господарств. 

Іншим прикладом щодо спроби запозичення іноземного досвіду стали так 

звані військові поселення, які доречно розглядати як військово-економічний про-

ект царського уряду. Історія військових поселень у країні пов’язана ще з Москов-

ською державою, коли військо утримувалося за рахунок «служивих людей», для 

яких виділяли спеціальні ділянки землі. За часи царя Михайла Федоровича існу-

вали полки іноземного строю, що в середині XVII ст. були переведені на права 

поселених військ, у тому числі на українських землях або Слободсько-

Українській губернії. Поряд із військовою службою вони активно займалися хлі-

боробством. Наступним кроком стала ініціатива Олександра І, що зацікавився ор-

ганізацією прусського ландверу, коли солдати поєднували військову службу з ве-

денням особистого господарства і тому дешево обходилися казні. Перше такого 

типу поселення було засновано в 1810 р. у Могилевській губернії, але державне 

ствердження відбулося відповідно до іменного Указу від 9 липня 1817 р. Напри-

кінці царювання Олександра І у Харківській, Херсонській і Катеринославській 

губерніях налічувалося 16 кавалерійських полків. Загальна чисельність осіб у ко-

рпусі військових поселень на чолі з генералом І.О. Віттом у той час досягала 

748 тис. при загальних витратах на облаштування 26 млн. руб. Варто зазначити, 

що ведення господарювання підпорядковувалося наказам командирів, тобто не 

враховувалася технологія вирощування польових культур. Досить швидко діяль-

ність більшості військових поселень почала занепадати. Новим поштовхом до їх 

піднесення стало урядове рішення, прийняте у 1832 р., коли була розмежована 

система управління військовими поселеннями щодо виконання функцій. Також 

важливим стало положення урядового рішення, що чітко регламентувало тих, хто 

відносився до поселенців-господарів [750, c. 59]. До їх числа було віднесено і міс-

цевих мешканців, що були здатні до стройової служби у віці від 18 до 45 років та 

мали власне господарство, а також одружені. Наступним кроком став рівномірний 
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поділ землі серед поселян-господарів. Усе разом дало змогу підвищити загальну 

культуру сільськогосподарського виробництва і суттєво підсилити матеріальну 

складову його ведення.  

Однак чергові виступи поселян-господарів ще раз довели про їх недієздат-

ність, оскільки, взявши за основу прусську модель, урядовці не змогли наповнити 

її відповідним змістом щодо зацікавленості господарювання на землі. Не допомо-

гло введення згідно з новим «Положенням про поселення військові» грошових 

позик, створення так званих запасних хлібних магазинів, де можна було взяти на-

сіння під заставу майбутнього врожаю, а також комітетів полкового управління, 

які опікувалися виконанням комплексу сільськогосподарських робіт на закріпле-

них землях. Остаточно система військових поселень була скасована в 1857 р. Вар-

то зазначити, що для кріпосної країни військові поселення були кроком вперед 

порівняно з іншими стосовно організації й наповнення щодо ведення сільського 

господарства. В окремих випадках, за ініціативи прогресивних керівників, у них 

навіть застосовувалися новітні здобутки вітчизняного дослідництва. Однак, за ве-

ликим рахунком, досить ефективне за формою «запозичення» всього іноземного 

щодо господарювання на землі не могло практично реалізуватися з однієї причи-

ни – відсутності освічених фахівців відповідної кваліфікації. 

До речі, як не дивно, всю складність ситуації з цього приводу відчуло духо-

венство. Після реформування системи духовної освіти 1808–1817 рр. почалося 

викладання дисципліни «сільське господарство» у всіх духовних семінаріях, а не 

тільки в Київській духовній семінарії й у вигляді «сільська та домашня економія» 

[61, c. 670–671]. Крім того, у 40-х рр. ХІХ ст. за часів обер-прокурорства у 

Св. Синоді М.О. Протасова особливу увагу почали приділяти підготовці сільських 

священиків. Так, у офіційному звіті Св. Синоду за 1843 р. знаходимо відомості, 

що 58 «відмінних по науках і благоправію» вихованців духовних семінарій були 

направлені на навчання до трирічного Горигорецького сільськогосподарського 

училища. Після його закінчення вони мали викладати агрономію в семінаріях 

[398, c. 64]. Ця практика була продовжена. У 1845 р. освіту здобув 4 821 вихова-

нець, а у 1846 р. – ще 6 854 особи продовжили вивчати агрономію у галузевих 
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вищих школах, що потім своєю службою у парафіях першого розряду (а це понад 

1000 осіб тільки чоловічої статі): «… розповсюджували в народі своїм прикладом 

та впливом на правила зразкового господарювання» [398, c. 46–47]. Таке стано-

вище тривало до 60-х рр. ХІХ ст., коли було проведено чергове реформування си-

стеми духовної освіти та видано імператорський указ, умовно кажучи, про «розк-

ріпачення» замкнутості стану духовенства. У зв’язку зі скороченням штатів свя-

щенно- та церковнослужителів, наданням дозволу дітям духовенства вступати до 

реальних училищ, гімназій, військових училищ та університетів священики вже 

мали займатися суто духовними справами [752, c. 359]. Проте вони не залишилися 

осторонь проблем вітчизняного сільського господарства. Було видано 21 квітня 

1840 р. циркуляр Міністерства державних маєтностей, з питань допомоги облаш-

тування шкіл при сільських церквах, однак він був запроваджений тільки з 1843 р. 

згідно вже з іншим документом [752, c. 359]. Найбільше духовенство посприяло 

розвитку на благо вітчизняного сільського господарства у 70-х рр. ХІХ ст., коли 

разом із земствами було ініційовано створення загальноосвітніх і суто сільського-

сподарських шкіл та училищ з демонстраційними дослідними полями [146, c. 

136]. Таким чином, спільними зусиллями частково сільського духовенства, місце-

вих сільськогосподарських товариств і земств на українських землях закладалося 

підґрунтя сільськогосподарської дослідної справи [238, c. 37–38]. 

Для Російської імперії та більшості українських земель до революційних 

подій 1917 р. радикальні зміни відбулися після скасування кріпацтва згідно з Ма-

ніфестом Олександра ІІ від 19 лютого 1861 р. Документ законодавчо фактично 

завершив ініціативи імператора Олександра І, що видав Постанову про вільних 

хлібопашців, та Миколи І з його Постановою щодо обов’язків селян. Цей мані-

фест не тільки розмежовував між «вірнопідданими всілякого звання і стану…», 

відносини стосовно власності на землю, а й запроваджував «… новий селянський 

побут…». При цьому самодержець закликав, щоб все завершилося 

«… правильним, спокійним рухом, зі спостереженням терміновості часу, доби, 

уваги землеробів, яких не слід відволікали від їх необхідних землеробських за-

нять», та додавав: «… вільна праця, запорука … домашнього благополуччя і блага 



199 

 

суспільного» [455, c. 31–36]. Безперечно, документ відіграв вагоме значення для 

всіх складових життя суспільства, в тому числі для потреб галузевого дослідницт-

ва, насамперед, у питаннях вивчення природничих ресурсів країни. 

У країні розпочинають функціонувати різні установи і співтовариства ново-

го типу. На увагу заслуговує діяльність незвичного для країни об’єднання – Пе-

тербурзького зібрання сільських господарів з 3 листопада 1863 р., за формою на-

гадуючи подібну установу в Англії – Смітфільдський клуб. Завдячуючи вдало по-

будованій клубній роботі, зібрання виділяло кошти на стипендії бажаючим під-

вищити рівень агрономічних знань. У першу чергу це стосувалося випускників 

Петербурзького землеробського інституту [608, c. 381]. Деякі з них потім почали 

працювати й на українських землях як викладачі Університету Св. Володимира. 

Однак на українське суспільство після реформи 1861 р. найбільше вплинули 

модернізаційно-економічні й соціальні чинники трансформації історично-

соціальних умов у країні. Відомо, що в Україні завжди була притаманна, як і до-

нині, проблема національної еліти, яка зобов’язана формувати національну свідо-

мість та українську культуру. Аграрна реформа Олександра ІІ поряд з іншим дала 

можливість виділитися з 93 % селянства, або 5 млн осіб, новому прошарку  но-

вому типу підприємців, промисловців та інтелігенції з українським національним 

сприйняттям дійсності. Мова йде про нову соціальну верству  заможне селянст-

во. Їм (а це майже 1 250 000 осіб) належало 40 % усіх надільних і приватних селя-

нських земель та 50 % усієї продуктивної худоби [50, c. 370]. Саме вони разом із 

дворянами (приблизно 2 % населення українських земель) були зацікавлені зай-

матися товарним землеробством, максимально застосовуючи все новітнє для під-

вищення його продуктивності. Зрозуміло, що без знань та умінь результативно 

вирішити нагальні питання вітчизняного галузевого дослідництва не вдавалося. 

Тому через меценатство і благодійність нова селянська еліта створює освітні за-

клади, соціальну сферу, цікавиться проведенням спеціальних колективних дослі-

дів тощо. Вплив цієї групи населення на появу галузевого дослідництва в країні 

був більш визначним, ніж, наприклад, інтелігенції. Бо кількість останньої через, 

приміром, показники освіченості чи наявності вищої та середньої освіти наприкі-
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нці ХІХ ст. на українських землях становила лише 0,2 % населення (відповідно 

24 тис. осіб мали вищу освіту, а 17 тис.  середню) [380, c. 56]. Те саме стосується 

і духовенства з його 0,40,6 % за даними перепису 1897 р. Однак бажання швидко 

одержати більший прибуток від господарювання на землі об’єднувало всі ці осві-

чені прошарки населення українських земель наприкінці ХІХ ст., незважаючи на 

майнову диференціацію, сприяло розгортанню галузевого дослідництва. 

Серед значущих організаційних побудов, які певною мірою слід розглядати 

як наслідок дії аграрної реформи 1861 р. – створення в 1872 р. Комісії для вивчен-

ня «Положення сільського господарства і сільської промисловості». Серед її ініці-

атив – широкомасштабні осушувальні роботи на казенних землях. На користь ук-

раїнських земель слід відзначити появу наступного року Західної експедиції для 

осушування поліських боліт на чолі з військовим топографом Й.І. Жилинським. Її 

діяльність отримала високу оцінку і, головне, підтримку з боку провідних фахів-

ців з проблеми – академіків К.С. Веселовського і А.Ф. Міддендорфа. Завдяки 

цьому Міністерство державних маєтностей розпочало фінансування проекту. За 

даними Є. Філіпович, тільки станом на 1908 р. Західною експедицією було осу-

шено 1 млн га поліських земель, що своєю чергою значно покращило умови ви-

рощування лісу площею 415 тис. га і перетворення на сінокісні луки 300 тис. га 

непрохідних боліт [859, c. 6]. Як наслідок, запрацювала інфраструктура, здавалося 

б, ще донедавна депресивної місцевості. З-поміж інших позитивів від діяльності 

експедиції фактично поява української школи галузевого дослідництва з питань 

осушуваних меліорацій, а також відповідної дослідницької мережі. Серед піонерів 

– майбутні академіки П.А. Тутковський, ще більшою мірою – Є.В. Оппоков. Відк-

риття останнього щодо залежності річкового стану, насамперед, від метеорологі-

чних факторів, поставило вченого на один щабель із видатними науковцями світу. 

Наукові доробки Й.І. Жилинського, П.А. Тутковського і Є.В. Оппокова стали тео-

ретико-методологічною основою сучасних досягнень на ниві сільськогосподарсь-

кої меліорації. 

Наступним знаковим прикладом державної зацікавленості у здобутках віт-

чизняної науки були наслідки найбільш масштабної посухи ХІХ ст., що охопила 
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чорноземну частину Російської імперії у 1891 р. Для їх подолання на 

VIII Всеросійському з’їзді з лісової справи у Києві професор В.В. Докучаєв ви-

ступив з ініціативою відправити спочатку на три ділянки «Особливу експедицію з 

випробування та обліку різних способів і прийомів лісового й водного господарс-

тва в степах Росії», що була створена 22 травня 1892 р. при Лісовому департамен-

ті Міністерства державних маєтностей з виділенням 21 300 руб. Комплекс дослід-

ницьких робіт експедиції на п’ять років відпрацьовано створеною за дозволом мі-

ністра державних маєтностей при лісовому департаменті Особливою нарадою, до 

складу якої увійшли таємний радник Архіпов, професор Санкт-Петербурзького 

університету, дійсний статський радник В.В. Докучаєв та член Вченого комітету 

відомства, дійсний статський радник Лясковський [545, c. 80]. З цією метою згід-

но з вибором В.В. Докучаєва і розпорядженням головного управляючого держав-

ним конярством, міністра Імператорського двору графа І.І. Воронцова-Дашкова у 

1893 р. було виділено 35 десятин землі в Деркульських степах для Особливої екс-

педиції на вододілі річок Дон-Сіверський Донець для створення Старобільської 

дослідної ділянки. Завдячуючи результатам її досліджень та отриманих іншою 

дослідною ділянкою у Маріупольському повіті Катеринославської губернії, що 

включали в себе вивчення геологічні, вод, будову поверхневих ділянок, ґрунтові й 

частково кліматичні та метеорологічні спостереження, облаштування дослідних 

полів тощо [587, c. 30–33], а також другої експедиції на чолі з відомим вітчизня-

ним географом, топографом і геодезистом О.А. Тілло (1838–1899), було заліснено 

понад 200 десятин лісових смуг. Крім того, для підвищення продуктивності сте-

пового землеробства з метою запобігання посух відпрацьовано науково-

теоретичні параметри щодо оптимального співвідношення між лісами, полями, 

луками та іншими угіддями [393, c. 53–55], або, як сьогодні кажуть, ландшафтний 

підхід. Все разом дало змогу В.В. Докучаєву й О.О. Ізмаїльському закласти теоре-

тичні та практичні основи степового землеробства [226, c. 34–41].  

До речі, неврожай 1891–1892 рр., що поширився майже на двадцять губер-

ній з населенням 35 млн осіб, а всього у ХІХ ст., за даними академіка 

П.А. Власюка, їх було 40 [280, c. 3–15], та, як наслідок, пошук шляхів підвищення 
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культури землеробства спонукали вперше в історії країни створити профільне мі-

ністерство. З цього приводу спочатку у червні 1893 р. вийшов іменний Височай-

ший указ Олександра ІІ, в якому наголошувалося «… визнати за благо, відповідно 

до зростаючих потреб вітчизняного сільського господарства, реорганізувати Міні-

стерство державних маєтностей у Міністерство землеробства та державних маєт-

ностей, з відповідним розширенням кола його діяльності та посиленням його ко-

рисної дії…» [854, c. 415]. У листопаді того ж року це питання розглянула Держа-

вна Дума, що погодила десять основних завдань нового відомства [853, c. 767]. Як 

свідчить «Повне зібрання законів Російської імперії», воно офіційно було затвер-

джено 21 березня 1894 р. за № 10457. Згідно з його ст. 50 також було затверджено 

Вчений Комітет для обговорення та розробки питань з ведення сільського госпо-

дарства [852, c. 325]. Відповідно до «Статуту» Міністерство землеробства та дер-

жавних маєтностей протягом свого існування складалося з двох відділів: 

1) сільськогосподарського та 2) лісового. Першим міністром став відомий держа-

вний діяч і вчений, учень професора О.М. Енгельгарда (1823–1893) – 

О.С. Єрмолов (1846–1917). Головою Вченого комітету призначено професора 

І.О. Стебута, а керівником Департаменту землеробства – професора 

П.А. Костичева (1845–1895). До речі, неврожай 1833 р., що охопив 29 губерній 

країни і спричинив важкий голод, призвів до появи у 1837 р. Міністерства держа-

вних маєтностей, яке відало державними селянами. 

Заснування профільного міністерства, що через спеціальний орган почало 

системно опікуватися галузевим дослідництвом, фактично припинило пошук різ-

них форм державного впливу на вирішення нагальних завдань вітчизняного сіль-

ського господарства через проблемні комісії та їх експедиції. Крім Докучаєвської 

експедиції, у ХІХ ст. для потреб дослідження українських земель важливу роль 

відіграла створена у 1833 р. за ініціативою президента ІВЕТ, адмірала 

М.С. Мордвинова (1754–1845) Комісія з удосконалення землеробства в Росії [435, 

c. 508]. До складу Комітету увійшли міністри фінансів та внутрішніх справ, а та-

кож високі сановники – Мордвинов, князь Кочубей, граф Васильчиков та ін. До 

позитивів у діяльності цього органу слід віднести заснування «Землеробської га-
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зети» та Горигорецької землеробської школи, через які успішно репрезентувалася 

передова науково-освітня думка в країні. 

Ще більш значущу роль, крім існуючого впродовж 1765–1919 рр. ІВЕТ з 

доробком понад 280 томів «Праць», щорічних 7 періодичних журналів, не кажучи 

вже про проведення різноманітних конкурсів, виставок, з’їздів, профільних експе-

дицій, видання статистичних збірок, відіграли спеціалізовані творчі об’єднання. 

Приміром, на 1894 р. в імперії налічувалося 163 профільних і дотичних до сільсь-

кого господарства товариств. Серед них слід виділити засноване за ініціативою 

князя М.С. Воронцова (1782–1852) у 1841 р. Імператорське товариство сільського 

господарства півдня Росії зі штаб-квартирою в Одесі, а також Київське товариство 

сільського господарства та сільськогосподарської промисловості, що свою діяль-

ність розпочало у 1876 р.  

На увагу заслуговує діяльність заснованого в 1871 р. Київського відділення 

Імператорського Російського технічного товариства (КВ ІРТТ) як у проведенні 

спеціальних досліджень щодо вирішення питань наукового забезпечення цукро-

виробництва на українських землях, так і успішної їх репрезентації. Мова йде, в 

першу чергу, про його періодичні видання: «Записки Київського відділення Імпе-

раторського російського технічного товариства з бурякоцукрової промисловості» 

(1871–1917), а також додатка до нього у вигляді «Технічний листок» (1878–1881). 

Крім того, видавалися інформаційно-статистичні «Щорічники з бурякоцукрової 

промисловості» (1881–1913) та технічний журнал «Інженер» (1882–1917).  

Здебільшого сільськогосподарські товариства створювалися згідно з дозво-

лом регіональної влади на рівні губернатора та відповідно до «Статуту», пого-

дженому з Міністерством державних маєтностей і переважно за ініціативою або 

при підтримці вчених. Але поступово із виключно наукових вони перетворилися, 

як писав С.М. Богданов, «… в корпорацію спеціалістів-господарів, у більшості 

практиків» [890, c. 845]. Хоча, як згодом зазначав професор В.С. Савчук, дослі-

джуючи діяльність природничо-наукових товариств півдня Російської імперії 

протягом другої половини ХІХ  початку ХХ ст., їх на той час можна розглядати 

як «… певні  «центри кристалізації» наукової думки, навколо яких концентрува-
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лись, об’єднувались, інтегрувалися різні напрями науково-дослідної і просвітни-

цької діяльності інтелігенції, при цьому не тільки даного регіону» [756, c. 225]. 

Чим більше місцева влада виділяла субсидій, тим більш значущим був внесок то-

вариств у вирішення регіональних проблем. Невипадково один із творців галузе-

вого дослідництва  Д.І. Менделєєв, зазначав: «Якщо наукові дослідження в Росії 

почали позитивно цікавити вчених усього світу, цьому надзвичайно багато спри-

яли розвиток і засування у нас наукових товариств» [507, c. 182]. 

Слід окремо сказати про місцеві або регіональні сільськогосподарські това-

риства, що розпочали свою діяльність у 1839 р. Перше із них було створено у 

Полтаві в 1855 р. [4, c. 105]. Кількість товариств неухильно збільшувалася. Так, до 

1861 р. їх вже налічувалося 30, а на 1911 р. – 3 103 [813, c. 19]. Багато в чому таке 

відбулося завдяки прийнятому «Нормальному статуту» в 1898 р., що переглянув 

процедуру їх відкриття, обмежившись лише згодою губернатора краю. Згідно з 

новим документом сільськогосподарські товариства мали право періодично скли-

кати з’їзди та організовувати експедиції для проведення різноманітних галузевих 

досліджень. Але головним у їхніх функціях стало «… створення у власних маєт-

ках дослідних полів та станцій…, виконання хімічних, фізичних аналізів…, ви-

дання власних узагальнюючих праць…» [554]. Тим самим вони отримали офіцій-

не юридичне право з боку держави розвивати сільськогосподарську справу на 

приватній основі. 

До подій 1917 р. діяльність усіх товариств, комісій, експедицій, а також 

спеціалізованих навчальних закладів, музеїв, курсів, з-поміж яких нами виділено 

з’їзди та наради, координувало профільне міністерство. З 26 грудня 1837 р. це 

здійснювало Міністерство державних маєтностей через свій третій департамент і 

Вчений комітет та трьох відділень – сільського господарства, лісового і кадастру; 

а з 1845 р. – спеціальний департамент сільського господарства. У 1865 р. підроз-

діл реформували в департамент землеробства і сільськогосподарської промисло-

вості з відділами: 1) сільського господарства (загальний), 

2) сільськогосподарських навчальних закладів, 3) статистичний. З 1845 р. Вчений 

комітет почав працювати за прямого підпорядкування міністру.  
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До державних важелів заохочення удосконалювати ведення вітчизняного 

сільського господарства, що передбачало чинне законодавство, на Міністерство 

державних маєтностей, а згодом землеробства покладалося: 1) дозвіл засновувати 

приватні товариства з відповідною для цього метою; 2) видання творів для розпо-

всюдження сільськогосподарських знань; 3) дозвіл завезення з-за кордону безми-

тного знаряддя і машин, що слугують для покращення сільського господарства; 

4) заснування губернських сільськогосподарських виставок; 5) видача привілеїв 

на винаходи на користь сільського господарства; 6) позики з особливого капіталу 

сільської промисловості для південної Росії; 7) надання на утримання казенних 

земель приватним особам під різні сільськогосподарські заклади; 8) відзначення 

медалями, грошовими преміями, похвальними листами тощо» [401, c. 800]. 

Міністерство державних маєтностей реформується 21 березня 1894 р. у Мі-

ністерство землеробства та державних маєтностей і під такою назвою функціонує 

до 6 травня 1905 р. Після цього нова реорганізація, і до 26 жовтня 1915 р. загаль-

нодержавні координуючі функції стосовно галузевого дослідництва виконує вже 

Головне управління землеустрою та землеробства, а потім до 26 жовтня 1917 р. – 

Міністерство землеробства [296]. Організаційними проблемами аграрної науки 

протягом періоду цих реформувань продовжують займатися Вчений комітет і Бю-

ро для дослідження різних сільськогосподарських питань при ньому [522, c. 359]. 

У 1894 р. при Вченому комітеті – Бюро із зоології і зоотехнії, ентомології та при-

кладної ботаніки, наступного року з’являється Бюро із землеробства та ґрунто-

знавства, а в 1896 р. ще й з метеорології. Крім того, починає працювати Постійна 

комісія з сільськогосподарської дослідної справи [546, c. 37]. У 1899 р. заснову-

ється Бюро промислової зоології і рибництва. Вже після реорганізації міністерст-

ва у 1907 р. створюється Бюро з сільськогосподарської механізації, мікології і фі-

топатології, а також навчальне. Останнє бюро – з часткового рослинництва – роз-

почало свою діяльність у 1912 р. [404, c. 45].  

Існували й інші державні організаційні побудови, що сприяли розгортанню 

галузевої наукової думки. В 1841 р. з Інспекції шовківництва заснована Інспекція 

сільського господарства південних губерній, яка функціонувала до 1863 р. з ме-
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тою «… розповсюдження і заохочення покращеного сільського господарства у 

південно-західних губерніях» [402, c. 409]. Крім того, інспекції необхідно було 

збирати відомості про стан господарств у цих губерніях та сприяти роз’ясненню й 

іншим методам впливу на розвиток всіх тих галузей сільського господарства у 

сприятливому для них південному кліматі. В 1863 р. інспекція увійшла до складу 

Департаменту землеробства з трьома інспекторами на всю імперію. 

Видатну підготовчу роботу щодо появи постійно діючих галузевих дослід-

них інституцій вели губернські та земські управи, створені з 1 січня 1864 р. у 33 

губерніях Європейської Росії за Положенням про них губернські та Указом Олек-

сандра ІІ як форпости запровадження нового і прогресивного для різних складни-

ків у країні [621, c. 28–33]. Серед позитивів губернських управ їх організаційна 

діяльність, у тому числі для потреб галузевого дослідництва, а саме захисту рос-

лин від шкідників. Так, за даними М.Б. Рубана та ін., протягом18781898 рр. при 

губернських управах створено «… ентомологічні комісії (Харківська  1878 р., 

Одеська  1882 р.)» [744, c. 12]. Наприкінці ХІХ ст. на їх основі створювалися ен-

томологічні бюро. Для потреб сільськогосподарської дослідної справи це був вне-

сок таких бюро: Таврійське (Мокржецький С.О., Забарянський Б.В.), Херсонське 

(Пачоський Й.К.), Харківське (Аверін В.Г.). Не менш значущим став доробок 

створених у 1914 р. Катеринославського та Полтавського ентомологічних бюро. 

Успішність їх роботи дала підстави для появи першої спеціалізованої інституції  

Київської ентомологічної станції на чолі з В.П. Поспєловим, заснованої Півден-

норосійським товариством заохочення землеробства і сільської промисловості. За 

«Статутом» Міністерства державних маєтностей 1876 р. дозволялося створювати 

приватні товариства, видавати їх праці, проводити виставки, відзначати медалями 

та ін. 

Вагоме значення з формалізації накопичення галузевих знань у ХІХ ст. і їх 

репрезентації, що зумовили появу першого офіційного документа щодо організа-

ційної побудови галузевого дослідництва за державної підтримки у 1901 р., мали 

дослідні поля при спеціалізованих навчальних закладах: 1) школі землемірів, ме-
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ханіків і агрономів при Волинському ліцеї в Кременці (1805); 2) кафедрі сільсько-

го господарства та домоводства при університетах: Харківському (1804); Київсь-

кому (1834); Новоросійському (1864); 3) Луганській зразковій фермі, створеної 

1 січня 1827 р. на виконання доповідної записки міністра фінансів Е.Ф. Канкріна 

(1774–1845) від 16 січня 1824 р. «Про заснування зразкових ферм для розведення 

торгових рослин та покращення землеробства і сільського домоводства», що була 

погоджена 11 квітня 1825 р.; 4) Школі бджільництва П.І. Прокоповича (1828); 

5) Катеринославській казенній навчальній фермі (1840); 6) Харківському земле-

робському училищі (1855); 7) Уманському училищі землеробства і садівництва 

(1868) на основі Одеського училища садівництва (1844); 8) першому земському 

сільськогосподарському навчальному закладі – Херсонському землеробському 

училищі (1874); 9) Харківській ветеринарній школі (1839), що отримала статус 

училища (1851) та інституту (1873) 10) Київському політехнічному інституті 

(1898). До цього переліку слід додати і Рільничу школу в Дублянах поблизу Льво-

ва, відкриту 9 січня 1856 р., а також Ново-Олександрійський інститут сільського 

господарства та лісівництва у м. Пулави Люблінського воєводства Царства Поль-

ського, що з 1914 р. переїхав до Харкова. Як стверджує професор 

А.М. Гринченко, «… декретом Олександра І, виданим 5 жовтня 1816 р., був за-

снований у Маримонті поблизу Варшави перший у Росії сільськогосподарський 

інститут». Він також подає і його перший «штатний розклад» [311, c. 3]. За перші 

сто років існування (1816–1916) навчальний заклад підготував 3 508 фахівців, а за 

50 років радянської влади (1917–1966) – 12 416 вчених-агрономів, спеціалістів із 

захисту рослин, агрохіміків, ґрунтознавців, економістів і бухгалтерів, інженерів-

землевпорядників, вчених-лісоводів та інших фахівців [311, c. 6]. Кращі випуск-

ники обох ВНЗ відіграли величезне значення для становлення сільськогосподар-

ської дослідної справи як галузі знань, так і організації в Україні. 

Слід зазначити, що наукова діяльність цих ВНЗ здійснювалася в більшості  

за особистої ініціативи відповідальних посадовців, але без єдиного координацій-

ного центру. Перша спроба внести системність в організацію сільськогосподарсь-

кої дослідної справи належить професору агрономії Харківського університету 
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А.Е. Зайкевичу, який заснував дослідні поля у 37 маєтках за ініціативи ХТСГ 

(1881). Як згодом писав М.А. Єгоров, називаючи А.Є. Зайкевича основоположни-

ком дослідної справи в Росії, той «… вже з 1880 р. … долучився до організації не-

відомої до того «мережі» дослідних полів, спочатку у вигляді найважливішого 

посібника для своєї кафедри, а потім сягнув до організації високо наукового і сус-

пільного значення, на чолі якої стояла скромна агрономічна лабораторія кафедри 

з не менш скромним дослідним полем в університетському саду» [627, c. 30]. 

Варто також наголосити, що в домінуючій більшості у другій половині 

ХІХ ст. нечисленні дослідницькі утворення за рахунок бюджету виконували кон-

трольні функції щодо грунту, добрив та насіння. В їх результатах були зацікавлені 

великі та середні землевласники, переважно для потреб експорту вирощеної сіль-

ськогосподарської продукції. Те ж саме стосувалося і діяльності незначної кілько-

сті приватних дослідних полів, станцій, а також створених за ініціативою місце-

вих земств та товариств. Першою спробою розповсюдити новітні знання через 

демонстрацію для потреб селянського господарювання здійснило Вятське губерн-

ське земство у 1896 р. запровадивши, так звані, доказові поля або ферми. Наступ-

ного року такий підхід застосувало Казанське земство з виділенням 300 крб. на 

купівлю насіння, добрив і т. ін. Незважаючи на фінансову підтримку місцевих 

громад і спроб широкого запровадження в Європейській Росії протягом 1896–

1901 рр., головне своє завдання щодо популяризації покращених сільськогоспо-

дарських прийомів для загального ознайомлення, насамперед, через організаційні 

проблеми, доказові ферми не виконали [423]. Як наслідок, не увійшли згідно за-

кону від 28 травня 1901 р. у перелік установ, які фінансово підтримуються держа-

вою. 

Першою вітчизняною постійно діючою казенною дослідною установою ста-

ло Полтавське дослідне поле, створене за ініціативою Полтавського губернського 

земства та ПТСГ (1884) [673, c. 1]. Хоча, на думку С.І. Данилова, перше дослідне 

поле з постійною ділянкою землі було відкрито в 1879 р. приватною особою – по-

міщиком В.О. Кудашевим, на 130 десятинах землі в колишньому його маєтку 

Полтавської губернії, і на цьому дослідному полі протягом 12 років випробовува-
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лися різні прийоми обробітку ґрунту під хлібні культури [316, c. 3], у тому числі з 

елементами захисту ґрунтів від ерозії. Сучасні історики до написаного роблять 

певні доповнення. Так, В. Григор’єв наполягає, що пріоритет у запровадженні 

ґрунтозахисного обробітку на Полтавщині належить не колишньому керівникові 

Полтавської області у 70–80-х рр. ХХ ст. Ф. Моргуну, а саме князю 

В.О.Кудашову, який ще в 1878 р. у своєму маєтку в с. Кирияківка Кременчуцько-

го повіту виділив під дослідне поле 141 га орної землі та заклав там довгостроко-

вий дослід з вивчення глибини оранки під озиму пшеницю [309, c. 5]. Але 

В. Григор’єв і С. Данилов підтверджують факт, що усі отримані результати влас-

них досліджень князь В.О. Кудашев передав новоствореному Полтавському дос-

лідному полю у 1884 р.  

До сорокаріччя діяльності Полтавської дослідної станції С.П. Кулжинський 

також висловив власну оцінку зробленому, що згодом було «підхоплено» всіма 

іншими істориками, а саме: 1) «… сама ідея досвідного вивчення сільського гос-

подарства»; 2) «… вона першою з с.-г. досвідних установ Радянського Союзу ши-

роко розповсюдила всі свої досягнення»; 3) «… вона першою дала приклад блис-

кучого зв’язку, «змички» теорії сільського господарства з дійсністю та з усією то-

вщою господарюючого населення», що спонукало появі відділу «пристосування» 

або пропаганди (сьогодні – дорадництва) у структурі дослідних установ; 

4) «… перша ставить питання про боротьбу з посухою…»; 5) «… одна з перших 

закладає хімічний відділ…»; 6) стала першою галузевою дослідною установою, 

коли «… питання, що вона їх вивчає, … переростали до розмірів всеукраїнських», 

прикладом цього стала діяльність відділу ентомології; 7) вона першою розпочала 

досліджувати «… питання скотарства…», а саме: «… однолітні випаси, про годів-

лю гусей та іншої птиці, свиней, про стійлове утримання свиней…»; 8) розробила 

«методику іспиту сортів цукрових буряків, що проводяться у всьому Союзові 

(В. Сазанов)…»; 9) першою почала вивчати питання «люцерновий одноукісний 

толочно-однолітній пар…»; 10) першою системно почала досліджувати питання 

«… про культуру червоних баклажанів (помідорів)…» [461, c. 83–85]. Невипадко-

во за основоположним «принципом» побудови Полтавського дослідного поля на 
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українських землях розгортають свою діяльність інші галузеві дослідницькі ін-

ституції: Харківське і Деребчинське (1888), Плотянська дослідна станція (1893), 

Одеське дослідне поле (1894) та ін. Серед приватних слід згадати практично сьо-

годні забуту Антонівську сільськогосподарську дослідну станцію у маєтку графа 

Потоцького в с. Медці Волинської губернії (1902) [146, c. 91].  

Окремо слід розглянути історію заснування спеціалізованих селекційних 

дослідних станцій. Так, за В.Я. Юр’євим, «… в царській Росії до кінця ХІХ ст. не 

було сільськогосподарських або селекційних станцій» і «не існувало будь-якого 

сортовипробування». У цей час завозилася значна кількість сортів із-за кордону. 

На початку ХХ ст. окремі іноземні фірми почали організовувати не тільки свої 

насіннєво-очисні заводи, а й навіть і власні селекційні станції. Серед них виділя-

лися німецькі фірми «Рабетке і Гізеке» біля Вінниці та «Штрубе» – у маєтку Кені-

га в Гутах Богодухівського повіту Харківської губернії. Їх діяльність після подій 

1917 р. припинилася. У цей же період почали засновуватися й вітчизняні спеціалі-

зовані селекційні станції або селекційні відділи при вже діючих як через ініціати-

ву держави та земств, так і приватних власників. Першою з них стала створена у 

1897 р. Іванівська дослідна станція в маєтку П.І. Харитоненка, хоча вона почала 

офіційно працювати з питань селекції тільки з 1909 р., тобто після відкриття Хар-

ківської селекційної станції у 1908 р. Тому є підстави віддати пріоритет появи у 

цьому напрямі галузевого дослідництва дослідному полю в Тростянецькому маєт-

ку Кенінга Охтирського повіту Харківської губернії, яке було організовано у 

1881 р. по лінії ХТСГ під керівництвом професора А.Є. Зайкевича. Науковою 

програмою дослідів поля, як і всіх інших, що існували нетривалий час (1–12 ро-

ків), передбачалося вивчення сортів сільськогосподарських рослин [895, c. 48–52]. 

Варто віддати належне великому поміщику та цукрозаводчику 

П.І. Харитоненку щодо розгортання галузевого дослідництва на українських зем-

лях, зокрема шляхом проведення професійних зібрань завідувачів дослідних уста-

нов та господарств за участю практиків сільського господарства і найвизначніших 

учених-аграріїв свого часу. Так, перший з’їзд відбувся наприкінці грудня 1899 р. у 

Пархомівському маєтку П.І. Харитоненка, другий  упродовж 1114 січня 1901 р. 
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у його Янковському маєтку, третій (лютий 1902 р.) і четвертий (січень 1903 р.)  у 

Сумах [719–722]. З кожним роком кількість учасників зібрань збільшувалась, як і 

зацікавленість у нових здобутках галузевих дослідницьких інституцій. 

Офіційним початком державної зацікавленості в розвитку сільськогоспо-

дарської дослідної справи як організації стало прийняття 28 травня 1901 р. Указом 

Миколи ІІ «Положення про сільськогосподарські дослідні установи». Як було за-

декларовано в першому пункті, його дія «… розповсюджувалась на казенні і, 

отримуючи дотації із державного казначейства, суспільні і приватні сільськогос-

подарські дослідні установи». Пункт 4 документа поділяв їх на три категорії: 

1) дослідні станції, 2) дослідні господарства, поля і ділянки, 3) показові господар-

ства і ділянки», а пункт 6 – на два розряди: «станції першого розряду проводили 

дослідження в галузі основних питань агрономічної науки і методики дослідної 

агрономії», а «станції другого розряду зосереджені на вирішенні науковими при-

йомами питань практичного місцевого сільського господарства». План діяльності 

казенної дослідної станції на перспективу, як і наукова програма виконання ком-

плексу щорічних робіт мали затверджуватися через Департамент землеробства та 

Раду Міністерства землеробства та державного майна. Обов’язкова умова при 

цьому – розглядати також наявність «висновку» або побажань місцевих сільсько-

господарських товариств, а де їх не існувало – з’їздів сільських господарів…» 

[626, c. 546–547]. Таке рішення з боку влади слід вважати закономірним, оскільки 

так звана «місцева» ініціатива стосовно подальшого розвитку галузевого дослід-

ництва дедалі більше стає по-державницьки вагомою і має, як кажуть, міжнародне 

«впровадження». Мова йде про створення за ідеєю Ф.Ф.Криштофоровича спеціа-

льно організованої агентури або сільськогосподарської земської агентури у США. 

Поява інтересу саме до досвіду США була невипадковою. Фахівці дедалі 

частіше стверджували, що досвід, отриманий вітчизняними агрономами у Захід-

ній Європі, «… не приводить до бажаних результатів», і в цій ситуації ближче 

умови «Далекого Заходу» або США і головне досвід його «… с.-г. дослідних ста-

нцій…» [454, c. 1]. До речі, як модель інтродукції або відпрацювання адаптованої 

моделі американського досвіду для умов Катеринославської губернії І. Б. Розен і 
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В. В. Таланов обрали ферму розміром 59 десятин у північно-західній частині 

штату Небраска, що мала подібні кліматичні умови і п’ятнадцять років займалася 

зерновим напрямом діяльності через п’ятипільну сівозміну: 1) чорний пар, 2) ози-

мина, 3) кукурудза, 4) яровина, 5) сорго з виводним люцерновим клином. 

Вперше питання про агентуру у США піднімалося в 1908 р. в Олександрів-

ському повіті Катеринославського земства. Губернською управою до чергової на-

ради агрономів було підготовлено рішення про її запровадження як обласної. Таке 

рішення підтримали Харківське і Полтавське земство. Сама ідея створення закор-

донної агентури була ініційована профільним міністерством ще 1902 р. Сьома се-

сія його сільськогосподарської ради погодила кандидатури чотирьох агентів для: 

1) Данії і Німеччини; 2) Бельгії, Голландії та Англії; 3) Середземноморських країн 

та 4) США і Канади. Однак через фінансові проблеми ідею не було реалізовано. 

Височайше затвердження відбулося тільки згідно із Законом від 26 квітня 1909 р., 

коли з 1 липня 1909 р. затверджувався річний кошторис у розмірі 15 тис. рублів 

[776, c. 1175–1176]. Однак Катеринославське земство ще до прийняття цього за-

кону відкрило своє представництво у 1908 р. на чолі з І.Розеном. Серед головних 

завдань передбачалося: 1) питання сільськогосподарської політики: постановка в 

Америці агрономічної допомоги, кооперації, форми фінансування сільськогоспо-

дарських заходів, роль федеральних і місцевих штатовських сільськогосподарсь-

ких органів і т.д.; 2) вивчення методів вирощування культурних рослин і прийомів 

тваринництва і т.д.; 3) вивчення сільськогосподарських знарядь і здешевлення їх 

виписування через агентуру, а також рослин і насіння; 4) вивчення садівництва й 

інших галузей та 5) методи облаштування американських проїзних доріг [58, 

c. 1169]. Однак одним із головних здобутків роботи агентури у США стала публі-

кація серії видань на кошти Катеринославської земської управи з питань боротьби 

із посухою й відповідного обробітку ґрунту, що було надзвичайно важливо для 

півдня країни. Мало того, отримане із США насіння кукурудзи дало можливість 

Катеринославському губернському агроному В.В.Таланову успішно провести 

трирічні колективні (на п’яти показових ділянках) досліди із сортами цієї культу-

ри та з сорго. Це привело до широкої популяризації й інтродукції нових у країні 
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зубовидних сортів сорго і кормових трав [306]. Згодом вони стали вихідним мате-

ріалом для розвитку селекції цих культур в Україні. Таких прикладів персоніфіко-

ваних впливів на розвиток дослідництва можна навести велику кількість. 

Завдячуючи, насамперед, В.В. Вінеру (1872–1930) та С.М. Богданову, після 

окремої наради у Санкт-Петербурзі 14–20 грудня 1908 р. і через відповідні рішен-

ня Держдуми Росії, зокрема згідно з Указом «Про деякі заходи з облаштування й 

утримання сільськогосподарських дослідних установ» від 9 червня 1912 р., який 

набув чинності з 1 січня 1913 р., вітчизняне галузеве дослідництво офіційно за-

твердило вже п’ять типів установ: 1) колективні досліди; 2) дослідні ділянки; 

3) дослідні поля; 4) місцеві або районні станції; 5) районні станції (1908) та 

6) обласні станції у 1912 р. У пункті 1 Указу зазначалося: «… прийняти на утри-

мання казни до трьох четвертей одноразових та щорічних витрат з облаштування 

й утримання заснованих губернськими земствами і земствами суміжних губерній, 

а рівно сільськогосподарськими товариствами та іншими суспільними установа-

ми, сільськогосподарськими станціями, що задовольняють своєю організацією 

вимоги до дослідних установ, маючи на меті: 1) наукове об’єднання діяльності 

мережі дослідних установ, що знаходяться у даному районі або губернії; 

2) розробку методів досліджень; 3) систематичне вивчення даної території у сіль-

ськогосподарському відношенні». Пункт 3 давав офіційний дозвіл створювати 

зоотехнічні станції та дослідну станцію з плодівництва у казенному маєтку «Сал-

гірка» Таврійської губернії. Крім того, дозволено ГУЗіЗ фінансувати діяльність 

дослідних станцій при сільськогосподарських ВНЗ  [573, c. 688]. Усе разом, без-

перечно, підносило на вищий щабель сприйняття зацікавленими особами та ін-

ституціями по-державницьки займатися веденням галузевого дослідництва. 

До речі, такий висновок підтверджує деякою мірою наповнення програми 

чисельних спеціалізованих професійних зібрань, що почали активно відбуватися в 

країні, особливо після 1901 р. Окремі з них відіграли вагоме значення для станов-

лення й розвитку сільськогосподарської дослідної справи. Серед них варто назва-

ти Перший з’їзд діячів по селекції сільськогосподарських рослин, насінництву та 

розповсюдженню насіннєвого матеріалу, що пройшов 10–15 січня 1911 р. у м. Ха-
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ркові під егідою, в першу чергу, ХТСГ. Виступаючи із головною доповіддю на 

ньому, перший директор Харківської селекційної станції професор П.В. Будрін 

визначив три головні завдання селекційним дослідним установам, а саме: «а) ви-

вчення сортів, б) акліматизація нових рослин і с) само по собі селекційна робота 

по покращенню і виведенню тих або інших найбільш важливіших у кожному 

окремому випадку рослин». При цьому також наполягав, що селекцією «хлібної 

культури» повинні займатись селекційні установи за державною опікою» [59, 

c. 3–6; 195]. Що стосується малопоширених культур, то, на думку П.В. Будріна, їх 

селекцію теж потрібно робити за рахунок держави на відміну від цукрового буря-

ку та картоплі, за якими стоять інтереси великих землевласників.  

Перший доповідач на зібранні Б.К. Єнкен [192], у своєму виступі запропо-

нував бажану вертикаль організації вітчизняної сільськогосподарської дослідної 

справи: 1) обласна сільськогосподарська дослідна станція загального характеру; 

2) загальна обласна селекційна станція по плодівництву і лісівництву; 3) селек-

ційна станція по окремих культурах; 4) селекційні станції академічного характеру 

при кафедрах по селекції при вищих навчальних закладах. Доповідач обґрунтував, 

що для планомірної організації селекції в країні доцільно, за зразком організації 

селекції у США, мати два основних типи установ: 1) при кафедрах сільськогоспо-

дарських інститутів та університетів та 2) обласні селекційні станції при районних 

сільськогосподарських станціях або спеціалізовані відділи [361, c. 324–327]. У ці-

лому це дало узагальнюючий поштовх розвитку як селекції, так і насінництву.  

Останній напрям наук, як доводить О.Ю. Єліна, ствердився завдячуючи 

Д.Л.Рудзінському після виступу на Другому Всеросійському з’їзді діячів по дос-

лідній справі у Санкт-Петербурзі, що пройшов 14–20 грудня 1902 р. У доповіді 

«Про селекційні насіннєві станції Західної Європи і організацію таких в Росії» він 

визначив насінництво як «науку про покращення і виведення нових сортів» [747, 

c. 27]. Крім того, після доповіді Д.Л.Рудзінського «…почалося зародження дисци-

плінарного співтовариства в Росії. Із подвійного визначення – «селекційні насін-

нєві», від якого поступово відпала друга частина (перетворившись у самостійний 

напрям – насінництво), почалося розповсюдження нових станцій і нової російсь-
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кої ідентичності дисципліни селекція» [358, c. 151–152]. Слід тільки додати, що 

найбільш організаційно ця нова дисципліна розвинулася саме на українських зем-

лях шляхом створення першої спеціалізованої дослідної установи – Харківської 

селекційної станції у 1908 р. на чолі з П.В. Будріним, яка стала генеруючим поча-

тком проведення першого спеціалізованого зібрання в січні 1911 р. у Харкові. У 

цьому зв’язку потрібно згадати ще одне зібрання, пов’язане з Харковом, що 

пройшло за ініціативи А.Є. Зайкевича. Мова йде про спеціальну нараду з питань 

об’єднання дій випробувальних станцій та дослідних полів під час ІV ВСГВ. На-

рада підготувала особливу угоду про координацію питань і методів дослідної 

справи по сільському господарству. А.Є. Зайкевич виступив ініціатором «… нау-

кової уніфікації дослідної справи в Росії… » на основі досвіду роботи заснованої 

ним мережі і результатів діяльності інших аналогічних установ. До цієї «Угоди» 

приєдналися Харківське, Полтавське, Київське товариства сільського господарст-

ва, Петербурзьке ВЕТ, дослідні установи Царства Польського та Ризької політех-

ніки [397, c. 28; 154]. Таким чином, прийнятий документ став першою в історії 

країни спробою мати методичне підґрунтя єдиного організаційно-

координаційного початку і ним стало ХТСГ через кафедру агрономії Харківського 

університету з 1887 р. 

Слід наголосити, що спроби різноманітних консолідацій для вирішення на-

гальних дослідницьких проблем у країні відповідали тогочасним світовим тенде-

нціям. Яскравим прикладом такого може слугувати створення сільськогосподар-

ського міжнародного інституту в Римі (Італія). Ідея його створення належала аме-

риканцю Д. Лютину, який звернувся до італійського короля Віктора–Емануіла із 

відповідним законопроектом у 1905 р. У травні того ж року за ініціативою італій-

ського уряду відбулася міжнародна конференція представників 39 країн, яка 

прийняла відповідну Конвенцію або «Статут» новоутворення. Головними завдан-

нями інституту стали: «збереження тварин і рослин від заразних та епізоотичних 

хвороб; страхування землеробів від стихійних явищ; охорона лісів і водних шля-

хів у прикордонних місцевостях, контроль над сирими і переробленими сільсько-

господарськими продуктами; регулювання переселенського руху тощо» [489, c. 
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1173–1174]. Офіційне відкриття Міжнародного сільськогосподарського інституту 

в Римі відбулося у травні 1908 р., а восени – його перші загальні збори, що затве-

рдили структурний поділ на відділи й бюро, постійний комітет та «Статут». За-

вдячуючи новоутворенню, що деякою мірою заклало основи стосовно галузей 

глобалістики, практично всі провідні галузеві дослідні інституції почали офіційно 

брати участь у спільних наукових проектах, міжнародних фахових зібраннях, які 

проводив цей інститут, а також широкій репрезентації творчих здобутків через 

публікації. Таке також дозволяло удосконалювати всі складові організаційної по-

будови галузевого дослідництва з урахуванням закордонних прикладів. 

Незважаючи на те, що рішення про створення обласних сільськогосподар-

ських станцій почало реалізовуватися у 1912 р., вперше це питання для потреб 

Південно-Західного краю у вигляді Київської станції було розглянуто 10–15 січня 

1910 р. на спеціальній нараді на чолі з М.О. Суковніковим згідно з ініціативою 

Київського губземства. З доповідями від Департаменту землеробства виступили 

В.В Вінер та М.М. Тулайков. Останній у своєму виступі запропонував здійснюва-

ти організаційну побудову принципів роботи за типом аналогічних станцій у 

США. За доповіддю В.В. Вінера зібрання розглянуло структуру Київської облас-

ної сільськогосподарської станції. Зрештою була проголошена така структура но-

воутворення: 1) відділ метеорологічний; 2) відділ прикладної ботаніки; 

3) ентопомологічний; 4) відділ тваринництва; 5) відділ рільництва; 

6) контрольний відділ; 7) відділ випробування сільськогосподарських машин та 

знарядь [858, c. 1–15]. Обрати всіх завідувачів структурних підрозділів було ви-

рішено через спеціальний конкурс, але повноцінному втіленню всього проекту 

завадила Перша світова війна. 

До революційних подій 1917 р. переважна більшість українських земель 

входила до 9 губерній царської Росії, або за поділом О.Ю. Єліної, – до чорнозем-

ної зони, яка мала ще іншу назву – хліборобська [360, c. 278–352]. Якщо у часи 

найвищого розквіту, що припадає на 1913 р., вітчизняною сільськогосподарською 

дослідною справою займалося 195 установ, то з цієї кількості в Україні функціо-

нує лише три. З кожним наступним роком їх активність зростала, хоча при цьому 
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кількісне і якісне наповнення процесу галузевого дослідництва особливо по губе-

рніях залишалося до кінця так і не встановленим. З цією метою, в першу чергу на 

основі офіційних видань, проведені власні дослідження й узагальнення саме до 

часів перших сподівань державності України. 

Зростаючий інтерес з боку держави до результатів роботи сільськогоспо-

дарських дослідних установ і особливо їх координаційного узагальнення спонукав 

Департамент землеробства зробити відповідні кроки. Так, у 1897 р. здійснено пе-

ршу спробу підготувати «Огляд» стану 56 вітчизняних дослідних установ за 

1895–1896 рр. як спеціальне видання. Вихід першого «Щорічника», як виявилося, 

не став системним у наступні роки. Більш системним, на основі кошторису Депа-

ртаменту землеробства на 1910 р., вийшов матеріал про 57 казенних і 98 «фінан-

сових» дослідних установ у «Працях Наради з організації сільськогосподарської 

дослідної справи в Росії». Поява цієї збірки була запланована рішеннями Наради з 

сільськогосподарської дослідної справи, що відбулася 14–20 листопада 1908 р. у 

Петербурзі. У 1911 р. побачив світ перший випуск «Збірника відомостей про сіль-

ськогосподарські дослідні установи Росії», що вперше комплексно проаналізував 

існуючу мережу, систематизував такі установи за науково-організаційними підхо-

дами в діяльності. Так, із загальної кількості – 130 дослідницьких інституцій у 

країні до лабораторій віднесено – 20 (сільськогосподарська хімічна – 1, ґрунтова – 

1, сільськогосподарська бактеріологічна – 2, іхтіологічна – 1, з молочного госпо-

дарства – 8, контрольно-насіннєва – 5, центральна з мережею дослідних полів – 

2); дослідних станцій – 26 (загальних – 18, садових – 2, селекційних – 2, винороб-

них – 2, шовківництву – 1, випробуванню машин – 1); дослідних полів – 52 (зага-

льні – 45, з бавовництва – 5, з тютюнництва – 2); дослідні господарства (ферми) – 

11 (загальні – 7, з городництва – 1, сади ботанічні – 3); розсадники – 21 (плодові і 

деревні – 3, виноградних лоз – 7, олійні – 2, рибоводні заводи – 4, льоноробні ста-

нції – 5). Наведений розподіл доводить, що оптимальною науково-організаційною 

структурою ведення досліджень залишається дослідне поле, а дослідних станцій, 

як домінуючої організаційної структури для того часу в країнах Європи та США, 

було лише 18. Перша з них – Запольська створена у Санкт-Петербурзькій губернії 
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у 1889 р. На українських землях такою стала Плотянська дослідна станція у По-

дільській губернії. Таким чином, на 1910 р. із 18 дослідних станцій Росії ще дві, 

крім Полотнянської, поширювали свою діяльність на теренах як тоді писали – 

Малоросії, а саме: Верхньонадніпрянська у Катеринославській губернії з 1899 р. 

та Сумська у Харківській – з 1905 р. 

Потрібно також наголосити, що станом на 1910 р. діяльність усіх типів фун-

кціонуючих 130 дослідних галузевих установ переважно була націлена на прове-

дення спеціальних дослідних робіт (97), тільки 13 – на контрольні функції. Дру-

гою особливістю на цей час є фактична відсутність у країні спеціальної дослідни-

цької станції із зоотехнії, як, до речі, і виключно лугового спрямування. Якщо не 

рахувати Ярославську молочну лабораторію (1904), Астраханську іхтіологічну 

лабораторію (1905), Кавказьку шовківничу станцію (1887), то перші системні дос-

лідження почали вести поряд з основною рослинницькою діяльністю з 1910 р. на 

Сердобському дослідному полі, заснованому повітовим земством Саратовської 

губернії. Воно мало дослідну вівчарню і племінний розплідник великої рогатої 

худоби, свиней і овець, а також селекційну конюшню з 12 жеребців. 

Станом на 1910 р. у країні функціонує 10 садових дослідних установ, дослі-

дних лісництв – 6, два з них – в Україні (Маріупольське дослідне лісництво на 

ст. Благодатне Катеринославської губернії та Феодосійське – Таврійської губер-

нії). Серед пріоритетів у діяльності всієї мережі країни переважало садівництво і 

виноградарство (19 дослідних установ), бавовництво (5), тютюнництво (2). 

Не менш цікавими для сьогодення є відомості щодо поділу функціонуючої 

галузевої мережі із 110 дослідних установ за джерелами їх фінансування, а саме: 

1) казенних дослідних установ – 38, 2) дослідних закладів губернських земств – 

12, 3) повітових земств – 15, 4) сільськогосподарських товариств – 27, 5) міських 

управ – 1, 6) промислових товариств (цукрозаводчиків) – 3, 7) неорганізованих 

груп землевласників – 5, 8) вчених товариств – 2, 9) приватних осіб – 7 [765, 

c. 13]. Серед останньої категорії Плотянську дослідну станцію в 1893 р. організу-

вав князь П.П. Трубецькой (Подільська губернія). Для потреб українських земель 

дослідні установи до 1910 р. організовують губернські земства. Так, у 1899 р. 
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Херсонське земство засновує при Верхньодніпрянській нижчій сільськогосподар-

ській школі дослідну станцію, а в 1908 р. – насіннєву контрольну станцію у само-

му місті. Однак діяльність останньої навряд чи набула б визнання, якби не ініціа-

тива великого землевласника губернії Е.К. Бродського, що у власному маєтку, в 

якому функціонувала нижча школа, виділяє або дарує губернському земству 

0,4 га для проведення спеціальних дослідів. До цього його спонукало проблемне 

ведення свого господарства в умовах так званого критичного землеробства з не-

стачею вологи і низькородючими ґрунтами, незважаючи на досить високий вміст 

гумусу, що особливо відчувалось за зернової монокультури. Усвідомлюючи важ-

ливість таких досліджень для степової зони, Департамент землеробства купує ще 

0,3 га землі й облаштовує шкільний дослідницький хутір. Таким чином, фактично 

було поєднано або об’єднано в одне ціле навчальний і науковий напрями. 

З 1902 р. за спеціальною програмою почали проводити досліди на чорнозе-

мах із вмістом гумусу 5 % з вивчення: 1) якнайбільшого набору сільськогосподар-

ських рослин і, передусім, кормових за різної агротехніки; 2) вивчення сівозміни 

для підняття врожайності; 3) вплив глибини оранки на ріст і розвиток основних 

культур. Персонал станції налічував трьох працівників: директор, лаборант і ме-

теоролог. Це була єдина приватна станція до 1917 р., що фінансувалася з бюдже-

ту, який складав 3 000 руб. на рік.  

Найбільш потужна власна ініціатива для державницьких потреб була реалі-

зована у Києві через мережу дослідних полів Всеросійського товариства цукроза-

водчиків. Станом на 1910 р. до мережі входило 8 дослідних полів, що належали 

великим землевласникам, які займалися, в першу чергу вирощуванням культури 

цукрового буряку [765, c. 78]. Мережа була організована в 1901 р. на кошти Все-

російського товариства цукрозаводчиків і приватних землевласників, що бажали 

заснувати у своїх маєтках дослідні поля. Загальне положення про діяльність ме-

реж було надруковано у першому томі «Праці мережі», яке розробив її керівник – 

С.Л. Франкфурт [205]. Основним завданням було вивчення питань культури цук-

рового буряку і відповідних їй рослин у бурякових господарствах, технічні 

прийоми та питання удобрення. При цьому досліди з досліджування дії гною і мі-
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неральних добрив під озимину й наступного за нею буряка, а також попередників 

цукрового буряку на його врожайність вивчали стаціонарно три роки. Все інше – 

у тимчасових (вивчення дії мінеральних добрив, внесених безпосередньо під бу-

ряк та вплив тих чи інших елементів технології на врожайність). Крім того, існу-

ючі при мережі лабораторії та контрольна насіннєва станція проводили відповідні 

аналізи ґрунту і насіння. 

На постійній основі мережу обслуговували завідувач, 3 роз’їзні агрономи, 

хімік, діловод і завідувачі на місцях. На обладнання Центрального бюро було ви-

трачено 7 365 руб., у тому числі 30 263 руб. – на бібліотеку з 749 найменувань і з 

числом томів 1300, ще 15 000 руб. – на обладнання лабораторій. Три дослідні по-

ля (Ялтушинське, Червоне і Ракітянське) мали метеостанції. Всі витрати на утри-

мання кожного дослідного поля мережі брали на себе їхні господарі, а це прибли-

зно 12 600 руб. на 1909 р. Починаючи з 1909 р., крім дослідів у маєтках, мережа 

організувала ще й колективні з мінеральними добривами в селянських господарс-

твах Київської губернії. Серед низки новітніх положень щодо агротехніки виро-

щування цукрового буряку в зоні його поширення, слід виділити ті, що стосують-

ся обробітку ґрунту. Так, було встановлено оптимальну глибину осінньої оранки 

(до 6 вершків), доведено ефективність ранньовесняного боронування та котку-

вання. Стосовно сортів доведено, що кліматичні умови місця висіву більше впли-

вають на врожайність, ніж вибір сорту. Щодо добрив, то визначено, що на чорно-

земах на врожайність краще впливає суперфосфат, а на сірих і суглинкових – спі-

льна його дія із селітрою. Рядкове внесення суперфосфату більш ефективне, ніж 

суцільне. Органіку краще вносити під попередник – озимі, що збільшує врожай-

ність і цукристість буряка та ін. При мережі була налагоджена система розповсю-

дження отриманих результатів. Щороку, у лютому, проводилися спеціальні курси, 

друкувалися статті у провідних галузевих виданнях та окремі «Праці мережі». 

Мало того, у 1905 р., беручи участь у Міланській Всесвітній виставці сільського 

господарства, мережа отримала спеціальний диплом. 

Але найбільше розгорнулася приватна ініціатива серед губерній на україн-

ських землях до подій 1917 р. стосовно дослідництва для потреб сільського гос-
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подарства в Подільській губернії. З-поміж створених такого типу дослідних уста-

нов слід виділити Плотянську дослідну станцію, засновану в 1894 р. на кошти 

князя П.П. Трубецького. Для цих цілей він при с. Плоти Балтського повіту виді-

лив земельну ділянку розміром 100 десятин, з яких 45 було під дослідами, а решта 

– під показовими ділянками, і взяв на себе витрати на її утримання. Однак з 

1895 р. станція почала отримувати субсидії від Департаменту землеробства – спо-

чатку в розмірі 500 руб., а з 1889 р. вже 2 500 руб. Програма досліджень була роз-

роблена професором Імператорського Новоросійського університету 

П.Ф. Бараковим та його асистентом А.А. Бичіхіним разом із князем 

П.П. Трубецьким, а також завідувачем станції Ф.Б. Янончиком та зав. виноград-

ником Кроза. Основними завданнями було проведення досліджень з обробітку 

ґрунту, густоти і часу сівби, дії добрив – перегною і мінеральних туків, впливу 

багаторічних і однорічних трав, попередників, випробування різних сортів озимих 

та ярих хлібів. 

Варто зауважити, що для свого регіону станція стала «дрібною» для надання 

агрономічної допомоги населенню. Практично весь урожай насіння показового та 

дослідних полів розповсюджувався серед місцевих землевласників. За короткий 

термін розширився спектр популяризаційної діяльності за рахунок площі ділянки 

для випробування одержаних результатів на 700 десятинах, у першу чергу в пи-

таннях обробітку ґрунту та використання нових типів машин. Як наслідок, веден-

ня господарства швидко перетворилося з екстенсивного в інтенсивне, що спону-

кало інших землевласників відкривати власні дослідні поля.  

Менш відомою є діяльність Подільської дослідної станції з мережею дослі-

дних полів і контрольно-насіннєвою станцією, що заснувало Подільське товарис-

тво сільського господарства і сільськогосподарської промисловості у 1900 р. Кон-

трольну станцію при ній було створено в 1904 р., хімлабораторію – у другій поло-

вині 1908 р. До складу мережі входило 20 дослідних полів, розташованих у маєт-

ках своїх власників. Усі земельні ділянки належали господарям, що витрачали 

кошти на їх утримання. Насіння й добрива безкоштовно надавалися товариствам 

за рахунок коштів, виділених Департаментом землеробства. Програма досліджень 
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була затверджена товариством. На першому місці серед досліджень стояло питан-

ня обробітку ґрунту й удобрення паром. Займалися вивченням сортів рослин за-

лежно від системи мінерального удобрення. Крім того, розглядались окремі агро-

прийоми підвищення продуктивності вирощуваних культур. Постійний персонал 

складався із завідувача, його помічника, хіміка і асистента. Всі витрати з облаш-

тування, в тому числі лабораторії та контрольної станції, взяла на себе Губернська 

земська управа. Діяли вегетаційний будинок і бібліотека. 

Бюджет розвитку спільної наукової діяльності з підвищення продуктивності 

полів постійно зростав. Якщо в 1903 р. він складав 2 600 руб., то в 1909 р. – вже 

7 569 руб. Доведено, що кращим за продуктивністю серед озимої пшениці вияви-

вся сорт Hors concours для північно-західного району, а для південно-західного – 

Банатка оригінальна, із сортів жита – покутське, вівса – Рихлик Немерчанський і 

Лейтовецький, картоплі – Kosternitrer, Prof. Maerker. Було доведено позитивну дію 

вапна під конюшину та фосфорних добрив під цю культуру тільки на чорноземах. 

Встановлено, що внесення калійних добрив себе не окуповує. Мережа проводила 

велику популяризаційну роботу через показові досліди, кількість яких у 1909 р. 

досягла 383, а у селянських господарствах – ще 199. Крім того, проводилися кур-

си та лекції, експонати демонструвалися на галузевих виставках, видавався спеці-

альний журнал для регіону. 

Найбільша мережа із 9 дослідних установ діяла у Полтавській губернії. 

Практично всі вони засновані за ініціативою як губернських, так і повітових зе-

мств. Але, наприклад, Роменське дослідне поле орендувало земельну ділянку в 

маєтку П.Ф. Калугіна з 1905 р., а для Прилуцького дослідного-показового поля 

землевласник А.М. Кисельов у 1917 р. подарував 18 десятин землі. Однак їх ут-

римання фінансував Департамент землеробства. 

У Таврійській губернії 10 десятин землі в 1908 р. виділив Ф.Ф. Шнейдер у 

маєтку «Коми» для діяльності сьогодні зовсім забутого Сімферопольського дослі-

дного поля. Для виноробної станції російських виноградарів і виноробів, заснова-

ної в Одесі за ініціативою В.Є. Таїрова з 23 січня 1905 р., 5 десятин землі подару-

вав Н.Е. Духновський і підполковник А.М. Погорельський. 
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Добре знаною для свого часу була Іванівська сільськогосподарська дослідна 

і селекційна станція, влаштована у 1897 р. в маєтку П.І. Харитоненка у Богодухів-

ському повіті Харківської губернії. Вона функціонувала виключно на кошти вла-

сника, тобто без державного субсидіювання. Програму діяльності станції розро-

бив Я.М. Жуков. Вона виконувала два основних завдання: 1) дослідження сільсь-

когосподарських рослин – селекція, та 2) вивчення середовища, де розвиваються 

сільськогосподарські рослини. Як селекційна установа, станція працювала з ози-

мою пшеницею і цукровим буряком, а також ярою пшеницею і вівсом. Для озимої 

пшениці було заплановано створити морозостійкі та стійкі до вилягання сорти 

при високій врожайності та якості зерна, а відносно цукрового буряку – отримати 

оригінальні сорти, які б замінили періодично надходжувані з Європи. Слід згада-

ти й серію агротехнічних дослідів із вивчення впливу органічних та мінеральних 

добрив на чорноземі на водно-фізичні властивості та показники родючості ґрунту. 

Досліди проводили на 40 десятинах. Господар витратив на будівництво лаборато-

рії 10 065 руб., підвалів – 2 863 руб. та ін., а також на обладнання лабораторії – 

15 584 руб. Бібліотека налічувала 405 книг зі щорічною передплатою 20 галузевих 

журналів. Загальні витрати в рік становили 30–35 тис. руб., а прибуток складав 7–

8 тис. руб. Установа видавала друком «Праці станції». Також проводилися колек-

тивні досліди з вивчення сортів, отриманих тогочасними станціями. 

Відомою була станція, створена в 1909 р. Почепським товариством сільсь-

кого господарства у Леглінському повіті Чернігівської губернії, що офіційно зві-

тувалася Департаменту землеробства, а також Почепська дослідна тютюнова 

плантація. Свою діяльність вела на земельній ділянці 6 десятин, виділеній графом 

Клейнміхелем. Він же взяв на себе витрати з підготовки ґрунту до сівби. Свої на-

укові зусилля плантація спрямовувала на вивчення дії мінеральних добрив під 

тютюн. На жаль, сьогодні про її діяльність вже ніхто не згадує. 

Однак ще більшу заповзятість порівняно з приватними особами щодо за-

снування галузевих дослідних інституцій проявили повітові земства. У межах кра-

їни в 1888 р. вони вперше створюють дослідну установу для потреб В’ятської гу-

бернії (Орловська дослідна ферма Орловського повіту). Через 10 років в Україні 
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створюється такого типу дослідницька установа – Андріївське дослідне поле Ко-

беляцького повіту Полтавської губернії. До 1910 р. із 15 таких установ імперії на 

українських землях функціонує – 5: Золотоніське дослідне поле Золотоніського 

повіту Полтавської губернії з 1898 р.; Асеївське дослідне поле Зміївського повіту 

Харківської губернії з 1901 р.; Сумська дослідна станція Сумського повіту Хар-

ківської губернії з 1904 р.; Сімферопольське дослідне поле Сімферопольського 

повіту Таврійської губернії з 1908 р. До 1910 р. Сумська дослідна станція існувала 

при сільськогосподарській школі, а потім перейшла під патронат або на утриман-

ня губернського земства. 

Встановлено, що найбільших зусиль до створення спеціалізованих дослід-

них установ для українських земель доклали сільськогосподарські товариства. 

Відлік потрібно вести від 1884 р., коли було створено перше в країні Полтавське 

дослідне поле. Станом на 1910 р. із такого типу поділу існуючої мережі, що скла-

далася із 27 найменувань, для України працювало 11: Донецьке дослідне поле з 

1896 р., Верхнєдніпровське дослідне поле з 1904 р., Слав’яносербське дослідне 

поле з 1908 р., Мережа дослідних полів і лабораторій Подільської губернії з 

1890 р., Лохвицька тютюнова плантація з 1890 р., Роменське дослідне поле з 

1905 р., Прилуцьке дослідне поле з 1907 р., Харківська селекційна станція з 

1898 р., Харківська контрольно-насіннєва станція з 1906 р., Одеське дослідне поле 

з 1894 р. 

Перша виключно казенна або під егідою Департаменту землеробства дослі-

дна установа в країні була створена у 1887 р. – це Кавказька шовківнича станція 

(Тифліська губернія). В Україні до 1910 р. єдиним такого типу із 38 функціоную-

чих залишався Алешківський розсадник (Таврійська губернія), створений у 

1897 р. Якщо до 1890 р. в країні працювала тільки одна державна галузева дослід-

на установа, то до 1899 р. їх налічувалося вже 17, а в наступне десятиріччя засно-

вується ще 21. Хоча навряд чи їх загальна кількість могла взяти на себе відповіда-

льність від імені держави не тільки за загальний стан, а й рівень наукового забез-

печення аграрного сектору країни. 
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Діяла також мережа дослідних установ при 256 галузевих навчальних за-

кладах різного типу. Хоча з їх загальної кількості спеціалізовані підрозділи функ-

ціонували при 54-х навчальних закладах [765, c. 18]. Загальна площа дослідних 

ділянок при ВНЗ по країні була в межах 317,3 десятини [765, c. 19]. Відносно ук-

раїнських земель, то сільськогосподарське відділення Київського політехнічного 

інституту та кафедри агрономії Університету Св. Володимира, Новоросійського і 

Харківського університетів офіційно не звітували перед Департаментом земле-

робства про ведення галузевого дослідництва. З-поміж середніх освітніх закладів 

на 1910 р. йому звітується лише Херсонське сільськогосподарське училище. 

На відміну від вищих і середніх галузевих освітніх закладів про власне дос-

лідництво активно звітуються нижчі училища, хоча воно й велося на невеликих 

ділянках. Так, Нікітське училище садівництва і виноградарства (Таврійська губе-

рнія) вивчає галузеві проблеми на 1 десятині землі; Андріївська (13,7), Бориспіль-

ська (4,5) та Золотоніська (9,1) сільськогосподарські школи Полтавської губернії; 

Асеївська (43,1), Сумська (43,1) та Михайлівська (1,0) сільськогосподарські шко-

ли Харківської губернії; Лук’янівська (6,0) та Обиточинська сільськогосподарські 

школи (0,7) Таврійської губернії; Ольгінська сільськогосподарська школа (2,0) 

Херсонської губернії; Верхнєдніпрянська школа (16,0) Катеринославської губер-

нії; Майонівська та Воздвіжинська сільськогосподарські школи (1,0) Чернігівської 

губернії; Білокриницька (4,4) та Ледухівська сільськогосподарські школи (0,5) 

Волинської губернії та Ейгенфельдське училище (2,5) Таврійської губернії. Таким 

чином, під дослідництвом було зайнято 35,9 % всіх земель імперії. 

Відповідно до територіального поділу царської Росії у вигляді губерній і 

110 функціонуючих у них дослідних установ, що звітувалися, до України станом 

на 1910 р. мало відношення 16, з яких: Харківська губернія – 4, Катеринославська 

– 4, Херсонська – 3, Подільська – 2, Таврійська – 2. Київська губернія – 1. Інтерес 

представляє розподіл дослідних установ у країні щодо виконання основних функ-

цій у розрізі семи визначених на той час природно-кліматичних зон, а саме: 

1) тундра, 2) тайга, 3) змішаний ліс, 4) лісостепова область, 5) степова, 
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6) пустельна область, 7) Кавказ. Україна досліджувала проблеми 4 та 5-ї зон серед 

обслуговуючих їх відповідно 27 та 18 установ.  

Якщо узагальнити, спираючись на дані офіційної звітності, то протягом 

1880–1889 рр. у країні було створено 7 галузевих дослідних установ, 1890–

1899 рр. – 38, а за 1900–1909 рр. – 13. До основних проблем нетривалого існуван-

ня дослідних установ слід віднести, передусім, відсутність власної земельної ді-

лянки або права на її власність, а також стабільності у фінансуванні діяльності 

таких установ. Так, на 1910 р. тільки чотири станції із 110 мали власну землю для 

цих цілей, серед них – Полтавська та Херсонська. Певні проблеми виникали через 

те, що практично всі установи не мали затвердженого Департаментом землеробс-

тва «Положення» щодо регламентації їх діяльності, а користувались «Положен-

ням про дослідні заклади», прийнятим 28 травня 1901 р. 

Дослідну мережу країни забезпечувало 215 працівників із вищою і серед-

ньою спеціальною освітою та 265 осіб без освіти. Крім того, 42 викладачі та дер-

жавні службовці теж брали участь у цій роботі [765, c. 71]. Із 110 установ 59  мали 

тільки одного постійно оплачуваного працівника, як правило, це був завідувач. 

Лише у 21 установі налічувалося два працівники, у 15 – три і ще у 15 – більше 

трьох. Для дослідництва 63 інституції залучали практикантів, серед них – 12 до-

слідних установ на українських землях. У загальній кількості в системі дослідни-

цтва для потреб агрономії України на 1910 р. працювало 42 особи з вищою і сере-

дньою освітою та ще 39 – як тимчасові й без освіти, або 81 фахівець, що станови-

ло 16,9 % від  наявного в імперії такого типу персоналу. 

Слід відзначити, що держава витратила великі суми коштів для будівництва 

експериментальної бази дослідних установ. Так, для потреб Харківської селекцій-

ної станції було виділено 35 000 руб., Полтавського дослідного поля – 28 120 руб., 

Херсонського дослідного поля – 25 000 руб., Донецького дослідного поля – 10 000 

руб. [765, c. 80] Крім того, у 1893 р. Полтавське дослідне поле отримало 

15 500 руб. від Полтавського губернського земства для купівлі 45,5 десятин землі. 

На придбання землеробського інвентарю із бюджету на 1910 р. було виділено: 

Одеському дослідному полю – 7400 руб., Херсонському – 4500 руб., а Полтавсь-
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кому – 6550 руб. [765, c. 82]. Окрема стаття витрат передбачалась на лабораторне 

обладнання. Найбільше коштів отримала Київська лабораторія мережі дослідних 

установ Всеросійського товариства цукрозаводчиків – 19 000 руб. Одеська вино-

робна станція – відповідно 10 000 руб., Сумська дослідна станція – 5 000 руб., 

Полтавське дослідне поле – 3 000 руб. [765, c. 83]. Для будівництва допоміжних 

споруд, наприклад теплиці, також виділяли додаткові кошти. Так, для споруджен-

ня теплиці на Херсонському дослідному полі з вивчення 150 культур було виділе-

но 800 руб., а для Полтавського – 700 руб., але вже для вивчення 240 культур. Для 

порівняння, вартість Петербурзької сільськогосподарської хімічної лабораторії 

становила 16 000 руб., де вивчали 1 400 культур [765, c. 84]. Окремою статтею за-

безпечувалось оснащення бібліотек. Найбільше для цих цілей в країні виділялося 

Кавказькій шовківничій станції – 2 144 руб. з фондами 7 500 томів, або 2 900 назв, 

Петербурзькій сільськогосподарській бактеріологічній станції – 7000 руб. із 2 400 

назвами друкованих видань. Станом на 1910 р. з дослідних установ в Україні най-

повніший репертуар мала бібліотека Одеської виноробної станції – 1000 назв, а 

найбільше коштів – 3 265 руб. – використала Київська лабораторія мережі цукро-

заводчиків [765, c. 82].  

Витрати на утримання одного дослідного закладу, а це 80 найменувань за 

виключенням інших спеціальних державних і приватних коштів, або 151 праців-

ник, складали в середньому 2 683 руб. на установу або 1 411 руб. на одну особу 

[765, c. 87]. Для інституцій, що діяли на українських землях при поділі на п’ять 

категорій щодо бюджетного фінансування, до I категорії з бюджетом до 1000 руб. 

віднесено Катеринославську контрольно-насіннєву станцію (840 руб.), до II кате-

горії з бюджетом 1–3 тис. руб. – Верхньодніпровську дослідну станцію 

(3 000 руб.), Андріївське дослідне поле (1 800 руб.), Прилуцьке (1 500 руб.), Золо-

тоніське (1050 руб.), Сімферопольське (1 560 руб.), Харківську контрольно-

насіннєву станцію (2 050 руб.). Наступна градація поширювалася на дослідні ус-

танови із бюджетом 3–6 тис. руб. В Україні це були: Донецьке дослідне поле 

(5 000 руб.), Слов’яносербське (4 350 руб.), Лохвицьке (4 300 руб.), Роменське 

(4 200 руб.), Асеєвське (4 250 руб.), Одеська виноробна станція (5 000 руб.). Чет-
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вертий поділ із бюджетним фінансуванням від 6 до 10 тис. руб. включав серед 29 

установ країни й українські: Верхньодніпровське дослідне поле (7 000 руб.), По-

дільська дослідна станція (7 500 руб.), Олешківський розсадник (6 400 руб.), Хар-

ківська селекційна станція (9 200 руб.), Одеське дослідне поле (6 750 руб.), 

Херсонське (8 600 руб.). Три установи представляли Малоросію у категорії понад 

10 000 руб. фінансування, а саме: Київська лабораторія мережі Всеросійського 

товариства цукрозаводчиків (12 600 руб.), Плотянська дослідна станція 

(11 000 руб.) та Полтавське дослідне поле (10 300 руб.). Таким чином, із загальної 

суми коштів, що витрачалися в країні із державного та місцевого бюджетів на ут-

римання мережі галузевих дослідних установ, а це 627 780 руб., при поділі 62 % – 

державна казна і 38 % – місцеві кошти, в Україну надходило 121 705 руб. Цікаво, 

що вже тоді Департамент землеробства рахував і так звані позабюджетні кошти, 

зароблені дослідною установою у процесі виробничої діяльності або продажу 

продукції. З українських установ на 1910 р. найбільше таких коштів мало Одеське 

дослідне поле – 1750 руб., а за ним Полтавське – 1600 руб. Хоча левова частка 

коштів надходила не від впровадження наукових розробок, а від контрольних за-

мірів. 

Якщо узагальнити основні напрями діяльності усіх 110 дослідних установ 

країни на 1910 р., що подавали звіти, то вони для 92-х були у площині загальної 

агрономії з вивченням клімату, ґрунтів, рослинності, шкідників і спеціальні енто-

мологічні станції, якщо не рахувати природно-історичні музеї у Сімферополі, 

Херсоні та Кишиневі. У чистому вигляді 61 установа вивчала польову культуру. 

81 дослідна інституція країни друкує свої звіти. З українських за звітний період 

таке не робить тільки Донецьке дослідне поле. Крім того, 25 дослідних установ 

готують і видають науково-популярні видання. Їх загальна кількість досягала 199 

при 200–300 примірниках накладу, що було недостатнім для потреб аграрної Ро-

сії. Основною формою розповсюдження отриманих досягнень для всіх типів галу-

зевих дослідних установ країни були виставки, читання, показові ділянки тощо. 

Наприкінці 1912 р. Департамент землеробства, доповнивши анкету 1910 р., 

зробив нові узагальнення щодо функціонуючої мережі галузевих дослідних інсти-
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туцій у країні. Виявилося, що мережа наукового забезпечення вітчизняного сіль-

ського господарства налічує вже 180 установ різного типу і спрямування. Із 110, 

що функціонували до 1910 р., 4 припинили діяльність, а всі інші – або були ново-

створеними, або, як наприклад, Іванівська дослідна станція П.І. Харитоненка в 

Харківській губернії, що виникла в 1897 р., у 1908 р., відновили свою діяльність. 

Серед загальної кількості нових установ, створених протягом 1910–1912 рр. 

на українських землях, функціонувало 8, а саме: Луцьке дослідне поле (Волинська 

губернія), Маріупольське дослідне поле (Катеринославська губернія), Костантин-

градське і Драбівське дослідні поля (Полтавська губернія), Ялтинська дослідна 

тютюнова плантація (Таврійська губернія), Харківська сільськогосподарська дос-

лідна станція (Харківська губернія) та Київське дослідне поле і Почепська дослід-

на тютюнова плантація (Чернігівська губернія). Якщо загальну новостворену кі-

лькість установ в країні систематизувати за типами науково-організаційної струк-

тури, то до вже існуючої на 1910 р. додалися: 1) лабораторій спеціальних – 2; 

2) дослідних станцій: а) загальних – 9; б) селекційних – 1; 

в) машиновипробувальних – 2; г) з культури боліт – 3; 3) дослідні поля: 

а) загальні – 27, б) з тютюнництва – 2. Із цієї кількості тільки сім мали статус ка-

зенних або були на повному бюджетному фінансуванні. При цьому жодна з них 

не функціонувала в Україні. Заснування інших 48 новостворених інституцій від-

булося за приватної ініціативи: 16 установ створили губернські земства, 8 – пові-

тові, 15 – сільськогосподарські товариства, 1 – промислові товариства, 2 – вчені 

товариства та 6 – об’єднання землевласників. Як станом на 1910 р., так і на 1 січня 

1913 р. переважна кількість новостворених установ обслуговувала потреби ріль-

ництва і луківництва, або основ науково-освітньої агрономії. З тваринництва не 

діяло жодної спеціалізованої дослідної установи. 

Першим галузевим НДІ для потреб вітчизняної сільськогосподарської дос-

лідної справи як організації став Інститут бродильної і сільськогосподарської бак-

теріології, створений 1 липня 1912 р. на базі однойменної лабораторії Варшавсь-

кого музею промисловості і сільського господарства. Його штат налічував 7 пос-

тійно працюючих осіб, з яких дві – технічні працівники. Крім того, залучалися 
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тимчасові робітники й оплачувані практиканти. Бюджет інституту на рік складав 

8400 руб, з яких 3000 руб. субсидіював Департамент землеробства. При установі 

функціонувало дослідне поле Сільськогосподарських курсів у маєтку Вілляново 

біля Варшави, а також велися колективні досліди в одному з приватних маєтків 

Седнецької губернії. Серед наукових проблем вивчали дію мінеральних добрив і 

засвоєння азоту бактерій та нітрагіну [403, c. 131–133]. 

Стосовно українських земель губернські земства ініціювали створення в 

1911 р. Маріупольського дослідного поля (Катеринославська губернія), Констан-

тиноградського (1910) та Драбівського (1909) дослідних (Полтавська губернія), 

Харківської дослідної станції у 1911 р. (Чернігівська губернія). Ялтинське повіто-

ве земство Таврійської губернії у 1911 р. створює Ялтинську дослідну тютюнову 

плантацію. Луцьке товариство сільського господарства засновує Луцьке дослідне 

поле (Волинська губернія), а в 1909 р. Почепське товариство сільського господар-

ства – Почепську дослідну тютюнову станцію (Чернігівська губернія). 

На 1 січня 1913 р. спеціальні вегетаційні досліди в імперії проводили дві до-

слідні установи, серед яких була Харківська дослідна станція. Та якщо не рахува-

ти Ярославську молочну (1904) та Астраханську іхтіологічну лабораторії (1905), 

перші системні дослідження, що стосувалися проблем тваринництва, з 1910 р. в 

країні розгорнуло Сердобське дослідне поле (Саратовська губернія), засноване 

Сердобським повітовим земством, яке мало дослідну вівчарню та племінний роз-

плідник великої рогатої худоби, свиней і овець, а також конюшню з 12 жеребців. 

На цей час до існуючої кількості фахівців, що працювали у галузевих дослідних 

установах, додалось ще 109 із вищою (88) і середньою спеціальною (21) освітою, 

а також 132 особи для технічних потреб. По Україні це ще відповідно 12 із вищою 

та 1 із середньою спеціальною освітою й 14 технічних працівників. Отже, на 

1 січня 1913 р. із 195, а за іншими підрахунками – 264 дослідних галузевих уста-

нов (з урахуванням контрольно-насіннєвих станцій) відповідно поділу по губерні-

ях царської Росії, на Україну припадало [870, c. 25] (додаток В1). У цей час із 195 

галузевих установ країни, або за даними В.В.Вінера – 181, українські землі обслу-

говували 37 дослідних інституцій і всі для потреб науково-освітньої агрономії 
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[263, c. 1189]. Загальна кількість сільськогосподарських дослідних установ за нау-

ково-організаційною структурою поділялася таким чином: дослідні поля – 98, до-

слідні станції – 40, лабораторії – 22, питомники – 4. З них казенних – 45, земських 

– 51, суспільних – 62, приватних осіб – 7. Сукупно мережа включала установи, що 

офіційно звітувалися перед Департаментом землеробства. 

У процесі дисертаційного дослідження вдалося відтворити досить цілісну 

картину розгортання сільськогосподарської дослідної справи як організації ста-

ном на 1 січня 1914 р., за офіційними даними, опублікованим Департаментом зе-

млеробства ГУЗіЗ у розрізі окремих губерніях країни (додаток В2). Як свідчать 

фактичні дані, з 347 галузевих дослідних інституцій по країні, 47 дослідних стан-

цій, полів, плантацій, ділянок, лісництв, задовольняли потреби наукового забезпе-

чення ведення сільського господарства на українських землях за повний або част-

ковий бюджет профільного міністерства. Але, як наголошує О.Ю. Єліна, на 

1917 р. сільськогосподарських дослідних установ в царській Росії налічувалося, за 

одними відомостями, 370, а за іншими – 378. Хоча, в додатках до першого джере-

ла їх взагалі рахується 391 за поділом на дев’ять районів діяльності. Українські 

землі, за О.Ю. Єліною входили до п’ятого – «південний чорноземний» та шостого 

«південно-західний район». Завдяки цій інформації, а також «Довіднику по сіль-

ськогосподарських дослідних установах в Росії» [812], підготовленим секцією до-

слідної справи гуртка суспільної агрономії при Московському СГІ у 1912 р. за за-

гальною редакцією О.Г. Дояренка, через його одинадцять територіальних поділів, 

де українські землі представлені у ІV – «північний чорноземний», V – «південний 

чорноземний», VІ – «південний» та VІІ – «південно-західний» райони, й іншого 

видання «Збірник відомостей про сільськогосподарські дослідні установи Росії» 

[812] від імені Департаменту землеробства, спробуємо розширити або ж доповни-

ти вищенаведений перелік у межах губерній (додаток В3). У підсумку, на момент 

подій 1917 р., дослідна галузева мережа налічувала 90 різного типу установ, що 

здійснювали наукове забезпечення українських земель. По окремих губерніях: 

Полтавська – 9, Київська – 25, Подільська – 14, Волинська – 8, Херсонська – 5, 

Чернігівська – 2, Харківська – 9, Катеринославська – 11, Таврійська – 7. Усі вони, 
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насамперед, забезпечували історично провідну галузь України – рослинництво, 

або як тоді говорили – хліборобство. До подій 1917 р. в девʼяти українських губе-

рніях щорічно засівали до 80 000 000 десятин зернових хлібів і отримували до 

1 100 000 000 пудів зерна. З цієї кількості 300–400 млн пудів щорічно експортува-

лись. Потреби галузі тваринництва в кормах вирішувалися луківництвом на площі 

до 3 000 000 десятин зі збором до 300 000 000 пудів сіна. Горох, сочевицю, боби, 

пшінку, льон, коноплі, соняшник вирощували на площі до 1 035 000 десятин зі 

збором 70 000 000 пудів. Тютюн отримували на 25 000 десятинах зі збором до 

3 000 000 пудів. Урожай картоплі в обсязі 350 000 000 пудів отримували з 660 000 

десятин. Буряк вирощували на 500 000 десятинах із валовим збором до 

500 000 000 пудів. Виноградарство з площі до 30 000 десятин забезпечувало 

4 000 000 пудів винограду, а бджільництво з 1 630 000 вуликів – продукцію більш 

як 600 000 пудів меду і воску. 

Галузь скотарства налічувала 15 500 000 голів худоби, а свинарства – 

4 900 000. Разом їх ресурсний потенціал досягав 7 000 000 пудів мʼяса і сала. Ко-

нярство було представлено 5 750 000 головами. Значну площу, а саме 4 350 000 

десятин, займали ліси, що мали щорічну продуктивність до 3 250 000 куб. саж., 

або майже 1 000 000 000 пудів деревини. Цукроварінням займалося 220 заводів з 

продукцією 80 000 000 пудів цукрового піску, з цієї кількості щорічно вивозили за 

кордон до 50 000 000 пудів. Ще виробляли 20 000 000 патоки та 300 000 000 пудів 

жому. Майже 580 заводів виробляли біля 30 000 000 відер спирту. Виробництво 

пива в обʼємі 15 000 000 відер варили 220 заводів. Крім того вони надавали мож-

ливість отримати ще 100 000 відер меду. Продукцію галузі тютюнництва переро-

бляли 60 фабрик із виходом до 1 750 000 пудів тютюну. Вироблялося близько 

1 800 000 пудів олії. Було організовано широку переробку – як первинну, так і по-

глиблену, усієї вирощеної сільськогосподарської продукції: млинарство, крохма-

льництво, миловарство, консервне виробництво, обробка волокняних матеріалів, 

лісопильна справа, фанерно-пильне, столярство, бондарство, хімічна переробка 

дерева, виготовлення цегли, машинне будівництво і т.д. Саме завдячуючи вдало-

му поєднанню новітнього від експериментаторства та широкого його впрова-
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дження по всіх напрямах аграрного виробництва, Російська імперія на 1914 р. 

увійшла  до першої пʼятірки країн світу як за вирощеною, так і переробленою 

сільськогосподарською продукцією. Наведені дані доводять, що чи не найбільшу 

частку продукції забезпечувало господарювання у девʼяти українських губерніях, 

коли від загальної кількості функціонуючої сільськогосподарської дослідної ме-

режі царської імперії в Україні нараховувало лише 28 % установ.  

Останній показник важко вважати остаточною. Загальну кількість надзви-

чайно важко систематизувати або узагальнити, оскільки деякі дослідні інституції 

існували один або два роки, потім припиняли діяльність і знову, через певний час, 

відновлювали її. Зазначений перелік базувався, в першу чергу, на офіційно опуб-

лікованих доступних звітах. Потрібно враховувати також і те, що діяло достатньо 

інших установ, які розглядали різні питання, що можна віднести до загальних 

проблем сільського господарства, наприклад, ветеринарії чи лісівництва. Але свої 

наукові звіти вони представляли іншим відомствам країни і ніяк не могли у 

1917 р. розглядатись як напрями аграрної науки для сьогоднішньої системи ака-

демічного існування галузевого дослідництва. Те саме повною мірою стосується 

надзвичайно актуальних нині проблем радіобіології. Тому є всі підстави віднести 

до переліку спеціалізованих дослідних установ, що досліджували галузеві про-

блеми, й Одеську радіологічну лабораторію, створену Е.С. Бурксером у 1910 р. На 

думку М.С. Хвостової, «… це був один із перших наукових радіологічних центрів, 

що впливали на розвиток радіаційних досліджень в інших регіонах Росії» [866]. 

Одеська лабораторія досліджувала опади, води, корисні грязі, мінерали та руди не 

тільки України, в тому числі Криму, а й Кавказу, Пензенської, Астраханської гу-

берній, Кубанської області. Результати цієї роботи, а особливо експедиційних 

Одеських лиманів і узбережжя Азовського моря, були упорядковані 

Е.С. Бурксером та опубліковані в першому систематичному вітчизняному виданні 

з вивчення радіоактивності – «Праці хімічної і радіологічної лабораторій» (1911). 

Діяльність функціонуючої дослідницької мережі галузевих інституцій до 

подій 1917 р. на 75 % фінансувалася Департаментом землеробства, а решта – за 

рахунок місцевих органів самоврядування і приватних осіб. Останні особливо пе-
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реймались забезпеченням, насамперед, ведення цукровиробництва шляхом ство-

рення селекційних станцій для масового виробництва насіння при спеціалізованих 

господарствах, власниками яких були самі. Здебільшого діяльність таких дослід-

них установ мало відома. Хоча тільки на 1910 рік їх налічувалося понад 20 [869, c. 

339]. Про окремі доречно згадати й додати їх до наведеного переліку дослідних 

установ, що функціонували для потреб сільського господарства на українських 

землях до революційних подій 1917 року, а саме: 1) Бущинського і Лонжинського, 

Старорипінського, Фоубовського (Подільська губернія) та 2) Сумовського (Воли-

нська губернія). Крім того, існувала досить розгалужена мережа  селекційних ста-

нцій і при цукрових заводах. Але офіційні наукові звіти вони не друкували і не 

повідомляли про витрати на своє утримання. 

Про який саме кількісний рівень йшла мова, доводять М.М. Вольф та 

П.А. Власюк. Згідно з даними останнього, станом на 1908 р. царський уряд асиг-

нував на діяльність 155 установ 412 690 крб., тоді як США сукупно витрачали 

5 млн крб. [278, c. 67]. За відомостями М.М. Вольфа, на 1913 р. (найвищий період 

розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Російській імперії), загальна 

сума асигнувань з боку держави становила 2 828 000 руб. До цієї суми додавалися 

кошти місцевих земств – 1 417 000 руб., а разом – 4 245 000 руб. У цей же час фі-

нансування дослідних установ США становило 1 678 000 доларів, з яких 

960 000 дол. надходило від уряду, а решта – від приватних осіб. Такі цифри дали 

підставу М.М. Вольфу узагальнити, що «… за якихось 4–5 років Росія за рівнем 

витрат на дослідну справу майже наздогнала США і далеко залишила позаду дер-

жави Західної Європи», та зробити висновок, що «… таке вражаюче швидке збі-

льшення витрат на дослідну справу не має прецедентів у жодній країні». Таким 

чином, порівняно з 1912 р. у 1913 р. витрати царського уряду на розвиток галузе-

вого дослідництва зросли на 75%, а на місцях – на 41,5 %. Слід наголосити, що 

загальний кошторис Департаменту землеробства збільшився тільки на 32,5%. Ва-

жливим щодо рівня витрат став той факт, що у США на той час тільки 5% коштів 

йшло на будівництво та економічний розвиток дослідницької мережі, а в Росії на 

ці цілі дозволялося використовувати понад 40% асигнувань. Усе разом, на думку 
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М.М. Вольфа, дало змогу до 1917 р. закласти достатньо міцну матеріально-

технічну базу галузевого дослідництва в країні. Такий результативний і зміцнюю-

чий підхід у збільшенні обсягів фінансування для ведення вітчизняної сільського-

сподарської дослідної справи багато в чому став можливим завдяки рішенням за-

гальнодержавної наради, що відбулася в Катеринославі навесні 1908 р. Саме там, 

за словами М.М. Вольфа, було вирішено й передано на розгляд уряду остаточний 

висновок: «… облаштування обласної станції… необхідно здійснювати… цілком 

за рахунок уряду, але з тим, щоб у керівництві їх роботами брали участь предста-

вники земських та суспільних організацій» [284, c. 70–84].  

Серед піонерних заснувань для потреб сільськогосподарської дослідної 

справи дореволюційного періоду як організації слід назвати відкриття першої в 

Європі спеціалізованої селекційної дослідної установи – Харківської селекційної 

станції (1908) та першої на континенті машинно-випробувальної станції професо-

ром Київського політехнічного інституту К.Г. Шиндлєром (1869–1940). Найбільш 

ефективними організаційними структурованими об’єднаннями з організації сіль-

ськогосподарської дослідної справи цього періоду можна вважати мережу з 

32 дослідних полів, створену у 1901 р. із головним методичним центром – Миро-

нівською дослідною станцією (1911) від імені Всеросійського товариства цукро-

заводчиків на чолі з С.Л. Франкфуртом (1866–1954), з яких 24 функціонували на 

українських землях протягом 1901–1918 рр. (додаток В4). За час існування мережі 

дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків школу всього новіт-

нього й передового пройшли 13 інспекторів або роз’їзних агрономів, 5 хіміків, 70 

агрономів-дослідників або завідувачів окремих полів, 12 практикантів-стажерів 

під керівництвом С.Л. Франкфурта. Переважна більшість із 100 вихованців зго-

дом успішно працювала на подальший розвиток сільськогосподарської дослідної 

справи в Україні за радянської доби. Так, О.І. Душечкін, Б.М. Рожественський та 

О.К. Зіхман стали академіками, а С.М. Тулайков, О.К. Філіповський, В.І. Сазанов, 

О.М. Засухін, С.М. Москвічов та ін. – відомими організаторами та керманичами 

провідних галузевих дослідних установ у країні. 
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Діяли й інші мережі дослідних установ, що, до речі, теж функціонували для 

потреб Південно-Західного краю, про діяльність яких не так широко відомо, як 

від імені Всеросійського товариства цукрозаводчиків. Серед них слід виділити 

ініціативу мати такі установи з боку Київського товариства сільського господарс-

тва, висловлену ще у 1887 р. Після з’їзду представників сільськогосподарських 

товариств під час роботи Всеросійської сільськогосподарської виставки в Харкові 

таке бачення остаточно ствердилося за пропозицією С.М. Богданова, який наго-

лошував, що існуючі в краї на той час дослідні станції функціонують незалежно 

від Київського товариства сільського господарства, і за такої організації справи 

вони приносять «… деяку користь, але вона могла бути більш значущою, якщо б 

існувала деяка єдність в діяльності окремих дослідних полів». Він вважав, що за-

гальне керівництво всього комплексу робіт як у теоретичному, так і практичному 

плані повинно здійснювати Київське товариство сільського господарства через 

«… особливий Комітет, що складається із декількох членів (наприклад, п’ять) то-

вариства, призначених Радою або загальними зборами» [52, c. 17–18]. Таким чи-

ном, С.М. Богданов фактично запропонував або обґрунтував прообраз сучасного 

академічного координування галузевого дослідницького процесу. До речі, 

20 листопада 1887 р. на загальних зборах Київського товариства сільського гос-

подарства за ініціативою того ж С.М. Богданова було прийнято рішення 

«… створити Комітет» [386, c. 59]. Однак справа досить тривалий час залишалася 

без вирішення, не зважаючи на те, що в 1897 р. була створена так звана Спілка 

дослідних станцій за пропозицією завідувача Пліско-Андрушівської дослідної 

станції, яку утримував граф Б.С. Тишкевич. За єдиною програмою досліджень ме-

режа дослідних полів Київського товариства сільського господарства запрацювала 

тільки у 1912 р. на чолі з В.І. Офтіновським. Упродовж 1913–1915 рр. нею керу-

вав М.К. Походня, а 25 вересня 1915 р. її очільником став В.А. Лебов, у подаль-

шому редактор першого і єдиного «Звіту» про наукові здобутки мережі дослідних 

полів Київського товариства сільського господарства (1916).  

Представлений звіт вражає спектром проведених досліджень: 1) досліди з 

мінеральними добривами під цукровий буряк на 7 полях; 2) досліди з порівняль-
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ної дії на цукристість і врожай буряку (у 6 маєтках); 3) досліди із внесення добрив 

під озиму пшеницю спочатку у двох, а потім у пʼяти маєтках; 4) вивчення впливу 

штучних добрив на врожай гороху на трьох полях; 5) досліди із випробування од-

норічних рослин, викових сумішок деяких багаторічних мотилькових трав; 

6) досліди з сортами ярих; 7) вплив широкорядних і колосових посівів на врожай 

зерна і соломи ярих; 8) досліди з використання осушених болотних ґрунтів [669]. 

Після виходу «Звіту» був розкритикований фахівцями, в першу чергу, за певний 

паралелізм у постановці та вирішенні завдань із мережею дослідних полів Всеро-

сійського товариства цукрозаводчиків [463, c. 685–689]. 

Варто згадати і ще про одну ініціативу з боку КТСГ і професора 

С.М. Богданова щодо обстеження маєтків і господарств великих землевласників у 

питаннях їх спеціалізації. У зв’язку з тим, що організація маєтків та ведення гос-

подарства в них жодним чином не підлягала визначеним правилами та значною 

мірою залежала від умов, де розташовувався маєток чи господарство, то його де-

тальний опис становив для господаря великий інтерес як у теоретичному, так і 

практичному сенсі. При підготовці опису запрошений фахівець систематизував 

результати сільськогосподарських покращень, які проводив господар, і, таким чи-

ном, надавав можливість стати доступними для інших. Потім, завдячуючи порів-

няльному підходу з іншими господарствами, відпрацьовував зразковий або раціо-

нальний підхід до запровадження того чи іншого підходу. Мало того, підготовле-

ний фахівцем опис ставав «настільним посібником» для господарів, які не мали 

необхідних агрономічних знань. Хоча головним здобутком підготовленого «Опи-

су» було те, що він став надійним керівництвом-вказівкою щодо ведення сільсь-

кого господарства, визначив проблемні сторони та шляхи покращання й результа-

тивності господарювання. На наукову основу така робота була поставлена саме 

членами Київського товариства сільського господарства та сільськогосподарської 

промисловості за ініціативи професора С.М. Богданова, в першу чергу щодо опи-

су господарств великих землевласників Південно-Західних губерній Росії [401, c. 

883]. Одержані результати були опубліковані у спеціальних «Працях» товариства 

як висновки діяльності спеціальної комісії. До цієї роботи згодом активно долу-
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чився і П.Р. Сльозкін. У 1913 р. до Всеросійської сільськогосподарської виставки 

у Києві під його редакцією вийшло чотиритомне видання «Описів» маєтків 

М.П.Балашова, за що вчений отримав Велику золоту медаль [196]. При підготовці 

цих фундаментальних робіт П.Р. Сльозкін успішно продемонстрував багатогран-

ність своїх знань як у галузі агрономії, так і тваринництві, лісівництві, економіці, 

землеустрою, ґрунтознавстві та ін.  

Усі згадані мережі дослідних установ різного типу від імені товариств, не-

зважаючи на рівень отриманих результатів, разом з єдиним вітчизняним галузе-

вим спеціалізованим науковим творчим об’єднанням – Київським агрономічним 

товариством (1909–1918), а також завдячуючи діяльності окремих учених-

аграріїв, що творили на українських землях, заклали теоретично-методичні підва-

лини існування академічної координуючої організації дослідництва в Україні. Се-

ред інших спеціалізованих галузевих інституцій, що ефективно працювали на 

благо українських земель, але входили до складу, наприклад, спочатку Австро-

Угорщини, а потім Чехословаччини, на наше переконання, слід віднести діяль-

ність створеного у 1912 р. і функціонуючого до 1938 р. Ужгородського філіалу 

Інституту сільськогосподарської економіки та інформації у Празі. 

До речі, не меншим був внесок до здобутків галузевого дослідництва, не 

кажучи вже про сам факт появи, і опрацьованої, після запровадження у 1803 р. 

французької системи, вітчизняної освіти не тільки в питаннях підготовки високо-

кваліфікованих працівників, а й організації на всіх рівнях власних експеримента-

льних і показових дослідних полів, ферм, ділянок і проблемних лабораторій. По-

чатком урядової зацікавленості стала створена в 1797 р. біля м. Павловська перша 

сільськогосподарська школа з трирічним циклом навчання площею 252 десятин і 

дослідним полем, яку реорганізували в 1803 р. Наступним кроком із тими ж 

принципами дотичного співіснування з галузевим дослідництвом стало заснуван-

ня в 1822 р. Московським товариством сільського господарства землеробського 

училища для підготовки з кріпосних дітей прикажчиків (управителів) для маєтків 

їхніх господарів. При ньому на площі 210 десятин функціонував дослідний хутір, 

де закріпляли отримані знання. У 1878 р. на його основі було створено середнє 
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землеробське училище. Потрібно відмітити державотворчу ініціативу ІВЕТ, що у 

1854 р. при навчальній фермі організувало Харківську сільськогосподарську шко-

лу, що з часом була перетворена у середнє сільськогосподарське училище. Пер-

шим по-справжньому галузевим ВНЗ став Горигорецький землеробський інсти-

тут, створений у 1848 р. на основі землеробської школи в Горках. Він підготував 

плеяду видатних учених та організаторів науки, що успішно репрезентувалися на 

українських землях переважно у ХІХ ст.  

Ознак системності з боку уряду у відкритті спеціалізованих навчальних за-

кладів, особливо у першій половині ХІХ ст., не простежувалося. Були навіть нев-

дачі, як, наприклад, спроба Міністерства державних маєтностей відкрити з 1841 р. 

вісім сільськогосподарських навчальних ферм. Вона започаткована після реформи 

1861 р., коли сільське господарство країни через розгорнуте будівництво заліз-

ниць мало вийти на західноєвропейські ринки, що потребувало переходу галузі 

від натуральної до товарно-грошої форми ведення. Для цього потрібно було під-

готувати кадри необхідної кваліфікації, відсутність яких досить гостро відчули 

після західноєвропейської кризи сільського господарства у 70-х рр. ХІХ ст. Як на-

слідок, у 1878 р. з’являється «Положення…» про середню, а 27 грудня 1883 р. 

Всемилістівшим затверджено «Нормальне положення про нижчі сільськогоспо-

дарські школи» з метою, з одного боку, «… сприяти облаштуванню шкіл можливо 

однотипових, а з іншого і, головним чином, полегшити їх заснування, і тим самим 

збільшити їх кількість…» [553, c. 831]. Цього ж року вища сільськогосподарська 

освіта стає предметом державної уваги і, головне – в підтримці нею опікуватися 

або займатися. Обидва «Положення…» удосконалювалися стосовно виконання 

основних функцій. З ініціативи Міністерства землеробства і державних маєтнос-

тей у 1904 р. було розроблено нове узагальнююче «Положення про середню та 

нижчу сільськогосподарську освіту». Згідно з ним дозволялося створення: 

1) сільськогосподарських навчальних закладів для підготовки діячів з сільського 

господарства і 2) навчальних настанов для розповсюдження сільськогосподарсь-

ких знань. До першої категорії віднесено вищі та середні навчальні сільськогос-

подарські заклади, нижчі сільськогосподарські училища й школи І й ІІ розрядів і 
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практичні сільськогосподарські школи. У другу категорію обʼєднали сільськогос-

подарські класи, курси, читання та бесіди, а згодом ще й початкові та народні 

сільськогосподарські школи. Однак принциповим моментом нового документа 

стало зниження вимог загальноосвітнього рівня вступників до сільськогосподар-

ських закладів усіх рівнів та посилення практичного боку за рахунок меншої тео-

ретичної підготовки, починаючи з 1907 р. Такий підхід був розкритикований низ-

кою зібрань різного рівня протягом 1908–1912 рр. при Департаменті землеробст-

ва, а особливо земствами та сільськогосподарськими товариствами. До цього до-

лучилися й діячі галузевого дослідництва на Всеросійській нараді 1908 р., а також 

на Харківському обласному з’їзді, що відбувся під егідою губземства та Харківсь-

кої обласної сільськогосподарської станції у 1911 р. Головною тезою обох зібрань 

стало бачення того, що тільки отримавши новітні агрономічні знання у галузевих 

ВНЗ, їхні випускники зможуть належно працювати у дослідницьких інституціях 

на благо сільського господарства країни. Те саме стосувалось й інших технічних 

працівників для функціонуючої мережі дослідних полів і станцій, яких до рево-

люційних подій 1917 р., за даними О.Г. Чередника, готували «… 69 сільськогос-

подарських шкіл усіх типів, не враховуючи декількох шкіл, що знаходилися у ві-

данні Міністерства освіти та фінансів» [871, c. 24].  

Згідно з проведеними власними дослідженнями, станом на 1 грудня 1910 р. 

кількість сільськогосподарських навчальних закладів усіх типів, що були підвідо-

мчі Департаменту землеробства, які не тільки готували відповідних фахівців, а й 

мали власні дослідні або показові поля чи ферми, становила 255 установ. При 

цьому кількість закладів, що функціонували на українських землях, досягала 55-

ти. Серед них не було жодного вищого, але 5 з 15-ти на всю імперію – середніх 

сільськогосподарських навчальних інституцій. Крім того, 3 із 23-х – загальні ниж-

чі училища та 21 з 53-х – нижчі сільськогосподарські школи І розряду. До їх кіль-

кості потрібно додати 3 із 11-ти загальних нижчих сільськогосподарських шкіл ІІ 

розряду та 3 із 6-ти шкіл садівництва і виноробства ІІ розряду в країні. Усі вони в 

обов’язковому порядку, а це 30 галузевих освітніх закладів, займалися дослідниц-

твом, що, до речі, відповідно фінансувалося з боку Департаменту землеробства. 
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Як видно з додатка В5, витрати на утримання одного сільськогосподар-

ського інституту були на рівні 313 824 руб. у рік, не рахуючи витрат на догляд за 

навчальною фермою, що складали 39 672 руб. Дещо менші асигнування були для 

середніх (90 670 руб.) і нижчих шкіл – від 26 463 до 6 550 руб. у рік, теж не беру-

чи до уваги утримання експериментальних ферм. За державний бюджет навчалося 

біля 2 % студентів, а у середніх та нижчих сільськогосподарських закладах їх кі-

лькість коливалася від 28 до 41 %. Таким чином, здебільшого тільки заможні вер-

стви населення або найбільш обдаровані із селян мали змогу здобути вищу освіту 

за рахунок держави і, як наслідок, посісти достойне місце в суспільстві для потреб 

галузевої освіти чи дослідництва. Невипадково, за даними додатка В6, кількість 

дітей із нижчих соціальних станів, що прагнули здобути освіту, переважала серед 

інших категорій вступників до галузевих ВНЗ. 

Як свідчать дані додатку В7, близько 50 % випускників середніх і нижчих 

сільськогосподарських шкіл їх втілювали в життя стосовно до сільського госпо-

дарства. Цікаво, що чим вищий освітній статус мав заклад, тим більший відсоток 

його випускників працювали в галузевих дослідних інституціях. Цей відсоток до 

подій 1917 р. стабільно був у межах 3–9 % і здебільшого задовольняв запити різ-

ного роду галузевих дослідницьких інституцій. 

Серед інших суспільних установ, що були створені за підтримки урядових 

«погоджень» та відіграли певне значення у запровадженні сільськогосподарської 

дослідної справи в країні, слід назвати створене у 1899 р. Товариство сприяння 

жіночій сільськогосподарській освіті. У 1902 р. при ньому були організовані Тим-

часові курси по сільському господарству для жінок, що мали загальноосвітній 

ценз. Через два роки товариство відкрило перші не тільки у країні, а й Європі – 

Вищі жіночі агрономічні курси у Петербурзі, що отримали назву Стебутські в 

честь першого голови об’єднання – професора І. О. Стебута. З 1906 р. товариство 

розширило свої функції за рахунок нових, а саме – розповсюдження сільськогос-

подарських знань серед народних мас і одержало назву – Товариство сприяння 

облаштування жіночих сільськогосподарських навчальних закладів і розповсю-

дженню сільськогосподарських знань у народі. Згодом, у 1910 р., все, що було 
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пов’язано з жіночою галузевою освітою у діяльності товариства, було виключено 

на користь розповсюдження сільськогосподарських знань. 

Крім того на розвиток галузевих наукових знань та умінь, у тому числі й на 

українських землях, вплинула діяльність сьогодні майже забутого іншого товари-

ства – взаємодопомоги російських агрономів. Ідея його створення сягає 70-х років 

ХІХ ст. за ініціативою випускників Петровської землеробської академії. Однак 

його «Статут» був підготовлений тільки у 1885 р., а затверджений 10 липня 1893 

р. Свою діяльність на чолі з І.О. Стебутом та девʼятьма засновниками це товарис-

тво розпочало 13 січня 1894 р. Після 1905 р. воно, що, в першу чергу, об’єднувало 

осіб, які мали вищу агрономічну освіту, стало загальнодержавним суспільним 

центром з обговорення питань галузевої освіти, сільськогосподарської дослідної 

справи тощо. Так, за доповіддю О. Г. Дояренка [347, c. 163] у листопаді 1908 р. 

при Товаристві організовано спеціальні курси агрономів, що розпочали свою ро-

боту з травня 1909 р. під керівництвом В.Р. Вільямса. Значний прошарок учених, 

що потім творили на українських землях, не тільки пройшли їх школу, а й викла-

дали до листопада 1911 р. на курсах. Мало того, успіхи галузевого дослідництва, в 

першу чергу, Катеринославської та Харківської губерній під науковим керівницт-

вом Б.М. Рожественського, а також мережі дослідних полів Всеросійського това-

риства цукрозаводчиків на чолі з С.Л. Франкфуртом спонукали Московську губе-

рнську земську управу 21–23 лютого 1908 р. при Товаристві взаємодопомоги ро-

сійських агрономів скликати спеціальну нараду з проведення такого типу дослідів 

із мінеральними добривами і в Московській губернії. Підсумком його стало прий-

няття спеціальної «Інструкції» під культуру озимого жита [347, c. 73–74]. 

Про те, що урядова політика царської Росії стосовно ведення сільського го-

сподарства, що на 1913 р. давало більше половини національного доходу – 51,4% 

[898, c. 19], і, тим більше, організації його освітнього й наукового забезпечення, 

була не просто успішною, а й продуманою у принципових підходах, свідчать ци-

фри. Як пише відомий російський історик та журналіст Я. Євглевський: 

«… царська Росія – незважаючи на порівняно пізній, після відміни кріпацтва, гос-

подарський старт, досягла непоганих етапних рубежів. Країна досягла щорічного 



243 

 

п’ятипроцентного приросту в промисловості, а завдячуючи Столипінській рефор-

мі, що забезпечила прискорене формування надійного фермерського прошарку і 

швидке зростання врожайності…, нестача продовольства у депресивних місцево-

стях з надлишком покривалися в неврожайні роки щедрими поставками з успіш-

них, ситих країв. Особливо щедрими на хліб та м’ясо були 1909 та 1910 роки», 

додаючи: «… Показово, що на зростаючій російській індустрії практично не поз-

начилася світова промислова криза 1911–1912 рр., яка жорстко вразила Європу і 

Північну Америку. Не завдав суттєвих збитків і неврожай 1911 р.». Підсумовую-

чи, дослідник доводить, що «… наприкінці світової війни», в 1915 р., як казали 

часто за радянської доби, «проклятий царизм» витрачав на розвиток фундамента-

льної та прикладної науки»… п’ять процентів державного бюджету» [355, c. 4].  

Розглядаючи багатогранні аспекти організаційної побудови сільськогоспо-

дарської дослідної справи в Україні, слід згадати про певний організаційний 

вплив щодо її появи з боку заснованої 28 січня (8 лютого) 1724 р. Указом Петра І 

Імператорської Академії наук у Санкт-Петербурзі [797, c. 207]. До подій 1917 р. у 

трьох її відділах працювало 46 академіків [751, c. 291]. Сільськогосподарська нау-

ка окремим підрозділом у її структурі не функціонувала. Однак суміжні проблеми 

по відділу фізико-математичних наук досліджувала ціла низка академіків. Серед 

них видатне місце належало академікові В.І. Вернадському й особливо через Ко-

місію із вивчення природничих виробничих сил Росії (КПВС). Її створення відбу-

лося на підставі звернення від 21 січня 1915 р. академіків В.І. Вернадського, 

А.П. Карпінського, Б.Б. Голіцина, К.Н. Курнакова та М.І. Андрусова до фізико-

математичного відділення Академії наук та рішення його загальних зборів від 

4 квітня 1915 р. Завдяки продуманому стратегічному плану дій, розробленому 

В.І. Вернадським, який з 11 жовтня 1915 р. став головою Ради, КПВС швидко 

стала «… міжнауковим органом стратегічного управління розвитку науки краї-

ни», а із трьох основних елементів загальної діяльності на першому місці стояли 

«… сили, пов’язані із творіннями живої природи – родючість ґрунту, лісові багат-

ства, тваринний світ, продукти рослинництва, рибні багатства та ін.» [36, c. 4–5]. 

На численних нарадах і засіданнях підкомісій члени КВПС (станом на 1917 р. їх 
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налічувалося 139 осіб) розглядали й окремі актуальні питання організації агробіо-

логічної, ґрунтознавчої та меліораційної науки щодо українських земель.  

Таким чином, вітчизняна сільськогосподарська дослідна справа як організа-

ція свій шлях розпочала з XVII ст. через усвідомлене попередниками розуміння її 

необхідності для подальшого розвитку ведення сільського господарства. Доказом 

може слугувати той факт, що при відкритій у 1615 р. Києво-Могилянській акаде-

мії вперше в Європі почали викладати спеціальний курс «сільське господарство», 

і забезпечив це «… її перший вчений дослідник природи, ботанік, метеоролог… 

Іоникій Галятовський» [867], доводячи цим наявність відповідних знань і умінь. 

Однак формалізований відлік її існування на українських землях слід вести від 

1884 р., коли була заснована перша постійно діюча казенна галузева дослідна ін-

ституція – Полтавське дослідне поле. Тим самим підтвердивши три розроблені 

авторські методичні підходи щодо розуміння сільськогосподарської дослідної 

справи як складової природознавства: а) постійно діюча інституція; 

б) використання нею у своїй роботі відповідних методик щодо проведення польо-

вого експерименту; в) державне бюджетне замовлення на його виконання. Остан-

ня складова вперше законодавчо передбачена Указом Миколи ІІ від 28 травня 

1901 р., що затвердив «Положення про сільськогосподарські дослідні установи».  

Висновки до розділу 3 

На основі аналізу документних джерел виділено кілька періодів становлен-

ня сільськогосподарської освіти на українських землях. Перший – безсистемний, 

або спроби введення сільськогосподарських знань у загальноосвітню підготовку 

учнів. Свій початок цей період бере з ХІІ ст., коли повсюдно почали будувати 

кам’яні церкви і запровадили при них навчання. Другий – пов’язаний з відкриттям 

Києво-Могилянської академії у 1615 р. та її першим ученим – дослідником при-

роди, ботаніком, метеорологом Іоаникієм Галятовським, який один із перших в 

Європі увів спеціальний предмет «сільське господарство» у навчальний процес 

загальної підготовки. 

Початок третього періоду збігається з відкриттям у 1790 р. професором 

М.Г. Лівановим першої сільськогосподарської школи в с. Богоявленському біля 
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м. Миколаєва. Закінчення цього періоду припадає на 1883 р. Його можна характе-

ризувати як етап широкого використання накопичених наукових знань для підго-

товки фахівців сільського господарства, а також відкриття мережі різного типу і 

вигляду спеціалізованих навчальних закладів: 1) шкіл землемірів, механіків і аг-

рономів при Волинському ліцеї в Кременці (1805), 2) кафедр «сільського госпо-

дарства» при університетах: а) Харківському (1804), б) Київському (1834), 

в) Новоросійському (1864); 3) Луганської зразкової ферми (1827); 

4) Катеринославської казенної навчальної ферми (1840); 5) Харківського земле-

робського училища (1855); 6) Рільничої школи в Дублянах (1856), що з 1880 р. 

отримала статус вищого навчального закладу; 7) Уманського училища землеробс-

тва і садівництва (1868) на основі Одеського училища садівництва (1844); 

8) першої земської сільськогосподарської навчальної установи – Херсонського 

землеробського училища (1874), яке згідно з Положенням про сільськогосподар-

ську середню освіту від 30 травня 1878 р. змінило свій статус; 9) Харківської ве-

теринарної школи (1851), а з 1873 р. – інституту; 10) великої кількості приватних 

галузевих шкіл, відкритих за власні кошти господарів. Серед них найбільш відо-

мим став перший в Європі заклад, створений П.І. Прокоповичем у своєму маєтку 

в с. Митчинкі Конотопського повіту Чернігівської губернії у 1828 р. під патрона-

том Міністерства державних маєтностей і за підтримки Імператорського Москов-

ського сільськогосподарського товариства та військового губернатора Малоросії 

князя М.Г. Репніна (1792–1836), – Школа бджільництва. Упродовж 52 років (23 – 

за життя її фундатора) вона підготувала близько тисячі фахівців. У 1830 р. зміни-

ла місцерозташування і переїхала до с. Пальчики. Її називають однією з перших 

сільськогосподарських шкіл на українських землях, а П.І. Прокоповича – «кори-

феєм української агрономії». На друге місце, без перебільшення, слід поставити 

створену П.А. Кочубеєм у 1872 р. Згурівську сільськогосподарську дослідно-

навчальну ферму в Прилуцькому повіті Полтавської губернії. До цієї кількості 

слід додати й навчальні заклади, в яких значний відсоток студентів, що не лише 

вивчали предмет «сільське господарство», але й готові були стати агрономами, 

становили українці: а) Віленський університет (1804), б) Інститут земельного гос-
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подарства в Маримонті біля Варшави з 1816 р., а з 1862 р. – Ново-

Олександрійський політехнічний і землеробсько-лісовий інститут. У цей період за 

підготовку галузевих фахівців для потреб країни відповідало 14 відомств.  

Четвертий період свій відлік веде з 1883 р. із прийняття Олександром ІІІ 

«Положення про нижні сільськогосподарські школи». Остаточно сформувалася 

організаційна система підготовки фахівців сільського господарства за державної 

підтримки: 1) вищі сільськогосподарські інститути для центральних регіонів краї-

ни; 2) середні сільськогосподарські училища – для задоволення потреб груп схо-

жих за господарськими умовами губерній; 3) нижчі сільськогосподарські училища 

– поодинці в кожній губернії країни; 4) нижчі сільськогосподарські школи, відпо-

відні школам 1 і 2-го розрядів за Положенням від 27 грудня 1883 р. в кожному 

сільському повіті країни; 5) практичні школи по 2–3 на повіт; 6) поширення знань 

про сільське господарство позашкільним шляхом за допомогою курсів для: 

а) народних вчителів підвідомчих Департаменту землеробства галузевих установ, 

б) осіб, що цікавляться сільським господарством або його окремими напрямами, 

під егідою Департаменту землеробства, в) учасників виставок, відвідувачів музеїв, 

членів спеціалізованих товариств через публічні лекції зі спеціальних питань, 

г) місцевого населення при волосних правліннях у вигляді бесід. Першим вищим 

навчальним закладом на українських землях, де готували агрономів, став Київсь-

кий політехнічний інститут імператора Олександра ІІ (1898).  

Сільськогосподарська дослідна справа вийшла з лона вищої галузевої освіти 

або в третій період її розвитку на українських землях. Встановлено, що організа-

ційній появі сільськогосподарської дослідної справи сприяли такі взаємодопов-

нюючі обставини та події в житті країни: 1) приватна ініціатива прогресивних 

представників аристократії, великих землевласників та інтелігенції, сформованої 

як окремий прошарок суспільства в середині ХІХ ст. із петровських різночинців; 

2) Маніфест Олександра ІІ від 3 березня (19 лютого) 1861 р. «Про Всемилостиве 

дарування кріпосним людям прав стану вільних сільських обивателів», що змуси-

ло, на думку К.А. Тимірязєва, широко досліджувати природні багатства країни; 

3) численні посухи, які потрібно було вивчати і навчатися управляти ними; 
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4) запровадження французької системи освіти завдяки останньому гетьману Вій-

ська Запорізького, голові козацької держави на Лівобережній Україні (17501764) 

та понад 50-річному президенту Російської академії наук графу 

К.Г. Розумовському (17281803) згідно із законодавчим актом Олександра І «По-

передні правила народної освіти» в 1803 р., яка розв’язала такі проблеми: 

а) централізоване управління; б) помірна плата за навчання; в) авторитарний 

стиль управління; г) фінансування державою всієї системи організації освіти. 

Французька система загальної освіти дала змогу запровадити «вищу сільськогос-

подарську», з якої і походить галузеве дослідництво; 5) усі попередні першопри-

чини сприяли розширенню промислового виробництва, стрімкому зростанню чи-

сельності населення, появі великих індустріальних міст і, що важливо, максима-

льному перепрофілюванню вітчизняного хліборобства в бік експорту, або торго-

вельного землеробства у 7080-х рр. ХІХ ст.; 6)  видатну організаційну функцію 

щодо вивчення природних багатств країни, а також розгортання спеціальної фа-

хової освіти і особливо суспільної агрономії відіграли створені указом Олександ-

ра ІІ «Положення про губернські та повітові земські установи» та введення в дію з 

1 січня 1864 р. у 33 губерніях Європейської Росії цих форпостів запровадження 

нового і, головне, як виявилося, прогресивного для різних складових життя краї-

ни, а також творчі фахові об’єднання у вигляді товариств і спеціалізовані з’їзди; 

7) діяльність церкви у запровадженні наукових підходів для потреб сільського го-

сподарства та освіченості; 8) розвиток вітчизняного цукровиробництва з 1800 р.; 

9)  розгортання сільськогосподарських меліорацій, насамперед завдяки створеній 

у 1872 р. Особливій комісії для дослідження стану вітчизняного сільського госпо-

дарства та спеціальній Західній експедиції на чолі з генералом Й.І. Жилінським 

(1834–1916). Найбільш системно її наслідки реалізувалися на Полтавщині; 

10) інтенсивний розвиток бібліографії сільськогосподарської літератури, особливо 

протягом ХІХ ст., для фахової освіченості зацікавлених; 11) становлення й розви-

ток науки статистики, яка у другій половині ХІХ ст. стала державною справою. 

До перерахованих першопричин слід віднести еволюцію так званої суспіль-

ної агрономії, що виникла в країні в 1883 р. як технічна складова галузі сільського 
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господарства для боротьби зі шкідниками у Пермській губернії, а формалізований 

державний відлік у роботі завдяки Закону розпочала з 1886 р. після запроваджен-

ня посад губернських урядових агрономів. Взаємодоповнюючись і розвиваючись, 

суспільна агрономія дозволила сільськогосподарській дослідній справі, що на по-

чатковому етапі здебільшого вирішувала специфічні проблемні завдання, в першу 

чергу для потреб великих господарств із родючими ґрунтами півдня, охопити 

сферою свого впливу північні райони країни і, головне  для селянських госпо-

дарств у питаннях обробітку ґрунту та сівозмін. Усе разом дало можливість сфо-

рмуватись аграрному-діячеві, який, здобувши фахову підготовку в освітньому за-

кладі, закріпивши її у провідних науково-освітніх центрах Європи та власної кра-

їни, сприяв тому, щоб галузеве дослідництво розвивалося спочатку в системі осві-

тньої підготовки, а потім як складова природознавства. 

Запропоновано умовну етапність еволюції організаційних основ сільського-

сподарської дослідної справи на українських землях. Перший період має світовий 

організаційний пріоритет для галузевого дослідництва і пов’язаний зі створенням 

наприкінці ІХ ст. Києво-Печерського яблуневого саду в часи Київської Русі. Юрій 

Довгорукий, який князював у Києві, згодом поширив звичай саджати плодові де-

рева в Московському князівстві. Таким чином, з цього часу (задовго до того, як 

плодові дерева почали вирощувати у країнах Східної Європи), на Київській Русі 

поблизу Києва висаджували яблука, груші, волоські горіхи, вишні, сливи, вино-

град. Перші літописи про плодівництво даються ХХІ ст. за князівства Володи-

мира Святославовича і його сина Ярослава Мудрого. Донька останнього  Анна  

у 1049 р. вийшла заміж за короля Франції Генріха І. Через неї окремі знання про 

організацію садів спочатку потрапили до Франції, а потім поширилися Європою. 

Отже, Київ стояв у витоків плодівництва або, умовно кажучи, став першим пло-

дорозсадником вітчизняного садівництва. Священики також одними з перших по-

чали вирощувати городні культури, заклавши підвалини галузі овочівництва, а 

відтак і землеробства. Величезним був внесок церкви у питання запровадження 

наукових підходів щодо переробки рослинницької продукції, а також ведення так 

званої народної селекції як польових, так і плодових культур. Першість у запро-
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вадженні квітників була за священнослужителями і церквами. Головне, у країні 

вдалося відпрацювати їх організаційно-господарський формат, що дозволив у 

ХVІІXVIII ст. створити поряд із царськими і приватні садово-паркові ландшафт-

ні ансамблі, які стали першоосновою для появи спеціальних первісних галузевих 

інституцій у вигляді аптекарських городів і ботанічних садів. У цей час розроб-

ляються перші методичні настанови або накази щодо отримання стійких урожаїв 

польових культур з елементами агротехніки, їх збирання і способів зберігання, а 

також ведення тваринництва в монастирях. Пізніше друкується праця 

М.В. Ломоносова «Запрошення сільських доморядників до лагодження деяких 

дослідів, що стосуються хліборобства» (1769), яку вважають першою методикою з 

постановки польових дослідів у країні. 

Другий період свій початок в Україні веде з 1709 р. після утворення за ве-

лінням царя Петра І казенної «запасної аптеки», лабораторії для виготовлення 

ефірних олій та отриманих екстрактів і двох ботанічних садів (ділянок) у 

м. Лубни і с. Терни Лубенського повіту по 50 десятин кожна, що поклало початок 

розведенню лікарських рослин, або веденню рослинництва на наукові основі. 

Більш системно цю роботу почали проводити після відкриття в 1721 р. у Лубнах 

за царським указом «Польової аптеки Малоросії» Завдяки обом ботанічним садам 

у культуру введено: нагідки лікарські, наперстянку пурпурову і марену фарбува-

льну, а в 1730 р. був отриманий перший урожай ревеню. Закінчення періоду при-

падає на 1812 р. і повʼязаний з відкриттям Нікітського ботанічного саду – устано-

ви, що за своєю структурою і змістом повністю відповідала повноцінній науковій 

спеціалізованій інституції агробіологічного спрямування. У цей час все дослідни-

цтво має характер тільки популяризації новітніх знань та умінь, здебільшого спи-

раючись на ентузіазм «соціальних патронів». Характер практично всіх напрямів 

досліджень був безсистемним або демонстраційним. Першим офіційно визнаним 

став приклад функціонування протягом 1790–1795 рр. дослідного (показового) 

поля Богоявленської школи практичного землеробства біля м. Миколаїв. Досвід 

отримав схвалення і продовження у вигляді Школи практичного землеробства по-

близу м. Павловськ з 1797 р., а згодом, за спеціальним законом, підготовленим 
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Удільним відомством через так звані «експериментальні оранки» у 13 місцях роз-

міром до 80 десятин, на яких були запроваджені три- і п’ятипілля. Кадрові про-

блеми, мізерне фінансування, непродуманість їх ролі і місця в країні призвели (як 

й іншу форму – показові хутори на початку ХІХ ст.) до швидкої ліквідації. 

Третій період характеризується пошуком як з боку держави, так і зацікав-

лених в організації повноцінного наукового аграрного виробництва з використан-

ням, насамперед, європейського досвіду. Яскравим прикладом є створення 1 січня 

1827 р. Луганської зразкової ферми за взірцем заснованої у французькому Ровелі 

в 1822 р., що виконувала навчально-наукову функцію. Радикальні зміни сталися 

після аграрної реформи 1861 р. та появи з 1864 р. губернських земств. Переважно 

вони і були замовниками проведення спеціальних досліджень щодо вивчення всіх 

особливостей регіонів через місцеві та центральні товариства. Серед останніх ви-

ділялося Імператорське Вільне економічне товариство, що засноване в 1765 р. у 

Санкт-Петербурзі. На регіональному рівні видатну роль відіграли Імператорське 

товариство сільського господарства Півдня Росії, а особливо Полтавське товарис-

тво сільського господарства. Саме його перший президент князь Л.В. Кочубей, у 

1867 р. висловив думку про необхідність заснувати дослідні поля в країні. Вже в 

1872 р. у межах освітньої підготовки для демонстраційних цілей певним чином 

цей задум почав втілювати П.А. Кочубей у своєму Згурівському маєтку в Кремен-

чуцькому повіті. Першу класичну галузеву дослідну інституцію у вигляді Кирия-

ківського дослідного поля, але винятково на приватній основі, в 1878 р. створив 

інший дійсний член Полтавського товариства сільського господарства князь 

В.О. Кудашев. Наслідки чергової кризи у вітчизняному сільському господарстві, 

що виникла через неврожай, посуху та надмірне розмноження шкідника-хлібоїда, 

спонукали до появи такого типу полів у всіх ґрунтово-кліматичних зонах країни. 

Якщо не враховувати дослідів, проведених у 1867–1869 рр. з мінеральними доб-

ривами під егідою Імператорського Вільного економічного товариства у чотирьох 

маєтках Московської, Петроградської, Смоленської та Симбірської губерній на 

чолі з Д.І. Менделєєвим, то першу в країні повноцінну мережу дослідних полів у 

1881 р. створив професор Імператорського Харківського університету 
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А.Є. Зайкевич. Об’єднуючою рисою у проведенні досліджень цього періоду є 

спеціалізація або спроба вирішити якусь одну конкретну агрономічну проблему 

без дотримання будь-якої методики чи здійснення економічної оцінки та, головне 

– відсутність стабільного замовлення з боку держави. 

Четвертий період бере початок від 1884 р. з утворення першої постійно 

діючої казенної галузевої дослідної установи – Полтавського дослідного поля. 

Цей період характеризується пошуком оптимальної організаційної структурної 

форми існування дослідної справи як у питаннях фінансування, державної заціка-

вленості, так і появі перших  наукових методик проведення (Зайкевич А.Є., 

1891 р.), також розробкою основ структуризації країни для наукових цілей – про-

екти В.В. Докучаєва, 1892 р.; П.А. Костичева, 1895 р., і В.Г. Ротмістрова, 1898 р.  

Для свого часу «Проект організації дослідних полів в Росії», який підготу-

вав від імені Дослідного поля Імператорського товариства сільського господарст-

ва Півдня Росії в Одесі його директор В.Г. Ротмістров, викликав жваву дискусію 

серед фахівців імперії, став першим такого типу науково обґрунтованим докумен-

том. Основні тези «Проекту» були оприлюднені автором на Всеросійському з’їзді 

сільських господарів у Москві, що відбувся в 1898 р. Він базувався на ґрунтових 

картах А. Чаславського та В.В. Докучаєва, а також офіційно опублікованих звітах 

функціонуючих науково-дослідних установ Європейської частини країни. Пер-

ший трициклічний проект організації ведення вітчизняної сільськогосподарської 

дослідної справи розробив творець аграрного дослідництва як галузі знань  про-

фесор В.В. Докучаєв у своїй праці «Наші степи раніше і тепер» (1892). Категори-

чно виступив проти будь-якої координуючої надбудови до запропонованої ним 

трициклічної організаційної моделі галузевого дослідництва.  

Початок п’ятого періоду поклав Указ Миколи ІІ від 28 травня 1901 р., що 

затвердив «Положення про сільськогосподарські дослідні установи». Документ 

дав змогу державі взяти під свою фінансову опіку подальший розвиток вітчизня-

ної галузевої дослідної справи через його впорядкованість. У цей період на перше 

місце вийшла місцева ініціатива, підтримана урядом, що дало можливість збіль-

шити фінансування дослідної справи від 303 000 крб. у 1901 р. до 4 773 000 крб., а 
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пік його розвитку припав на 1913 р. Успішна діяльність з упровадження наукових 

досягнень Харківської мережі дослідних полів у господарствах великих поміщи-

ків на чолі з професором А.Є. Зайкевичем привела до появи нової міжрегіональної 

форми дослідництва, наприклад, мережі дослідних полів Всеросійського товарис-

тва цукрозаводчиків на чолі з С.Л. Франкфуртом, або так званих колективних до-

слідів з координаційним центром з 1912 р. – Миронівською сільськогосподарсь-

кою станцією. У цей період успішно розвивається Подільська і Катеринославська 

«мережі» дослідних полів. На Нараді з організації сільськогосподарської дослід-

ної справи в Росії, а відтак і на українських землях (Петербург, 14–20 грудня 

1908 р.), завдяки В.В. Вінеру і С.М. Богданову було спроектовано струнку систе-

му дослідних установ по всій імперії з районними та обласними дослідними стан-

ціями в найголовніших сільськогосподарських районах, на які поділялася країна 

на основі врахування природно-кліматичних умов.  

Величезне координуюче значення, особливо в питаннях теоретизації галузе-

вого дослідництва належить з’їздам і нарадам діячів із сільськогосподарської дос-

лідної справи. Зокрема, у Санкт-Петербурзі (13–19 грудня 1901 р. та 14–20 грудня 

1902 р., а також на регіональному рівні в маєтках Харитоненка впродовж 1899–

1903 рр., у Києві та Катеринославі. Новим позитивним етапом стали дві події: 

1) Нарада з питань сільськогосподарської дослідної справи при ГУЗіЗ (Санкт-

Петербург, 10–17 лютого 1913 р.) і 2) Перший Всеросійський сільськогосподарсь-

кий з’їзд (Київ, 1–10 вересня 1913 р.). Не менш значним є внесок галузевих виста-

вок. Відтоді вітчизняна дослідна справа отримала п’ять типів установ: 1) районні 

станції; 2) місцеві або внутрішньорайонні станції; 3) дослідні поля; 4) дослідні 

ділянки; 5) колективні досліди, а з 1912 р. – 6) обласні станції. Станом на 1913 р., 

за різними даними, з 173 дослідних установ в імперії в Україні діяло 46 одиниць.  



253 

 

РОЗДІЛ 4 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В 

РАДЯНСЬКУ ДОБУ 

 

4.1. Пошук моделі побудови галузевого дослідництва в умовах суспіль-

но-політичних трансформацій 1917–1945 рр.  

 

Після повалення самодержавства в Росії шляхом демократичної революції 

27 лютого 1917 р. створюється Петроградська рада робітничих і солдатських де-

путатів та Тимчасовий комітет членів Державної Думи. Рада об’єднаних громад-

ських організацій формується 1–4 березня 1917 р. у Києві, до якої перейшла влада 

у місті. Виконком Ради очолив М. Страдомський. Тимчасовий уряд Росії на чолі з 

Г. Львовим сформовано 2 березня 1917 р. Українські громадські організації 3–4 

березня ініціюють створення УЦР, що 7 березня завершується обранням його очі-

льника – М. Грушевського. Перше запротокольоване засідання УЦР відбулося 

9 березня 1917 р., а перша сесія – 8 квітня 1917 р.  

Перший Універсал УЦР «До українського народу на Україні й поза Украї-

ною сущого» від 10 червня 1917 р. оповіщав, що «… однині самі будемо творити 

наше життя» і для цього з 1 липня накладав «… на людність особливий податок 

на рідну справу…», який необхідно «… регулярно пересилати в скарбницю УЦР». 

Згідно з Другим Універсалом від 3 липня 1917 р. та погодженням із другим коалі-

ційним Тимчасовим урядом на чолі з міністром-головою О. Керенським у Петро-

граді був узаконений власний, що почав свою діяльність з 15 червня 1917 р. як 

Генеральний секретаріат [120, c. 52–55]. Серед перших його структурних складо-

вих з 17 липня 1917 р. офіційно затверджено Генеральний секретаріат земельних 

справ на чолі з Б.М. Мартосом (1879–1977). Цей документ фактично дав відлік 

вже українській зацікавленості розвивати галузеве дослідництво як організацію 

для потреб власних територій, але пристосовано до політики центральної влади 

Росії. Третій Універсал УЦР від 7 листопада 1917 р. ствердив Україну як УНР і 

доручив Генеральному секретаріату земельних справ «… зробити закон про те, як 
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порядкувати земельним комітетам, обраним народом, тими землями до Українсь-

ких Установчих зборів». Документ скасовував поміщицьку, монастирську, кабі-

нетську і церковну власність на землю та передавав її народу без викупу. Таке 

стосувалося Київщини, Поділля, Волині, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщи-

ни, Катеринославщини, Херсонщини, Таврії (без Криму), а також частини земель 

Курщини, Холмщини, Вороніжчини і суміжних губерній. 17 грудня 1917 р. дру-

кується маніфест ЦВК Рад України про повалення УЦР та її Генерального секре-

таріату. Першим радянським народним секретарем земельних справ України стає 

уродженець с. Лозовий Яр Пирятинського повіту Полтавської губернії (нині – 

Яготинський район на Київщині) – Є.П. Терлецький (1892–1938). Третій Універ-

сал УЦР встановлював восьмигодинний робочий день для працюючих. Четвертий 

Універсал проголосив УНР «Вільною Суверенною Державою Українського наро-

ду» з 9 січня 1918 р., але, як зазначається у документі, розв’язана «Петроградсь-

ким урядом Народних комісарів» політика війни і спроба встановити радянську 

владу не дала змогу розвинутися всім чинникам держави із власним устроєм сто-

совно всіх складових, у тому числі щодо координації ведення галузевого дослід-

ництва.  

Всеукраїнський хліборобський з’їзд проголошує 29 квітня 1918 р. 

П.П. Скоропадського (1873–1945) гетьманом України і дає відлік Українські й 

Державі. Уперше спеціальний підрозділ, що з боку українських національних 

урядів почав опікуватися проблемами організації ведення галузевого дослідницт-

ва у вигляді спеціального відділу при сільськогосподарському департаменті Міні-

стерства земельних справ на чолі з П.А. Тутковським, створено у квітні 1918 р. 

[800, арк. 3]. Із серпня 1918 р. відділ дослідної справи очолив Б.М. Кричун, а 

П.А. Тутковський почав відповідати за напрям природничо-історичних обстежень 

[800, арк. 2–3]. Вони разом із К.І. Осьмаком та завідувачем науково-педагогічного 

відділу З.С. Голов’янком представляли галузеву науку у Раді Міністерства земе-

льних справ Української Держави на чолі з М.А. Кухаренком [800, арк. 19]. Зго-

дом, наказом гетьмана П.П. Скоропадського від 18 серпня 1918 р. за розвиток га-

лузевої науки почав відповідати як член Ради С.Л. Франкфурт [525, арк. 2]. Саме 
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при дослідному відділі Міністерства земельних справ за часів Української Держа-

ви гетьмана П.П. Скоропадського наказом № 162 від 1 листопада 1918 р. [528, 

арк. 202] вперше створюється спеціалізований методично-координуючий орган – 

Сільськогосподарський вчений, а з 1920 р. – науковий комітет України відповідно 

до наказу № 172 від 16 листопада 1918 р. [529, арк. 216; 169] на чолі з академіком 

В.І. Вернадським (1863–1945). Фінансування мережі галузевих дослідницьких ін-

ституцій, що налічувала 39 установ, здійснювалося через Департамент хліборобс-

тва Міністерства земельних справ, а саме Київської, Херсонської, Чернігівської, 

Катеринославської, Подільської, Волинської, Полтавської та Харківської губерній 

загальною сумою 447 000 крб. [803, арк. 80–83]. 

Варто наголосити, що від початку утворення національних урядів серед 

пріоритетів у розгортанні своєї політики належне місце вони відводили інформо-

ваності суспільства щодо новітніх галузевих знань не тільки через книгу чи періо-

дичне видання, а й спеціальні установи, де їх зберігали – бібліотеки. У доповідній 

записці директора Департаменту сільськогосподарської економіки, статистики і 

кооперації А. Ярошевича від 29 листопада 1918 р. вказувалося, що бібліотека є 

«… необхідним робочим апаратом Міністерства землеробства», а досконалість 

цього апарату залежить від повноти бібліотечного фонду, підбору книг, їх класи-

фікації у систематичних каталогах. На день створення НКЗ Директорії УНР у біб-

ліотеці міністерства значилося 3 085 книг. Заступник (товариш) міністра 

М. Шаповала В. Брунст 30 листопада 1918 р. підтримав пропозицію департаменту 

про створення тимчасової бібліотечної комісії, формування порядку видачі книг, 

інвентаризації наявного книжкового фонду та виготовлення систематичного карт-

кового каталогу видань [333, арк. 88–88 зв.]. Це був перший офіційний документ, 

відповідно до якого розпочалося обов’язкове створення фондів аграрно-фахових 

книжкових видань як окремих структурних підрозділів для всіх типів бібліотек 

структури НКЗ та підпорядкованої йому мережі галузевих установ [163, с. 8]. 

Після від’їзду 14 грудня 1918 р. П. Скоропадського до Німеччини, протягом 

15 грудня 1918 р. – 2 лютого 1919 р. функціонує Директорія УНР, що 

14 листопада 1920 р. остаточно втрачає свій вплив на перебіг політичних подій в 
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Україні після переїзду з України до Польщі. З 11 листопада 1918 р., через дирек-

тиву РНК РСФРР «Про підготовку термінової військової допомоги трудящим Ук-

раїни», розпочинаються військові дії проти існуючої на той час влади у Києві. Де-

кретом Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 6 січня 1919 р. ух-

валюється її назва – Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР). 

11 грудня 1919 р. створюється Президія ЦВК Рад України і РНК УСРР у вигляді 

надзвичайного органу – Всеукраїнського революційного комітету на чолі з 

Г. Петровським. У статті третій «Положення про соціалістичний землеустрій і про 

перехідні заходи до соціалістичного землеробства», прийнятого 26 травня 1919 р. 

ВУЦВК, відмічалося, що для ведення сільського господарства на основі подаль-

шого розвитку науки і техніки необхідно переходити від одноосібних норм земле-

користування до товариських. Спільний обробіток землі в радянських господарс-

твах, комунах та інших такого типу організаціях, на думку радянських законодав-

ців, є найкращим засобом для досягнення поставлених цілей. Ревком 22 грудня 

1919 р. опублікував «Основні початки організації земельної справи на Україні», 

де висвітлювалися головні положення, що стосувалися аграрних питань. Своє за-

конодавче закріплення цей документ одержав у виданому 25 лютого 1920 р. «За-

коні про землю», підписаному Д.З. Мануїльським. Закон був спрямований не 

тільки на остаточну ліквідацію поміщицьких землеволодінь, а й проти приватних 

землекористувачів, які захопили частину колишньої поміщицької землі, а також 

радянських господарств. У ньому наголошувалося, що колишня поміщицька зем-

ля повинна бути негайно передана без всілякого викупу й оренди безземельним і 

малоземельним селянам. Розроблено інструкцію про норму поділу землі, де за-

значалося, що в межах селищ норму наділу слід встановлювати, виходячи з конк-

ретних умов місцевості, а повітові норми визначались як орієнтовні.   

Пленум ЦК КП(б)У обирає 23 листопада 1920 р. Політбюро ЦК КП(б)У у 

такому складі: Х. Раковський, Г. Петровськийо, В. Чубар, Д. Мануїльський, 

В. Молотов. Останній стає першим секретарем ЦК. Фактично 28 грудня 1920 р. 

підписанням союзного договору між УСРР і РРФСР, що визнав суверенітет рес-
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публік, та пануванням військового й господарського союзів завершується етап 

остаточного встановлення радянської влади на українських землях [256].    

Відомо, що протягом 1917–1920 рр. влада на українських землях змінюва-

лася, принаймні, сім разів [332, арк. 18]. У зв’язку з розгортанням військових дій 

вона не зважала на проблеми організації ведення галузевого дослідництва. Хоча 

поняття «сільськогосподарська академія» неодноразово декларувалося в урядових 

проектах Центральної Ради та Української Держави. Досить детальне обгово-

рення цього питання вперше офіційно відбулося на Першому Всеукраїнському 

агрономічно-економічному з’їзді 22–26 жовтня 1917 р. в Києві. Головним питан-

ням порядку денного було обговорення земельної реформи, а третім – розгляда-

лась організація «досвідної справи» як окремо, так і в поєднанні з сільськогоспо-

дарською освітою. Головним доповідачем з цього питання був М.А. Кухаренко, 

який виступив із доповіддю «Основні завдання і план сільськогосподарської осві-

ти на Україні у зв’язку із земельною реформою». Він наголосив, що вищу сільсь-

когосподарську освіту молодь здобуватиме в Академії хліборобства і лісівництва, 

перетвореної з Ново-Олександрійського інституту. Академія Хліборобства і Лісі-

вництва, яка набувши право надання учених ступенів з агрономії, буде найвищим 

сільськогосподарським науковим закладом» [839, с. 18–19]. Таким чином, націо-

нальний уряд розглядає майбутнє сільськогосподарської дослідної справи разом 

або поєднано з вищою галузевою освітою за типом, в першу чергу американців. 

Знайдений у ЦДАВО України унікальний документ, який редагував міністр земе-

льних справ УНР М.М. Ковалевський (1892–1957), свідчить, що трохи згодом 

державна політика національних урядів стосовно існування галузевого дослідниц-

тва й особливо освіти змінюється. Так, згідно з проектом Закону УНР «Про Київ-

ську Сільсько-Господарську Академію» [693, арк. 16–19] уряд робить спробу 

створити в Києві вищу школу при Міністерстві земельних справ у вигляді класи-

чного начального закладу без поєднання з наукою.  

Свої погляди на місце сільськогосподарської дослідної справи в системі 

академічної науки в Україні виклав перший президент УАН, академік 

В.І. Вернадський на першому засіданні 9 липня 1918 р., присвяченому її створен-
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ню, у доповіді «До створення УАН в Києві» [245, с. 170–172]. Поряд з такими від-

діленнями академії, як 1) історико-філологічне; 2) фізико-математичне; 

3) економіко-юридичне, він розглядав і четверте – прикладного природознавства. 

Саме в останньому і передбачалося ведення сільськогосподарських досліджень. 

Однак цим намірам не судилося статися. За наказом гетьмана П. Скоропадського 

від 14 листопада 1918 р. першими дійсними членами Академії стали: «А. По від-

ділу історично-філософських наук: 1. Д.Й. Багалій, 2. А.Є. Кримський, 

3. М.Й. Петров, 4. С. Смаль-Стоцький. Б. По відділу фізико-математичних наук: 

1. В.І. Вернадський, 2. С.П. Тимошенко, 3. М.Т. Кащенко, 4. П.А. Тутковський. 

В. По відділу соціальних наук: 1. М.А. Туган-Барановський, 

2. Ф.В. Тарановський, 3. В.А. Косинський, 4. О.І. Левицький. На першому засі-

данні Спільного зібрання УАН 27 листопада 1918 р. таємним голосуванням її пре-

зидентом обрано В.І. Вернадського, а неодмінним секретарем – А.Ю. Кримського. 

Таким чином, біологічно-агрономічний цикл не знайшов підтримки у біль-

шості вчених і урядовців стосовно існування у вигляді окремого відділу. Однак 

при розподілі наукових дисциплін («катедр») на 1918 р. вперше по третьому від-

ділу знаходимо інформацію, що академік В.А. Косинський очолив напрям «сіль-

ське господарство» [868, с. 113]. Написане доводить, що за винятком створення 

СГВКУ, всі інші наміри з боку національних урядів України щодо заснування 

єдиного координуючого органу в країні з відповідною мережею дослідних інсти-

туцій в 1917–1920 рр. мали декларативний характер.  

До речі, перший прихід радянської влади при всіх спробах стабілізації сус-

пільно-політичної ситуації не змінив такий підхід попередників на краще. Крім 

того, існують документні підтвердження, що базуються, в першу чергу, на матері-

алах Всеросійського з’їзду з дослідної справи, проведеного 12–14 листопада 

1918 р., де було створено Бюро Всеросійських з’їздів з дослідної справи, щодо 

скарг із приводу тодішнього стану галузевих НДУ на захоплених радянською 

владою територіях. Як наслідок, на місцях, де панувала радянська влада, зокрема і 

на частині українських земель, були організовані навіть спеціальні бюро із захис-

ту дослідної справи, що входили до НКЗ [870, с. 8–9]. За умов негараздів, знайде-



259 

 

но архівні свідчення того, що чи не вперше в історії теперішньої НАН України, 

вона сама виступила ініціатором приєднання координуючого органу галузевої на-

уки – СГНКУ до своєї структури. Так, у доповідній записці вказувалося: «… у те-

перішній час, коли положення Академії більш-менш з’ясувалося, Президія Комі-

тету уповноважила, при попередньому приватному погодженні з Президентом 

Академії наук В.І. Вернадським, голову Комітету С.Л. Франкфурта, що знахо-

диться у Ростові, клопотати про передачу СГВКУ Академії…» [453, арк. 8–23 зв.]. 

Після встановлення радянської влади декретом РНК за підписом В.І. Леніна 

прийнято рішення: «Враховуючи державницьке значення сільськогосподарської 

дослідної справи і необхідність її ведення за загальнодержавним планом…, зва-

жаючи на сучасне небезпечне положення деяких місцевих дослідних установ, які 

раніше утримувалися при участі приватних та земських коштів,… прийняти у 

1919 р. повністю на державний рахунок покриття всіх витрат з облаштування й 

утримання дослідних установ як нині існуючих, так і тих, що будуть відкриті у 

поточному році при умові, якщо ці установи відповідають загальнодержавному 

плану та входять до загальнодержавної і обласної мережі дослідних установ, 

встановлених НКЗ…». Декрет був винесений на розгляд уряду НКЗ РСФРР та 

прийнятий 23 січня спочатку Комісією при РНК, а потім самим урядом 8 лютого 

1919 р. [319, с. 345–346]. 

Зі свого боку, РНК УСРР декретом від 7 березня 1919 р. «Про облік та мобі-

лізацію спеціалістів сільського господарства та землеустрою» з метою підвищен-

ня виробничих сил сільського господарства, урегулювання продовольчого поло-

ження України вводить обов’язковий облік всіх категорій галузевих спеціалістів, 

що закінчили вищі, середні та нижчі навчальні заклади, а також студентів стар-

ших курсів через Головне і місцеві бюро обліку спеціалістів сільського господар-

ства та землеустрою при НКЗ УСРР, оскільки вони можуть бути призвані на дійс-

ну службу по сільському господарству. Параграфом б п. 17 до цього списку увій-

шли всі особи буз урахування статі й віку, що займаються науковою і викладаць-

кою діяльністю як професори, викладачі, лаборанти, інструктори та ін. Кожному 

із прийнятих на облік видавалося відповідне посвідчення за підписами голови 
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РНК УСРР Х. Раковського, наркома землеробства В. Мещерякова, управителя йо-

го справами М. Грановського та секретаря РНК УСРР В. Торгівця [322, с. 358–

362]. Згодом, 12 березня 1919 р., виходить новий декрет РНК України «Про звіль-

нення від призову на дійсну військову службу спеціалістів сільського господарст-

ва та землеустрою» [129, арк. 8–23 зв.]. Згідно з його п. 1 «… всі агрономи, лісо-

води, інженери-агрономи і землеміри, які зареєстровані у Головному Бюро обліку 

спеціалістів сільського господарства і землеустрою, що знаходяться на дійсній 

службі за своєю спеціальністю при земвідділах і є технічно незамінними, звіль-

няються від призову на дійсну службу» [321, с. 386–387]. Надавалося десять діб 

на складання відповідних списків із зазначенням конкретних осіб для видачі їм 

постійних посвідчень встановленого зразка про звільнення від військової служби. 

Таким чином, українська радянська влада, взявши на озброєння досвід РРФСР, з 

одного боку, ефективно «боролася» за підтримку більш освіченого свого електо-

рату від галузевої науки, а з іншого – стверджувала власні принципи щодо відве-

дення належного місця сільськогосподарській дослідній справі в її політиці. Апо-

геєм підходу «запозичення» стало підписання 25 березня 1919 р. угоди між Ви-

щою радою народного господарства РРФСР і Радою народного господарства 

УСРР про ведення єдиної економічної політики у всіх сферах життя, у тому числі 

й сільськогосподарській дослідній справі. 

Появі цього моменту в підписаній угоді між республіками передувала вели-

чезна робота зацікавлених науковців початком державотворення, якому для пот-

реб радянської країни поклав початок Перший Всеросійський з’їзд по дослідній 

справі, що пройшов 12–14 листопада 1918 р. Конфіскація панських садиб дала 

можливість значно розширити не тільки вже проведення досліджень для потреб 

землеробства, а й для тваринництва, селекції, насінництва, садівництва, городни-

цтва, меліорації і т.д. Значно збільшилась і кількість дослідних інституцій, що в 

межах РРФСР досягла 240. Перший з’їзд розробив спеціальні норми земельного 

забезпечення для кожної наукової установи відповідно до її спеціалізації. Так, для 

обласних дослідних станцій передбачено виділення 500 десятин для рільництва, 

250 – для тваринництва, 100 – для садівництва і т.д. Для районних дослідних ста-
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нцій було визначено розмір 250 десятин, а для дослідних полів – 100 десятин. 

Стосовно меліораційних дослідних установ: для болотних станцій – 250 десятин, 

для болотних полів – 100 десятин і для дослідних ділянок – 25 десятин. Галузевий 

дослідницький цикл з’їзд визначив як централізований і на державному бюджеті, 

що і знайшло відображення в «Положенні про управління і розвиток дослідної 

справи у РСФРР», затвердженому 4 січня 1919 р. Ним передбачена наступна вер-

тикаль побудови галузевого дослідництва: на чолі – всеросійські зʼїзди по дослід-

ній справі, що обирає Бюро з’їздів для поточної  роботи між їхніми скликаннями 

як консультативний орган при дослідному відділі НКЗ РСФРР; на місцях – облас-

ні комітети, а згодом обласні управління по дослідній справі; у губерніях – губер-

нське бюро у складі Губземвідділів, що потім стали відділеннями дослідної спра-

ви і метеорології. Остання зміна була передбачена «Положенням про земельні 

відділи», прийнятим 10 травня 1919 р., та рішеннями Колегії НКЗ РСФРР від 25 

листопада 1919 р., що затвердила «Положення про геофізичну справу» і «Поло-

ження про організацію с.-г. метеорології». Однак за всіх змін залишався запропо-

нований у 1908 р. обласний принцип побудови мережі дослідної справи. 

Після закінчення громадянської війни змінюються пріоритети в роботі галу-

зевих зібрань шляхом відходу від вирішення організаційних питань ведення сіль-

ськогосподарської дослідної справи і надання більшої уваги науковим. Під таким 

гаслом пройшов селекційний з’їзд з прикладної ботаніки у Воронежі, того ж року 

в Ленінграді ентофітопатологічний з’їзд та листопадовий Всеукраїнський агроно-

мічний з’їзд. Те саме відбувалось і на геоботанічному з’їзді 1921 р. у Москві, що 

дало підстави прийняти 25 березня 1921 р. нове «Положення про управління дос-

лідною справою». 

Після успішного проведення ВСГВ у Москві 1923 р., під час якої пройшли 

з’їзди з питань посухи і ґрунтознавства, а також нарада селекціонерів, виникли 

підстави для реорганізації дослідної справи, яка зводилася до трьох найголовні-

ших моментів: 1) встановлення тісного і нерозривного зв’язку із земорганами і 

агрономічним персоналом, надання роботі дослідних установ практичного харак-

теру; 2) наближення дослідної справи до господарюючого населення; 3) ство-
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рення програмного узгодження роботи дослідних станцій з економічного боку і 

загальнопланового відновлення сільського господарства. Однак реорганізація не 

забезпечила суттєвих змін, передусім, через низьку оплату праці. Так, директор 

станції на той час отримував тільки 16 рублів 80 копійок у місяць. Як наслідок, 

НКЗ РСФРР переглянув існуючу мережу і перевів майже половину з 128 дослід-

них інституцій на місцевий бюджет. 

Такі зміни у бюджетній політиці держави стосовно ведення сільськогоспо-

дарської дослідної справи спонукали провести низку організаційних змін, а саме: 

1) чітке розмежування функцій у мережі дослідних установ різного масштабу  ді-

яльності; 2) перегляд програм у сільському господарстві у  зв’язку з новою еко-

номічною політикою; 3) усунення паралелізму в роботі дослідних установ; 4) під-

ведення підсумків дослідної справи і економічна оцінка цих досягнень; 5) введен-

ня інституту селян-дослідників; 6) узгоджений зв'язок із земорганами, агрономіч-

ним персоналом і населенням; 7) наближення місцевих земорганів до дослідної 

справи [870, с. 12–13]. На їх виконання у червні 1924 р. наказом НКЗ РРФСР 

О.П. Смирнова було проведено обласні наради по дослідній справі, на яких розг-

лянуто програми діяльності місцевих дослідних інституцій для максимального 

пристосування до потреб агрономічного персоналу та населення. В першу чергу 

це стосувалося економічного наповнення комплексу здійснюваних досліджень. 

Ця функція покладалася на спеціально створені економічні відділи при обласних 

дослідних станціях. Наведений хронологічний перелік урядових і відомчих рі-

шень РСФРР, як показав згодом час, практично повністю дублювався на початку 

виконавчою владою УСРР у її політиці стосовно організаційної побудови сільсь-

когосподарської дослідної справи до першого з’їзду Рад – СРСР 30 грудня 1922 р., 

коли загальносоюзні постанови з 12 листопада 1923 р. набули обов’язковості для 

виконання в радянських республіках. 

Серед ініціатив державного устрою для потреб ведення сільського госпо-

дарства УСРР під час першого вступу радянських військ до Києва стала Постано-

ва НКЗ «Про реорганізацію колишнього Міністерства землеробства» від 3 квітня 

1919 р. [129]. Її положеннями ліквідовувалися практично всіх структурні підроз-
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діли часів Директорії УНР шляхом відповідних об’єднань управлінь і відділів. У 

новій структурі не було передбачено спеціального дослідного відділу. Однак сло-

восполучення «науковий підрозділ» наявне при новоутвореному відділі землероб-

ства через дослідно-насіннєве відділення у підвідділі рослинництва та науково-

дослідне відділення у ветеринарному підвідділі [642, с. 564–565]. Стосовно вете-

ринарної справи, то Постановою РНК УСРР від 17 квітня 1919 р. «Про передачу 

ветеринарної справи в Україні НКЗ» було чітко визначено її місце саме в структу-

рі профільного наркомату. Цей документ вказував на виключну компетенцію НКЗ 

УСРР через відповідні «Інструкції» регламентувати основні функції ветеринарно-

санітарного і медико-санітарного нагляду за всіма видами виробленої тваринни-

цької продукції та продуктами її переробки в республіці [647, с. 608–609]. Таким 

чином, у період дії радянської влади в Києві протягом 1919 р. окремого підрозділу 

по лінії профільного наркомату, який би опікувався веденням сільськогосподар-

ської дослідної справи, не було створено. У цей час він функціонує «… як особ-

ливий відділ…» у структурі СГВКУ при НКЗС УСРР (додаток Г1). Але вже влітку 

того ж року на Всеукраїнській нараді з дослідної справи в Києві було прийнято 

рішення будувати дослідну справу на Україні згідно зі зразком застарілої схеми, 

що прийнята у РСФРР, і за основу взяти вже прийняте «Положення про управлін-

ня ведення дослідної справи». Крім того, ця нарада у своїх рішеннях відмовилася 

«… від принципу «обласного будівництва дослідної справи», а зупинилася на по-

районній організації ведення галузевого дослідництва [334, арк. 61–64]. Ініціював 

таку ідею саме СГВКУ. Нова влада притримувалась іншого бачення, і, як наслі-

док, восени 1919 р. після Першого Всеросійського агрономічного з’їзду відстоює 

обласну організацію ведення сільськогосподарської дослідної справи. Однак все 

заплановане почало втілюватися тільки після чергового повернення радянської 

влади до Києва 12 червня 1920 р. через НКЗ УСРР, що був розгорнутий на основі 

земельної комісії Всеукраїнського революційного комітету, створеної 20 лютого 

1920 р. Проблеми ведення галузевого дослідництва розглядалися ними спершу 

через підвідділ, а потім і відповідний дослідний відділ. Радянська влада, отрима-

вши після революції та громадянської війни 14,5 млн десятин поміщицьких, ка-
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зенних удільних, церковних та інших земель, передала 5 млн селянським госпо-

дарствам – 12 млн десятин [354, c. 23]. 

Прийнятий 5 лютого 1920 р. перший закон про трудове землекористування 

фактично остаточно розвіяв сумніви або недовіру до «комун», що особливо нова 

влада відчула у 1919 р., коли після VІІІ з’їзду РКП(б) було взято курс на негайне 

створення в Україні «…великого землеробства у формі соціалістичних економій 

(радгоспів і селянських комун)» [731, c. 350]. Відповідно через НКЗ УСРР почала 

проводитись і відповідна аграрна програма радянської влади, що базувалася на 

трьох основних пунктах: «1) необхідно всемірно охороняти принцип трудового 

користування на основі Ленінської націоналізації землі, як основне і головне за-

воювання робітничого класу і селянства; 2) всебічно сприяти і форсувати соціалі-

стичне землевпорядкування, яке повинно створити необхідні господарські форми 

землеробської кооперації і колективізації…; 3) на основі правильної організації 

землеробської кооперації і колективізації, підвищення техніки обробітку землі, 

переробки, збуту і правильного постачання – зробити наше село багатим і культу-

рним» [424, c. 20]. Зрозуміло, що без галузевих знань або належного наукового 

забезпечення сільського господарства вже на нових умовах господарювання було 

ніяк не обійтись. Окремі партійні функціонери самі визначали пріоритети галузе-

вого дослідництва. Так, третій голова уряду УСРР Х.Г. Раковський (1873–1941) 

наполягав, що серед дієвих чинників подальшого розвитку сільського господарст-

ва є необхідність: «…розповсюдження і укріплення культури посухостійких рос-

лин і, зокрема, кукурудзи», що приведе до значного економічного ефекту, ще бі-

льшого, ніж введення «… в першій половині минулого століття культури картоп-

лі» [730, c. 19]. Як наслідок, нова влада більш відповідально почала опікуватися 

розвитком науки взагалі та сільськогосподарської зокрема. 

Серед знакових урядових рішень цього часу – ухвала 21 червня 1920 р. РНК 

УСРР декрету про поліпшення стану вчених, спеціалістів і заслужених діячів лі-

тератури та мистецтв. Хоча, з іншого боку, Постановою РНК УСРР від 20 липня 

1920 р. «Про раціональне використання технічних сил і фахівців сільського гос-

подарства» [129] під загрозою притягнення до відповідальності за всією суворіс-
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тю законів військового часу заборонено «… звільнення з посади… і перехід з од-

нієї установи або підприємства до інших» без згоди Всеукраїнського бюро обліку 

і розподілу технічних сил [648, c. 587–588].  

Дотримуючись принципів ствердження обласної побудови галузевого дос-

лідництва для потреб сільського господарства, 13–22 листопада 1920 р. дослідний 

підвідділ НКЗ УСРР проводить у Харкові Перший Всеукраїнський агрономічний 

з’їзд. Ідея його скликання була підтримана владою ще на початку 1920 р. при роз-

гляді програм низки зібрань з окремих питань сільського господарства і, в першу 

чергу, стосовно спеціальних культур. Стало зрозумілим, що є державна потреба 

переглянути організаційні питання агрономічної роботи взагалі й наукової зокре-

ма у зв’язку з новими умовами та вимогами. На початку вересня 1920 р. при НКЗ 

УСРР створюється Оргбюро для проведення зазначеного заходу з основною ме-

тою: «… створити нову орієнтацію агрономічної думки і роботи на нову історич-

ну обстановку» [589, c. 3]. Мова йшла про колективізацію сільського господарст-

ва та місця кооперації в цих процесах, а також про зв’язок наукової і практичної 

діяльності в аграрній галузі. У роботі Першого Всеукраїнського агрономічного 

з’їзду взяли участь близько 500 учасників, заслухано понад 100 доповідей. Прий-

нято низку основоположних документів та положень, які залишалися 

обов’язковими для виконання, як і до революційних подій 1917 р. 

Завдячуючи такому, на підставі доповідей Є.О. Заславського, 

О.М. Левицького, В.І. Сазанова та В.Я. Юр’єва з’їзд прийняв перший офіційний 

документ, що концептуально регламентував ведення сільськогосподарської дослі-

дної справи як організації в УСРР – «Основні положення про управління сільсь-

когосподарською дослідною справою на Україні» [129]. Згідно з ним, п. 2 декла-

рував, що обласний принцип будівництва дослідної справи, який виріс історично 

й підготовлений всім перебігом розвитку дослідної справи, повинен бути збере-

жений і надалі. Головним завданням для реалізації процесу ведення дослідництва 

стало об’єднання програм і робіт дослідних установ різних типів і спеціалізації та 

їх адміністрування, а також встановлення зв’язку з іншими формами агрономічної 

діяльності. Пункт 6 визначав координатором наміченого плану дій як централь-
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ний орган – окремий дослідний відділ НКЗ УСРР, що діяв через обласні та губер-

нські органи з дослідної справи. Їх діяльність підпунктом «с» п. 7 регламентува-

лася спеціальною «Інструкцією», розробленою та затвердженою профільним нар-

коматом. Першим Всеукраїнським агрономічним з’їздом був відпрацьований і 

«Проект Положення про управління та ведення сільськогосподарською дослідною 

справою УСРР» [840, c. 47–49]. За доповіддю О.Ф. Гельмера «По узгодженню ді-

яльності з дослідної справи України і Великоросії» зібрання своєю постановою 

визначило орган, через який таке узгодження повинно відбуватися, – Бюро Всеро-

сійських з’їздів, а самі з’їзди – шляхом «… загального узгодження програм дослі-

дницьких робіт відповідно до особливостей районів області». З цією метою було 

прийняте «Положення про Всеукраїнське бюро агрономічних з’їздів» [129], а та-

кож одноголосно обрано його членів – М.М. Вольфа, К.Г. Маньківського та 

В.Я. Юр’єва. Зʼїзд за доповіддю О.А. Янати підтвердив необхідність сполученого 

до дослідного відділу НКЗ УСРР існування СГНКУ з перебуванням у м. Києві 

[840, c. 29–30, 55]. Серед інших рішень слід виділити створення Комісії з дослід-

ної справи у тваринництві при Обласних управліннях з дослідної справи, а також 

доцільність відкриття районних дослідних установ з тваринництва [840, c. 53].  

Слід наголосити, що саме це зібрання тодішньої аграрної еліти спонукало 

до створення у структурі НКЗ УСРР спочатку спеціального відділу, а потім і уп-

равління сільського господарства на чолі та за ініціативи М.М. Вольфа. Він роз-

робив і його первісну структуру через відділи: 1) організації господарств, 2) ріль-

ництва, 3) тваринництва, 4) спеціальних культур, 5) дослідної справи, 6) виробни-

цтва насіння, 7) кооперації та 8) агрономічного. Крім того, до складу дослідного 

відділу увійшли як підсобна установа: а) контрольно-насіннєва станція та б) хімі-

чна лабораторія. Серед головних завдань цього підрозділу визначено таке: 

«…представляти інтереси і потреби сільського господарства перед іншими комі-

саріатами, приймати участь у державному законодавстві по сільському господар-

ству, давати агрономічну оцінку заходам, що проводять інші управління НКЗ (зе-

млеустрій, культрадгоспів, техпостач) і сприяти правильній постановці справи в 

Земорганах» [591, арк. 92]. На підставі основного завдання Управління сільського 
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господарства НКЗ УСРР, у першу чергу завдячуючи М.М. Вольфу, наполягало на 

організації обласних управлінь по дослідній справі і, незважаючи на певну засто-

рогу окремих органів центральної влади, все зробило, щоб поряд із Київським, 

Харківським та Катеринославським з’явилося й Одеське. Розуміючи місце галузе-

вого дослідництва як дієвого фактора підвищення рівня продуктивності полів і 

ферм, саме Управління сільського господарства НКЗ УСРР на чолі з 

М.М. Вольфом зробило все можливим, щоб організація сільськогосподарської до-

слідної справи в Україні стала завданням державної ваги. Для цього, наприклад, 

ініціювалося створення у Харкові Бджільничої дослідної станції, а також широке 

запровадження контрольно-насіннєвої справи [591, арк. 93]. 

Варто наголосити, що напрацювання на цій ниві сприяли появі української 

мережі державного сортовипробування у 1923 р., або на рік раніше, ніж у РСФРР. 

Її появі слід багато в чому завдячувати ще одній майже забутій сьогодні постаті – 

В.В. Таланову (1981–1936). Протягом 1906–1917 рр. він активно працював на бла-

го становлення та розвитку галузевого дослідництва на Наддніпрянщині, спочатку 

як викладач Сумської сільськогосподарської школи (1906), організатор сільсько-

господарської агентури від імені Катеринославської губернії у США (1908), а по-

тім як фундатор і директор Катеринославської сільськогосподарської станції 

(1913). Саме він у 1922 р. створив і очолив Бюро по введенню і розповсюдженню 

нових сортів польових рослин НКЗ РРФСР, яке тісно співпрацювало з Американ-

ським комітетом допомоги «Джойнт», заснованим у 1914 р. у США для надання 

допомоги потребуючому єврейському населенню, що емігрувало до цієї країни. 

Після голоду 1921 р. ця організація надавала благодійну допомогу радянській кра-

їні. На ці кошти і була створена мережа в УСРР на чолі з В.В. Талановим, що на 

1921 р. мала 17 сортодільниць і проводила роботу з ярою і озимою пшеницею, су-

данською травою та кукурудзою. З 1925 р. сортовипробування почали проводити 

з житом, з наступного – з ячменем, а з 1928 р. – соєю, кормовими і городніми рос-

линами. У 1925 р. Бюро змінює свою діяльність і переходить на державне бюдже-

тне фінансування та реорганізується у Бюро по сортовивченню і районуванню 

сортів при Державному інституті дослідної агрономії. У результаті його діяльнос-
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ті постала можливість замінити несортовий матеріал більш врожайним сортовим, 

що пройшов трьохрічне вивчення і порівняльну оцінку на держсортодільницях. 

Такий захід дав змогу додатково отримувати сотні мільйонів пудів зерна, кормів і 

технічної сировини рослинного походження [306].  

Серед інших основоположних документів, прийнятих урядом першочерго-

во, слід виділити Декрет РНК УСРР «Про забезпечення сільськогосподарських 

досвідних установ НКЗ необхідними умовами праці» від 31 січня 1921 р. за підпи-

сами голови Х. Раковського, керуючого справами Солодуба та секретаря Ахмато-

ва. У ньому, відзначаючи виключно важливе значення сільськогосподарських ус-

танов у справі якнайшвидшого підвищення продуктивності сільського господарс-

тва і перебудову його на нових підставах землекористування, РНК УСРР п. 1 зо-

бов’язувала всі державні та місцеві органи і профспілкові установи надати всебіч-

ну допомогу у забезпеченні нормальних умов діяльності. На той час цей документ 

відіграв надто велике значення для відновлення діяльності раніше заснованих га-

лузевих інституцій після воєн та революцій. Пункт 11 заборонив будь-які реквізи-

ції майна із запасів досвідних установ, їх живого і мертвого інвентарю, селекцій-

ного і насіннєвого матеріалу, харчів і ріллі, а також звільняв від мобілізації та ві-

зової повинності робочу худобу і засоби перевезення цих установ. Але головними 

для нормального функціонування всієї дослідницької мережі стали п. 14 й 15. У 

першому зазначалося, що «… жодні центральні і місцеві органи влади, крім НКЗ, 

не мають права втручатися у порядок робіт досвідних установ», а особи, які по-

рушуватимуть це, притягуватимуться до відповідальності за «… законом револю-

ційного часу». Останній пункт прирівнював статус учених-аграріїв до 

«… положення вчених фахівців і заслужених працівників літератури…», передба-

чених Декретом РНК УСРР від 31 серпня 1920 р. [320, c. 37–38]. 

Черговим урядовим документом щодо узагальненого ведення галузевого 

дослідництва на теренах УСРР або, швидше, для контролю за раціональним вико-

ристанням коштів стала постанова від 3 лютого 1921 р. «Про створення єдиного 

плану сільськогосподарських дослідних робіт на Україні». З метою «… створення 

єдиного плану дослідного вивчення сільського господарства країни…» пунктом А 
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зобов’язано «… відомчі сільськогосподарські дослідні установи всіх типів як за-

гальні, так і спеціальні…», що функціонували не під егідою НКЗ УСРР, 

«… працювати згідно з планами і кошторисами, затвердженими відповідними ві-

домствами, за узгодженням з НКЗ». Таке стосувалося не тільки агрономічних чи 

тваринницьких напрямів досліджень, а й «… природно-історичних та економіч-

них…» для потреб сільського господарства, про що наголошувалося у пункті Б. 

Крім того, відповідно до постанови уряду, призначення керівників такого типу 

установ повинно відбуватися «… за умови погодження кандидатур НКЗ» [692, 

арк. 32]. До речі, ідея планового ведення або регулювання сільського господарст-

ва походила від НКЗ РСФРР. Хоча ще «… восени 1920 р. за півроку до НЕПу…» 

(нова економічна політика, запроваджена рішенням Х з’їзду РКП(б) у березні 

1921 р. – авт.) або її введення у РСФРР, завдячуючи завідувачеві сільськогоспо-

дарського відділу НКЗ УСРР М.М. Вольфу, профільне відомство такий підхід до 

розвитку економіки республіки вже передбачило шляхом «… розриву руйнівних 

форм селянського землекористування і створення нових суспільних зв’язків у фо-

рмі кооперації» [283, c. 36–44].  

Для цього, між іншим, профільний наркомат вбачав як державницький під-

хід необхідність друкування наукових праць по сільському господарству за раху-

нок бюджету. Згідно із рішенням Колегії НКЗ УСРР від 1 квітня 1921 р. було пе-

редбачено: 1) видавати статистичні матеріали по сільському господарству; 2) пуб-

лікувати результати наукових робіт усіх головних дослідних установ; 3) організу-

вати для цього спеціальний видавничий відділ, «…запросили для робіт тов. Зіль-

бергера і ще 2 співробітників» та виділивши на це 50000 карбованців [711, арк. 

20–21 зв.]. Слід сказати, що за часів отримання державності профільне відомство, 

з 1 квітня 1921 р. почало системно займатися видавничою справою з метою попу-

ляризації здобутків галузевого дослідництва. До речі, воно продовжило деякою 

мірою, і підходи часів національних урядів 1917–1920 рр. Особливо активно пра-

цював видавничий відділ Народного Міністерства земельних справ на чолі з 

К.І. Осьмаком у часи Української Держави П. Скоропадського [800, арк. 2–3]. Са-

ме він зі своїм попередником на посаді – М. Нестеровим [535, арк. 243] заклали 
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підвалини організаційного забезпечення видання української сільськогосподарсь-

кої літератури з відпрацьованим механізмом державної підтримки, наприклад, че-

рез кредитування [472, арк. 3]. Не випадково після повернення до влади Директо-

рії УНР, згідно вже іншого наказу комісара революційного комітету по Міністер-

ству земельних справ Л. Бухановського 20 грудня 1918 р., К.І.Осьмак продовжив 

не тільки виконання цих функцій, а й без його дозволу жодному співробітникові 

відомства не дозволялося «… давати ніяких інформацій до преси» [523, арк. 149–

149 зв.]. Хоча не все було так добре в діяльності уряду Української Держави геть-

мана П. Скоропадського. Так, у день затвердження гетьманом закону про урочис-

ту обіцянку чиновників і суддів та присягу військових на вірність Української 

держави, практично всі, а саме – 189, патріотично налаштовані співробітники Мі-

ністерства земельних справ проти злочинної спілки українського уряду з німець-

ким мілітаризмом, взяли участь у страйку 30 травня 1918 р. [256, с. 289]. За що, 

згідно з відповідною постановою уряду та наказом від 8 червня 1918 р. 

В. Колокольцева, були усунуті від займаних посад [530, арк. 28]. Для радянських 

часів зрозуміло, такого бути не могло ні в часи військового комунізму, ні, тим бі-

льше, НЕПу. Для керівництва роботою з підготовки і видання сільськогосподар-

ської літератури рішенням колегії від 5 травня 1922 р. було призначено члена Ко-

легії НКЗ УСРР М.М. Вольфа як заступника НКЗ. Згодом, рішенням від 16 червня 

1923 р. [706, арк. 45] колегія створила у структурі профільного відомства спеціа-

льний Агітсекретаріат на чолі з тим же М.М. Вольфом, який відповідно вже до 

іншого рішення від 11 липня 1923 р., почав нести «…персональну відповідаль-

ність…» за своєчасне виконання завдань з підготовки та видання популярної літе-

ратури, оскільки за відсутності сучасних засобів комунікації більш радикальних 

методів для пропаганди переваг нової  влади не існувало. 

На підтримку НЕПу, Декретом РНК від 15 квітня 1921 р. під егідою НКЗ 

УСРР засновуються чотири обласні управління з сільськогосподарської дослідної 

справи. Хоча остаточне рішення у вигляді законодавчого акта щодо обласного 

управління галузевим дослідництвом в УСРР було прийнято Постановами Укра-

їнської економічної наради від 11 листопада 1921 р. і 2-ї сесії ВУЦВК того ж ро-
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ку. Згідно з рішенням першої було визнано: «… організацію сільськогосподарсь-

кої дослідної справи на Україні завданням державної важливості…» і вирішено: 

«…включати дослідні с.-г. установи на державне замовлення, маючи на увазі при 

цьому, що дослідні установи є НДІ, а не промисловими підприємствами» [592, 

арк. 164–176]. Зібрання також офіційно підтвердило поділ організаційного веден-

ня наукового забезпечення сільського господарства відповідно до природно-

історичних і економічних областей: 1) Лісостепо-Лівоберіжжя Дніпра – Харківсь-

ка область, що об’єднувала Харківську, Полтавську та Кременчуцьку губернії; 

2) Лісостепо-Правобережжя Дніпра – Київська область об’єднувала Київську, Че-

рнігівську, Подільську і Волинську губернії; 3) степова смуга – Катеринославська 

область об’єднувала Катеринославську, Донецьку і Запорізьку губернії та 4) при-

чорноморський район – Одеська область, об’єднуюча губернії – Одеську та Ми-

колаївську. Відповідно до затвердженого поділу була запропонована і спеціаліза-

ція діяльності функціонуючих на той час дослідницьких інституцій. 

Як наслідок урядових рішень, починають функціонувати обласні управління 

з сільськогосподарської дослідної справи:  

1. Харківське під керівництвом Б.М. Рожественського та з Полтавським 

відділенням на чолі з Е.Е. Селицьким у складі: 1) Харківської обласної дослідної 

станції; 2) Сумської районної дослідної станції; 3) Полтавської районної дослідної 

станції; 4) Константиноградської дослідної станції; 5) Гадяцької дослідної станції; 

6) Лохвицької тютюнової дослідної станції; 7) Лубенської дослідної станції лікар-

ських рослин; 8) Солоницької селекційної дослідної станції; 9) Драбівської дослі-

дної станції; 10) Підставського дослідного поля. 

2. Київське під керівництвом О.І. Душечкіна організаційно розпочало 

свою діяльність наприкінці 1920 р. у складі: 1) Київської обласної дослідної стан-

ції; 2) Радомишльської дослідної станції на пісках; 3) Носівської дослідної станції; 

4) Мокнівського дослідного поля; 5) Чемерського дослідного поля; 

6) Чарторийської дослідної станції. 

3. Катеринославське під керівництвом Б.А. Овсянникова повноцінно роз-

горнуло свою роботу з 1923 р. у складі: 1) Катеринославської обласної станції; 
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2) Таганрозького дослідного поля; 3) Ждановського дослідного поля; 

4) П’ятихатського дослідного поля; 5) Луганського дослідного поля; 

6) Маріупольського дослідного поля. 

4.  Одеське на чолі з П.О. Бичихіним у складі: 1) Одеської обласної стан-

ції; 2) Центральної науково-дослідної виноробної станції ім. В.Є. Таїрова; 

3) Вознесенського дослідного поля; 4) Херсонської дослідної станції; 

5) Аджамської дослідної станції [805, с. 54–55]. Хоча за іншими даними, на вере-

сень 1922 р. загальна кількість науково-дослідних установ по обласних управлін-

нях з дослідної справи становила 45 при 98 працюючих, або: 1) Київське – 15 ус-

танов та 23 особи апарату; 2) Катеринославське – відповідно 10 і 23; 3) Одеське – 

9 та 23; 4) Харківське – 3 і 25. При цьому у Полтавському відділенні працювало 4 

особи апарату на 9 дослідних установ [814, с. 102–109]. 

Проблемами діяльності всіх чотирьох обласних управлінь з сільськогоспо-

дарської дослідної справи продовжує опікуватися дослідний відділ у складі чоти-

рьох осіб на чолі з Д.В. Домрачовим, що, як видно зі структури НКЗ УСРР станом 

на 1 лютого 1921 р., входив до Сільськогосподарського управління (додаток Г2). 

Однак усі основоположні рішення приймаються Колегією НКЗ УСРР, затвердже-

ною ВУЦВК республіки 8 травня 1921 р. на чолі з наркомом Мануїльським, а та-

кож з його заступником Качинським та членами – Вікторовим, Вольфом, Дудни-

ком [267, c. 278–279]. 

Крім перерахованих інституцій, на той час на українських землях досить 

успішно функціонує мережа дослідних станцій Сорто-насіннєвого управління Цу-

кротресту, створеного як Головцукор із підпорядкуванням Вищій раді народного 

господарства в Москві, у кількості 16 селекційних станцій, з яких 12 діяли в 

УСРР. До їх числа додавався ще один насіннєвий завод у Вінниці [874, c. 227–

274]. РНК УСРР, визнаючи винятково важливе їх значення для розвитку бурякови-

робництва, своєю Постановою «Про селекстанції для розвитку цукрової промис-

ловості» від 27 вересня 1921 р. розповсюдила на них гарантію фінансування і пос-

тачання, передбачених Декретом Уряду від 31 січня 1921 р. «Про забезпечення 

сільськогосподарських дослідних установ НКЗ УСРР необхідними умовами пра-
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ці». При цьому «… всі права і обов’язки…» щодо реалізації положень даного до-

кументу покладалися не на НКЗ УСРР, а на Головцукор [562, арк. 29]. 

Прийняття урядових рішень щодо реальної підтримки працівників науки бу-

ло невипадковим і пов’язувалося, в першу чергу з наслідками посухи, або, вірніше 

сказати, голоду 1921 р. Зрозуміло, що співробітники галузевих дослідних інститу-

цій, як і ВУАН, протягом другої половини 1921 р. фактично не отримали зарплат-

ні! Хоча негаразди не впливали на перебіг виконання всіх запланованих дослідни-

цьких робіт. У цій ситуації 13 вересня 1921 р. РНК УСРР приймає Постанову 

«Про соціальний захист заслужених працівників науки», а саме: 

А.Ю. Кримського, П.А. Тутковського, Д.І. Багалія, Д.О. Граве, Єрмакова і Кларка 

[652]. Відповідно до неї було доручено наркоматам і відомствам видавати наукові 

праці згаданих учених за рахунок держави, підвищити їх зарплатню, а також ство-

рити матеріально-побутові пільги для сімей. Крім того, в цей час відбулася рефо-

рма вищої освіти. Тепер до навчальних закладів могли вступати не тільки випуск-

ники гімназій, а й робітнича молодь. 

Серед ініціатив НКЗ УСРР, до яких широко залучалися й наукові кола, цей 

період слід відзначити популяризаційну діяльність через так звані Сільбудинки. Їх 

появу варто розглядати як модернізацію з явним політичним підтекстом існуючих 

до революційних подій 1917 р. «хат-читалень». Вони були створені рішенням уря-

ду, а опікувались ними НКЗ разом з Наркомосом УСРР. «Статут селянських буди-

нків» затвердила 23 березня 1921 р. Колегія НКЗ УСРР [707, арк. 18]. Слід заува-

жити, у структурі наркомату існувало навіть однойменне головне управління, яке 

спочатку очолював Касьяненко, а з 21 березня 1921 р. Пилипенко [710, арк. 19–

19зв.]. Найбільш визначним для свого часу Сільбудинком став  Київський як голо-

вний для регіону. Слави йому додав і заснований при ньому головою Музейного 

бюро СГНКУ Г.Г. Маховим зразковий сільськогосподарський музей. Він виступив 

з ініціативою на Першому Всеукраїнському агрономічному з’їзді у спеціальній 

доповіді «Організація сітки музеїв при Сільбудинках Правобережжя» про доціль-

ність поширення такого підходу в роботі галузевих дослідних інституцій на всій 

УСРР [71, с. 65–75]. Завдячуючи державній підтримці сільськогосподарські музеї 
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як дієвий засіб популяризації новітніх розробок українських-учених аграріїв до-

сить успішно зарекомендували себе на початку 20-х років минулого століття.  

Серед негативних наслідків, що, безперечно, впливали на розгортання галу-

зевого дослідництва на початковому етапі становлення радянської влади, слід ви-

ділити не тільки роки громадянської війни та посухи 1920–1921 рр., а й проявів 

бандитизму. Серед наслідків останніх потрібно виділити: 1) фактично повний роз-

грабунок у 1918 р. Плотянської дослідної станції; 2) знищення у 1921 р. Сватовсь-

кої дослідної станції, що проіснувала на той час вже дев’ять років; 3) неодноразові 

пограбування влітку 1922 р. Млієвської садово-городньої станції; 4) того ж літа і 

Аджамської дослідної станції [580, арк. 177–179]. Від рук бандитів загинули помі-

чник завідувача Сватовської дослідної станції Д.І. Гукуотін та завідувач Підстав-

ською дослідною станцією П.В. Спесивцев. 

Черговим кроком щодо пошуку оптимальності організаційної побудови ве-

дення сільськогосподарської дослідної справи в УСРР стало рішення об’єднаного 

засідання Бюро Всеукраїнських з’їздів з дослідної справи та Харківського облас-

ного управління з дослідної справи про злиття їх в єдине ціле під назвою Всеукра-

їнське бюро з дослідної справи  як «… орган З’їзду з дослідної справи». Згідно з 

рішенням зібрання, на нього покладалося вирішення науково-організаційних, ма-

теріально-господарських і кошторисно-бюджетних питань. Загальне керівництво 

діяльністю Бюро та науковою роботою функціонуючої дослідної мережі покладе-

но на Б.М. Рожественського. За питання організації ведення сільськогосподарської 

дослідної справи і наукових досліджень відповідали М.М. Вольф та 

К.Г. Маньківський. Проблемами адміністративного характеру і впровадження 

отриманих результатів у виробництво опікувався М.З. Резніков. За виробничу дія-

льність всієї мережі відповідав В.Я. Юр’єв, а за філії – М.В. Євтушенко. Видавни-

чою роботою керував Є.І. Заславський. Загальне керівництво всіма справами Бюро 

виконував завідувач дослідного відділу НКЗ УСРР Д.В. Домрачов. Як свідчить 

підготовлений ним матеріал до журналу Всеукраїнських з’їздів з сільськогоспо-

дарської дослідної справи, що почав виходити з 1922 р., власне дослідницька ро-

бота в УСРР у 1921 р. фактично не виконувалася, а все обмежувалося 
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«… укріпленням адміністративного і господарського стану дослідних установ…». 

З цією метою Всеукраїнське бюро з дослідної справи розіслало відповідну анкету 

та схему звіту про отримані наукові результати. У першу чергу останнє стосувало-

ся дослідницьких робіт щодо встановлення кордонів у питаннях сільськогоспо-

дарського районування України, насамперед її степової зони. Разом з новими ко-

ординуючими організаційними перетвореннями проблеми районування у всеукра-

їнському вимірі досліджував і СГНКУ. Відчуваючи потребу якнайширшого розпо-

всюдження результатів успіхів власних досліджень, а також враховуючи рішення 

РНК УСРР від 23 листопада 1921 р., Всеукраїнське бюро з сільськогосподарської 

дослідної справи разом із Всеукраїнським агрономічним товариством з 27 квітня 

1921 р. організувало у Харкові постійно діючі курси з сільськогосподарської дос-

лідної справи, а також короткочасні курси для агрономів і селян у всіх губерніях 

УСРР. Завдячуючи, в першу чергу, спеціалістам галузевих дослідних установ, 

слухачами таких курсів тільки у 1922 р. стали 4755 осіб. Крім того, читались ок-

ремі лекції та проведено 465 бесід для 16317 осіб [580, арк. 177]. Із популяриза-

ційною метою в Харкові організовували Всеукраїнський музей техніки сільського 

господарства. Серед головних питань на перше місце ставилася організація сітки 

дослідів по культурі кукурудзи як надзвичайно цінної зернової і кормової культу-

ри, передусім для степової смуги України.  

Для вирішення всіх поставлених перед сільськогосподарською дослідною 

справою завдань 2 червня 1921 р. ВУЦВК розглянув і, згідно з рішенням РНК 

УСРР, затвердив загальну кількість працівників для потреб галузевого дослідниц-

тва – 2 015 осіб [580, арк. 178]. Для 46 галузевих інституцій з метою ведення нау-

ково-виробничої діяльності було виділено 5673 десятин землі [580, арк. 177–179]. 

Однак гостро відчувалася нестача бюджетних коштів на виконання всіх передба-

чених дослідницьких та адміністративних функцій. Тому Всеукраїнське бюро з 

дослідної справи вийшло з пропозицією до Української економічної наради (УЕН) 

перевести дослідні сільськогосподарські установи на положення самоокупності. 

Однак УЕН, мотивуючи тим, що дослідні установи не є промислово-виробничими 

підприємствами, а науково-експериментальними інститутами, відхилила клопо-
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тання. Але для вирішення нагальних фінансових проблем запропонувала мати до-

даткові кошти від господарської діяльності експериментальної мережі та за раху-

нок розвитку насіннєвої справи. Цікаво, що, незважаючи на широко декларовану 

«Ленінську конфедерацію» для всіх рівноправних радянських республік, фінансу-

вання галузевого дослідництва в УСРР здійснювалося із бюджету РСФРР, оскіль-

ки він був спільним. Так, на 1922 р. сума витрат становила 983 000 золотих рублів 

на операційні потреби з утримання дослідних установ та 2 102 612 рублів – на за-

робітну плату. Однак кошти надходили несвоєчасно і в недостатній кількості, до 

того ж курс золотого рубля змінювався у бік його збільшення. Усе разом спричи-

нило величезний розмір заборгованості по зарплатні, який господарська діяль-

ність не могла покрити, бо того року складалася від: «1) рільництва – 559 000; 

2) тваринництва – 11 030, а разом – 550 030 золотих рублів» [338, с. 84–89]. Тому 

оплату частини робіт щодо обслуговування регіональних загальноагрономічних 

завдань взяли на себе місцеві бюджети через губземвідділи. Не допомогло остато-

чно виправити незадовільну ситуацію й рішення про звільнення галузевих НДУ 

від сплати прод-пром-помол податків. У цій ситуації НКЗ УСРР робив усе мож-

ливе для її виправлення. Так, згідно з рішенням Колегії НКЗ УСРР від 23 травня 

1922 р., завдячуючи відрядженню до Європи спеціаліста відомства Г.Г. Дібольта 

та агронома Беркаша [708, арк. 52–52 зв.], було закуплено високоякісний матеріал 

за кордоном, а також придбано нове лабораторне обладнання та галузеву літера-

туру. Для цих цілей НКЗ УСРР, згідно з іншим рішенням Колегії від 26.07.1922 р., 

виділив декілька мільярдів карбованців для закупівлі валюти [708, арк. 52–52]. 

Слід наголосити, що визначальну координуючу та генеруючу роль відіграв 

профільний наркомат у відпрацюванні механізму організаційної побудови галузе-

вого дослідництва. Свою діяльність НКЗ УСРР у цей час координував ще з одним 

державним органом. У вересні 1921 р. в Харкові було засновано Українську еко-

номічну раду (УЕР), до функції якої входило об’єднання, систематичне пого-

дження, планомірне керівництво, регулювання і контролювання роботи наркома-

тів УСРР, уповноважених загальносоюзних наркоматів при РНК УСРР, всіх орга-

нів радянської влади в галузі господарського будівництва. З 21 листопада 1923 р. 
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УЕР рада одержала назву УЕН. До 1926 р. включно саме цей орган попередньо 

обговорював і давав узгоджену пропозицію на засідання уряду щодо всіх змін 

стосовно галузевого дослідництва в УСРР.  

Пошук оптимальності проходив надзвичайно непросто, бо власної моделі 

партійними органами не дозволялося створювати, а нав’язувався виключно «мос-

ковський механізм». Таке відбувалося, незважаючи на окремі спроби створити 

власний варіант координації, в першу чергу з боку СГНКУ. Але все «нівелювало-

ся» шляхом вічного бюрократичного підходу стосовно незгодних або інакше ду-

маючих – недофінансування з боку бюджету [201; 202]. А про те, що пошуки від-

працьовувалися, свідчить знайдений у ЦДАВО лист голови Харківського облас-

ного управління з дослідної справи М.М. Вольфа до дослідного відділу НКЗС 

УСРР від 24 серпня 1921 р. У ньому він зазначає, щоб українське сільське госпо-

дарство мало якісь успіхи у майбутньому, нам потрібні знання із-за кордону «… у 

відповідних галузях теорії і практики…», де накопичений «… значний запас сіль-

ськогосподарських знань…». Для цього рекомендує направити делегацію до Аме-

рики, Німеччини та Угорщини. Першу з цих країн він вважав найбільш подібною 

до вітчизняних умов щодо «… своїх ґрунтів і клімату…». Зацікавленість Німеч-

чиною була обґрунтована її досягненнями в аграрній науці після Першої світової 

війни. Інтерес до Угорщини, на думку М.М. Вольфа, був обумовлений однотипні-

стю «… ґрунтів, щільності населення, характеру сільськогосподарських робіт…». 

Він сформулював основні завдання для трьох відряджених від НКЗ УСРР науков-

ців: «1) загальне знайомство зі станом сільського господарства; 2) спеціальне зна-

йомство з роботою сільськогосподарських дослідних установ; 3) ознайомлення з 

головними новими досягненнями у науках, дотичних до сільського господарства» 

[615, арк. 113–113 зв.]. Лист був розглянутий Колегією НКЗ УСРР 10.08.1921 р. і 

прийнято рішення таку делегацію направити у складі М.М. Вольфа та 

С.П. Кулжинського [709, арк. 53–54]. Однак при прийнятті остаточного рішення 

на колегії Наркомату 29 травня 1922 р. кандидатура М.М. Вольфа вже не розгля-

далася. Колегія вирішила направити тільки С.П. Кулжинського як директора Но-

сівської дослідної станції та «Героя Праці» з обов’язковим узгодженням програми 
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перебування з Всеукраїнськими об’єднаннями «Село-Техніка» та «Село-

Допомога» [713, арк. 4].  

Разом із дослідним відділом, що структурно продовжував входити до Уп-

равління сільського господарства НКЗ УСРР (додаток Г3) і мав у своєму складі 8 

осіб на чолі з Д.В. Домрачовим [806, арк. 48–49], а також іншим його органом – 

Всеукраїнським бюро з дослідної справи у складі п’яти відділів та штатом 35 осіб, 

з яких 25 – постійно працюючих [828, арк. 39–40] (додаток Г4), проблемою пошу-

ку оптимальної координації ведення галузевого дослідництва активно займається 

СГНКУ. Він також структурно входить до дослідного відділу профільного нарко-

мату разом із контрольно-хімічною лабораторією та контрольно-насіннєвою стан-

цією (додаток Г5) [828, арк. 39–40].  

Однак, як свідчать архівні документи, його позиція щодо організаційної по-

будови ведення дослідництва в УСРР у 1921–1922 рр. була дещо іншою, на відмі-

ну від нав’язаного Москвою. Зазначимо, що СГНКУ з весни 1920 р. у своїй струк-

турі створює Секцію дослідної справи на чолі з С.Л. Франкфуртом, оскільки про-

тягом 1919 р. та на початку 1920 р. НКЗ республіки не координував діяльність іс-

нуючих дослідних інституцій через спеціальний орган, а вже потім створив у сво-

єму складі підвідділ дослідної сільськогосподарської справи. До речі, на виконан-

ня рішень Першого Всеукраїнського агрономічного з’їзду, що відбувся 13–

22 листопада 1920 р., цей підвідділ був реорганізований у відділ саме при Управ-

лінні сільського господарства НКЗ УСРР, бо існуючі дослідні установи поряд з 

теоретичною науковою роботою займалися й виробництвом сільськогосподарсь-

кої продукції. Оскільки на початковому етапі розгортання діяльності цей підроз-

діл обмежився виконанням виключно адміністративної роботи та організацією 

фінансування діяльності дослідних установ. Після затвердження нової структури 

НКЗС УСРР 15 серпня 1921 р., коли СГНКУ почав безпосередньо підпорядкову-

ватися Наркому (додаток Г6), це його спонукало ліквідувати у своєму складі Сек-

цію дослідної сільськогосподарської справи та внести до профільного відомства 

власні пропозиції щодо координації своєї діяльності. Так, восени 1921 р. СГНКУ 

сформулював основні принципи створення Всеукраїнського комітету з сільсько-
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господарської дослідної справи, які були обговорені на Другому агрономічному 

з’їзді через окрему Всеукраїнську нараду діячів сільськогосподарської дослідної 

справи 26–28 листопада 1921 р. Однак ініціатива не отримала узагальнюючої під-

тримки, в першу чергу, через невідповідність висунутих положень з цього приво-

ду, прийнятих у РСФРР. Спроби СГНКУ зібрати окремий з’їзд з дослідної справи 

на початку 1923 р. для підтримки свого варіанта [334, арк. 61–64 зв.] на користь 

створення єдиного Всеукраїнського комітету з сільськогосподарської дослідної 

справи не були результативними. Крім того, координуючий вплив СГНКУ, над-

звичайно дієвий упродовж 1918–1922 рр. під час розміщення в Києві, після переї-

зду до Харкова практично втратив свої функції щодо державного регулювання 

організації процесу дослідництва. Серед зробленого на цій ниві у «київський» пе-

ріод слід виділити створення у 1919 р. навчального Інституту популяризації успі-

хів сільськогосподарських знань. Згідно з пунктом 2 затвердженого Президією 

СГНКУ «Статуту», у новоутворенні на чолі з К.І. Осьмаком передбачалася чисе-

льність працівників у кількості 10 осіб із широким залученням додатково пробле-

мних лекторів. Навчання почалося у листопаді 1919 р. Курс складався з «… трьох 

п’ятитижневих семінарів, по 100-годинних лекцій у кожному» [818, арк. 30–31]. 

Сьогодні його можна вважати першим українським галузевим державним інсти-

тутом підвищення кваліфікації.  

На початковому етапі своєї організації СГВКУ був структурно сформований 

з відділів, які згодом реорганізувалися у спеціалізовані секції та бюро, а також пі-

дсекції (додаток Г7). У 1922 р. при секціях Комітету вперше в історії України ак-

тивно розпочалася інститутизація шляхом створення проблемних НДІ. Так, при 

Ботанічній секції функціонували два інститути: 1) селекції – при КСГІ на чолі з 

В.В. Колкуновим, та 2) насіннєзнавства, яким керував О.А. Яната. При Секції 

ґрунтознавства діяв Інститут експериментального ґрунтознавства, очолюваний 

Г.Г. Маховим, а Економічна секція створила Сільськогосподарський синоптично-

кон’юнктурний інститут під керівництвом С.Ф. Веселовського. Хімічна секція 

мала у своєму складі Інститут сільськогосподарської хімії під керівництвом 

О.І. Душечкіна. Крім п’яти інститутів, у цей період СГНКУ спромігся заснувати 
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три центральні станції: 1) рибну при Зоологічній секції на чолі з І. Фалівим; 

2) дослідження кормових рослин – очільник Ф. Вангейм; 3) ентомологічну під ке-

рівництвом І.М. Щоголіва. Таким чином, саме СГНКУ став методологом та прак-

тично реалізував дії щодо розгортання в УСРР першої хвилі інститутизованої фо-

рми ведення сільськогосподарської дослідної справи як організації, що, на жаль, 

не розвинулась після його переїзду до Харкова. Слід зазначити, що у тому вигля-

ді, в якому вони існували при відповідних секціях Комітету, їх слід розглядати як 

проблемні лабораторії в сучасному розумінні. 

Потрібно також наголосити, що СГНКУ через свої окремі секції причетний 

до другої хвилі інститутизації галузевого дослідництва в УСРР, системно розпо-

чатої з 1928 р. і завершеної 22 травня 1931 р. створенням ВУАСГН як головного 

координуючого органу мережі галузевих НДУ. Приміром, 27 вересня 1924 р. Ме-

ліораційна секція разом із Комісією боротьби з посухою за пропозицією 

Є.В. Оппокова, висунутою ще у 1923 р., ініціювала заснування в УСРР Інституту 

водного господарства, що розпочав роботу у 1929 р. як Інститут сільськогоспо-

дарської меліорації [577, с. 63]. Перед завершення своєї діяльності у 1927 р. 

СГНКУ встиг створити ще один інститут – Метеорологічний, який потім теж про-

довжив своє автономне існування під егідою профільного наркомату. 

Серед інших державотворчих проектів СГНКУ можна назвати й ті, що і сьо-

годні розглядаються можновладцями як бажання підпорядкувати собі сільського-

сподарські навчальні заклади усіх типів [851, c. 29]. Таким чином, ще у 1924 р. 

СГНКУ стратегічно вбачав спільне взаємовигідне організаційне об’єднання галу-

зевого дослідництва й освіти. При цьому останнє розглядалося пристосовано до 

першого. Така модель вперше репрезентувалася на початку 30-х рр. минулого 

століття у вигляді «агрокомбінатів» у складі: НДІ, аграрний ВНЗ та великий рад-

госп, а вдруге – протягом 1956–1962 рр. шляхом заснування УАСГН. Тому ство-

рення рішенням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2013 р. Навчально-

науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорці-

ум» на реалізацію Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки 
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(2011) деякою мірою є поверненням до вже пройденого, але до кінця непроаналі-

зованого за кінцевими негативними результатами.  

Власними дослідженнями встановлений ще один визначний пріоритет 

СГНКУ, а саме – започаткування національної галузевої бібліографії [70, c. 19–

24]. За цим стоїть величезна копітка робота Бібліографічно-бібліотечного бюро 

при Президії Комітету протягом 1919–1927 рр. на чолі з відомим українським 

ученим-економістом К.В. Дубняком (1890–1948). Завдяки йому вперше в історії 

України побачили світ «Матеріали сільськогосподарської бібліографії України. 

1925 рік» [499]. Ця унікальна збірка вміщує описи 7 122 назв видань та статей з 

часописів і газет, що вийшли друком у 1925 р. Видання має непересічне значення 

для об’єктивного відтворення історії розвитку аграрної науки України 20-х рр. 

минулого століття. У передмові до нього К.В. Дубняк зазначив, що сільське гос-

подарство є і буде залишатися ще не одне десятиліття основним підґрунтям на-

родного господарства України. «Саме життя висуває на чільне місце бібліографі-

чну працю і бібліографію, як науку, що є ключ до всякого знання» [499, c. 3]. Ви-

датні вчені-аграрії того часу вважали обов’язковим елементом своєї наукової дія-

льності популяризацію сільськогосподарської літератури як дієвого елементу по-

дальшого розвитку галузевого дослідництва. До найвідоміших популяризаторів 

по праву належать А.Г. Терниченко та академік П.А. Тутковський. Перший упро-

довж 1919–1923 рр. організував і редагував часописи «Трудове господарство», 

«Село», «Агроном», на сторінках яких публікувалися списки і реферати сільсько-

господарської літератури [197, c. 143–147]. Другий підготував та видав у 1925 р. 

покажчик «Матеріали для сільськогосподарської бібліографії України», який міс-

тить 853 назви книг і статей з усіх галузей сільського господарства, опублікова-

них з кінця ХІХ ст. до 1917 р. [841] Таким чином, на той час галузева бібліографія 

за відсутності сучасних комунікаційних можливостей розповсюдження інформа-

ції відіграла генеруючу роль щодо впливу на організацію наукового забезпечення 

аграрного сектору держави, тепер уже за його зацікавленості та сприяння. 

СГНКУ також відіграв видатну роль у становленні й розвитку української 

сільськогосподарської дослідної справи, провівши величезні дослідницькі розвід-
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ки природних багатств для потреб спеціалізації сільського господарства. Серед 

них на першому місці створення першої карти ґрунтів України у 25-верстовому 

вимірі Г.Г. Махова та його 10 томів «Матеріалів з обстеження ґрунтів». Перемоги 

СГНКУ на ниві галузевого дослідництва як галузі знань та організації, особливо в 

часи становлення на благо України, були досягнуті завдяки далекоглядності його 

керманичів: академіка В.І. Вернадського (1 жовтня – грудень 1918 р.), академіка 

П.А. Тутковського (січень – травень 1919 р.), С.Л. Франкфурта (червень 1919 – 

жовтень 1920 рр.), М.М. Ковалевського та П.Ф. Тушкана і І.М. Щоголіва (листо-

пад 1920 – січень 1922 рр.), професора С.Ф. Веселовського (17 лютого 1922 – гру-

день 1923 рр.), М.М. Вольфа (21 червня 1924 – 28 січня 1926 рр.) та професора 

О.Н. Соколовського (29 січня 1926 – 1 жовтня 1927 рр.). Однак вони не змогли 

відстояти існування Комітету як окремої координуючої структури для планового 

ведення народного господарства. 

Слід також зазначити, що загальнодержавну політику щодо координації за-

гальноосвітньої, виробничо-навчальної, а також наукової роботи з моменту оста-

точного встановлення радянської влади на українських землях (20 серпня 1920 р.) 

здійснював Комітет з наукової та професійної освіти (Укрголовпрофосвіта) НКО 

УСРР. Через створений у 1921 р. при ньому Науковий комітет проходили відпові-

дні концептуальні погодження з боку всіх відомств, які опікувалися дослідницт-

вом. Серед його державотворчих пропозицій, що вплинули на організаційну по-

будову ведення наукових досліджень взагалі – створення так званих науково-

дослідних кафедр для «… розвитку на Україні науково-дослідницької діяльності 

найбільш видатних у кожній галузі знань учених й рівно і підготовки під їх керів-

ництвом молодих учених до наукової роботи і викладацької діяльності…» [651, c. 

848–849]. Наприкінці 1924 р. Укрголовпрофосвіта реорганізовується у Головнау-

ку НКО УСРР з тими ж функціями. Такі повноваження продовжувалися до 1930 р. 

Крім того, проблемами організаційної побудови науки стосовно перспектив роз-

витку почав займатися ще й відділ науки Держплану УСРР [410, c. 43–44]. 

Черговим державотворчим кроком через ініціативу дослідного відділу НКЗ 

УСРР, що наприкінці 1922 р. почав структурно входити до Управління землероб-
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ства та тваринництва, стала розробка «Положення про управління та ведення 

сільськогосподарської дослідної справи в УСРР» у лютому 1923 р. У § 1 його 

проекту чітко вказувалося, що загальне керівництво усією сільськогосподарською 

дослідною справою на Україні покладається на НКЗ УСРР, який здійснює всі за-

ходи з сільськогосподарської дослідної справи через Дослідний відділ – у частині 

адміністративно-фінансово-господарських функцій, і при посередництві діючого 

при Дослідному відділі НКЗ Всеукраїнського Бюро з дослідної справи по лінії ор-

ганізації і проведенні науково-дослідних та експериментальних заходів, і, голов-

не, з відповідними положеннями і представництвом при Всеросійському Бюро 

з’їздів з дослідної справи, а також згідно з § 4 все ведення галузевого дослідницт-

ва передбачалося «… за обласним принципом… за природно-історичними облас-

тями… через обласні управління з сільськогосподарської дослідної справи…» 

[627, c. 183–185]. Однак в остаточному варіанті, прийнятому 19 листопада 1923 р. 

РНК УСРР під назвою «Положення про сільськогосподарську дослідну справу в 

УСРР і про управління нею», висловлені раніше тези були не враховані крім п. 10 

замість обласних управлінь із сільськогосподарської дослідної справи був затвер-

джений новий інститут її керівництва на місцях – обласні уповноважені з дослід-

ної справи, а їх функції покладалися на директорів обласних дослідних станцій. 

Пункт 9 визначив обов’язковою умовою при прийнятті рішень щодо виконання 

основних функцій Дослідного відділу НКЗ розгляд усіх питань на засіданнях фу-

нкціонуючого при ньому Наукового бюро. У додатках до нового «Положення…» 

скасовувалися всі регламентуючі документи, а також із переліку наукових уста-

нов вилучалися контрольні станції, контрольно-асистентські пункти і станції за-

хисту рослин. Крім того, п. 4 додатків до «Положення…» вводився новий поділ 

всіх діючих установ: «… центральні, обласні, районні» [627, c. 196–197].  

Таким чином, нове «Положення» офіційно ствердило крайову побудову га-

лузевого дослідництва в УСРР. Вона ще мала назву обласної організації сільсько-

господарської дослідної справи і базувалася на порайонних принципах, про які 

почали говорити в країні ще наприкінці 90-х рр. ХІХ ст., а організаційно стверди-

лись у 1908 р. Загальна побудова структури мережі НДУ мала такий вигляд: 
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1) обласна дослідна станція, 2) районна сільськогосподарська дослідна станція 

(або поле), 3) селяни-дослідники. На обласну станцію покладалося завдання стати 

комплексною дослідною установою, що обслуговує сільське господарство конк-

ретної області або краю [793, c. 43]. До речі, сама ідея створення великих універ-

сальних сільськогосподарських станцій за типом крайових, на думку 

С.П. Кулжинського, була «… запозичена нами з практики Північно-

Американських Сполучених Штатів». Однак у нас все відбулося, на відміну від 

США, по-іншому, тому що у них такого типу установи «… не обслуговують пев-

ний природно-історичний край…», а виконували адміністративну функцію 

«… для певної… території-штату…» [460, c. 45]. Крайові сільськогосподарські 

станції в УСРР як координували, так і проводили наукові дослідження стосовно 

певних природно-кліматичних зон, виходячи за територіальний поділ губерній. 

Це стало чи не головним аргументом, в першу чергу, для регіональної влади щодо 

критики такої організаційної побудови галузевого дослідництва, на яку партійним 

органам було важко впливати. 

Слід відмітити, що на початковому етапі існування УСРР партійні зібрання, 

галузеві проблемні з’їзди, а також профільні товариства мали значний вплив на 

прийняття рішень стосовно новацій щодо ведення сільськогосподарської дослід-

ної справи. Яскравими прикладами, на власне переконання, стали два зібрання, 

що припадають на момент найактивнішого пошуку з боку радянських урядовців 

місця галузевого дослідництва у системі державного будівництва соціалізму. До-

тримуючись, насамперед, принципу повної державної зацікавленості, перша сесія 

Ради з сільськогосподарської дослідної справи в Україні, що відбулася 30 грудня 

1922 – 3 січня 1923 рр. у Харкові, на підставі доповіді Г.Г. Махова «Напрями ро-

біт з сільськогосподарського районування» доручила йому по кожному регіону 

УСРР розробити план робіт з об’єднання розрізнених земель для загальнодержав-

них природно-історичних та економічних досліджень. Увесь комплекс дослідни-

цьких робіт у межах кожної крайової дослідної станції Г.Г. Махов запропонував 

виконувати на основі створеної ним першої ґрунтової карти УСРР стосовно нових 

кордонів держави на Першому з’їзді ґрунтознавців України, що відбувся 15–
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20 квітня 1923 р. у Києві під егідою СГНКУ. До речі, ця карта стала методичною 

основою і всіх інших рішень з боку владних структур щодо організації наукового 

забезпечення соціалістичного сільського господарства [189, с. 290–291].  

Слід наголосити, що, починаючи з квітня 1923 р., після виступу Й. Сталіна 

на ХІІ з’їзді РКП(б), розпочалося розгортання українізації в УСРР. Хоча допові-

дач, з одного боку, у виступі її підтримував разом з українознавством, але, з іншо-

го – досить викривлено тлумачив співвідношення національного і класового фак-

торів, що відразу було підхоплено вищим партійним керівництвом УСРР як план 

дій стосовно всіх складових життя республіки. 

Колегія НКЗ УСРР 11 липня 1923 р. ще до прийняття Постанови ВУЦВК та 

РНК УСРР 1 серпня 1923 р. «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про 

допомогу розвиткові української мови» (зб. уз. 1923 р., ч. 29, арк. 435) своїм 390 

питанням розглянула «Українізацію комісаріату». Згідно із її Постановою було 

вирішено організовувати при відомстві відповідні курси шляхом проведення 

практичних занять по: «1) українській мові, 2) теорії української мови, 3) історії 

України, 4) історії культури України, 5) історії революційного руху і історії партії 

України». Їх керівником призначено Андрущенка. Керівника Адміноргуправління 

М.М.Вольфа документ зобов’язував  «…закупити посібники та підручники для 

курсів», а також разом із Андрющенком внести відповідні зміни у їх програму, в 

першу чергу стосовно «… усунення лекцій по економічній географії України» 

[704, арк. 177–181]. Протягом 1923–1924 рр. курси фактично пройшли всі праців-

ники апарату НКЗ УСРР, до речі, і переважна більшість науковців галузевої до-

слідницької мережі з отриманням відповідного атестату. 

Виконуючи згадану Постанову колегії НКЗ УСРР Президія СГНКУ виріши-

ла перевести публікацію статей у своєму друкованому органі – журналі 

«Сельскохозяйственное опытное дело» на українську мову. Завідувач секцією 

сільськогосподарської дослідної справи СГНКУ Е.І. Заславський у доповідній за-

писці від 10 листопада 1925 р. на імʼя голови комітету М.М. Вольфа поставив під 

сумнів правильність такого рішення, обґрунтовуючи тим, що «…велика кількість 

матеріалів потече мимо нас в російські видання, … журнал за межами України 
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читати не будуть» [788, арк. 83]. До речі, Президія СГНКУ дослухалася до аргу-

ментації відповідального секретаря цього журналу, і до обʼєднання із журналом 

«Вісник сільськогосподарської науки» у середині 1927 р. виходила в більшості 

російською мовою. Після злиття у журнал «Вісник сільськогосподарської науки 

та дослідної справи» до тому 6 за 1929 р. статті друкувались українською мовою 

[607, c. 13]. Після чого журнал був закритий і відновив свою роботу тільки у гру-

дні 1957 р. як «Вісник сільськогосподарської науки» під егідою профільного міні-

стерства. 

До речі, питання українізації в діяльності апарату всіх державних і наукових 

установ отримало новий імпульс після прийняття ВУЦВК і РНК УСРР 30 квітня 

1925 р. Постанови «Про заходи термінового переведення повної українізації ра-

дянського апарату». Документ у постановчій частині визнав діяльність відповіда-

льних за українізацію радянського апарату недостатньою: «… по-перше, за тяж-

ких умов непозбутньої ще спадщини панування російської буржуазної і дрібно-

буржуазної культури над українською, що досі переважно тільки селянська, по-

друге, за умов браку грошових коштів і культурних сил для навчання української 

мови співробітників радянських установ і, по-третє, за умов недостатнього понов-

лення радянського апарату за рахунок притягнення нових українських елементів, 

що разом взяте становило головну причину непереведення цілого плану роботи 

протягом установленого постановою рішення» [641, c. 202]. На підставі висловле-

ного доводилося все діловодство остаточно перевести на українську мову з 1 січ-

ня 1926 р. разом із написами на офіційних бланках, вивісках та етикетках згідно з 

п. 5. Наступний пункт зобов’язував НКО УСРР збільшити обсяг видань українсь-

кою мовою, а п. 7 – підготувати термінологічні словники з окремих галузей наук. 

До цієї роботи активно долучився СГНКУ через Термінологічну комісію на чолі з 

О.А. Янатою, а також спільно з Інститутом української мови ВУАН, де під керів-

ництвом К.І. Осьмака створювали словник сільськогосподарської термінології. 

Комплекс робіт по запровадженню українізації п. 11 «Постанови» було пок-

ладено на голову РНК УСРР В. Чубаря як керманича відповідної Центральної 

Всеукраїнської Комісії. Перевірку працюючих на знання мови здійснював Народ-
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ний комісаріат робітничо-селянської інспекції УСРР. Пунктом 14 заборонялося 

приймати працівників на роботу до державних і, зрозуміло, наукових установ без 

знання української мови, а якщо вони не бажають її опанує – звільняти «… не ви-

даючи вихідного». Якщо звільнений за незнання мови її осягне, п. 16, дозволялося 

знову брати його на роботу. Прийнятий документ відіграв велике значення щодо 

ствердження української сільськогосподарської дослідної справи і, головне – з 

національним колоритом, в першу чергу, через видання галузевих монографій, 

підручників, науково-популярних брошур, періодичних журналів і т.ін. 

21 жовтня 1923 р. свою діяльність завершила ВСГВ у Москві. Україна була 

гідно представлена на ній у 25 павільйонах по різних відділах. Було показано 

15 500 натуральних зразків (експонатів), у тому числі 230 тварин, 230 моделей, 

200 колекцій, 15 художніх пано, 2 000 фотографій, 1 375 графічних зображень, 

1 000 назв літератури і 14 спеціальних видань, підготовлених до виставки. Від 

України взяли участь 300 установ і 150 селянських господарств. За свої досягнен-

ня Україна отримала 10 вищих державних нагород і 50 почесних дипломів 

І ступеня [850, c. 202]. Після завершення виставки ВУЦВК прийняв рішення з 

20 січня 1924 р. продовжити її діяльність у Харкові при відкритому НКЗ Всеукра-

їнському сільськогосподарському музеї. «Положення» про нього було затвердже-

но ВУЦВК та РНК 24 серпня 1924 р. При музеї функціонували спеціальні курси, 

де читали лекції три агрономи. Музей мав наступні розділи: статистики, економі-

ки й організації сільського господарства, агродопомога і агропропаганда, колек-

тивізація, сільськогосподарська дослідна справа, рільництво, окремо культура ку-

курудзи, спеціальні культури (плодівництво, городництво, тютюнництво, виног-

радарство, хмелярство), боротьба з бур’янами, боротьба зі шкідниками, насінниц-

тво, тваринництво, бджільництво, шовківництво, ветеринарія, лісний відділ, зем-

леустрій, державне майно України і робота комісії з націоналізації земель, сільсь-

когосподарська інженерна справа (гідрографія, гідравліка, сільськогосподарська 

меліорація, луківництво, культура боліт і сільськогосподарського будівництва), 

відділ переробки продуктів сільського господарства, сільськогосподарських ма-

шин і знарядь, експорт та імпорт, кустарний промисел, сільськогосподарська літе-
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ратура й видавництво [293, c. 203]. Тільки за рік його функціонування кількість 

екскурсантів перевищувала 22 тис. осіб. Крім переданих із ВСГВ у Москві музеєм 

було виготовлено цілу низку нових, а також отримано подарунки. Так, професор 

В.В. Таланов передав колекцію сортів кукурудзи, а професор В.В. Махов – колек-

цію ґрунтів з 80 монолітів, для яких була виготовлена спеціальна вітрина [292, c. 

57]. У свою чергу обласні управління з дослідної справи, крім Харкова, заплану-

вали відкрити його регіональні осередки у Києві, Одесі, Катеринославі. Найбільш 

успішно вдалося це зробити у Києві. Так, протягом 1924–1936 рр. Київський кра-

йовий сільськогосподарський музей відіграв значну роль у популяризації галузе-

вих знань як окрема аграрна дослідницька одиниця. Наприкінці 1936 р. Київський 

краєзнавчий сільськогосподарський музей влився в Український сільськогоспо-

дарський музей ім. Петровського НКЗС УСРР. 

Першим краєвим сільськогосподарським музеєм став – Одеський 

ім. К.А. Тимірязєва, який розпочав роботу у 1920 р. [257, c. 95]. Його дія розпо-

всюджувалася на степову частину УСРР, в першу чергу, через так званого, Фур-

гона-Музею. До речі, майстерня наочного приладдя, яка працювала при Одесько-

му кураєвому сільськогосподарському музеї, була однією із найкращих серед та-

кого типу установ. Невипадково, що саме виготовлене нею приладдя замовлялося 

різного типу музеями, сільбудинками, освітніми і науковими закладами, вистав-

ками, а згодом і філіалами Всеукраїнського сільськогосподарського музею. Слід 

також сказати, що саме Одеська майстерня, згідно з відповідним рішенням Колегії 

НКЗ УСРР від 21 листопада 1922 р. [712, арк. 137–137 зв.], виготовила наочні по-

сібники від республіки для показу на ВСГВ у Москві 1923 р. Мало того, на цьому 

ж засіданні взагалі постало питання щодо переведення Одеського сільськогоспо-

дарського музею до Харкова з метою створення на його основі Всеукраїнського 

сільськогосподарського музею. 

Незважаючи на вже широко працюючу крайову побудову галузевого дослі-

дництва, реалії розгорнутого колгоспного будівництва в країні спонукають до ро-

зробки узагальнюючих і пристосованих для умов УСРР робочих програм дослі-

джень. Так, 22–27 червня 1924 р. при НКЗС УСРР відбулася Нарада уповноваже-
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них дослідних установ республіки з перегляду програм досліджень усіх дослідних 

установ України. Головним рішенням цього зібрання стало узгодження 11 схем 

дослідів з добривами для постановки на дослідних установах усіх областей (країв) 

України, крім Полісся, пяʼти щодо питань обробітку ґрунту, а також трьох блоків 

дослідів із сівозмінами [791, c. 168–185]. Вона фактично узаконила резолюції об-

ласних нарад по дослідній справі, що відбулися у січні 1925 р. в Одесі, Катерино-

славі, Києві та Харкові. Мова йшла про питання організації та управління дослід-

ною справою,  узгодження рільничих програм галузевих дослідних інституцій, 

діяльність відділів пристосування по розповсюдженню висновків дослідних уста-

нов для використання їх у практиці сільського господарства тощо. Чергові промі-

жні підсумки щодо розгортання галузевого дослідництва в УСРР підвела Всеукра-

їнська нарада (зʼїзд) із сільськогосподарської дослідної справи. Нарада більшістю 

чітко вирішила, що майбутнє радянського галузевого дослідництва ґрунтується на 

принципах порайонного вивчення через відповідні природно-історичні та сільсь-

когосподарські райони, що об’єднані в області або краї [791, c. 168–185].  

Слід наголосити, що в 1923–1924 рр. в УСРР велася напружена робота по 

збиранню й упорядкуванню всіх галузей сільського господарства. У ці роки ви-

значалась і економіка сільського господарства України, вперше були введені пла-

нові заходи з піднесення сільського господарства. При цьому, писав згодом до 

п’ятої річниці радянського НКЗ Х.Г. Раковський як «… Комісаріат, що керував 

господарським життям села, НКЗ України виступив тільки з початку 1923 р.» 

[730, c. 16]. Таким чином, стає зрозумілим чому так часто змінювалася організа-

ційна побудова як профільного відомства, так і координаційного початку ведення 

галузевого дослідництва. Саме на цей час припадає закінчення громадянської вій-

ни та більшою частиною розкуркулення. 

Як наслідок, поряд із невдоволенням партійних функціонерів на місцях на-

прикінці 20-х рр. минулого століття до дискусії приєднались науковці. Серед їхніх 

організаційних бачень було створення спеціалізованих дослідних інститутів, про 

які так активно ратували професори О.А. Яната та С.П. Кулжинський. Останній 

після повернення із закордонного відрядження по лінії НКЗС УСРР у 1922 р. з-
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поміж іншого наполегливо доводив необхідність створення в Україні спеціалізо-

ваного дослідницького інституту з вивчення культури картоплі [459, c. 111–115]. 

Обидва вчені також доводили на противагу існуючій щодо «… універсальних 

крайових сільськогосподарських досвідних станцій, установ, занадто складних і 

дуже не вкладистих, ідею організації спеціальних дослідних установ або інститу-

тів по типу функціонуючих на той час – Лубенської дослідної станції лікарських 

рослин, Лохвицької тютюнової дослідної станції, Мліївської садово-городньої 

станції, Асканійської скотарської дослідної станції» [791, c. 168–185].  

Серед інших організаційних ініціатив галузевої наради на початку 1925 р. 

чітке розмежування функцій існуючих координаційних органів, їх кількісне напо-

внення. Так, адміністративне і фінансове керівництво здійснює дослідний відділ 

НКЗ УСРР, наукове керівництво діяльністю дослідних установ – Всеукраїнський 

з’їзд по дослідній справі і обрана на ньому Рада у складі 15 осіб, що підпорядко-

вується Секції дослідної справи СГНКУ. На рівні окремих областей те саме роб-

лять місцеві професійні зібрання та Рада з 10 осіб. Виняток було зроблено для до-

слідницької мережі Цукротресту. Наукову координацію для її потреб здійснювала 

спеціальна постійна комісія із представників Ради СГНКУ та сортоводонасіннєво-

го управління Цукротресту. Крім того, вперше офіційно узгоджується наукова ді-

яльність галузевих ВНЗ сполучено до дослідницьких формувань, а також присто-

сована робота з місцевими органами влади через особливі комітети. 

Поряд із цим новий імпульс отримала робота по впровадженню результатів 

галузевого дослідництва через так звані відділи пристосування дослідних інсти-

туцій. До їхніх головних завдань віднесено: «а) пропаганду висновків дослідних 

установ; б) вивчення умов застосування висновків та в) вивчення шляхів їх прис-

тосування» [337, c. 37]. Для розгортання відповідних форм популяризації зібрання 

прийняло рішення максимально використовувати можливості не тільки держбю-

джету республіки, а й місцеві ресурси. На ньому остаточно затверджено узгодже-

ні програми з рільництва, тваринництва та агрохімії. Перша і третя програми були 

практично прийняті без змін згідно рішень наради уповноважених при НКЗС 22–

27 червня 1924 р., а тваринницька суттєво доповнена. Так, Катеринославську об-
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ласну дослідну станцію зобов’язали займатися не тільки червоною німецькою і 

сірою українською породами великої рогатої худоби, а й цигайською і волоською 

вівцею, а Носівську станцію – крім свинарства ще й питаннями розведення вели-

кої рогатої худоби та ін. 

Одноголосно проголосували за новий склад Центральної Ради при СГНКУ, 

а саме: 1) Б.М. Рожественський – директор Харківської ОДСГС; 2) О.А. Сапєгін – 

директор Одеської ОДСГС; 3) В. І. Сазанов – завідувач Полтавської ОДСГС; 4) 

Б.М. Овсянников – директор Катеринославської ОДСГС; 5) О.К. Філіповський – 

директор Київської ОДСГС; 6) С.П. Кулжинський – завідувач Носівської ОДСГС; 

7) В.Л. Симиренко – завідувач Млієвської садово-городньої ДС; 8) С.Є. Дувін – 

завідувач Родомишльської ДС; 9) Б.Й. Заславський – член Бюро секції дослідної 

справи СГНКУ; 10) М.А. Єгоров – завідувач відділу агрохімії Харківської 

ОДСГС; 11) В.П. Устьянцев – зав. відділом тваринництва Київської ОДСГС; 12) 

П.І. Подгорний – завідувач Херсонської ДС; 13) М.В. Чунтулов – завідувач Луга-

нської ДС; 14) П.Г. Найдін – помічник завідувача відділу рільництва Харківської 

ОДСГС та 15) А.В. Знаменський – завідувач відділу ентомології Полтавської ДС. 

Головою Ради обрали – Е.Й. Заславського. 

Є підстави вважати, що всі вищеперераховані рішення Всеукраїнського 

з’їзду по дослідній справі, що пройшов 20–24 лютого 1925 р. з його «червоною 

міткою» – максимальне налаштування для потреб порайонної організації галузе-

вого дослідництва є невипадковими. Адже ще 14 лютого 1925 р. на виконання 

Постанови 3-ї Сесії ВУЦВК ІV скликання «Про адміністративно-територіальний 

поділ УСРР і упрощення радянського апарату» РНК УСРР прийняла Постанову 

про перехід на триступеневу систему управління в республіці. Так, замість губер-

ній до 1 жовтня 1925 р. слід створити нові адміністративно-територіальні 

об’єднання у вигляді областей, а з 49 округів залишити 41 [726, c. 38–40]. Також 

з’являлись багаточисельні райони. Як наслідок, за НКЗ УСРР повинні залишитися 

функції «…тільки загального регулювання, контролю і планового керівництва…» 

всіх своїх наповнюючих, що включає питання організації наукового забезпечення 

колективного ведення сільського господарства [469, c. 6]. На той час мова йшла 
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про 5406 колгоспів із загальною площею у 422 тис. десятин і працюючих у них 

322 тис. осіб. За організаційними принципами роботи вони поділялися таким чи-

ном: а) 356 комун, б) 4856 артілей і в) 194 товариств, 56% з них діяло у Лісостепу, 

а 44% – у Степу УСРР. Середній розмір одного господарства сягав 93 десятини 

[324, c. 63]. Представники від цієї кількості колгоспів з 20 по 15 лютого 1925 р. у 

Харкові теж провели зібрання – 1-й Всеукраїнський з’їзд. Серед його рішень щодо 

агрономічного обслуговування колгоспів неодноразово звучала потреба у резуль-

татах новітніх розробок галузевих дослідницьких інституцій. Невипадково, з 25 

лютого по 1 березня 1925 р. при НКЗ УСРР працювала перша нарада діячів у дос-

лідній справі в галузі спеціальних культур не тільки УСРР, а й РСФРР [64, c. 41]. 

З-поміж інших причин такої організаційної активності з боку НКЗ УСРР 

щодо державницької уваги можна назвати два супутних моменти. По перше,  рі-

шення від 9 січня 1925 р. Ради Всеукраїнського Агрономічного Товариства (ВАТ), 

створеного і діючого згідно із затвердженим Колегією НКЗ УСРР від 1 квітня 

1921 р. «Статутом», про свою самоліквідацію без скликання навіть делегатського 

зібрання при «активній протекції» НКЗС УСРР, вірогідно за прояви націоналізму 

в питаннях організації ведення всіх складових сільського господарства, а також, 

на цьому фоні, лист секретаря ЦК КП(б)У Клименка та заворгрозподілом Хомяв-

ського від 3 лютого 1925 р. «Про втягнення робітників сільського і лісового гос-

подарства в господарче, громадське та культурне життя села». У ньому п. 5 вказу-

валося, що «для більш продукційної праці спеціалістів на селі… потрібно утвори-

ти товариську атмосферу в їх агрікультурній і громадській роботі шляхом всілякої 

допомоги їм та підтримки «як форма»… політичного виховання спеціаліста…». 

Таке повною мірою стосувалося й діячів сільськогосподарської дослідної справи 

щодо встановлення тісного зв’язку спеціалістів із селянством [711, арк. 20–20 зв.]. 

За весь комплекс популяризаційних робіт на рівні УСРР відповідав СГНКУ при 

профільному відомстві. 

На СГНКУ було покладено партійними органами республіки, після розгля-

ду на сільськогосподарській секції Укрдержплану та на спеціальній комісії Укр-

науки від 29 листопада 1925 р., завдання відпрацювання запропонованого Держ-



293 

 

планом СРСР проекту структури ВАСГНІЛ. Мова йшла, в першу чергу, про від-

повідну модель на рівні УСРР. З цього приводу 30 листопада 1925 р. відбулося 

розширене засідання Президії СГНКУ під головуванням М.М. Вольфа. Основний 

доповідач – заступник голови СГНКУ О.Н. Соколовський, запропонував механізм 

і структуру створення української філії ВАСГНІЛ. На його реалізацію засідання 

обрало комісію під головуванням доповідача та членів: О.А. Янату, 

Є.Й. Заславського і Г.Є. Спангенберга. Усі матеріали були надіслані Укрнауці, а 

потім до Держплану СРСР. Однак, остаточного рішення щодо українського філіа-

лу прийшлося чекати ще шість років. 

Мабуть вперше офіційне обговорення у фаховому середовищі першочерго-

вих завдань, які партійне керівництво УСРР поставило перед фахівцями сільсько-

го господарства та всіма тими, хто повинен забезпечувати його подальший розви-

ток на умовах колективного ведення господарювання відбулось 16–22 лютого 

1924 р. на Всеукраїнській Агрономічній Нараді у складі 143 делегатів під егідою 

Наркомзему УСРР. Основний доповідач М.М. Вольф визначив головні народно-

господарські моменти: 1) відновлення промисловості і ріст внутрішнього ринку; 

2) експорт продуктів сільського господарства, що проходить в умовах державної 

монополії зовнішньої торгівлі; 3) розвиток товарно-грошового обігу і перехід до 

твердої валюти; 4) ліквідація натурального податку на продукцію сільського гос-

подарства; 5) створення системи сільськогосподарського кредиту; 6) визнання 

СРСР найбільшою державою Європи, полегшення торгових відносин і можли-

вість залучення іноземного капіталу. Узагальнюючи перераховані моменти, уря-

довець робить загальний висновок, що «…наше сільське господарство повинно 

переходити від натуральних форм до виробництва на ринок, і основне завдання 

агрономії – форсувати цей процес» [286, c. 5]. Відповідно, керівник галузевого 

дослідництва в УСРР, на той час – Б.М. Рожественський, визначив і основні орга-

нізаційні завдання щодо виконання накресленого владою. При цьому він заува-

жив, що «… після революції дослідну справу змушено у значному ступені доо-

рганізовуватись і це є, хоча і тимчасово, але черговим завданням нашого часу». 

Визначено і схвалено зібранням чотири перших чергових завдання, що потрібно 
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було вирішити якнайшвидше сільськогосподарській дослідній справі в УРСР ор-

ганізаційно, а саме: а) встановити природно-історичні та економічні області та 

райони й організувати відповідну планомірну мережу НДУ; б) облаштувати у ма-

теріальному відношенні ряд дослідних установ землею, будівлями і обладнанням; 

в) підготовка на відповідних курсах дослідного персоналу; г) узгодження роботи 

окремих дослідних установ у програмному відношенні» [739, c. 17]. Крім того, 

зібрання затвердило й конкретні наукові завдання щодо наукового забезпечення 

окремих галузей сільського господарства: 1) рільництва, 2) тваринництва, 3) го-

родництва, 4) боротьби зі шкідниками та 5) садівництва і спецкультур. При цьому  

комплекс дослідницьких вивчень повинен вестися за обласним та порайонним 

принципом, а не краєвим. Таким чином, з кінця 1923 р. почалася перебудова аг-

рономічної мережі в нову організаційну форму – районну агрономію. Відповідні 

зміни почали здійснюватись і стосовно її наукового забезпечення. Серед 

об’єднуючих проблем обох складових державного завдання, крім притаманного 

всім системам влади – недостатнього фінансування, на першому місці стояли кад-

рові питання. Як видно з додатка Г8 в кількісному відношенні все перевищувало 

дозволене, а по освіченості або спеціальним знанням бажало кращого. Серед осві-

тнього цензу персоналу губернських і окружних земельних управлінь, а це 321 

особа, за даними М.Є. Леванштама, із вищою освітою працювало 45,7%, серед-

ньою – 39,6, а нижчою – 14,7% осіб [470, c. 29]. При цьому в цій системі 14,6% 

посад були вакантними. 

Серед організаційних рішень щодо подальшого розвитку окремих напрямів 

сільськогосподарської дослідної справи в УСРР слід виділити створення: 1. Комі-

тетів виноградарства і виноробства при Одеському, Катеринославському, Донець-

кому і Подільському ГЗУ з метою координації і спрямування робіт всіх організа-

цій (у т.ч. і наукових – авт.), що діють на території губернії; 2) виноградних роз-

садників; 3) при Одеській виноробській станції – дослідно-показових виноградни-

ків; 4) відділу застосування (впровадження – авт.) також при ній; 5) Ради Одеської 

виноробної станції у складі директора, завідувача селекційним відділом, предста-

вника ГЗУ, Одеської філії ВАТ, Укрвинсправуправління, Одеського сільськогос-
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подарського комітету НКЗ [572, c. 147-148]; 6) садово-дослідної станції на півдні 

УСРР [571, c. 150]; 7) Помологічної комісії [657, c. 151]; 8) Племінної книги і ор-

гану, що відповідає за її поповнення – Центральний Український комітет при НКЗ 

УСРР як автономна установа та його обласних філій – Харківського, Катеринос-

лавського, Київського та Одеського [659, с. 124] для червоно-німецької та сіро-

української худоби, а згодом – поліської і колоністської білоголової худоби, а та-

кож – симентальської та швицької; 9) відділів застосування при всіх функціоную-

чих галузевих дослідних станціях [656, c. 84]; 10) елементів насіннєвої справи: а) 

сортопокращення і сортовиведення (сортоведення), б) сортовивчення, сортови-

пробування і сортоопис, в) сорторозмноження і насінництво, г) сорторозподіл і 

сорторозповсюдження (насіннєзабезпечення і насіннєторгівля), д) контроль у на-

сіннєвій справі; е) робота на експорт та є) регламентація насіннєвої справи [326, c. 

76] та ін. Всі прийняті рішення відіграли визначну організаційну місію щодо по-

дальшого розгортання галузевого дослідництва в УСРР.  

Черговим кроком щодо відпрацювання алгоритму існування сільськогоспо-

дарської дослідної справи в УСРР як організації стало рішення колегії профільно-

го наркомату провести обстеження діючих галузевих НДУ протягом другої поло-

вини 1925 р. Відповідне завдання отримали дослідний відділ НКЗ УСРР та Бюро 

секції дослідної справи СГНКУ. Було встановлено, що на кінець року для її пов-

ноцінної діяльності не вистачає 400000 крб. Крім того, відмічено низькі посадові 

оклади для всіх категорій працюючих у системі галузевого дослідництва. Відпо-

відно передбачено суттєве їх збільшення через укладання нового колективного 

договору між НКЗ УСРР і ВУЦП Всеробітземлісом не тільки з дослідними уста-

новами, а й держплемгоспами. Таке рішення стало частиною загальнореспубліка-

нського семирічного плану розвитку сільськогосподарської дослідної справи на 

1925–1932 рр. Згідно з його проектом планував щорічне виділення 3126000 крб. з 

держбюджету. На всі сім років передбачалося, за розрахунками дослідного відді-

лу НКЗ УСРР, – 14345000 крб. із держбюджету та ще 350000 крб. із місцевого 

бюджету або 2100000 крб. у середньому на рік. До моменту створення у травні 
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1931 р. ВУАСГН ця цифра асигнувань на розвиток сільськогосподарської дослід-

ної справи досить тривалий час залишалася базовою для урядовців. 

Першу офіційну документальну спробу підсумувати здобутки галузевого 

дослідництва для потреб сільського господарства УСРР зробив у своїй брошурі 

завідувач досвідного відділу НКЗ В. Румянцев. З другої половини 20-х рр. мину-

лого століття галузеве дослідництво репрезентується, скоріш, як данина україні-

зації ведення діловодства, розпочатої у 1924 р. як сільськогосподарська досвідна 

справа. В. Румянцев, беручи на озброєння здобутки американців, як 

«… вважають, що ні в яку іншу справу нема такої вигоди вкладати капітали…» як 

у досвідну, наполягає пишатися вже зробленим на цій ниві в Україні. А воно, на 

його думку, таке багатогранне, що потрібно тільки все впроваджувати, враховую-

чи загальні природно-кліматичні особливості регіонів або околиць: 1) Степ (Оде-

ська, Херсонська, Миколаївська, Маріупольська, Сталінська, Артемівська, Луган-

ська, Старобільська, Дніпропетровська, Першотравнева, Ізюмська, Зінов’ївська, 

Запорізька, Криворізька, Куп’янська, Мелітопольська, АМ СРР); 2) Лісостеп (Ха-

рківська, Сумська, Полтавська, Ніжинська, Шевченківська, Уманська, Білоцерків-

ська, Тульчинська, Кам’янецька, Вінницька, Проскурівська, Бердичівська); 

3) Полісся (Коростенська, Шепетівська, Чернігівська, Житомирська та південна 

частина Київської). Для організації їх наукового забезпечення була затверджена 

відповідна структура побудови крайових досвідних станцій із такими відділами: 

1) рільництва та бур’янів, 2) селекції, 3) скотарства, 4) городництва, 

5) садівництва, 6) організацій господарства, 7) агрохімії, 8) сільськогосподарської 

метеорології, 9) ентомології, 10) фітопатології, 11) застосування. Підпорядковані 

ним районні сільськогосподарські дослідні станції мали такі відділи: 

1) рільництва, 2) агрохімії, 3) застосування та метеорологічну станцію. Третьою 

складовою ланцюга, що теж підпорядковувався дослідному відділу НКЗ УСРР, 

стали колективні масові досліди за участю селян-дослідників. Таким чином, ста-

ном на 1927 р. організаційний ланцюг ведення сільськогосподарської дослідної 

справи мав такий вигляд: дослідний відділ НКЗ УСРР ← крайові дослідні станції 

← районні дослідні станції ← колективні досліди. За такої організації, що базува-



297 

 

лася на якнайшвидшому впровадженні отриманих результатів, навіть однорічних, 

про неї говорили саме як про дослідну справу, адже вважалось, що «… тільки то-

ді, коли ті або інші висновки, добуті на дослідній станції, підтвердяться виразно і 

на колективних спробах, – можна їх уважати за остаточні й певні» [748, c. 3–23]. 

Серед проблем, що заважали повноцінній діяльності науковців залишалась 

їх заробітна плата. Незважаючи на те, що радянська влада збільшила асигнування 

на ведення галузевого дослідництва, в першу чергу за рахунок відрахувань від 

промисловості, а потім ще й шляхом збільшення спеціальних коштів від статутної 

діяльності, все ж рівень зарплатні порівняно з дореволюційним періодом був ни-

зьким, як видно з додатка Г9, навіть через 10 років після подій 1917 р. 

На підставі Постанови ВУЦВК від 12 жовтня 1924 р. «Про затвердження за-

гального положення про народні комісаріати УСРР» ВУЦВК та РНК УСРР затве-

рдили 24 серпня 1927 р. нове «Положення про Народний комісаріат земельних 

справ УСРР». Згідно з його п. 1, на НКЗС УСРР покладалося «… загальне керів-

ництво і здійснення усіх заходів у царині сільського, земельного, лісового, водно-

го й рибного господарства, а також ветеринарної справи». Передбачено нову ор-

ганізаційну структуру, що складалася з дев’яти частин (додаток Г10). Десятою ра-

хувалася НКР при Колегії НКЗС УСРР, що проводила свою роботу на підставі ок-

ремого положення, затвердженого законодавчим порядком. Серед дев’яти складо-

вих наявний і дослідний відділ. Згідно з п. 10 «Положення», він мав виконувати 

такі функції: «а) організувати сітку досвідних установ; б) складати й розробляти 

перспективні плани і програми робіт досвідних установ; в) розробляти методи 

НДР досвідних установ; г) погоджувати плани всіх досвідних сільськогосподар-

ських установ республіки…; д) організовувати і проводити колективні селянські 

досвіди; е) керувати і наглядати за діяльністю досвідних установ. Крім того, на-

ступним пунктом при цьому відділі створювалась НТР під головуванням 

«… завідателя досвідного відділу НКЗС» [640, c. 856–864]. Отже, до розгортання 

повноцінної діяльності НКР при профільному наркоматі очільник його дослідного 

відділу фактично керував усіма науково-організаційними заходами щодо ведення 

сільськогосподарської дослідної справи в УСРР.  
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На основі клопотання РНК УСРР № 9878 від 3 січня 1928 р. Постановою 

ВУЦВК та РНК УСРР 11 січня 1928 р. було формально скасовано «Положення 

про СГНКУ», затверджене 23 березня 1927 р. РНК УСРР [718, арк. 32–45], який 

припинив свою діяльність ще 1 жовтня 1927 р. Таке рішення було продиктовано 

тим, що рішення виконавчої влади наприкінці 1923 р. про передачу дрібних рай-

онних полів на місцевий бюджет цим не обмежилось, у 1926 р. за того ж підходу  

районні дослідні станції і поля, які фінансувалися з державного бюджету, було 

передано у відання місцевих губземорганів. При цьому загальний контроль, пла-

новість у роботі, бюджетний контроль і призначення керівників наукових установ 

залишалося за профільним наркоматом. Певна децентралізація дослідної справи 

на цьому етапі дала позитивні результати, особливо в системі впровадження нові-

тнього від дослідництва. Це дало підстави РНК СРСР і ВЦВК 23 липня 1927 р. 

прийняти закон про децентралізацію управління сільськогосподарськими устано-

вами губернського та районного значення й передати керівництво ними місцевим 

губернським органам. Таким чином, почала знову діяти система управління, що 

існувала до подій 1917 р., коли установи знаходились у віданні губернських зем-

ських управ. Тільки обласні дослідні станції не районованих місцевостей і цент-

ральні НДУ свою діяльність сполучали безпосередньо із профільним наркоматом. 

Він здійснював ці функції через уповноважених – зав. губземуправлінь тих губер-

ній, де розташовувались обласні дослідні станції, які з 1925 р. почали подавати 

свої наукові звіти робити від регіону взагалі. За такого підходу потреба в коорди-

нуючому органі у вигляді СГНКУ втрачалася. 

Однак рішення про ліквідацію СГНКУ мало і певний політичний підтекст, 

оскільки органи НКВС УСРР неодноразово зверталися з «повідомленнями», що 

СГНКУ – це осередок дрібнобуржуазних теорій і спеців. Деякою мірою це підтве-

рджують матеріали слідчої справи одного із колишніх його очільників 

С.Ф. Веселовського [808, арк. 148–149, 153–154]. Він поіменно назвав усіх членів 

контрреволюційної організації по окремих регіонах УСРР, звинуватив конкретних 

осіб – М.М. Вольфа і М.З. Резнікова, у перешкодженні розгортанню повноцінного 

галузевого дослідництва. Такі зізнання були ним зроблені як фігурантом у листо-
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паді 1929 р. за справою контрреволюційних організацій «Братство Української 

Державності» та «Спілки визволення України». За «правдиві свідчення» учений 

був звільнений з-під арешту і отримав можливість виїхати з країни. 

Згадана Постанова ВУЦВК і РНК від 11 січня 1928 р. доповнила «Положен-

ня про НКЗС УСРР», прийняте 24 серпня 1927 р., пунктом, що фактично заснову-

вав новий координаційний орган керівництва сільськогосподарською дослідною 

справою: «§ 17. НКР утворюється при Колегії НКЗС УСРР порядком, встановле-

ним у Положенні про НКР, що його затверджує НКЗС УСРР. Персональний склад 

НКР призначає НКЗС». Свою діяльність НКР здійснювала шляхом організацій 

секцій, що «… скликалися періодично, або за пропозицією НКЗС, або за вирішен-

ням Бюро Ради…», згідно з порядком денним, який «… затверджує НКЗС…» для 

виконання головного завдання: «… ув’язати та поєднувати досягнення сільсько-

господарської науки з оперативною роботою НКЗС». До первісного складу НКР 

увійшло 47 осіб за 15 напрямами галузевого дослідництва (додаток Г11). Таким 

чином, робота НКР мала здебільшого дорадчий характер, максимально пристосо-

ваний до реалізації радянської політики в межах політики НКЗС УСРР стосовно 

ведення сільськогосподарської дослідної справи. Таке повною мірою підтверджує 

і «Положення про НКР при Колегії НКЗС УСРР», прийняте у грудні 1927 р. [129]. 

Щодо організаційних здобутків у роботі, саме завдячуючи НКР, в УСРР розпоча-

лася друга хвиля інститутизації, під час якої було створено більшу частину сучас-

них провідних галузевих НДІ. На цей період припадає створення спеціальної ін-

ституції економічного профілю для виконання НДР, пов’язаних зі ствердженою з 

боку партійного керівництва держави соціально-економічною перебудовою сіль-

ськогосподарського виробництва, суцільною колективізацією ведення вітчизняно-

го сільського господарства. Його появу ініціює НКР при НКЗС УСРР. Встановле-

но, що розгорнуто це питання на засіданні пленуму Бюро НКР НКЗС УСРР 22 ли-

пня 1928 р. було розглянуто по доповіді А.М. Сліпанського як другого заступника 

голови, про що свідчить п. 1 протоколу № 14 [717, арк. 285–285 зв.]. Хоча офіцій-

но вперше НКР при НКЗС УСРР це питання порушила на своєму засіданні 3 тра-

вня 1928 р. також по доповіді А.М. Сліпанського, доручивши йому розробку по-
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ложення організаційної схеми [716, арк. 8–9]. У серпні того ж року Колегія НКЗС 

УСРР на основі доповіді свого дорадчого органу – Бюро НКР §6 приймає рішення 

визнати організацію Укр НДІ економіки та організації сільського господарства 

«…за доцільну та невідкладну справу» й зобов’язує затвердити проект положення 

шляхом попереднього погодження зацікавлених сторін  [695, арк. 100–105]. 

Тільки після цього для прийняття остаточного рішення пропонувалося пе-

редати необхідні документи до РНК УСРР. З цією метою до всіх інстанцій, що в 

тій чи іншій мірі досліджували або працювали в сільськогосподарській галузі ре-

спубліки, за підписом наркома були надіслані листи-запрошення висловити власні 

міркування щодо основних функцій цього інституту, а також проекти «Положен-

ня» та кошторису на утримання. Висловлено низку конструктивних побажань 

щодо, наприклад, децентралізації в діяльності. Так, Всеукраїнський союз сільсь-

когосподарської кооперації «Сільський господар» наполягав на його міжвідомчо-

му підпорядкуванні та наявності в Раді інституту представників від їхнього 

обʼєднання та Укрсільбанку і Українбанку [473, арк. 3]. При цьому погодившись 

передати новоутворенню власну бібліотеку згідно з клопотанням НКЗ від 10 вере-

сня 1928 р. [481, арк. 8]. Все разом, згідно із Постановою колегії НКЗ УСРР від 3 

жовтня 1928 р., дало підстави заснувати УкрНДІ економіки і організації сільсько-

го господарства на чолі з відомим вітчизняним ученим, аграрним економістом, 

професором М. Кожановим. 

На інститут були покладені такі завдання: опрацювання проблем розвитку 

продуктивних сил сільського господарства, вивчення структури соціально-

економічних відносин і дослідження організаційно-виробничих сільських госпо-

дарств України та перспектив їх раціонального розвитку [628, арк. 43–43 зв.]. На 

момент офіційного початку роботи УкрНДІ економіки та організації сільського 

господарства – 11 березня 1929 р. його очолив Нарком земельних справ УСРР, 

академік ВУАН О.Г. Шліхтер (1868–1940). До створення галузевої Академії у 

травні 1931 р. Інститут фактично був головною координуючою установою щодо 

партійного керівництва всім комплексом робіт у сільському господарстві УСРР. 

Підтвердженням такому є і той факт, що її черговим очільником з 1930 р. стає на-
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ркомземсправ УСРР М.П. Демченко (1896–1937). Не менш значущим чинником з 

цього приводу є кількість працюючих і, головне, організаційна структура інститу-

ту (додаток Г12). На початок 30-х років жодна галузева інституція не мала 128 

тільки наукових співробітників першої категорії, що працювали з 9.00 до 16.00. 

Крім того, не менш чисельною залишалася друга категорія, яка також займалась 

питаннями реконструкції сільського господарства УСРР, однак працювала в до-

машніх умовах, поскільки не вистачало для них приміщень, а це близько 200 осіб.  

На підставі постанови Колегії НКЗ УСРР від 21 серпня 1930 р. УкрНДІ еко-

номіки і організації сільського господарства був перейменований в Український 

НДІ організації і соціалістичного сільськогосподарського виробництва і сільсько-

господарської економіки. Після звільнення М.П. Демченка та заснування галузе-

вої академії відбулося чергове реформація цієї установи з метою посилення впли-

ву на колгоспне та радгоспне будівництво на селі. З 15 січня 1932 р. він розділя-

ється на два НДІ: радгоспного  і МТС та колгоспного будівництва з перебуванням 

у м. Харкові. Проблеми голодомору 1932 р. призвели до чергового реформування 

і з грудня 1934 р. інститут стає єдиним Всеукраїнським НДІ економіки соціаліс-

тичного господарства з місцем знаходження у Харкові і функціонує до свого за-

криття 23 жовтня 1936 р. До речі, його спіткала доля переважної більшості уста-

нов, що мали політично забезпечити з боку галузевої науки плановість у роботі 

сільського господарства. Мова йде про Інститут червоної професури, створений 4 

вересня 1932 р. на основі наукової частини Всеукраїнської асоціації марксистсь-

ко-ленінських інститутів у Харкові. У своїй структурі він мав окремі інститути: 

економіки, філософії, аграрний, історії партій і партійного будівництва, літерату-

ри, мистецтва і мови, історії радянського будівництва і права. Постановою 

ВУЦВК від 10 січня 1934 р. вони були обʼєднані в один із поділом на відділення: 

економічне, філософське, історичне, радянського будівництва і права, літератур-

не, підготовки кадрів ЧП, заочної аспірантури. У 1937 р. ця інституція ліквідуєть-

ся. Те саме стосується й Українського інституту аспірантури НКЗС УСРР, створе-

ного у червні 1930 р. на підставі відповідної Постанови ВАСГНІЛ і ліквідованого 

27 липня 1931 р. після створення ВУАСГН. Нетривалий час працював і Українсь-
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кий НДІ кадрів соціалістичного господарства у Харкові, що був заснований у 

1930 р., швидше, як інститут підвищення кваліфікації спеціалістів сільського, лі-

сового і водного господарства і припинив своє існування у квітні 1934 р. Недовго 

проіснував – з 1 жовтня 1930 р. по 22 квітня 1935 р. створений на основі науково-

дослідної кафедри кооперації НКО УСРР при Київського кооперативного інсти-

туту Всеукраїнський НДІ споживчої кооперації. 

На першу половину 30-х років минулого століття припадає згортання діяль-

ності багатьох видавництв, які також забезпечували колгоспно-радянське ведення 

сільського господарства, а саме: 1) кооперативне видавництво «Рух» від імені Го-

ловного кооперативного комітету при РНК УСРР (1923–1933); 2) Всеукраїнське 

робітниче кооперативне видавництво «Український робітник» у Харкові (1925–

1935), 3) видавництво всеукраїнської газети «Колгоспне село» (1924–1935); 4) ре-

дакція і видавництво «Сільськогосподарський пролетар», створеного постановою 

Всеукраїнського центрального правління спілки робітників землі і лісу (1924–

1932). Вони доповнили список редакцій галузевих періодичних журналів, які іс-

нували від Всеукраїнського комітету професійної спілки робітників землі і лісу, 

що теж були закриті наприкінці 20-х років минулого століття; а саме: 1) «Україн-

ський лісовод» (1926–1929 рр.), 2) «Український агроном» (1927–1928 рр.), 3) 

«Український землевпорядник» (1926–1929 рр.) та ін. 

До числа ліквідованих у першій половині 30-х років минулого століття пот-

рапила також значна кількість творчих обʼєднань: 1) Всеукраїнський  комітет 

Всесоюзної профспілки робітників і службовців харчової і смакової промисловос-

ті (1920–1931 рр.), 2) Всеукраїнський комітет Всесоюзної професійної  спілки 

сільськогосподарських і лісових робітників (1920–1931 рр.), 3) Всеукраїнський 

комітет Всесоюзної професійної спілки працівників освіти (1921–1933), 4) Всеук-

раїнський комітет Всесоюзної професійної спілки працівників цукрової промис-

ловості (1922–1932 рр.), 5) Всеукраїнський комітет Всесоюзної професійної спіл-

ки робітників сільськогосподарського машинобудування (1931–1932 рр.), 6) Все-

український комітет Всесоюзної професійної спілки робітників м'ясо-рибної, кон-

сервної і маслоробної промисловості (1931–1934 рр.), 7) Всеукраїнський комітет 
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Всесоюзної професійної спілки робітників борошно-хлібопекарської і кондитер-

ської промисловості (1931–1934 рр.), 8) Всеукраїнський комітет Всесоюзної про-

фесійної спілки робітників сільської і тютюново-бродильної промисловості 

(1931–1934 рр.), 9) Всеукраїнський комітет Всесоюзної професійної спілки робіт-

ників машино-тракторних станцій (1931–1934 рр.) та ін. Основна мотивація при-

пинити їх діяльність – максимальна концентрація в єдиній структурі, що чітко 

проводить політику партії і радянського уряду у боротьбі із всілякими проявами 

націоналізму, про які все активніше повідомляли органи ДПУ на фоні невиконан-

ня п’ятирічних планів розвитку сільського господарства, не кажучи вже про рі-

шення з’їздів і пленумів ЦК ВКП(б). 

До речі, свої головні підходи УкрНДІ економіки та організації сільського 

господарства побудував із залученням, у першу чергу, рішень квітневої 1929 р. 

XVI конференції ВКП(б), на якій розглядалось і вирішувалось питання першого 

п’ятирічного плану розвитку сільського господарства та шляхи підйому сільсько-

го господарства СРСР. План передбачав колективізацію приблизно шостої части-

ни усіх селянських господарств, що були об’єднані всіма видами сільськогоспо-

дарської кооперації, збільшувалась до 85%. 

Перший п’ятирічний план був розрахований на побудову фундаменту  соці-

алістичної економіки. XVI конференція ВКП(б) накреслила заходи подолання від-

ставання сільського господарства. Особливе значення надавалося великим кол-

госпам, оскільки тільки у таких господарствах можливо найбільш продуктивно 

використовувати сільськогосподарську техніку прокатних пунктів і МТС та голо-

вне – отримувати максимум товарної продукції. Таким чином, деякою мірою по-

чала нивілюватися грань між підприємствами сільського господарства і промис-

ловістю. Це положення більше стосувалося великих радгоспів Зернотресту.  

Зміни у господарському житті країни, які отримали назву – соціалістичної 

реконструкції сільського господарства, вимагали від учених повної перебудови 

їхньої діяльності. Не всі з них правильно сприймали або ж не бажали, щоб відбу-

валися зміни, а деякі з них почали робити супротив їм. Усвідомлювала загрозу  

таких «коливань в умах» і радянська влада, що, з свого боку, почала вести на всіх 
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рівнях спочатку роз’яснювальну роботу. Стосовно сільського господарства таким 

рупором став друкований орган УкрНДІ економіки та організації сільського гос-

подарства – «Шляхи соціалістичної реконструкції сільського господарства», що 

виходив фактично замість ліквідованого у 1929 р. «Вісника сільськогосподарської 

науки та дослідної справи». У передмові «Від редакції», що побачила світ у 

1930 р. зазначалося: «Сільське господарство України внаслідок правильної лінії 

партії на індустріалізацію СРСР, боротьбі пролетарів з куркулем, спираючись на 

бідноту в спілці з середняком, ввійшли в період корінної соціалістичної й техніч-

ної реконструкції… Отже, зараз ми ввійшли в останній рішучий бій з капіталіз-

мом у нашому Союзі…, коли … 70 % населення… – бідняцько-середняцькі маси, 

що були до цього часу джерелом постійного безперервного виділення капіталіс-

тичних елементів, переводимо на рейки продукційних відносин соціалістичного 

типу». Для виконання основного завдання редакція, «… згідно з директивою ЦК 

Партії стати центральним аграрно-економічним органом…», визначила сім шля-

хів його вирішення у теоретичному плані, або «… боротьби… з усіма перекручу-

ваннями марксо-ленінської аграрної теорії…» [269, c. 3–4]. Про «успішність» ви-

конання поставлених завдань цим журналом став той факт, що вже з №7–8 за 

1930 р. він також стає офіційним друкованим органом ще й Всеукраїнського това-

риства аграрників-марксистів. Серед його настанов щодо першочергових завдань 

перед галузевою дослідною справою стояло головне питання, яке «… витікає з 

рішень партз’їздів…» ХVI ВКП(б) та ХІ КП(б)У: «1) проблема зміцнення стано-

вища технічних культур забезпеченням відповідних районів достатньою кількістю 

дешевих хлібних продуктів; 2) проблема піднесення тваринництва і розв’язання 

м’ясного питання забезпеченням відповідних районів достатньою кількістю де-

шевих зернових продуктів і кормів; 3) проблема остаточного розв’язання питання 

про зернове господарство». До речі, для вирішення поставлених завдань з’їзд на 

1930–1931 рр. удвічі збільшив кредити колгоспам – до 1 млрд крб. На цьому зіб-

ранні Й. Сталін проголосив й іншу головну тезу щодо місця сільського господарс-

тва для майбутнього країни, а саме: «Якщо конфіскація землі у поміщика стано-

вила перший крок Жовтневої революції на селі, то перехід до колгоспів є другим, 
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до того ж вирішальним кроком, що визначає найважливіший етап у справі побу-

дови фундаменту соціалістичного суспільства в СРСР» [887, c. 3–9].  

Вірогідно, що для цих цілей за ініціативи члена Колегії НКЗ СРСР 

М.М. Вольфа на засіданні від 3 квітня 1931 р. п. 13 вирішено організувати при 

всіх союзних галузевих трестах спеціальні навчально-дослідні радгоспи [714, арк. 

74-80]. Науково-методичне керівництво дослідницькою діяльністю всіх новоутво-

рень здійснювала ВАСГНІЛ, а на рівні УСРР – ВУАСГН. Новоутворення в Украї-

ні отримали власну специфіку в організації шляхом обʼєднання окремого аграрно-

го ВНЗ і радгоспу у так звані агрокомбінати. Різновекторність виконання принци-

пових завдань вже у наступному році дала підстави виконавчій владі відмовитися 

від такого типу експериментального організаційного обʼєднання, що, як вияви-

лось, аж ніяк не сприяло подальшому розвитку галузевого дослідництва. 

Для того, щоб «…заохотити до НДР в УСРР з різних галузей науки та куль-

тури…» РНК УСРР 20 липня 1929 р. за № 159 прийняла відповідну постанову 

«Про преміювання НДР». Згідно з п. 1 документа всім профільним наркоматам 

було запропоновано преміювальні фонди для нагородження «… за найвидатніші 

НДР як теоретичного, так і  прикладного характеру…» [823, c. 712–713]. З боку 

держави їх асигнування розпочалось з 1929–1930 бюджетного року. Для оцінки 

або встановлення кращих наукових розробок п. 3 організовано при НКО УСРР 

Постійну державну преміювальну комісію за участю представника НКЗ УСРР. 

Вона встановлювала розмір премій, друкувала найважливіші для народного гос-

подарства результати тих чи інших НДР і головне – оголошувала до цього теми 

або напрями дослідництва, за якими проводився  конкурс. 

Віддаючи важливість для народного господарства від діяльності НДІ, «Ста-

тут» кожного з них затверджував уряд республіки. Таким прикладом є «Статут 

про Український НДІ лісового господарства при НКЗС УСРР», що був затвердже-

ний постановою РНК УСРР № 221 від 23 жовтня 1929 р. Згідно з ним установи 

сполучено функціонували ще й по лінії Всеукраїнської управи лісами. Документ 

чітко встановлював конкретні чотири завдання установі, якими питаннями теорії, 

методології, експертизи та підготовки наукових кадрів займатися, а також їх по-
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пуляризації. Крім того, п. 4 передбачав, що з дозволу НКЗС УСРР інститут може 

організовувати власні дослідні лісництва і станції, дослідні партії, лабораторії, 

кабінети, музеї, архіви, книгозбірні тощо. Наступний пункт забороняв будь-які 

зносини із виконавчою та законодавчою владою як країни, так і республіки, тобто 

тільки через НКЗС УСРР. Пункт 7 «Уставу» дозволяв «…безмитово та безакциз-

но…» одержувати з-за кордону «…вантажі, призначені для наукової і дослідчої 

роботи інституту». Керівництво інститутом покладалось п. 12 на його управу у 

складі: директора, його заступника, вченого секретаря та двох членів. До речі, пе-

рших трьох затверджував НКЗ УСРР. Щодо членів управи, то одного обирали на-

укові працівники інституту, а іншого – аспіранти установи. НКЗС УСРР затвер-

джував і програму НДР інституту з обов’язковим погодженням її НКО УСРР. Для 

всебічного розгляду науково-методичних питань, а також попереднього опрацю-

вання всієї програми досліджень п. 16 створювалась НТР. Її персональний склад 

затверджував також НКЗ УСРР через погодження з НКО УСРР та пропозиції Все-

української управи лісами. Останній п. 21 стверджував, що «інститут ліквідується 

за постановою РНК УСРР та подання НКЗС УСРР» [318, c. 1082–1087], а в разі, 

якщо так відбудеться, все майно стає власністю профільного наркомату. Затвер-

джений «Статут» був типовим для існуючих на той час НДІ. Як свідчить текст 

постанови, за другої хвилі інститутизації сільськогосподарської дослідної справи 

як організації, яка припала на кінець 20-х років минулого століття, вона стала 

справою державною або відбувалася під законодавчою опікою уряду та профіль-

ного відомства. Перші спроби інститутизації галузевого дослідництва можна вва-

жати відомчою ініціативою окремих учених, підтриманою на рівні СГНКУ. 

Провідні вчені-організатори галузевого дослідництва всебічно підтримали 

урядову ініціативу щодо інститутизації всього процесу [232; 235; 95; 168]. Так, 

С.П. Кулжинський, аргументовано критикуючи систему організації крайових 

сільськогосподарських дослідних станцій, доводив, що вони «…не зуміли знайти 

для роботи крайових завдань, не зуміли виділити й визначити, що по суті є край, 

який вони мають обслуговувати», запропонував діяльність НДІ здійснювати через 

«…налагоджену поглиблену роботу районних сільськогосподарських досвідних 
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станцій». Однак при цьому застерігав відповідальних від влади щодо централізо-

ваного керування всією дослідною справою під «орудою тільки одного дослідного 

відділу профільного наркомату», доводячи про «…небезпеку відриву від місцевих 

потреб…» і головне: «…небезпеку обернути плановий принцип на бюрократизм» 

[464, c. 57–58]. Для запобігання централізації він пропонував дослухатися до міс-

цевої ініціативи, а також регулярно скликати Всеукраїнську Раду по сільськогос-

подарській дослідній справі та проводити Всеукраїнські з’їзди з питань галузевого 

дослідництва. Влада не тільки підтримала запропонований С.П. Кулжинським 

шлях демократизації організаційного процесу при його централізованому веденні 

дослідної справи, а після створення ВУАСГН у травні 1931 р. відмовилася від ве-

ликих профільних зібрань науковців і спеціалістів сільського господарства як, до 

речі, і від організаційної побудови: дослідний відділ НКЗ → НДІ → районна дос-

лідна станція → опорний пункт. Та й автор такої ідеї невдовзі покинув УСРР. 

Революції і громадянська війна завдали значної шкоди тваринництву та йо-

го складовій – м’ясному скотарству. Не менш негативним виявився і вплив колек-

тивізації. Так, згідно з Х.А. Амерхановим та Ф.Г. Каюмовим, «… з 1928 по 

1933 рр. поголів’я худоби в країні зменшилося з 66,8 до 33,5 млн голів» [31, c. 21–

24]. У Постанові, прийнятій ЦК ВКП(б) у грудні 1929 р. стосовно скотарства на-

голошувалося, що після зернової проблеми м’ясна є «… найважливішим завдан-

ням економічної політики партії і радянської влади». Документ окреслив конкре-

тні заходи з організації м’ясорадгоспів і будівництва м’ясокомбінатів. Для цих 

цілей за участю окремих спеціалізованих дослідних установ засновується органі-

заційне об’єднання «Скотар». Тільки упродовж 1930–1931 рр. було створено 

182 м’ясокомбінати із загальною площею 23 млн. га. Серед пріоритетних регіонів 

для розгортання цього напряму УСРР не включено: 44,6 % за Казахстаном, 20,8 % 

– Сибіром та 18,1 % – Заволжям. Загальна кількість поголів’я худоби станом на 

1 січня 1932 р. по об’єднанню складала 1,2 млн. Такий підхід з боку радянського 

уряду та партії зрештою вплинув і на рішення щодо створення в республіці спеці-

алізованих НДІ. Тривалий час, особливо протягом 1928–1932 рр., не вирішувалося 
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питання заснування Всеукраїнського НДІ тваринництва, бо його, як не дивно, не 

підтримала ВАСГНІЛ, незважаючи на клопотання РНК УСРР.  

Слід зазначити, що журнал «Шляхи соціалістичної реконструкції сільського 

господарства» з № 1 за 1931 р. стає офіційним друкованим органом ВУАСГН. Че-

рез «шість постанов т. Сталіна у сільському господарстві», висловлені на Нараді 

господарників у червні 1931 р. в Москві [492, c. 114], він «… успішно борить-

ся…», в першу чергу, з керівництвом ВУАСГН за дрібнобуржуазні прояви у нау-

ковій творчості [375, c. 114]. Зрештою, безславно завершує свою, передусім, полі-

тичну діяльність на № 4 за 1932 р.    

З 25 червня 1929 р. розпочала роботу ВАСГНІЛ, створена на виконання рі-

шень Першого з’їзду Рад СРСР від 30 грудня 1922 р. і Президії ЦВК СРСР від 

8 серпня 1924 р. про її заснування як «… асоціації НДІ…» і «… координації їх ро-

боти та загального керівництва їх діяльності…». Пункт перший документа про 

заснування зобов’язував ВАСГНІЛ будувати свою роботу «… на основі пристосу-

вання усієї теоретичної і практичної роботи до справи підняття та соціалістичної 

реконструкції сільського господарства у Союзі РСР» [566]. Окремою Постановою 

РНК СРСР від 4 червня 1935 р. затверджено перших сорока двох її дійсних чле-

нів. Серед них видатні організатори галузевого дослідництва на українських зем-

лях: Б.М. Рожественський, О.Н. Соколовський, В.Г. Ротмістров, Г.М. Висоцький, 

Е.В. Оппоков та ін. [557, c. 8]. З 1929 р. на переважній більшості українських зе-

мель через ВАСГНІЛ здійснювалась координація НДР як в організаційному, так і 

науково-методичному плані. 

До речі, загальнодержавні принципи соціалістичного розвитку сільського 

господарства на цей час узагальнено сформулював професор В.Р. Вільямс. Він 

теоретично обґрунтував і запропонував практичні підходи замкнутого циклу пе-

ретворення енергії у складне сільськогосподарське виробництво, що базується на 

трьох основних елементах – цехах: а саме 1) рослинництво, 2) тваринництво, 3) 

землеробство. Головним з них є рослинництво, що через зелену рослину перетво-

рює сонячну енергію у свій продукт – потенційну енергію. Її 75%, як відходи 

першого цеху, стає джерелом енергії другого цеху – тваринництва. Відходи 
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останнього разом із першим надходять у третій цех – землеробство. Шляхом від-

повідних змін вона створює свою робочу енергію, яка знову повертається у пер-

ший цех як підсобний матеріал – живлення рослин. Таким чином і завершується 

цикл перетворення енергії в сільському господарстві й замикається 

«…біологічний круговорот хімічних елементів» [261, c. 3–4], що беруть участь у 

проявах життя та поверхні землі. Зроблені узагальнення класика вітчизняного га-

лузевого дослідництва того часу стали методичним порадником при визначенні 

пріоритетів функціонування окремих напрямів сільськогосподарської дослідної 

справи не тільки як галузі знань, а й організації. І донині в загальній мережі НДУ 

домінує рослинницький напрям, потім – тваринницький і завершують все – зем-

леробські установи за чисельністю. Такий самий підхід залишався і при відпра-

цюванні регіональної моделі вивчення сільськогосподарського виробництва для 

потреб, в першу чергу, спеціалізації. 

В УСРР станом на 1930 р. існувало п’ять областей (країв) стосовно коорди-

нації галузевого дослідництва: 1) Правобережна лісостепова (головна установа – 

Київська ОСГД на чолі з Філіповським О.К.); 2) Лівобережна лісостепова (голов-

на установа – Харківська ОСГДС на чолі з Рожественським Б.М.); 3) Поліська 

(головна установа – Поліська (Радомислівська) ОСГДС на чолі з Дувіним С.Є.); 

4) Північно-степова (головна установа – Дніпропетровська ОСГДС на чолі з Ов-

сянниковим Б.О.); 5) Південно-степова (головна установа – Одеська ОСГДС на 

чолі з Сапєгіним О.А.). Загальна кількість дослідних станцій, що входила до сис-

теми НКЗС УСРР наприкінці 20-х рр. минулого століття, за даними завідувача 

дослідним відділом В. Румянцева, досягала 29-ти [748, c. 118-120]. Крім того, до 

цієї кількості  додавалися чотири контрольно-насіннєві станції, а саме: 

1) Харківська (директор –Євтушенко М.В.), 2) Київська (Душечкін О.І.), 

3) Одеська (Бичихін П.О.) та 4) Дніпропетровська (Вербицький К.А.). 

Слід наголосити, що починаючи особливо з кінця 20-х рр. минулого століт-

тя значна кількість учених-аграріїв УСРР стають об’єктом політичних репресій з 

боку каральних органів влади через переслідування, арешти, ув’язнення тощо. 

Використовуючи вигадані мотиви, в першу чергу через їх фабрикування, радянсь-
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ка влада всілякими засобами впливу «адаптує» світосприйняття дійсності виклю-

чно через комуністичну ідею. Незгодні, що бачать все по-іншому, а отже «стоять 

на помилкових позиціях щодо оцінки рішень XV з’їзду партії в питаннях колекти-

візації сільського господарства», у кращому випадку звільнялися з роботи шляхом 

відкритого обговорення на засіданнях кафедр або колективів галузевих ВНЗ чи 

НДУ. На таке націлювала і прийнята 30 березня 1930 р. Постанова «Про шкідниц-

тво в сільському господарстві України». У квітні того ж року цей документ був 

розглянутий на зборах Харківського сільськогосподарського інституту 

ім. Х. Раковського за доповіддю Наркома земельних справ УСРР М.Н. Демченка 

(1896–1937). На зібранні нищівної критики зазнала наукова концепція завідувача 

секції науково-дослідчої кафедри ґрунтознавства НКО УСРР Г.Г. Махова щодо 

класифікації ґрунтів [49, c. 63]. На думку партійців, він, застосовуючи механічну 

методологію, що базувалась на законі «спадаючої родючості», вносив дезоргані-

зацію щодо виготовлення ґрунтових карт, і головне – робив їх непридатними для 

використання в умовах колгоспно-радгоспного будівництва, а значить, повинен 

бути звільнений з роботи. За це одноголосно проголосували всі присутні на збо-

рах. Таке рішення відповідало концептуальним ідеологічним підходам щодо замі-

ни «старих спеців» молодими кадрами, незаангажовані буржуазною ідеологією, 

які були викладені в Постанові Політбюро ЦК КП(б)У від 28 лютого 1930 р. «Про 

перебудову школи у зв’язку із завданнями суцільної колективізації». 

Згідно з ініціативою НКР НКЗС УСРР 3 квітня 1930 р. РНК УСРР чи не 

вперше за часи остаточного встановлення  радянської влади, а головне – пробле-

мно-системно розглянула питання організації ведення сільськогосподарської дос-

лідної справи в республіці. Хоча, як видно з п. 2 прийнятої Постанови «Про реко-

нструкцію сільськогосподарської дослідної справи» за доповіддю Демченка, Ле-

венштама та Чередника, загальний стан її не відповідав вимогам змін у тій ролі, 

яку повинна відігравати галузева наука у справі будівництва й обслуговування 

соціалістичного сільського господарства. Серед причин такого висновку не тільки 

обслуговування індивідуального, переважно куркульського та міцного середняць-

кого господарства, а й відірваність від роботи планових державних органів; недо-
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статня робота у справі організаційно-економічній та реконструктивній; намагання 

обслуговувати повний комплекс різноманітних господарських напрямів і галузей, 

що затримувало розвиток диференційованої, поглибленої роботи в окремих спеці-

альних галузях та головне – розпорошеність НДУ по окремих урядництвах (НКО, 

НКЗС, ВРНГ). Тому п. 3 документа було передбачено п’ять принципів реоргані-

зації мережі галузевих НДУ. Першим з них стала «Повна організаційна планова 

програма та методична єдність всіх НДУ. Пункт 9 Постанови РНК рекомендував 

створення мережі республіканських НДІ, що складалася з: 1) Інституту меліорації 

та електрифікації сільського господарства; 2) Інституту організації праці в сільсь-

кому господарстві; 3) Інституту угноєнь; 4) Інституту ґрунтознавства; 

5) Інституту рибного господарства; 6) Інституту захисту рослин та 7) ЦСГБ. На-

ступним пунктом керівництво їхньою роботою покладалося на «… центр сільсь-

когосподарської науки у вигляді УАСГН» у «… системі НКЗемсправ…». Пункт 

15 запроваджував через профільний наркомат підготовку фахівців вищої кваліфі-

кації при новоствореній Академії [701, арк. 18–25 зв.]. При цьому фінансування 

галузевих НДУ передбачалося таким чином: республіканського значення за раху-

нок його бюджету, зональні – змішано з місцевим, а опорні пункти в колгоспах і 

радгоспах – виключно за кошти місцевих бюджетів. 

Остаточне рішення про створення ВУАСГН було прийнято Постановою 

РНК УСРР № 154 від 22 травня 1931 р., «… щоб пристосувати всю НДР на Украї-

ні в галузі сільського господарства до справи піднесення та соціалістичної рекон-

струкції сільського господарства УСРР і щоб встановити єдине організаційне й 

методологічне керівництво НДР». У п. 1 документа вказувалося на її підпорядку-

вання НКЗМ УСРР, а п. 4 підтверджувалося входження до систем ВАСГНІЛ [653, 

c. 389–390]. При цьому п. 2 іншого документа, а саме: «Положення про УАСГН», 

прийнятого 3 червня 1933 р. Особливою нарадою ВАСГНІЛ під головуванням 

М. Бурського, наголошувалось, що не тільки план її НДР, але і наповнення є 

«… складовою частиною єдиного плану робіт ВАСГНІЛ…» і затверджується, в 

першу чергу, нею [715, арк. 2–3]. Для погодження всіх нагальних питань  виріше-



312 

 

но, що президент ВУАСГН, академік ВУАН О.Н. Соколовський та її перший віце-

президент А.М. Сліпанський входять до складу Президії ВАСГНІЛ. 

Як зазначив згодом у своєму виступі заступник наркома земельних справ 

УРСР Триліський, «… ініціатором утворення Академії на Україні був НКЗС…» 

[698, c. 7], а заступник голови РНК УРСР Порайко стверджував, що «… з органі-

зацією ВУАСГН трішки спізнилися…» [698, c. 5]. На виконання п. 2 вищезазна-

ченої Постанови Уряду «Про організацію ВУАСГН», РНК УСРР своїм рішенням, 

згідно з протоколом № 13/707, затвердив Президію ВУАСГН у складі: президент 

– академік О.Н. Соколовський, віце-президенти – професори А.М. Сліпанський, 

Т.Г. Білаш та П.І. Потапов, вчений секретар – Я.С. Харченко, члени Президії – 

Левенштам, професор І.М. Боднар, професор М.Г. Варфоломєєв та К.К. Віторт 

[705, арк. 133–139]. У 1932 р. рішенням Президії ВУАСГН замість триступеневої 

побудови галузевого дослідництва (інститут –загальна станція – опорний пункт) 

17 інститутів, 21 станцію та 121 опорний пункт було переведено на двоступеневу 

(інститут – опорний пункт) для 8 союзних та 15 республіканських інститутів, 10 

всесоюзних та 205 опорних пунктів. Серед організаційних нововведень ВУАСГН 

– запровадження з 9 травня 1932 р. Інституту консультантів «… з метою 

об’єднання навколо ВУАСГН найвидатніших робітників УРСР та СРСР та найбі-

льшого використання їх знань та досвіду на справу соціалістичного будівницт-

ва…» для розробки «… методики окремих НДР» [629, арк. 3].  

На час свого найвищого розвитку, що припадає на 1934 р., до складу 

ВУАСГН входило 53 НДУ (7 інститутів союзного та 13 всеукраїнського значення, 

а також 26 зональних станцій, 4 заповідники, ЦНСГБ та лабораторія хімізації при 

Президії) [509, арк. 58–59]. Серед здобутків у роботі ВУАСГН у всесоюзному ви-

мірі – затвердження першого «Проблемно-тематичного плану НДР на 1932 рік», 

що складався з 24 завдань за 100 головними науково-дослідними проблематиками 

для їх вирішення. Крім того, було визначено 263 вузлові теми із чітким переліком 

виконавців у функціонуючій дослідницькій мережі [385]. 

До найвагоміших НДР, виконаних Академією у загальнореспубліканському 

вимірі, згідно з власними дослідженнями, нами віднесено: 1) проведення широко-
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масштабного вапнування ґрунтів на площі 1 млн га (1931); 2) агроінвентаризацію 

ґрунтів площею 1 700 тис. га (1932–1933) та 3) детальне агрохімічне обстеження 

35 МТС та 900 колгоспів зони бурякосіяння на площі 1 млн га (1935) [103, c. 12]. 

Основний тягар з виконання всього комплексу НДР взяв на себе Всеукраїнський 

НДІ агроґрунтознавства і хімізації сільського господарства (нині – ННЦ «Інститут 

землеробства НААН») на чолі спочатку з О.Н. Соколовським, потім І.С. Жуковим 

та Д.Г. Віленським, а також завідувачем сектору агроґрунтознавства 

Г.Г. Маховим [164; 136]. Звичайно, що були й інші вагомі здобутки на ниві вітчи-

зняного рослинництва, тваринництва, меліорації, селекції і насінництва, але зара-

ди об’єктивності слід визнати, що перша половина 30-х рр. минулого століття у 

діяльності сільськогосподарської дослідної справи в УСРР пройшли під знаком і 

реальними відкриттями на ниві агроґрунтознавства. Головним замовником усіх 

перерахованих у досягненнях робіт ВУАСГН виступив НКЗ СРСР, що діяв згідно 

з відповідними Постановами РНК СРСР та ЦК ВКП(б). Наприклад, своєю Поста-

новою від 1 лютого 1934 р. НКЗ СРСР доручив Українському НДІ агроґрунто-

знавства та хімізації сільського господарства в 1935 р. розробити детальні агрохі-

мічні карти в 35 МТС зони бурякосіяння із вказівкою, які добрива, в яких якостях, 

на які терміни і під які культури потрібно вносити відповідно до прийнятої сіво-

зміни на даній ділянці, а також розробити план використання добрив за роками із 

доведенням до кожного поля сівозміни з наступним щорічним уточненням для 

конкретних МТС. Ученими інституту було проаналізовано 52 тис. ґрунтових зраз-

ків із 380-ти тимчасових польових дослідів у колгоспах і МТС та виготовлено у 

двох примірниках 33 ґрунтово-агрохімічні карти, 500 картограм хімізації колгос-

пів [10, c. 53]. Згідно з архівними даними станом на 1 червня 1933 р., у Всеукраїн-

ському НДІ агроґрунтознавства та хімізації працювало лише 46 науковців у семи 

секторах (додаток Г13): 1) хімізації; 2) технології ґрунтів; 3) агроінвентаризації; 

4) біодинаміки; 5) технопропаганди та лабораторіях: 1) фізико-хімічній і 

2) аналітичній [807, арк. 66]. Сьогодні все зроблене виглядає для втілення нереа-

льним у зв’язку з відсутністю сучасних технічних і комунікаційних можливостей. 
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Однак тоді існували інші цінності як людські, так і загальнодержавні, що допома-

гали рухатися у розвитку сільськогосподарської дослідної справи в УСРР.  

Потрібно зазначити, що організаційна побудова ВУАСГН деякою мірою на-

гадувала  ВАСГНІЛ. На період найвищого свого розквіту в діяльності, що припав 

на 1933 р., вона налічувала 11 секторів, 2 відділи, а також 36 так званих проблем-

них груп (додаток Г14). Крім того, окремо функціонував секретаріат, планово-

відчитне бюро та комісія перевірки виконань. На перший погляд, структура 

ВУАСГН виглядає надто подрібненою, але вона виявилася дієвою та працездат-

ною. Слід також сказати, що досить швидко ВУАСГН відчула, що означає працю-

вати в системі радянських партійних цінностей. Саме на недоліки в її діяльності 

було покладено відповідальність за голод 1932–1933 рр. Як наслідок, практично 

весь керівний склад Президії на чолі з першим віце-президентом 

А.М. Сліпанським було репресовано [497, арк. 11–14]. Крім того, за вказівкою 

партійних органів до серпня 1933 р. практично були ліквідовані усі сільськогос-

подарські дослідні станції і дослідні поля. Частину з них реформовано у радгоспи 

Сортнасіннєтреста, деякі перепрофільовано в експериментальні господарства за 

однієї культури. Ціла низка спеціалізованих НДУ, а саме: Чернігівська городня та 

Поліська картопляна станції, Український НДІ меліорації, Укр НДІ агроґрунто-

знавства і хімізації сільського господарства й інші до серпня 1933 р., до того ж 

мала великі збитки і поточні борги. Як писав згодом віце-президент ВУАСГН 

Ф. Тесленко, «…сільськогосподарська дослідна справа на Україні до серпня 

1933 р. була повністю ліквідована як така і замінена тимчасовими (випадковими) 

дослідами на «опорних» пунктах» [612, арк. 18–19]. Знову почалися чергові «чис-

тки» серед працюючих науковців і технічного персоналу. Виступаючи на листо-

падовому Пленумі ЦК «сталінський намісник» в УСРР П. Пастишев відзвітувався 

про це, повідомивши, що тільки Президія ВУАСГН очищена від «класово-чужих 

елементів» на 80–90 %. До речі, відлік таких дій з боку радянської влади до агра-

рної еліти України слід вести від маловідомої широкому загалу Постанови ЦК 

ВКП(б) і РНК СРСР від 14 грудня 1932 р. «Про хлібозаготівлю на Україні, Півні-

чному Кавказі і у Західних областях», що, як свідчить лист Російського державно-
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го архіву соціально-політичної історії від 1 грудня 2005 р. за № 1269 [33], особис-

то редагували Й. Сталін і В. Молотов [129]. Цей документ має статус «не для дру-

ку» і вражає своєю неприхованою категоричністю щодо української нації та тери-

торій, де вона проживала в колишньому СРСР. Так, п. 5 вказував, що 

«… найлютішими ворогами партії, робітничого класу і колгоспного селянства є 

саботажники хлібозаготівель з партбілетом у кишені, що організовують обман 

держави… і провал завдань партії і уряду в угоду куркулів й інших антирадянсь-

ких елементів». Тому до цих «… переродженців» ЦК і РНК зобов’язало застосу-

вати суворі репресії: «… засудження на 5–10 років утримування у концтаборі, а 

при відомих умовах – розстріл». Наступний пункт документа дав оцінку здійсню-

ваній національній політиці в низці районів України, де «… українізація проводи-

лась механічно, без врахування конкретних особливостей району, без ретельного 

підбору більшовицьких українських кадрів, що полегшувало буржуазно-

націоналістичним елементам, петлюрівцям… створювати свої легальні укриття, 

свої контрреволюційні осередки і організації». До них, як виявилося згодом, влада 

віднесла і ВУАСГН. За це, як свідчать інші пункти Постанови, – виселення; пере-

ведення діловодства усіх «українізованих» районів Північного Кавказу та викла-

дання у школах на російську мову; надати право керівникам УСРР Косіору та Чу-

барю самим визначати завезення товарів першої необхідності по окремих районах 

або регулювати план-хлібозаготівлі, а вже заарештованих організаторів саботажу 

хлібозаготівлі в Україні, колишніх секретарів районів, голів виконкомів, 

зав. райзу та голів райколгоспсоюзів, а саме: «… Орехівський район – Головіна, 

Природу, Паламарчука, Орделяна, Луценка; Балаклейський район – Хорешка, 

Уса, Фішмана; Носівський район – Яременка; Кобелянський район – Ляшенка та 

ін. – представити суду, засудивши їх від 5 до 10 років варти у концентраційних 

таборах» [565, арк. 101–105]. Як наслідок, з метою посилення партійного контро-

лю над усією українською наукою 26 грудня 1933 р. вийшла Постанова ЦК 

КП(б)У «Про створення Комітету завідування науковими закладами при РНК 

УСРР та переведення до його відання ВУАН» за підписом С.В. Косіора. Згідно з 

нею, ВУАН, ВУАСГН та Всеукраїнська асоціація марксистсько-ленінських інсти-
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тутів зобов’язані свою роботу погоджувати через Президію новоутвореного Комі-

тету. Його головою було призначено В.П. Затонського, заступником голови – 

Я.М. Дудника та І.Й. Агона, вченим секретарем – С.А. Пахомова-Повольського. 

О.Г. Шліхтер представляв галузеву дослідну справу як член Президії [702, арк. 

152–160]. Поява Комітету завідування НДУ при РНК УСРР деякою мірою узага-

льнила весь той комплекс організаційних заходів, розпочатих у 20-х роках мину-

лого століття щодо модернізації системи науково-освітнього забезпечення народ-

ного господарства за рахунок «радянизації» шляхом ідеологізації духовного і ку-

льтурно-освітнього життя суспільства. Стосовно освіти, то вже на початку 20-х 

років ХХ ст. почала формуватися мережа відповідних установ як на загальносою-

зному, так і республіканському рівні. Серед них – Комуністичний університет ім. 

Артема (1922–1938 рр.) та Український інститут марксизму-ленінізму (1922–1931 

рр.) у м. Харків. На початку 30-х років до них додалися Інститут червоної профе-

сури (1932–1937 рр.) та Всеукраїнська асоціація марксистсько-ленінських НДІ 

(1931–1936 рр.). Випускники згаданих закладів «партійно зміцнювали» функціо-

нуючі галузеві НДУ. Але найбільше випускників підготував Інститут червоної 

професури, який у Москві існував при ЦК ВКП(б), а в Україні – під егідою 

ВУЦВК. Відлік свого функціонування він веде з 1929 р. від аспірантури Україн-

ського інституту марксизму-ленінізму та Всеукраїнської асоціації марксистсько-

ленінських НДІ. З вересня 1932 р. його функції конкретизуються щодо напрямів 

навчання слухачів, серед яких і аграрний. Постановою ВУЦВК від 10 січня 1934 

р. всі напрями об’єднуються в єдиний Інститут червоної професури через відпові-

дні відділи. При кожному з них існував і дворічний підготовчий відділ. З 15 вере-

сня 1934 р. ВНЗ був переведений до Києва з трирічним терміном навчання. Як 

пише професор В.А. Зленко, «влада розглядала Інститут червоної професури як 

джерело наповнення партійно-радянської номенклатури…», а формування «чер-

воної професури» здійснювала двома напрямками: «виховання молодої генерації 

робітничо-селянської молоді та службовців у ВНЗ і рекрутування досвідчених 

учених табору буржуазної інтелігенції», оскільки нова «…радянська влада потре-

бувала нового, нової опори всередині зміненої корінним чином системи політич-



317 

 

ної влади» [388, c. 183–185]. Серед недовчившихся до кінця слухачів Інституту 

червоної професури і директор Всеукраїнського НДІ ґрунтознавства та хімізації 

сільського господарства протягом 1932–1933 рр. І.С. Жуков. Навчання у вищому 

партійному ВНЗ УСРР не гарантувало від різних утисків і репресій. І.С. Жуков 

усвідомив це після звинувачень у посібництві шкідництву при проведенні агроін-

вентаризації ґрунтів УСРР у 1932 р. Відчула таке і вся ВУАСГН, незважаючи на 

«укріплення» її Апарату Президії після 1933 р. окремими випускниками Інституту 

червоної професури. 

Вперше ВУАСГН було ліквідовано, за одними даними, 31 березня [676, 

арк. 1], а за власними дослідженнями – 15 квітня 1935 р. [72, c. 29–33]. Щодо 

справжніх причин, які спонукали владу ліквідувати Академію, то, напевно, най-

краще їх охарактеризував її незмінний президент О.Н. Соколовський: «З 1931 до 

1935 був президентом ВУАСГН, що припинила своє існування після 4-х  років 

пошуку свого місця у природі, яке було ускладнено інерцією апарату НКЗ, так і не 

в меншій мірі і шкідливими науковими і політичними тенденціями, що були втяг-

нуті у її роботу кадрів, а крім того, і бюрократичної структури її» [588, арк. 42–

43]. Але крім певних бюрократичних і політичних підтекстів була ще одна суттєва 

деталь, яка добре проглядається із сучасних позицій. За час існування ВУАСГН 

не відбулося виборів або призначень ні її академіків, ні членів-кореспондентів. 

Таким чином, було втрачено можливість репрезентації через окрему непересічну 

авторитетну особистість того чи іншого напряму сільськогосподарської дослідної 

справи як у галузевому середовищі, так і на державному рівні. 

Однак відлік офіційних загальнодержавних обставин закриття ВУАСГН 

слід віднести до п. г § 1 Постанови РНК СРСР «Про роботу ВАСГНІЛ» від 

16 липня 1934 р. щодо припинення діяльності її філій у республіках у зв’язку з 

«… перетворенням її Президії в Управлінській апарат НКЗему СРСР» [561, c. 3–

7]. Як наслідок, додатком до п. 7 згаданої Постанови радянського уряду, що за-

тверджував «розподіл НДУ…», за НКЗ УСРР закріпилено таку мережу галузевих 

НДУ, у тому числі за рахунок їх реформування: 1) Український інститут економі-

ки сільського господарства (м. Київ) шляхом об’єднання Харківських колгоспного 
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і радгоспного інститутів з Київським інститутом; 2) Український інститут рос-

линництва (м. Харків); 3) Український інститут механізації сільського господарс-

тва (м. Харків); 4) Український інститут гідротехніки і меліорації (м. Одеса); 

5) Український інститут удобрення і агроґрунтознавства (м. Київ); 6) Український 

інститут захисту рослин (м. Харків); 7) Плодово-ягідний інститут (м. Київ) зі ста-

нціями: а) Мліївська (ст. Воронцово-Городище), б) Мелітопольська 

(ст. Мелітополь); 8) Харківський інститут агромеліорації (м. Харків) із дослідни-

ми станціями: а) Маріупольська (с. Благодатне), б) Цюрупинська 

(м. Цюрупинськ), в ) Краснотростянецька ДС (м. Тростянець); 9) Український ін-

ститут кормів (м. Полтава); 10) Український ветеринарний інститут (м. Харків); 

11) Інститут зернового і кукурудзяно-сортового господарства 

(м. Дніпропетровськ) з дослідними станціями у Синельникове і Єрастовці; 

12) Артемівська зернова дослідна станція (м. Артемівськ); 13) Одеська (Шевчен-

ківська) кукурудзяно-зернова дослідна станція (ст. Вигода); 14) Молдавська куку-

рудзяно-сортова дослідна станція (ст. Жеребково); 15) Аджамська олійна дослідна 

станція (ст. Канатово); 16) Українська дослідна картопляна станція (п/в Ірша); 

17) Луганська дослідна овочева станція (м. Луганськ); 18) Одеська дослідна вино-

градна станція (м. Одеса); 19) Київська дослідна станція тваринництва (м. Біла 

Церква); 20) Кам’янець-Подільська птахівнича дослідна станція (м. Кам’янець-

Подільськ); 21) Українська бджільнича дослідна станція (ст. Мерефа); 

22) Носівська овочева дослідна станція (ст. Носівка); 23) Київська ветеринарна 

дослідна станція (м. Київ); 24) Полтавська ветеринарна станція (м. Полтава) та 

25) Дослідна станція бавовництва (м. Херсон). Хоча, як свідчать архіви, ця мере-

жа НДУ ВУАСГН на 1934 р. була значно більшою за кількістю та поділялася за 

групами: 1) Всесоюзні інститути, що функціонували на українських землях – 5; 

2) Всеукраїнські інститути – 13; 3) Південні інститути – 2; 4) заповідники – 4; 

5) дослідні станції – 26, або разом – 50 інституцій (додаток Г15). Таким чином, га-

лузева дослідницька мережа НКЗ УСРР на той період стала найбільшою з усіх ре-

спублік СРСР, враховуючи територіальний або регіональний підхід в оцінці. 
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У цей час почала розгортатися колгоспна організація дослідної справи. За 

радянської доби в житті країни це була друга спроба офіційно залучити селян до 

організаційного процесу функціонування сільськогосподарської дослідної справи. 

Вперше інститут селян-дослідників було введено у 1924–1925 рр. Такими вважа-

лися селяни, що вводили у своєму господарстві спробу якогось покращення, а са-

ме селяни-передовики, селяни-кореспонденти, колективні досліди у селян і висо-

кої кваліфікації селяни-дослідники з бюджетними записами. Однак, у зв’язку з 

тим, що витрачались певні бюджетні кошти до 1927 р. було чітко, на відомчому 

рівні, визначено, хто є селянином-дослідником: «…той селянин, що ставить у сво-

єму господарстві, за своєю або ініціативою дослідної установи, вірно поставлений 

дослід, – так, щоб порівняльні ділянки були однорідні, як і всі умови, крім того, 

які вивчають, щоб у період досліду  можна було спостерігати за ходом його, щоб 

дослід був вірно обрахований, а іноді і економічно оцінено до бюджетних записів 

включно» [870, c. XLIX]. Для проведення дослідів у загальній програмі дій на рі-

вні регіону було вирішено створювати особливі Бюро селян-дослідників при дію-

чих обласних дослідних станціях із штатом 3–4 одиниці. Суцільна колективізація, 

передбачена першим п’ятирічним планом, знівелювала потребу не тільки у такій 

додатковій інституції, а й взагалі в окремих селянах-дослідниках. Чергову спробу 

селянського дослідництва в СРСР здійснило партійне керівництво України в особі 

секретаря ЦК ВКП(б)У П. Постишева. Його законодавчу частину щодо запрова-

дження забезпечив профільний наркомат своїми наказами та постановами. 

Так, згідно з п. 3 Постанови НКЗ УСРР № 165 від 16 квітня 1934 р. «Про ор-

ганізацію колгоспних хат-лабораторій» було зобов’язано «… сільгоспакадемію 

розробити… та надати… план заходів у справі організації допомоги від наукових 

організацій…» [686, c. 4]. На реалізацію цього завдання ВУАСГН було прийнято 

Постанову Президії, в якій вказувалося, що «… низка наукових проблем, що над 

ними працюють НДУ, взагалі не можуть бути вирішені за участю сотні тисяч дос-

лідників-колгоспників». Крім того, чітко визначалися напрями співіснування кол-

госпної дослідної справи та сільськогосподарської дослідної справи: «1. По селе-

кції – масове сортовипробування, районування сортів, індивідуальний добір най-
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продуктивніших та найцікавіших з того чи іншого погляду екземплярів сільсько-

господарських рослин та їх репродукція, акліматизація певних сортів. 2. По агро-

техніці – перевірка основних агротехнічних заходів у конкретних господарських 

умовах. 3. По тваринництву – вирощування та збереження молодняку, боротьба за 

високоякісне насіння кормових трав…». При цьому Президія ВУАСГН розгляда-

ла розгортання масового дослідництва в УСРР як «… органічну частину НДР ко-

жного закладу…» [476, арк. 44–44 зв.].   

Теоретиками колгоспного дослідництва, крім Т.Д. Лисенка, виступили 

І.В. Мічурін, В.Р. Вільямс та М.І. Вавилов. Практично-теоретична й особливо те-

хнічна складова його організаційної побудови базувалася на явищі яровизації та 

нових способах висіву основних польових культур спеціально отриманими техні-

чними засобами, які сконструював Д.Є. Камищенко.  Про всеохоплюючу значи-

мість такої форми організації, що сьогодні варто розглядати як широке впрова-

дження результатів галузевого дослідництва, свідчить Постанова НКЗ УРСР 

№ 179 від 10 серпня 1937 р., яку затвердив Народний комісар землеробства СРСР 

М. Чернов своїм наказом № 569 від 25 серпня 1937 р. Вона зобов’язувала всю по-

сівну кампанію в країні восени 1936 р. максимально провести із застосуванням 

«методу Камищенка». Крім того, незважаючи на стверджену успішність виробни-

чих перевірок такого підходу в УРСР на площі 100 тис. га, § а п. 2 наказу перед-

бачалося створення спеціальної лабораторії для продовження його вивчення на 

чолі з Камищенком при Миронівській дослідній станції Головцукру [678, c. 5]. До 

речі, новий технічний підхід, запропонований Д.Є. Камищенком, показав найбі-

льший ефект на зернових культурах, особливо у 1936–1937 рр. Не випадково РНК 

УРСР Постановою від 13 лютого 1938 р. довела всім колгоспам провести ним сів-

бу ярих на площі 760 тис. га, з яких найвищий показник був для Київської області 

– 125 тис. га. На виконання поставленого завдання уряд республіки зобов’язав не 

тільки завезти 2000 тракторних сівалок системи Камищенка і 220 шт. системи ще 

одного новатора – Коралова, а й «…створити всі умови для максимального їх ви-

користання… на кращих ґрунтах, заборонивши використання цих сівалок на за-

смічених, неякісно підготовлених ґрунтах» [691, c. 96]. Того ж року Держвидав 
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колгоспної і радгоспної літератури УРСР накладом 10000 [413], а Сільгоспвидав у 

Москві навіть 25000 примірників видав книгу Д. Камищенка «Основи наукових 

методів посіву і реконструкції посівних машин» [413]. У рецензії на неї редколе-

гія щомісячного масового науково-популярного журналу НКЗ УРСР «Зернове го-

сподарство», відмічаючи, що її автор є «…винахідником нової системи посіву і 

конструктором нових сівалок для зернових культур, цукрових буряків, льону, ко-

нопель та бавовника», також додала й інший висновок: «сільськогосподарська на-

ука до останніх часів недооцінювала значення посіву, хоч посів має велике зна-

чення для життя рослин» та «сільськогосподарська академія ніяк не спромоглася 

налагодити широке вивчення методів посіву і посівних машин» [551, c. 90]. Такий 

висновок не був випадковим, бо депутат Верховної Ради СРСР Д. Камищенко в 

обох виданнях різко розкритикував існуючі на той час методи сівби, як застарілі. 

Дісталось від нього всім і окремим галузевим НДУ та цілій низці вчених, що їх 

вивчали. Але радянській владу запропоноване як Т.Д. Лисенком, так і його кра-

щим послідовником – Д.Є. Камищенком, все влаштовувало у різних проявах, а 

особливо щодо  розгортання форпостів колгоспної дослідної справи у вигляді хат-

лабораторій, через які вони обидва обіцяли миттєві успіхи у вирішенні питань 

підвищення продуктивності ланів. 

Державна і, в першу чергу, фінансова зацікавленість досить швидко дала 

можливість уже на 1936 р. довести кількість хат-лабораторій в УРСР до 9 607 на 

27 395 існуючих колгоспів. Надалі, Постановою РНК СРСР від 7 жовтня 1937 р. 

за № 1768 на основі Київської (Миронівської) станції створюється Всесоюзний 

НДІ наукових методів посіву, який наказом № 15 від 5 січня 1938 р. по НКЗ СРСР 

підпорядковується Головному зерновому управлінню відомства [675, c. 4]. Таким 

чином, ця установа, що територіально розташовувалась до лютого 1941 р. сполу-

чено з КСГІ в Голосієво, стає головною координуючою дослідною інституцією 

для всіх хат-лабораторій країні та здійснює свою діяльність в УРСР шляхом без-

посереднього підпорядкування профільному наркомату без узгодженого співісну-

вання з галузевою академією після її реорганізації. 
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Поряд із колгоспною дослідною справою в середині 30-х років минулого 

століття слід згадати ще один феномен радянської епохи, про який вже забуто. 

Його можна розглядати як сполучений додаток до діяльності хат-лабораторій у 

вигляді дитячих сільськогосподарських станцій. Найбільш відомою з них є в 

УСРР/УРСР Харківська, результати НДР якої навіть були представлені на ВСГВ у 

Москві 1939 р. в павільйоні «Юні натуралісти» після трирічних пошуків ство-

рення багаторічної пшениці або пшенично-пирійних та пшенично-житніх гібри-

дів. Творцем перших став академік М.В. Ціцін у 1930 р., а других – агроном 

О.І. Державін. Харківська дитяча сільськогосподарська дослідна станція почала 

працювати з пшенично-пирійним гібридом із 1936 р., а пшенично-житнім з насту-

пного року, отримавши вихідний насіннєвий матеріал від обох творців. Успішно 

пройшли дослідження з останнім гібридом, коли протягом року було отримано 

два врожаї на зерно і третій на корм для худоби. Однак при виявлено недолік – 

колос при дозріванні ламався. Про те, що дитяче галузеве дослідництво в другій 

половині 30-х років ХХ ст. виявилося досить дієвим заходом в подальшому роз-

витку сільськогосподарської дослідної справи як організації, а особливо як галузі 

знань, свідчить створений комсомольцем-дослідником М.Ф. Соломахою на основі 

пшенично-пирійного гібриду, одержаного В. Рязановою на Саратовській селек-

ційній станції, та озимої пшениці Еритроспермум 118 – Харківської багаторічної 

пшениці. Вона виявилася стійкою до хвороби іржі, але мала хибу – важко відділя-

лося зерно від плівок колоска [796, c. 35-36]. Після отримання схвальних відгуків 

на ВСГВ у Москві насіння нового багаторічного гібриду надіслали до 60 районів 

СРСР і, в першу чергу, до хат-лабораторій і колег з дитячих дослідних станцій. 

Таким чином швидко вирішувалися питання щодо запровадження у виробництво. 

Згодом гібриди академіка Ціціна втратили своє значення, а розробки 

О.І. Державіна, який довгий час працював професором Ставропольського сільсь-

когосподарського інституту, до 60-х років минулого століття активно були у вжи-

тку. Щодо дитячої сільськогосподарської дослідної справи, то після німецько-

радянської війни вона втратила організаційне значення й потребує додаткового 

історичного вивчення. 
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Певно, на виконання положень Постанови РНК СРСР від 16 липня 1934 р. 

«Про роботу ВАСГНІЛ» РНК УСРР більш як із річним запізненням приймає вла-

сну від 29 вересня 1935 р. «Про стан та завдання НДР в сільському господарстві» 

[129]. Її постановча частина як щодо «… окремих великих досягнень НДР у сіль-

ському господарстві, серед яких перше місце займає робота академіка Лисенка в 

галузі яровизації і селекції сільськогосподарських культур…», так і недоліків у 

вирішенні «… проблеми підвищення врожайності і продуктивності сільського го-

сподарства, боротьби з посухою у степу, запобігання гибелі озимих, досягнення 

високих і стійких врожаїв зернових, цукрового буряку і бавовника, ефективних 

заходів боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, впровадження нових і раціо-

нальне використання існуючих механізмів у сільському господарстві, покращення 

порід і підвищення продуктивності тваринництва…» збігалися з висновками сою-

зних органів влади. До недоглядів також було віднесено виконання тільки на 10–

15 % планів НДР або взагалі тільки статичну обробку їх результатів, а також не 

достатню популяризаційну діяльність НДУ, і, в першу чергу за рахунок можливо-

стей хат-лабораторій. Але головним з них РНК УСРР і ЦК КП(б)У визнавали від-

сутність належного керівництва республіканського галузевого дослідництва: 

«УАСГН, створена для об’єднання і науково-дослідницького керівництва…, не 

справилася з покладеними на неї завданнями, стала на шлях адміністрування 

НДР, була середостінням між НДУ і НКЗ». Як наслідок, керівництво НДУ п. 1 ро-

зділу ІІІ Постанови було безпосередньо покладено на наркома землеробства 

УСРР, а п. 2 «… для забезпечення науково-методичного керівництва роботою ін-

ститутів і станцій» [563, c. 3–7] – на ньому створену Наукову раду. Вона була за-

снована трохи згодом згідно з Постановою РНК УСРР від 21 квітня 1936 р. на чо-

лі з наркомом землеробства УСРР Л.Л. Паперним чисельністю 81 особа [650]. Се-

ред інших рішень Постанови РНК УСРР та ЦК КП(б)У від 29 вересня 1935 р. – 

створення сектору наукових установ у складі 20 осіб, а також направлення групи 

кращих кваліфікованих агрономів, зоотехніків та інженерів-механізаторів, які ма-

ли трирічний стаж практичної діяльності, для роботи в НДУ. Здається, що політи-

чні репресії, розпочаті наприкінці 20-х рр. минулого століття, які практично щорі-
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чно «забирали» 60–70 представників аграрної еліти УСРР, неминуче впливали на 

питання кадрів. Пробуксовуюче будівництво соціалістичного села потребувало не 

тільки партійно підкованих романтиків, але і фахівців своєї справи. 

На виконання рішень Постанови РНК СРСР від 1 лютого 1935 р. НКЗ УСРР 

була затверджена відповідна сітка НДУ із мережею, що деякою мірою і якісно та 

за наповненням відрізнялася від затвердженої союзними органами влади, а саме: 

1) Український НДІ економіки сільського господарства (м. Харків); 

2) Український НДІ соціалістичного землеробства (м. Київ та м. Харків); 

3) Український НДІ зернового господарства (м. Дніпропетровськ); 4) Український 

НДІ механізації та електрифікації сільського господарства (м. Харків); 

5) Український НДІ гідротехніки і меліорації (м. Одеса); 6) Український НДІ лісо-

вого господарства й агромеліорації (м. Харків); 7) Український НДІ плодоягідного 

господарства (м. Київ); 8) Український НДІ виноградарства (м. Одеса); 

9) Поліська науково-дослідна станція з агротехніки та селекції картоплі і зернових 

Полісся (ст. Ірша); 10) Український НДІ тваринництва; 11) Український НДІ екс-

периментальної ветеринарії; 12) Київська дослідна станція із тваринництва 

(м. Біла Церква); 13) Птахівнича дослідна станція (м. Кам’янець-Подільський); 

14) Українська науково-дослідна станція із бджільництва; 15) Київська обласна 

станція бурякового і зернового рільництва (м. Миронівка); 16) Чернігівська обла-

сна дослідна станція бурякового і зернового рільництва (смт. Носівка); 

17) Вінницька обласна дослідна станція бурякового і зернового рільництва; 

18) Харківська обласна дослідна станція бурякового і зернового рільництва; 

19) Одеська обласна дільниця. Організаційно діяльність всіх 165 галузевих НДУ 

знову здійснювалася триступенево: НДІ (19) – дослідна станція (47) – опорний 

пункт (99). Всі перераховані інституції забезпечували науково-методичне керів-

ництво відповідного напряму досліджень. Так, об’єднаний УкрНДІ соціалістично-

го землеробства за рахунок УкрНДІ рослинництва, УкрНДІ захисту рослин та Ук-

рНДІ агроґрунтознавства та хімізації сільського господарства після виходу наказу 

НКЗС СРСР від 1 лютого 1934 р. почав активно науково обґрунтовувати заходи 

щодо правильного або раціонального використання добрив для бурякових МТС і 
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колгоспів. Згідно із цим документом потрібно було в конкретних умовах кожному 

колгоспу зони бурякосіяння, відповідно до кожного поля сівозміни, скласти ґрун-

тово-агрохімічні карти і плани застосування добрив. Одним із перших системних 

такого типу досліджень стало створення монографічного нарису у 29 колгоспах 

Смілянської МТС із загальною площею 29960,7 га. Для вивчення ефективності дії 

мінеральних добрив залежно від типів ґрунтів і супутніх умов сівозмін, УкрНДІ 

соцземлеробства ще у 1934 р. заклав 30 тимчасових дослідів [514]. Отримані ре-

зультати стали першоосновою для складання не тільки ґрунтових та агрохімічних 

карт, а й розроблення системи заходів ефективного ведення сільськогосподар-

ського виробництва для кожного колгоспу, що входив до Смілянської МТС Київ-

ської області. Те саме було зроблене практично для всіх МТС УСРР зони буряко-

сіяння, що значно підвищувало авторитет у площині практичних здобутків НДУ в 

питаннях наукового супроводу ведення вітчизняного сільського господарства. 

Якщо перші п’ять років 30-х років минулого століття для галузевого дослід-

ництва пройшли під знаком, в першу чергу, агроґрунтознавства, то друга полови-

на – механізації сільського господарства. Так, УкрНДІ механізації сільського гос-

подарства в 1938 р. максимально забезпечував власними розробками раціональне 

використання тракторів ЧТЗ(С-65), СТЗ-НАТі та Універсал – 3. Для завантаження 

інститутом розроблено: 1) три типи корпусів швидкісних плугів і сівалки для 

швидкості 10 км на годину, 2) відпрацьовано використання «Універсалу» для 

звужених міжрядь. Крім того, створено комбайн для збирання проса, кукурудзи та 

інших культур, а також так званий Північний комбайн для польових робіт на По-

ліссі. З 1938 р. інститут почав випускати серію соломо-половокопичників для 

комбайнів «Комунар» і «Сталінець». У попередньому році науковці установи роз-

робили та випробували пристрій для збирання вилеглих хлібів. Серед інших здо-

бутків: конструктивна розробка і виготовлення машин для збирання бавовника; 

туковисівного апарату; ґрунтопоглиблювачів, передплужників і понять для плу-

гів; тракторного культиватору-пароочисника; контрольних приладів для МТС; 

нові типи вітродвигунів та бурякокопичників, а також нові методи ремонту трак-

торів, сільськогосподарських машин і механізмів та спрацьованих деталей [303, 



326 

 

c. 87–89]. Не меншу актуальність мали технічні розробки фахівців Київського 

СГІ, які провели виробничу перевірку електронного агрегату «В-1» конструкції 

Всесоюзного НДІ електрифікації сільського господарства у Москві. В УСРР їх 

почали застосовувати з 1930 р. шляхом створення першої в СРСР Канцерівської 

електро-машинно-тракторної станції (наприкінці 1933 р.). Її техніко-теоретичну і, 

головне – практичну діяльність забезпечувала Дніпропетровська філія ВІЕСГ. Се-

ред її розробок електронний агрегат на базі трактора «Інтернаціонал» або Ф-1 

конструктора Фоменка, який за рік обслуговував площу 840 га. При цьому еконо-

мія від його використання дорівнювала 15 крб. [407, c. 59–64]. Усі ці технічні роз-

робки сприяли підвищенню авторитету галузевого дослідництва, особливо на фо-

ні іноземної безальтернативності, й забезпечували можливість подальшого розви-

тку сільськогосподарської дослідної справи як організації за рахунок зміцнення 

потенціалу, в першу чергу, рільничих інституцій. 

Слід наголосити, що перед німецько-радянською війною в УРСР, завдячую-

чи продуманій державній підтримці, вдалося значно підвищити не тільки рівень 

освіченості населення, а й наповнити досягнення національною формою і соціалі-

стичним змістом сприйняття дійсності. Так, у початкових, середніх і вищих нав-

чальних закладах республіки навчалось близько 6 млн дітей. Витрати на освіту 

збільшились на душу населення з 1 крб. 70 коп. до 100 крб. у 1938 р. При кол-

госпах було відкрито майже 16 тис. будинків культури, при яких функціонувало 

близько 9 тис. гуртків художньої самодіяльності. В будинках культури працювало 

понад 6 тис. кіноустановок. Інформаційно радянську політику партії висвітлюва-

ли періодичні друковані видання. Якщо до революції 1917 р. видавалося 198 газет 

і одна з них українською мовою, то на 1938 р. їх кількість досягла 1211 з тиражем 

понад 80 млн, у тому числі більше 61 млн примірників українською мовою [609, 

c. 10]. Серед інших чинників, що сприяли запровадженню кращих досягнень, слід 

назвати всесоюзні та всеукраїнські конкурси, особливо – виставки досягнень. 

Величезне пропагандистське значення для подальшого розвитку галузевого 

дослідництва в країні мала діяльність  ВСГВ у Москві, яка відкрилася 1 серпня 

1939 р. Вона фактично підсумувала зроблене науковцями щодо підвищення про-
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дуктивності вітчизняних полів і ферм за період після аналогічної виставки 1923 р. 

Нова виставка тільки від УРСР отримала 73000 заявок на участь. Вона продемон-

струвала сталі зміни пріоритетів у господарюванні. Так, якщо виставка 1923 р. 

пропагувала знищення бурʼянів на землях дрібних одноосібних селянських госпо-

дарств, утеплення приміщень для худоби гноєм, боротьбу із черезсмужжям і роз-

киданістю полів, то на виставці 1939 р. вже показано переваги нових агрозаходів 

на технічній основі з використанням вітчизняних тракторів і машин, а не на кінній 

тязі; травопільних сівозмін; суцільних прополювань посівів, весняного борону-

вання озимини, внутрішньосортового схрещування, яровизації та багатьох інших 

агроприйомів, що застосовувались у широкому масштабі. Мова йшла про 25350 

колгоспів, 1016 МТС та 814 радгоспів, на полях яких працювало 90 тис. трактор-

них сівалок, багато бурякопідкопувачів та інших складних технічних машин і 

знарядь [609, c. 7]. На цей час 99% від усієї посівної площі селянських госпо-

дарств, а це 34,9 млн га належали колгоспам і 98,6% валової продукції сільського 

господарства давало соціалістичне виробництво [737, c. 10]. Мало того, завдячу-

ючи державному організаційному законодавчому регулюванню, засів полів поча-

ли проводити з максимальним використанням сортового насіння. Серед такого 

типу документів потрібно виділити Постанову РНК СРСР від 29 червня 1939 р. 

«Про заходи по поліпшенню насіння зернових культур», якою передбачено ство-

рення державної сортовипробувальної сітки в країні у складі 1055 дільниць, по 

одній на 2–3 райони, з подібними грунтовими і природно-кліматичними умовами 

[38, c. 32]. Згідно з прийнятим документом відбулись організаційні зміни у веден-

ні селекційно-насіннєвої справи за трьома напрямами: перший – виведення нових 

сортів займаються селекційні станції, другий – випробування сортів здійснюють 

міжрайонні сорто-випробувальні дільниці і третій – розмноження та поширення 

сортів найбільш цінних за своїми господарськими якостями. 

Не менше значення відіграла Постанова РНК і ЦК ВКП(б) «Про заходи по 

розвитку громадського тваринництва в колгоспах» від 8 липня 1938 р., якою пе-

редбачено виділення урядом на розвиток тваринництва 197 млн крб. кредиту, 

придбати 62800 голів племінної великої рогатої худоби, 95 тис. племінних свиней, 
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67500 племінних овець, у тому числі в дослідницьких фермах. Крім того, колгос-

пники республіки отримали на ліквідацію безкоровності 77,4 млн. крб. кредиту й 

закупили 1908100 корів і телиць, 7916 тис поросят та 700 тис. овець [815, c. 3]. 

Невипадково на ВСГВ у Москві 1939 р. здобутки окремих господарств УРСР як 

по удоях, так і приростах тварин відмічені почесними дипломами та медалями. 

Щодо галузевих НДУ республіки, то найбільше на виставці було репрезен-

товано Українським НДІ соціалістичного землеробства [884, c. 26–29]. Від Виста-

вкому отримали відзнаки: 1) зав. лабораторією бактеріальних добрив, кандидат с.-

г. наук Б.М. Левантовська за вивчення ефективності застосування виготовленого в 

лабораторії біодинаміки інституту протягом 1935–1937 рр. бактеріального препа-

рату – нітрагіну для бобових культур в УРСР; 2) завідувач сектору агроґрунто-

знавства, доктор с.-г. наук Г.Г. Махов – за карту ґрунтів зони бавовносіяння, що 

була видана разом з «Довідником агронома-бавовняра» у 1936–1937 рр., а також 

монографії «Агро-виробнича характеристика ґрунтів зони бавовносіяння УРСР» 

(1937) та «Дослідження грунтів колгоспів хатами-лабораторіями» (у співавторстві 

з Питулько О.М., 1937 р.); 3) заступник директора з наукової роботи, професор 

О.Т. Калачиков – за способи практичного використання нових добрив-

мікроелементів (бора, марганцю) на темнокаштанових, малосолонцюватих сугли-

нкових ґрунтах як безпосередньо під бавовник, так і за післядію на ячмінь, що за-

безпечувало прибавку зерна 2 ц/га; 4) агрономи-інженери Г.І. Фіщенко та 

П.Ф. Присяжнюк – сконструювали новий тракторний навісний обприскувач 

(УНДІСОЗ-ФП) та машину для підживлення сільськогосподарських культур «Пі-

дкормка-ФП». Згідно з відповідною Постановою РНК УРСР та ЦК КП(б)У, з 1938 

р. обидва агрегати почали масово виробляти як в УРСР, так і в інших республіках; 

5) старший науковий співробітник інституту, кандидат с.-г. наук Ф.М. Бровенко – 

за відпрацювання агротехніки висіву післяжнивного люпину насінням урожаю 

поточного року, що стало реальним внеском виконання рішень січневого Плену-

му ЦК КП(б)У 1936 р. щодо охоплення до 1938 р. люпинізацією всієї площі безс-

труктурних ґрунтів Полісся, а до 1940 р., згідно з планом зернового управління 

НКЗ СРСР, ставилося завдання засіяти в республіці люпином 1 млн га. Серед ін-
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ших розробок УкрНДІ соцземлеробства, що, на жаль, не потратили на виставку в 

Москві, але були завершені наприкінці 1939 р. – карта ґрунтів УРСР з текстом аг-

рономічної характеристики ґрунтів [417, c. 64]. Вона давала можливість всім зе-

мельним органам, МТС, колгоспам і радгоспам правильно визначати дозування 

внесення мінеральних добрив, планувати їх завезення і розміщувати сільськогос-

подарські культури з урахуванням типів ґрунтів. 

Успіхи вітчизняних учених на благо народного господарства країни всіляко 

підтримувалися на загальнодержавному рівні і, відповідно й на республікансько-

му. Центральна влада все більше повноважень з цього приводу віддавала Києву. 

Так, на виконання Постанови РНК СРСР від 11 листопада 1937 р. (ЗЗ СРСР 

1937 р. №72, ст. 349) уряд УРСР прийняв власну постанову від 7 січня 1939 р. 

щодо ліквідації з 15 грудня 1937 р. у своєму апараті посади уповноваженого Ко-

місії сприяння вченим РНК СРСР при РНК УРСР [129]. Українському уряду пе-

репідпорядковувалася низка санаторно-курортних закладів із підсобними госпо-

дарствами, виділялися додаткові кошти на капітальні витрати для цих цілей, Київ-

ський будинок учених Секції наукових працівників при обласному комітеті Сою-

зу робітників вищих шкіл і наукових працівників – для «…організації виховної 

роботи серед наукових працівників Києва», а також цієї ж структури передавався і 

Будинок відпочинку у Голосієві. 

У № 6 журналу «Радянська агрономія» за 1939 р. академік 

П.Н. Константинов у своїй статті виніс на розсуд широкої громадськості питання 

про реорганізацію мережі сільськогосподарських дослідних установ країни. У ній 

автор доводив, що ВАСГНІЛ потрібно вивести з-під опіки профільного наркомату 

й підпорядкувати РНК СРСР. Серед інших названих ним восьми хиб щодо неза-

довільної діяльності ВАСГНІЛ, що так і не змогла достойно розгорнути роботу 

після реорганізації в 1934 р., на перше місце він поставив «… відсутність ув’язки 

в роботі ВАСГНІЛ з Академією наук СРСР. Як наслідок, параліч у роботі інсти-

тутів (генетики, фізіології, біохімії, біології, мікробіології, ґрунтознавства та ін.)» 

[438, c. 23]. Стаття викликала жваву дискусію. Так, М. Власенко теж висловив 

думку, що «… ВАСГНІЛ має бути при РНК СРСР…», бо «… Академія від дня 
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свого існування була і є придатком апарату НКЗ СРСР, до того ж безправним…», 

і додав: «… у нашій країні сільськогосподарською наукою займається ціла низка 

інших наркоматів і «низовці» видно було, як упродовж деяких років ВАСГНІЛ 

робила спробу долучитися до роботи інших наркоматів, що займаються сільським 

господарством, але вона йшла на це по мірі «закликів», бо багато керівничих ро-

бітників цих установ розглядали її як вузько відомчий апарат НКЗ СРСР». Він ро-

бить висновок: «Організаційний стан сільськогосподарської науки у нас в СРСР 

на сьогодні не вкладається в жодну схему» [274, c. 82]. М. Власенко запропонував 

нову структуру існування вітчизняного галузевого дослідництва, а саме: 

«1. ВАСГНІЛ знаходиться при РНК СРСР, керує сільськогосподарською дослід-

ницькою роботою усіх наркоматів, що займаються сільським господарством. Ін-

ститути ВАСГНІЛ і Академії наук СРСР, що ведуть тотожну роботу, для усунен-

ня паралелізму повинні бути злиті і за родом робіт залишені у складі однієї з ака-

демій; 2. …На чолі збережених інститутів ВАСГНІЛ в якості керівників повинні 

бути академіки. Разом з тим, для усунення зайвої інстанції, кожен інститут, що 

входить безпосередньо до ВАСГНІЛ, має не тільки очолюватися академіком, а й 

академік – керівник інституту – повинен бути й головою галузевої секції; місцем 

його роботи повинен бути інститут, тоді структура вийде зрозуміліша і чіткіша. 

Вона буде мати такі ланки: а) обласні (крайові) дослідні станції (одна або декіль-

ка) на область (край) з підпорядкуванням їм місцевої мережі; б) сектор сільсько-

господарської науки крайзо (облзо); в) відділ сільськогосподарської науки Нарко-

мату Союзу; г) секція ВАСГНІЛ (інститут) відповідної галузі; д) Президія 

ВАСГНІЛ і нарком остаточно вирішують питання їх компетенції і правових пов-

новажень, узаконених урядом в галузі сільськогосподарської науки» [274, c. 84].  

Здається, що заклики провідних учених-аграріїв щодо реформування органі-

зації галузевого дослідництва почули відповідальні від влади. Так, на виконання 

Постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 5 грудня 1939 р. «Про структуру НКЗ 

СРСР, НКЗ РСФРР та УРСР, НКЗ автономних республік, крайових, обласних і 

районних земельних відділів» 31 грудня 1939 р. РНК УРСР та ЦК КП(б)У прийн-

яла власний документ «Про структуру НКЗ УРСР», згідно з якою прийнято рі-
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шення «реорганізувати апарат НКЗ УРСР за виробничо-територіальним принци-

пом». Це відбулося з метою керівництва сільським господарством, роботою МТС 

і організаторсько-господарським управлінням колгоспів. Засновані сім виробни-

чо-територіальних управлінь: 1) Центрального Лісостепу (Київська, Вінницька, 

Кам’янець-Подільська області); 2) Східного Лісостепу (Харківська, Полтавська, 

Кіровоградська); 3) Півдня (Одеська, Миколаївська, Запорізька області та Мол-

довська АРСР); 4) Південно-Східне (Дніпропетровська, Сталінська, Ворошиловг-

радська); 5) Полісся (Житомирська, Чернігівська, Сумська); 6) Північно-Західне 

(Волинська, Ровенська, Тернопільська); 7) Західного Лісостепу (Станіславська, 

Львівська, Дрогобицька області). У кожному з них були створені виробничі і спе-

ціальні управління: 1) тваринництва, 2) конярства, 3) ветеринарне, 4) сортове, 

5) плодоовочеве, 6) меліорації, 7) землеустрою, 8) агротехніки і механізації сіль-

ського господарства, 9) ВНЗ і технікумів, 10) підсобних колгоспних підприємств і 

борошномельних та 11) птахівництва. При наркоматі були ліквідовані структурні 

підрозділи у вигляді управлінь: зернове, бурякове, бавовняне, лляно-конопляне, 

тютюнове, лісове, машинно-технічне, планово-фінансове, по боротьбі зі шкідни-

ками та хворобами сільськогосподарських рослин, обліку і звітності та спецвідділ. 

Разом із Державною комісією із сортовипробування овочевих, баштанних культур 

і кормових коренеплодів, Державною карантинною інспекцією, технічною радою, 

видавництвом колгоспної та радгоспної літератури «Держсільгоспвидав», газета-

ми «Колгоспник України» та «Тваринництво України» залишився і сектор НДУ. 

Згідно з п. 6 згаданої постанови, останній підрозділ залишився без змін «… до ор-

ганізації філіалу ВАСГНІЛ» [660]. За одними даними, у 1940 р. створено Оргко-

мітет із заснування галузевої академії. Згідно з іншими таке відбулося 12 лютого 

1941 р. і в Києві було створено Українську філію ВАСГНІЛ [256, c. 434].  

Постановою РНК УРСР № 156 від 12 лютого 1941 р. «Про надання матеріа-

льно-технічної бази Українському філіалу Академії сільськогосподарських наук 

ім. В.І. Леніна» новоутворенню передаються будівлі, експериментальна майстер-

ня і польова ділянка Інституту наукових методів сівби НКЗС УРСР. Параграфом 2 

документу установу ліквідують [638, арк. 74]. Іншою Постановою РНК УРСР 
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№ 170 від 13 лютого 1941 р. «Про Організаційне Бюро Українського філіалу Все-

союзної академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна. (ВАСГНІЛ)» затвер-

джено первісний склад відновленої Академії на чолі із М.О. Ольшанським (1908–

1988). Його заступниками призначено В.Я. Юрʼєва, С.Х. Дуку і П.В. Рудницького, 

а вченим секретарем – А.Г. Утєхіна. Серед членів оргбюро: В.Ф. Старченко, 

В.П. Поспєлов, Ф.Г. Луценко, В.М. Рабінович та І.Д. Колеснік [639, арк. 24]. За 

одними даними, свою діяльність філія так і не розпочала, а за іншими розпочала з 

12 лютого 1941 р. [256, с. 434]. На жаль, достовірних даних про діяльність Укра-

їнської філії ВАСГНІЛ не виявлено. 

До початку бойових дій, 22 червня 1941 р., загальна мережа НДУ системи 

НКЗ УСРР налічувала 10 НДІ, ЦНСГБ, 28 дослідних станцій, 16 дослідних полів 

та 42 опорних пункти. Крім того, функціонувало 2 інститути, 6 дослідних станцій 

та понад 20 опорних пунктів Наркомату харчової промисловості та 3 НДІ, 6 стан-

цій по лінії НКЗ СРСР, або все разом – 134 установи. Окремо слід розглянути 

процес розгортання науковості в діяльності ЦНСГБ, яка після прийняття Поста-

нови РНК УРСР «Про постачання найважливіших державних книгосховищ УРСР 

виданнями, що виходять на території УРСР, і про доставку обов’язкових і сигна-

льних примірників друкованих видань» від 27 грудня 1939 р. на виконання анало-

гічного документа по лінії РНК СРСР від 10 листопада 1939 р. за № 1854, почала 

отримувати один примірник усіх галузевих видань, що виходили на території 

УРСР [649]. Їх популяризація здійснювалася через підготовку та видання ретро-

спективних науково-допоміжних бібліографічних покажчиків по проблемах. До 

прийняття документа, згідно із попередньою постановою РНК від 21 березня 

1934 р. «Про забезпечення важливіших державних книгосховищ виданнями, що 

виходять на території УРСР» (ЗЗ УРСР, 1934, №16, ст. 127), ЦНСГБ не потрапила 

в цей перелік і була не спроможна повноцінно виконувати функції з інформацій-

но-бібліотечного супроводу наукового сільського господарства УРСР. 

По лінії НКЗС УРСР з його 97 дослідницькими інституціями на фінансу-

вання за п’ятьма основними групами наукових проблем (рільництво, плодоовочі-

вництво, тваринництво, механізація, сільськогосподарські меліорації) виділялося 
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17 023 тис. крб. Проте, на думку заступника НКЗ УРСР Ф.Г. Луценка та началь-

ника сектору НДУ відомства О.Т. Калачикова, не забезпечено повноцінної діяль-

ності щодо розв’язання поставлених завдань, тому що «… вся мережа НДУ НКЗС 

УРСР не об’єднувалась єдиним науково-методичним центром, що значною мірою 

ускладнювало, а за окремими питаннями унеможливлювало зведення наукових 

висновків по роботі усіх НДУ України» [446, c. 363–370]. 

Слід наголосити, що в історії становлення сільськогосподарської дослідної 

справи на українських землях  до початку німецько-радянської війни продовжу-

вали існувати інституції, діяльність яких достойно не оцінена в загальному істо-

ричному контексті, в першу чергу, з причини їх функціонування на територіях, 

що входили, наприклад, до складу Чехословаччини. Особливе місце у цьому 

зв’язку належить Українській Господарській Академії (УГА), створеній 22 квітня 

1922 р. у м. Подєбради поблизу Праги, яка здійснювала свою галузеву науково-

освітню діяльність до 1935 р. як приватний ВНЗ при Міністерстві землеробства 

Чехословаччини. Її поява багато в чому зобов’язана особистим баченням вирі-

шення національного питання в країні першого президента Чехословаччини з 

28 жовтня 1918 р. професора Т. Масарика. Крім УГА, за його підтримки були 

створені Український університет, Педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, Ін-

ститут суспільствознавства та інші національні заклади й культурні установи 

[405, c. 11]. Організаційна побудова УГА складалася з 33 профільних кабінетів, 

2 дослідних ферм, 1 лісового розсадника, метеорологічної станції, 

4 термінологічних комісій та 2 навчальних кооперативів. Поряд із виконанням ос-

новних освітянських функцій, провідні вчені, серед яких потрібно назвати 

К. Мацієвича, Ю. Русова, Б. Іваницького, В. Тимошенка, першого міністра сільсь-

кого господарства України Б. Мартоса, І. Шовченіва та ін., широко репрезентува-

ли національну ідею через численні публікації, передусім у «Записках УГА» для 

потреб як України, так і Чехії. Тільки на 1 січня 1931 р. було видано близько 

29 тис. публікацій  [437, c. 76–79]. Новітні відкриття українських учених цього 

закладу відзначалися численними медалями та дипломами різних виставок Чехос-

ловаччини у 20–30-х рр. минулого століття.  
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Після початку німецько-радянської війни за розпорядженням уряду країни 

переважна більшість галузевих НДУ УСРР були евакуйовані у тил (Узбецька, Ка-

захська, Туркменська, Таджицька, Киргизька республіки). Частина з них віднови-

ла свою діяльність за власною ініціативою працівників (наприклад, КСГІ – авт.) і 

за згодою окупаційної влади. Їх діяльність, у першу чергу, під політичними гас-

лами була націлена на максимальне сприяння перемозі над ворогом, де сільсько-

му господарству та галузевій науці відводилось завдання забезпечення продово-

льством фронту і тилу. Серед ініціатив окупантів – відновлення діяльності УАН у 

Києві на чолі з академіком В.В. Плотніковим у жовтні 1941 р. і її закриття у січні 

1942 р. після перших суттєвих поразок на фронтах. Провал плану «Барбароса» 

щодо миттєвої перемоги у війні з СРСР спонукав окупантів внести певну систем-

ність в організацію наукового забезпечення ведення сільського господарства, зде-

більшого, як не дивно, побудованого на колгоспних принципах. 

Відтак, окупаційна влада 13 жовтня 1942 р. засновує крайове відомство з 

питань сільськогосподарських наук і навчання. Наступним кроком стало ство-

рення 25 серпня 1943 р. крайового дослідницького центру в Києві із філією у 

Херсоні для координації діяльності 11 крайових інститутів «… з метою спряму-

вання українських досліджень на важливі воєнні завдання освоєння країни і про-

довження у рейхскомісаріаті України інших наукових досліджень та необхідністю 

керувати передусім господарчими питаннями ведення війни…». Пункт 1 докуме-

нта зобов’язував проводити всі дослідження «… під керівництвом німецьких нау-

ковців». Крім того, у п. 3 вказувалося, що «… для сприяння особливо важливому 

для ведення війни сільськогосподарському освоєнню країни, сільськогосподарські 

дослідження потребують уніфікованого керівництва», і для цього було створено 

окрему «Спеціальну групу сільськогосподарських досліджень» [534, с. 573–577]. 

До неї увійшли: 1) Крайовий інститут сільськогосподарського і виробничого гос-

подарства з дослідним центром для «agrarordnung» у Києві; 2) Крайовий інститут 

сільськогосподарської ботаніки у Києві; 3) Крайовий інститут ґрунтознавства, 

живлення рослин та рільництва у Києві із станцією в Умані; 4) Крайовий інститут 

рослинництва у Києві на Батиєвій горі зі станціями в Умані та Полтаві; Крайовий 
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інститут вирощування та розведення фруктів та овочів у Києві (Китаєво) зі стан-

цією в Умані; 6) Крайовий інститут агрокультури та торф’яного господарства у 

Сарнах; 7) Крайовий інститут з питань захворювання рослин та тваринних шкід-

ників у Києві зі станцією в Умані; 8) Крайовий інститут тваринництва зі станція-

ми у Боярці та Заваричах; 9) Крайовий інститут рибництва зі станціями у Горис-

тому, Малій Салтановці та Пущі-Водиці; 10) Крайовий інститут досліджень про-

дуктів харчування у Києві та 11) Крайовий інститут сільськогосподарської техні-

ки у Києві. Крім того, філія у Херсоні мала власних шість крайових інститути. 

Серед усіх перерахованих інституцій дослідницькою активністю виділявся Кра-

йовий Інститут ґрунтознавства, живлення рослин та рільництва у Києві на чолі з 

Г.Г. Маховим. Серед його здобутків  – створення у 1942 р. кольорової карти її 

грунтів у масштабі 1:750 000 з описом їх походження, фізичних властивостей, хі-

мічного складу та родючості із вказівкою можливих заходів для підвищення їх 

продуктивності [902, арк. 1–3; 239]. Її першоосновою стала схематизована чорно-

біла карта ґрунтів у масштабі 1:2 000 000. Перша з них була згодом надрукована з 

поясненнями до неї у №8 від 15 квітня 1943 р. журналу «Німецький фермер в Ук-

раїні» й отримала Велику золоту медаль на міжнародній виставці в Чехословач-

чині в 1944 р. Виготовлена за даними Г.Г. Махова і під редакцією доцента 

О. Зігеля карта ґрунтів України була побудована на основі класифікації і номенк-

латури ґрунтів УРСР, виконаних співробітниками Українського НДІ соціалістич-

ного землеробства у 1936 р. на чолі з О.Т. Калачиковим [552, арк. 323–324], та ка-

рти ґрунтів республіки, що вийшла у 1934 р. за редакцією О.Н. Соколовського у 

масштабі 1:1 000 000 [76, с. 23]. 

Після визволення територій УРСР від німецьких окупантів досить швидко 

відновила свою роботу низка галузевих НДУ. Так, згідно з Постановою РНК 

УРСР № 545 від 13 грудня 1943 р. офіційно розпочали діяльність: Український 

НДІ соціалістичного землеробства у Харкові на чолі з М.А. Центилович-

Ільїнською та його Красноградська селекційно-дослідна станція (директор –

Кожухар В.І.); Український НДІ механізації сільського господарства (Бабук В.Б.) 

та його Експериментальна база; Український НДІ тваринництва (Даниленко І.А.) 
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та підпорядковані йому Чернігівська науково-дослідна станція (Пахучий В.М.), 

Українська науково-дослідна станція птахівництва (Дахновський М.В.) та Експе-

риментальна база в Українці; Український НДІ експериментальної ветеринарії 

(Артюх І.А.) та його Експериментальна база (Крівцун В.С.); Український НДІ аг-

ролісомеліорації (Логгінов Б.І.); ЦНСГБ (Корнєєв О.Ф.); Харківська селекційна 

овочево-картопляна станція (Дорожко О.І.); Сталінська селекційна овочево-

картопляна станція (Поліщук П.М.) та Український філіал Інституту кормів у 

Полтаві (Лолін М.). На серпень 1944 р. через відповідні Постанови РНК УРСР 

(№ 232 від 18 березня 1944 р., № 354 від 14 квітня 1944 р., № 495 від 15 травня 

1944 р., № 678 від 17 червня 1944 р., № 757 від 5 липня 1944 р.) та наказ № 408 від 

20 червня 1944 р. по НКЗ СРСР на перемогу працювало 64 дослідницькі установи 

різного спрямування в основній діяльності [342, арк. 358–360]. Серед них і Пан-

фильське дослідне поле, підпорядковане Українському НДІ меліорації і гідротех-

ніки. Воно відновило свою діяльність, а скоріш продовжило, на чолі з Івженком з 

15 травня 1944 р. Бо під час німецької окупації спеціальні дослідження на експе-

риментальних ділянках проводив професор М.О. Тюлєнєв, результати яких зго-

дом передав у вигляді «Звіту» як до Українського НДІ меліорації і гідротехніки, 

так і АН УРСР. Остання в 1948 р. обрала його своїм членом-кореспондентом [837, 

с. 165], що фактично врятувало вченого від репресій, але не змогла зняти тавра 

калабораціоніста до кінця життя.  

Таким чином, становлення на українських землях радянської влади привне-

сло нові риси до системи галузевого дослідництва. Дослідна справа увійшла до 

кола інтересів винятково держави через центральні, крайові та обласні органи 

влади. В основі розробок була районізація країни для потреб спеціалізації в коле-

ктивному веденні сільського господарства. Почалося масове становлення числен-

них нових дослідних установ і різних агрономічних шкіл, що у 20–30-х рр. ХХ ст. 

деякою мірою дезорганізовувало дослідну справу, особливо в питаннях теорії, не-

зважаючи на появу нових організаційних форм координації досліджень у вигляді 

спеціалізованих НДІ і галузевої академії. За своєю структурою, кадровим потен-

ціалом і статутними завданнями першою повноцінною академічною науковою 
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установою був створений академіком В.І. Вернадським 1 листопада 1918 р. 

СГНКУ при профільному міністерстві Української Держави гетьмана 

П. Скоропадського. За період його діяльності змінювалися форми його організа-

ції, підпорядкування й найменування, але провідною функцією залишалася пов-

ноцінна науково-координаційна діяльність для потреб українського сільського 

господарства. Відповідно до обґрунтування правонаступниці з 1928 р. СГВКУ – 

НКР при НКЗ УСРР організована ВУАСГН у 1931 р. 

Серед найвизначніших здобутків академічної галузевої науки у цей період 

слід виділити проведення агроінвентаризації ґрунтів республіки та їхнє широко-

масштабне вапнування, обстеження та картографування у 3- та 10-верстовому ма-

сштабі територій усіх регіонів українських земель, що входили до складу СРСР, 

які провів Всеукраїнський НДІ ґрунтознавства. У подальшому функції всеукраїн-

ської сільськогосподарської наукової організації виконували: сектор наукових ус-

танов НКЗ (1935–1940), де для науково-методичного керівництва науково-

дослідними установами було створено наукову Раду, Мінсільгоспу УРСР (сектор 

НДУ). У лютому 1941 р. розпочала, але не змогла повноцінно розгорнути свою 

діяльність Українька філія ВАСГНІЛ із-за початку німецько-радянської війни. Під 

час її переважна частина галузевих НДІ була евакуйована, а частина з них функ-

ціонувала для потреб окупаційної влади. В обох випадках вони виконували свої 

завдання для потреб фронту. 

 

4.2. Удосконалення організаційної структури і механізмів функціону-

вання сільськогосподарської дослідної справи в УРСР на тлі суспільно-

політичних змін 1945–1990 рр 

 

Станом на 1 жовтня 1945 р. чисельність мережі НДУ зменшилася до 59-ти 

по 18 областях республіки. Найбільша їх кількість – 13 розташовувалось у Київ-

ській та 12 – у Харківській областях. Полтавська, Кіровоградська, Сумська, Львів-

ська, Чернівецька, Ізмаїльська, Ровенська та Тернопільська області мали їх по од-

ній [799, арк. 139–143]. Однак тільки 17 з усіх установ мали повноцінну експери-
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ментальну базу для проведення польових досліджень та, головне – впровадження 

отриманих результатів [289, арк. 371–376]. З метою якнайшвидшої відбудови на-

родного господарства УРСР, 20 жовтня 1945 р. РНК УРСР і ЦК КП(б)У прийняли 

Постанову «Про організацію у складі АН УРСР Відділу сільськогосподарських 

наук» для «… єдиного керуючого наукового органу сільськогосподарської науки 

для всебічного і повного вирішення теоретичних питань, пов’язаних з підвищен-

ням родючості ґрунту, створенням нових більш урожайних культур, розробкою 

ефективних систем живлення рослин, а також розв’язання завдань сільськогоспо-

дарського машинобудування і тракторобудування». Параграф а п. 1 передбачав 

створення «… підлеглих йому НДУ: а) Інститут фізіології сільськогосподарських 

рослин та агрохімії; б) Інститут генетики і селекції; в) Інститут ентомології і фі-

топатології; г) Інститут лісівництва», а п. 2 підпорядковував новоутворенню вже 

діючі в системі АН УРСР підрозділи: «а) Ботанічний сад; б) лабораторію ґрунто-

знавства, в) лабораторію сільськогосподарського машинобудівництва та проблем 

сільськогосподарської механіки» [638, арк. 4–5]. Дана постановка внесла зміни 

щодо структури АН УРСР, затвердженої Постановою РНК УРСР № 810 від 

17 липня 1944 р. Уперше пропозицію щодо створення цього підрозділу ухвалила 

20 квітня 1945 р. Президія АН УРСР На цьому ж засіданні було засновано відпо-

відну комісію у складі академіка М.М. Гришка (голова) та членів: академіка 

О.І. Душечкіна, членів-кореспондентів АН УРСР В.Ф. Старченка, П.А. Власюка, 

П.С. Погребняка, Я.В. Ролла, М.І. Рубенчика та професора О.П. Маркевича [266, 

арк. 12]. Президія АН УРСР затвердила 4 травня 1945 р. «Положення про Відділ 

сільськогосподарських наук АН УРСР» [483, арк. 13]. Остаточне рішення про йо-

го утворення «… на базі окремих відділів та лабораторій існуючих установ АН 

УРСР…», а також НДУ [268, арк. 94–94 зв.] було прийнято на засіданні Президії 

АН УРСР 24 серпня 1945 р. (протокол № 18). Упродовж свого існування, через 

клопотання Відділу сільськогосподарських наук, АН УРСР створювала низку ор-

ганізаційних новоутворень як загального, так і вузькоспеціалізованого напряму, 

або реорганізовувала вже діючі. Так, у 1948 р. при ньому було створено дві Комі-

сії із: 1) тваринництва і 2) рослинництва. У лютому 1951 р. розпочав свою роботу 
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сектор тваринництва, а з квітня – Інститут агробіології, що територіально підпо-

рядковувався Львівському відділенню АН УРСР. Перед цим, у 1950 р., лаборато-

рію машинобудівництва і сільськогосподарської механіки було реорганізовано в 

Інститут машинознавства та сільськогосподарської механіки. Поряд з дослідними 

установами Відділу сільськогосподарських наук АН УРСР працювала мережа з 

129 одиниць по лінії МСГ УРСР. 

Післявоєнна структура Міністерства землеробства УРСР деякою мірою 

продовжила забезпечувати ведення сільського господарства республіки, розпоча-

ту в грудні 1939 р. за виробничо-територіальним принципом управління. Однак на 

цей час все отримало офіційну структурну побудову у вигляді Головних виробни-

чо-територіальних управлінь, а саме: 1) Центру, 2) Півдня, 3) Південного Сходу, 

4) Північного Заходу, 5) Західних областей (додаток Г16). Організаційно їх діяль-

ність стосовно наукового забезпечення координувало по лінії відомства Управ-

ління НДУ. Науково-методичне керівництво галузевого дослідництва в республіці 

цей підрозділ Міністерства землеробства проводив сполучено із Відділом сільсь-

когосподарських наук АН УРСР. 

Стратегічний план першочергових дій ведення всіх складових держави піс-

ля закінчення німецько-радянської війни намітив Закон «Про п’ятирічний план 

відновлення і розвитку народного господарства СРСР на 1946–1950 рр.», схвале-

ний 18 березня 1946 р. цей документ через 134 пункти по кожній галузі й респуб-

ліці визначив конкретні завдання щодо якнайшвидшого відновлення економіки 

країни. У п. 25 розділу «Сільське господарство» перед галуззю поставлено голов-

не завдання – всебічне підвищення врожайності та збільшення валового збору 

сільськогосподарської продукції на основі поліпшення культури землеробства і 

широкого використання досягнень передової агрономічної науки. Для цього пла-

нувалося в колгоспах і радгоспах відновити й запровадити сівозміни з викорис-

танням посівів травосуміші і злакових багаторічних трав, а також своєчасне під-

нятих і добре оброблюваних парів. Крім того, вказувалося на покращення селек-

ційної і насіннєвої роботи, розвиток виробництва насіння багаторічних трав, а та-

кож широке використання належного обробітку ґрунту та високоякісного обробі-
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тку ріллі. Не менш уваги приділялося сівбі зернових, зернобобових, олійних та 

інших культур високосортовим насінням, а й завершенню переходу до суцільних 

сортових посівів відповідно до плану сортового районування. Для реалізації на-

кресленого пропонувалося розширити внесення органічних і мінеральних добрив 

через максимальне використання засобів механізації. Відповідно до п. 34 перед 

галузевими НДУ основним завданням висувалася: «…розробка заходів, що забез-

печують подальший підйом землеробства, тваринництва та інших галузей сільсь-

кого господарства, стосовно до різних сільськогосподарських зон…» [378]. 

Стосовно УРСР на 1950 р. визначено загальну площу посіву у 30,5 млн га, з 

яких 19,6 млн га відводилось під зернові культури, відповідно під технічні – 2,6 

млн. га, овочеві і картоплю – 2,8 млн га, кормові – 5,4 млн га. Окремо доводились 

площі посіву під цукровий буряк – 830 тис. га та 30 тис. га на зрошенні, в першу 

чергу, для створення міцної кормової бази для тваринництва. Щодо нього на 1950 

р. республіку зобов’язано мати поголів’я сільськогосподарських тварин: коней – 

2629 тис. голів, великої рогатої худоби – 12230 тис. голів, овець та кіз – 6780 тис. 

голів, свиней – 9600 тис. голів.  

Недооцінене значення для основи основ продовольчої безпеки будь-якої 

країни – сільського господарства – після німецько-радянської війни мало прий-

няття Лютневої 1947 р. Постанови Пленуму ЦК ВКП(б) «Про заходи підвищення 

сільського господарства у післявоєнний період» [129]. Сьогодні цей документ 

можна розглядати як деталізовану програму дій для всіх ланок держави для вико-

нання плану відновлення повоєнного народного господарства в якнайшвидші те-

рміни, що, в першу чергу, задекларував Закон «Про п’ятирічний план відновлення 

і розвитку народного господарства СРСР на 1946–1950 р.р.», підписаний 18 бере-

зня 1946 р. Головою Президії Верховної Ради СРСР М. Шверніком та секретарем 

Президії Верховної Ради СРСР А. Горкіним. Особливе значення Постанова мала у 

світлі наслідків посухи 1946 р., що охопила велику територію європейської час-

тини країни і перевершила за негативними наслідками посуху 1921 р. У цій ситу-

ації слід говорити про нищівний голод 1946 р., що не поступався за масштабом 

1932–1933 рр. в УСРР. Незважаючи на декларовані в Постанові тези, що наше 
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сільське господарство перетворилося з відсталого у передове, оснащене сучасною 

технікою, передбачалось зробити надзвичайно багато і не за один чи два роки. У 

загальних конкретних завданнях щодо збільшення продуктивності полів та ферм 

галузеве дослідництво отримало власні практично за всіма напрямами. Зокрема, 

партійні і радянські органи зобов’язувались за п’ять років запровадити у всіх кол-

госпах і радгоспах введення сівозмін із застосуванням травосіяння, з широким ви-

користанням травосумішок бобових і злакових трав. Для виконання всіх планів 

щодо ефективного ведення водного господарства країни, було запроваджено по-

саду заступника міністра сільського господарства з питань іригації і меліорації. 

Параграфом  12 п. IV Постанови сільськогосподарській дослідній справі ви-

значено п’ятирічний план дій, а саме: а) розробка пристосовано до окремих сіль-

ськогосподарських зон СРСР заходів, що забезпечують отримання високих і стій-

ких врожаїв зернових, олійних, технічних, овочевих культур, картоплі і багаторі-

чних трав; заходів із відтворення і підвищення родючості ґрунтів, виведення ви-

соковрожайних сортів сільськогосподарських культур, стійких до посух, морозів, 

шкідників і хвороб; заходів із загального підвищення культури землеробства; 

б) розробка заходів з підйому тваринництва, покращання порід худоби, підви-

щення його продуктивності тощо. Беручи до уваги обов’язкову умову – якнайш-

видше впровадження у виробництво досягнень від ведення сільськогосподарської 

дослідної справи, п. 13 запроваджено організаційне новоутворення – зразкові гос-

подарства, що ведуть свою роботу на основі передової агрономічної науки і виро-

бничого досвіду, які з 1947 р. створювалися при райнасінгоспах для 

«… проведення дослідної роботи з агротехніки сільськогосподарських культур» 

[657]. Наступним пунктом з 1950 р. відновлювалася діяльність ВСГВ за підсум-

ками роботи причетних до розвитку сільського господарства установ і відомств. 

Певно, на виконання вищезгаданої Постанови ЦК ВКП(б) РМ СРСР прийн-

яла власну від 4 лютого 1947 р. за № 210 «Про структуру МСГ Союзу РСР». На її 

реалізацію РМ УРСР запровадила свій документ щодо реалізації поставлених пар-

тією завдань на рівні республіки. У свою чергу, МСГ УРСР у цей час досить кри-

тично оцінило процес управління ним НДУ, яких налічувалося більш 70 НДУ і 
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біля 50 експериментальних господарств при них. Для «… покращення керівницт-

ва НДР…» міністерство вийшло з ініціативою організувати в Києві УАСГН при 

МСГ УРСР» [564, арк. 1–9]. Однак аргументи виявилися непереконливими, а мо-

жливо й, не на часі, і все залишилося без організаційних змін. 

Черговим свідченням державної підтримки вчених-аграріїв країни з боку 

радянського уряду щодо стала Постанова № 2603 від 15 червня 1948 р. «Питання 

ВАСГНІЛ». Згідно з нею, кількість її академіків (дійсних членів) збільшувалась 

ще на 35 осіб, бо після німецько-радянської війни від первісного складу з 

51 дійсних членів залишилося лише 16, а це не відповідало статутним вимогам 

Академії [655]. Серед новообраних академіків ВАСГНІЛ з’явилась плеяда вчених, 

що на той час творили й на українських землях: П.А. Власюк – за напрямом «ґру-

нтознавство і агрохімія», Л.К. Гребень (тваринництво), Д.О. Долгушин (рослин-

ництво) та М.О. Ольшанський (рослинництво). Окремі з них, такі як 

В.П. Бушинський (1885–1959), І.Ф. Василенко (1894–1960), І.Д. Колесник (1900–

1953), М.О. Димо (1873–1959), Є.О. Замарін (1884–1962), Т.К. Кварахцелія (1889–

1951), І.І. Презент (1902–1969), народилися і працювали в галузевих науково-

освітніх закладах України. 

Важкі часи випробувань зазнала вся вітчизняна агробіологічна наука після 

серпневої IV сесії ВАСГНІЛ 1948 року. Її рішення за доповіддю президента Ака-

демії Т.Д. Лисенка стали предметом широкого обговорення 4–6 жовтня 1948 р. на 

розширеному засіданні Президії АН УРСР за участю вчених провідних аграрних 

ВНЗ і галузевих НДІ. Відкриваючи засідання президент Академії, академік 

О.В. Палладін назвав її «… найвизначнішою подією в ідеологічному житті радян-

ського народу», а Т.Д. Лисенка «… Мічуріним наших днів». Крім того, наголосив, 

що «… вейсманізм-морганізм пустив глибоке коріння в інститутах Відділів Біоло-

гічних і Сільськогосподарських наук Академії» та «… більшість установ відділів 

біологічних та сільськогосподарських наук Академії протягом усієї боротьби двох 

напрямів у біології стояли на реакційних антимічурінських позиціях». Серед них 

він згадав академіка І.І. Шмальгаузена, С.М. Гершинзона, М.Д. Тарновського, Си-

того, Вільбергена з Інституту зоології; академіків М.Г. Холодного та Д.К. Зерова, 
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наукового співробітника М.Л. Карпа з Інституту ботаніки; члена-кореспондента 

І.М. Полякова, професора Л.М. Делоне, наукового співробітника Ю.П. Мірюту з 

Інституту генетики і селекції, а також керівників обох відділів Академії – акаде-

міків Д.К. Третьякова та М.М. Гришка. Ще більш деталізовано про заселення 

«вейсманістів-морганістів» в академічних установах розкрили у своїх повідом-

леннях член-кореспондент АН УРСР М.Т. Гулий та академік П.А. Власюк. Підт-

вердили сказане у своїх виступах й інші доповідачі. У заключному слові прези-

дент АН УРСР О.В. Палладін зазначив, що «… основою всієї наукової діяльності 

Академії та її інститутів повинна бути бойова більшовицька партійність…., тільки 

при цій умові ми можемо успішно розв’язати завдання, що стоять перед радянсь-

кими вченими, − у найближчий строк… – випередити науку зарубіжних країн» 

[567]. Наслідком цього зібрання став перегляд планів НДР галузевих НДУ для на-

повнення «вченням Мічуріна-Вільямса-Лисенка». Однак головним результатом 

«дійств» серпневої сесії ВАСГНІЛ 1948 р. стало згортання досліджень у країні в 

напрямі генетики. 

Величезне значення для подальшого розвитку окремих складових галузево-

го дослідництва мала Постанова Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) «Про план по-

лезахисних лісонасаджень, впровадження травопільних сівозмін, будівництва ста-

вків і водойм для забезпечення високих і стійких врожаїв у степових і лісостепо-

вих районах європейської частини СРСР», прийнята 20 жовтня 1948 р. На її вико-

нання проведено широкомасштабні заходи щодо боротьби з посухою, в першу 

чергу, шляхом створення державних захисних лісосмуг і мережі полезахисних лі-

сонасаджень. Вдалося створити захисні насадження у колгоспах, радгоспах і ліс-

госпах, зокрема застосовуючи запропонований Т.Д. Лисенком метод гніздових 

посівів дуба у зоні Степу. На виконання положень вищезгаданої Постанови РМ та 

ЦК ВКП(б) РМ УРСР, з метою поліпшення метеорологічного обслуговування 

сільського господарства, прийняла відповідну постанову 31 грудня 1948 р. Згідно 

з її п. 4, Академія мала забезпечити складання агрокліматичних характеристик 

степових і лісостепових областей УРСР, залучивши для цієї мети НДУ УРСР.  
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Особливо після серпневої сесії ВАСГНІЛ 1948 р. від галузевого дослідницт-

ва в УРСР ще жорсткіше вимагався пошук нових шляхів вирішення як продово-

льчих, так і кормових питань сільського господарства. У ЦДАВО України знайде-

но унікальний документ, датований 15 лютого 1949 р., у вигляді «Довідки про пе-

рший досвід акліматизації тускарори або канадського рису в УРСР» [809, арк. 97–

98]. Як не дивно, його підготував начальник Головного управління у справах мис-

ливського господарства при РМ УРСР Ф. Базалій. Таким чином, ще раз підтвер-

джуючи тезу, притаманну часу розквіту радянської доби – відсутність байдужості 

до всіх складових держави щодо свого подальшого процвітання. Прикладів таких 

рішень особливо у практичній площині вирішення через державне бачення про-

блеми знайдено багато і, головне – все разом досить швидко і успішно вирішува-

лося на рівні окремих інституцій.  

Серед інших організаційних новоутворень цього періоду є поява Інституту 

агробіології як складової Львівського філіалу АН УРСР. Разом з інститутами сус-

пільних наук, геології корисних копалин, машинознавства та автоматики він був 

заснований Постановою РМ УРСР від 24 березня 1951 р. на виконання іншої від 

21 лютого 1951 р. за №457 «Про організацію в м. Львові філіалу АН УРСР» [643]. 

Крім самого інституту, §8 п. 6 біля м. Львів створювалась відповідна експеримен-

тальна база. Поява нової інституції сприяла розгортанню галузевих досліджень 

максимально наближених до потреб регіону. Щодо плану його робіт, то Відділом 

сільськогосподарських наук АН УРСР на перші п’ять років затверджено наступні 

проблеми: 1) запровадження у західних областях республіки травопільної системи 

землеробства (керівники – член-кореспондент АН УРСР Кияк Г.С. та професор 

Козій Г.В.); 2) використання місцевих джерел добрив УРСР (директор Інституту, 

член-кореспондент Лазаренко А.С.); 3) підвищення продуктивності лісів західних, 

Закарпатської і Чернівецької областей УРСР (академік АН УРСР Погребняк П.С. 

та канд. біологічних наук Третʼяк Ю.Д.); 4) флора і рослинність УРСР і суміжних 

територій (Лазаренко А.С., доктор біологічних наук Хржановський В.Г.); 5) обмін 

речовин у сільськогосподарських тварин в умовах відгодівлі і при різних захво-

рюваннях (член-кореспондент АН УРСР Гжицький С.З.); 6) фауна УРСР і її істо-
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рія (член-кореспондент АН УРСР Маркевич А.П. та кандидат біологічних наук 

Страутман Ф.І.); 7) вивчення закономірностей онтогенетичного і філогенетичного 

розвитку рослин (кандидат біологічних наук Балабай П.А.).  

Про такіж наміри подальшого впливу на зміцнення мережі галузевих НДУ 

Відділу сільськогосподарських наук АН УРСР свідчить й протокол № 26 засідан-

ня Президії Академії від 13 липня 1951 р. Доповідач – академік П.А. Власюк, по-

силаючись на Постанову Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 30 березня 1951 р. 

про посилення НДР у галузі зрошувального землеробства, гідротехніки і меліора-

ції, електрифікації сільського господарства та інших робіт, пов’язаних із будівни-

цтвом Південно-Українського та Північно-Кримського каналів, запропонував ро-

зширити мережу галузевих НДУ при Відділу сільськогосподарських наук. Прези-

дія одноголосно проголосувала за створення: 1) Інституту рослинництва в Києві 

на базі Всесоюзного НДІ цукрових буряків; 2) Інституту зрошувального земле-

робства у Києві на основі Українського НДІ гідротехніки і меліорації МСГ УРСР 

та Українського НДІ бавовництва Міністерства бавовництва УРСР; 3) Інституту 

зоотехнії у м. Києві на базі Всесоюзного НДІ акліматизації і гібридизації тварин з 

передачею до нього Київської обласної станції тваринництва з радгоспом «Тере-

зине»; 4) Інституту ґрунтознавства в м. Харків на основі лабораторії ґрунтознавс-

тва АН УРСР. Другим пунктом постанови висловлювалася пропозиція щодо ор-

ганізації в системі МСГ УРСР НДІ: економіки і організації сільського господарст-

ва та електрифікації сільського господарства у м. Києві. Останній проект не отри-

мав підтримки уряду, але свідчив про значні здобутки як окремих учених-аграріїв, 

так і інституцій на ниві галузевого дослідництва на початку 50-х років ХХ ст. 

Усе разом, поряд з іншими досягненнями вітчизняних учених-аграріїв, дало 

підстави РМ УРСР своєю Постановою № 1566 від 30 грудня 1956 р. «Про органі-

зацію УАСГН при МСГ УРСР» вдруге відродити академічну організаційну побу-

дову сільськогосподарської дослідної справи на чолі з академіком П.А. Власюком 

(1905–1980). Її відновлення стало логічним продовженням системи організацій-

них заходів з боку держави щодо реалізації Постанови ЦК КП України та РМ 

УРСР за № 524 від 10 травня 1956 р. «Про заходи з поліпшення роботи НДУ з 
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сільського господарства». У свою чергу, вона адаптувала до умов УРСР відповід-

ну Постанову ЦК КПРС і РМ СРСР від 14 лютого 1956 р. за № 253 щодо реаліза-

ції рішень ХХ з’їзду КПРС у зв’язку з тим, що результати наукових досліджень у 

галузі сільського господарства все ще не задовольняють зростаючих потреб кол-

госпного і радгоспного виробництва, до того ж у роботі НДУ та ВНЗ є ще багато 

відчутних недоліків. Для вирішення поставлених завдань п. 3 документу вимагав 

удосконалення роботи наукових рад як органу колективного керівництва дослід-

ною роботою шляхом творчих дискусій з вільним обміном думок, критики і само-

критики», а також планування та координування НДР, методики досліджень, ве-

дення документації, аналіз та оформлення результатів дослідних робіт. З цією ме-

тою обов’язковою умовою стає перевірка наукових висновків і пропозицій щодо 

вирішення галузевих проблем у науково-дослідних господарствах. 

Крім того, п. 5 передбачалося обов’язкове призначення на посади наукових 

працівників НДІ, дослідних станцій, полів та опорних пунктів виключно через 

спеціальні конкурси, що має проводити МСГ УРСР через кожні 3–5 років. Насту-

пний пункт системно зобов’язав профільне міністерство, Мінкультури та Мініс-

терство вищої освіти УРСР забезпечити щорічне видання галузевої наукової та 

науково-популярної літератури. Параграфом б п. 7 звелів Київському та Харківсь-

кому університетам з 1957 р. проводити місячні курси для освоєння працівниками 

НДУ нових методів наукових досліджень із використанням сучасних досягнень 

математики, фізики, хімії, біології. Але найважливішим пунктом щодо організації 

ведення сільськогосподарської дослідної справи в УРСР став 8-й, яким відновлю-

валася діяльність державних ОСГДС у всіх областях республіки, крім Київської, 

Львівської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, де їх функції поклада-

лися на НДІ, розташовані в цих регіонах. При цьому новоутворені установи під-

порядковувалися обласним управлінням сільського господарства і фінансувалися 

з державного бюджету, але науково-методичне забезпечення здійснювали зональ-

ні та галузеві НДІ, що функціонували в зоні їх дії.  

Також було чітко визначено з боку держави головні завдання державних 

ОСГДС, що знову ставали гарантом обласної побудови дослідництва, а саме: нау-
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кова розробка рекомендацій колгоспам агротехнічних і зоотехнічних заходів сто-

совно до місцевих природно-історичних умов; надання працівникам виробництва 

висококваліфікованих консультацій з усіх питань землеробства, тваринництва, 

механізації тощо; організація сортонасіннєвої та племінної роботи; організація 

контрольно-насіннєвої справи, робіт зі складання ґрунтово-агрохімічних карт і 

виконання аналізів для визначення потреб ґрунтів у вапнуванні та добривах; ве-

дення сільськогосподарської пропаганди та ознайомлення спеціалістів сільського 

господарства з досягненнями аграрної науки. За викладом вони не мають жодного 

політичного підтексту, притаманного 20–30-м рр. минулого століття, з їх 

обов’язковою «боротьбою» щодо всього перерахованого у завданнях. 

Слід наголосити, що паралельно із класичним дослідництвом колгоспна до-

слідна справа продовжує свій поступ наприкінці 60-х рр. ХХ ст., але  тепер вже не 

у вигляді хат-лабораторій, а повноцінних колгоспних дослідних станцій, в першу 

чергу, для вирішення проблем широкого запровадження системи обробітку ґрунту 

за методом Т.С. Мальцева. Вони підпорядковувалися регіональним НДІ і держав-

ним ОСГДС. Мало того, кожна з них п. 8 згаданої постанови повинна була утри-

мувати у своїх штатах 1–2 одиниці наукових і технічних працівників для колгосп-

них дослідних станцій [685, арк. 52–58]. 

Наступним кроком стала Постанова № 1566 РМ УРСР «Про організацію 

УАСГН при МСГ УРСР» від 30 грудня 1956 р. Вона створювалася з метою удо-

сконалення керівництва НДР у галузі сільського господарства, підвищення теоре-

тичного рівня досліджень, поліпшення підготовки кадрів та набуття ними знань і 

практичних навичок ведення сільськогосподарського виробництва, а також як-

найповнішого використання наукових і педагогічних кадрів у розв’язанні завдань, 

поставлених перед сільськогосподарською наукою. На УАСГН було покладено 

функції вищого науково-методичного центру республіки в галузі науки з сільсь-

кого господарства і керівництва НДР в НДУ та ВНЗ, вести пропаганду і впрова-

дження у виробництво досягнень науки і передового досвіду, забезпечення теоре-

тичної і практичної підготовки кадрів вищої кваліфікації. Крім того, п. 3 постано-

ви УАСГН офіційно здійснювала науково-методичне керівництво ОСГДС, а їх 
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фінансування з 1957 р. передбачалося з обласних бюджетів. Наступним пунктом 

затверджувалося п’ять структурних відділень Академії: 1) землеробства, 

2) тваринництва, 3) механізації та електрифікації сільського господарства, 

4) лісівництва, гідротехніки і меліорації, 5) економіки та організації сільськогос-

подарського виробництва, а п. 5 – Президію у складі президента, трьох віце-

президентів, головного вченого секретаря та п’яти членів Президії, що очолювали 

галузеві відділення [660, арк. 3]. 

Серед генеруючих постанов ЦК КПРС і РМ УРСР, що дали черговий по-

штовх у подальшому пошуку організаційної побудови галузевого дослідництва в 

УРСР, слід виділити документ за № 438 від 23 квітня 1960 р. «Про покращення 

насінництва зернових, олійних культур та трав». Відповідно до нього був затвер-

джений порядок отримання радгоспами і колгоспами елітного насіння і першої 

репродукції зернових (крім кукурудзи) та олійних культур безпосередньо від НДУ 

та навчально-дослідних господарств сільськогосподарських ВНЗ. Параграф в п. 6 

зобов’язував створення відділів насінництва у складі 3–5 осіб при профільних 

НДІ, а також при сільськогосподарських ВНЗ. Підпунктом д та п. 9 передбачалося 

виділення додаткових бюджетних коштів для укріплення матеріально-технічної 

бази НДІ і навчально-дослідних господарства сільськогосподарських ВНЗ, що 

займаються виробництвом елітного насіння й першої репродукції. Важливою 

складовою цієї постанови до сьогодення став п. 3, який чітко визначив порядок 

виробництва елітного насіння й першої репродукції: 1) НДІ – оригінатори нових 

сортів передають насіння супереліти і елітне насіння ОСГДС, зональним і галузе-

вим НДІ, а також навчально-дослідним господарствам аграрних ВНЗ для початку 

розмноження і організації виробництва сортового насіння в області, краї, респуб-

ліці відповідно до затвердженого районування сортів; 2) НДІ і навчально-дослідні 

господарства ВНЗ виробляють насіння першої репродукції для забезпечення пот-

реб колгоспів у регіонах; 3) колгоспи і радгоспи розмножують у насіннєвих бри-

гадах і відділеннях отримане сортове насіння із розрахунком повного забезпечен-

ня попиту господарств у цьому насінні для виробничих посівів [665]. Крім остан-

нього пункту насінницький процес фактично не змінився за часи державності. За-
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мість колгоспів і радгоспів з’явилися товаровиробники сільськогосподарської 

продукції з приватною формою власності на землю. До того ж перевагу почали 

надавати сортам іноземної селекції. 

Слід відмітити, що за своєю структурною побудовою УАСГН, деякою мі-

рою нагадувала АН УРСР, хоча і мала принципову відмінність, оскільки поєдну-

вала не тільки координацію діяльності галузевих НДУ, а й підготовку фахівців 

сільського господарства через спеціальну навчальну частину. Вперше в історії іс-

нування галузевої науки в Україні президентом Академії відкритим голосуванням 

був обраний академік АН УРСР П.А. Власюк. Згідно з рекомендацією «партійної 

групи дійсних членів» віце-президентами обрано І.Ф. Бузанова, П.Д. Пшеничного 

та В.С. Крамарова, а головним вченим секретарем – І.М. Романенка [699, арк. 1–

3]. Також вперше в історії теперішньої НААН за часи УАСГН було проведено ви-

бори академіків і членів-кореспондентів. Хоча перших 14 академіків і 8 членів-

кореспондентів УАСГН було призначено рішенням РМ УРСР за рекомендацією 

профільного міністерства [242, с. 91], а дійсні перші вибори відбулися 22 липня 

1959 р. [524, арк. 35–40]. Згідно з Постановою Уряду республіки та наказом 

№ 321 по УАСГН від 28 липня 1959 р. [259, арк. 52–53] було обрано 9 дійсних 

членів та 15 членів-кореспондентів УАСГН. Під координуючим методичним кері-

вництвом УАСГН функціонувало 87 НДУ, у тому числі 17 НДІ, 21 ОДСГС і 5 

спеціалізованих дослідних станцій. Крім того, їх експериментальна база, що скла-

далася з 78 дослідних господарств, становила 133,3 тис. га землі, зокрема орної – 

81 тис. га, садів, ягідників, виноградників – 4,2 тис. га і плодових розсадників – 

241 тис. га [340, арк. 115–121]. Станом на 1960 р. кількість наукових працівників у 

системі УАСГН досягала 660 осіб, з яких – 1 доктор та 109 кандидатів наук [811, 

арк. 74–83]. Незважаючи на реальні успіхи в роботі через постійно зростаючу кі-

лькість, в першу чергу опорних пунктів у колгоспах і радгоспах, що дозволило 

збільшити обсяги виробництва сільськогосподарської продукції на 1959 р. на 7 % 

на діючу всеохоплюючу мережу різного типу дослідницьких установ, підпорядко-

ваних УАСГН у кількості 210 одиниць [723, с. 43], Академія знову стає заручни-
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ком політичних амбіцій вищого партійного керівництва як неефективна і потре-

буюча чергових реорганізаційних змін. 

На виконання Постанови ЦК КПУ і РМ УРСР від 28 лютого 1961 р. № 240 

«Про реорганізацію МСГ УРСР» у новій організаційній побудові апарату відомс-

тва його функції керівництва діяльністю галузевих НДУ розширюються. Створю-

ється окреме Управління науки, пропаганди і впровадження передового досвіду 

на правах Главку та відділами з функціями управлінь (додаток Г17). Крім раніше 

затвердженої мережі НДУ, профільне міністерство створило низку дослідних ста-

нцій та інститутів для вирішення виробничих проблем на науковій основі (дода-

ток Г18): 1) льоноконопленасіннєві станції; 2) Центральну дослідну станцію зі 

штучного осіменіння сільськогосподарських тварин; 3) республіканську ветери-

нарно-бактеріологічну лабораторію та 4) Республіканський проектний інститут 

землевпорядкування із землевпорядними експедиціями, партіями і загонами 

«Укрземпроект» та ін. 

У зв’язку з перебудовою управління сільським господарством, передбаче-

ною Постановою ЦК КПРС і РМ СРСР від 22 березня 1962 р. «Про перебудову 

управління сільським господарством», ухвалою ЦК КП України і РМ УРСР 

УАСГН знову ліквідовується, а її функції передаються Відділу сільськогосподар-

ських наук АН УРСР згідно з Постановою ЦК КП України і РМ УРСР від 

4 травня 1962 р. № 487 «Для піднесення теоретичного рівня і координації науко-

вих досліджень у галузі сільського господарства та здійснення необхідних 

зв’язків між спорідненими науками». Спеціальною Постановою РМ УРСР від 

2 серпня 1962 р. затверджено «Положення про відділ сільськогосподарських наук 

АН УРСР». Пунктом 3 цього документа на Відділ покладається розробка теорети-

чних основ сільськогосподарської науки та пропозицій з організації комплексних 

перспективних досліджень й опрацювання заходів з впровадження в сільськогос-

подарське виробництво результатів наукових досліджень з їх економічним обґру-

нтуванням. Параграф  г цього пункту наголошує, що Відділ сільськогосподарсь-

ких наук АН УРСР відповідає за «… координацію разом із МСГ УРСР та Держав-

ним комітетом РМ по координації НДР, наукових досліджень, які проводяться 
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сільськогосподарськими НДУ та ВНЗ республіки» [682, арк. 204–212]. За резуль-

татами архівних розвідок встановлено, що поряд із дієвою дослідницькою мере-

жею, яка фінансувалася з республіканського бюджету і підпорядковувалася МСГ 

та Відділу сільськогосподарських наук «Великої Академії», станом на 1963 р. в 

УРСР функціонувала досить розгалужена мережа інституцій, що знаходилася у 

віданні МСГ СРСР. Мова йде про 32 інститути, філіали, дослідні станції, опорні 

пункти та дослідні господарства, де працювало 13 224 особи, з яких 817 – на по-

садах наукових працівників [295, арк. 57–60]. 

Постановою ЦК КПУ та РМ УРСР від 28 травня 1963 р. № 643 «Про заходи 

з поліпшення діяльності АН УРСР», якій передував вихід постанови ЦК КПРС і 

РМ СРСР від 11 квітня 1963 р. № 436 «Про заходи з поліпшення діяльності АН 

СРСР», було визнано, що пріоритетом в академічній діяльності є природничі та 

суспільні напрями науки, а спроби проводити дослідження по всьому фронту нау-

ки заважає концентрації зусиль на розробці найважливіших проблем. Як наслідок, 

це призводить до розпорошення наукових сил і матеріальних засобів, невиправ-

даного паралелізму і дублювання досліджень, а ряд НДУ галузевого профілю мо-

жуть більш продуктивно працювати під керівництвом відповідних міністерств 

[295, арк. 57–60]. Як наслідок, у червні 1963 р. Загальні збори АН УРСР внесли 

зміни в організаційну побудову. Відділ сільськогосподарських наук було ліквідо-

вано і координуючі науково-методичні функції знову передано МСГ УРСР.  

Постанова РМ УРСР «Про поліпшення НТІ в УРСР» виходить 5 листопада 

1964 р. на виконання аналогічної Постанови РМ СРСР від 10 вересня 1964 р. за 

№755, а також у системі заходів по поліпшенню організації НТІ в країні передба-

ченій іншим урядовим документом від 11 травня 1962 р. за №445. У республікан-

ській постанові поряд з іншим стверджувалося, що «не маючи необхідної інфор-

мації, наукові працівники, конструктори, технологи, проектувальники часом 

приймають рішення без урахування останніх досягнень науки і техніки…», а зна-

чить «…не раціонально витрачають багато праці і часу», бо «роль НТІ як найваж-

ливішої частини науково-дослідного, проектно-конструкторського і виробничого 

процесів недооцінюється» [646, с. 148]. У зв’язку з цим вирішено видавати: екс-
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прес-інформації, реферативний журнал, репринти іноземної періодичної  літера-

тури. Крім того, на республіканський інститут НТІ покладалось видання бібліог-

рафічної і реферативної інформації на перфокартах, мікрофотокадрах та інших 

носіях інформації, а також передбачено запровадити з 1965 р. депонування руко-

писних робіт. Усім спеціальним бібліотекам поставлено завдання вести довідко-

во-інформаційну роботу через спеціально створений підрозділ. Суттєвим кроком 

вперед щодо забезпечення науковців всіх галузей знань стало рішення уряду про 

пряме фінансування УкрНДІ НТІ для закупівлі новітньої зарубіжної інформації, 

яку потім вони, в першу чергу, через репринти доводили до всіх зацікавлених. Та-

кі заходи, безперечно, сприяло підвищенню інформованості галузевого наукового 

середовища стосовно здобутків іноземних колег і, в деякій мірі, робило певні «щі-

лини» у «залізному занавісу», притаманному особливо 30–50-м рокам минулого 

століття щодо всього закордонного. До речі, запроваджена цією постановою сис-

тема забезпечення галузевого дослідництва новітньою НТІ досить ефективно дія-

ла в Україні до початку ХХІ ст.  

Чергова Постанова ЦК КПРС і РМ СРСР № 125 «Про підвищення ролі МСГ 

СРСР у керівництві колгоспним і радгоспним виробництвом» від 1 березня 

1965 р. не тільки поклала на союзно-республіканські МСГ керівництво 

«… розвитком сільського господарства і відповідальність за стан сільськогоспо-

дарського виробництва», а й серед основних завдань чітко вказано на його відпо-

відальність за «… розвиток сільськогосподарської науки, керівництво НДУ і ко-

ординацію НДР по сільському господарству» [663, с. 581–583].  

Незважаючи на рішення партії та уряду УРСР щодо недоцільності ство-

рення у п’яти областях державних ОСГДС, місцева влада вдалася до таких спроб. 

Так, Харківський обласний комітет КП УРСР звернувся 20 грудня 1965 р. до РМ 

УРСР з листом № 013-4448 про організацію обласної станції на основі Червоног-

радської дослідної станції Всесоюзного НДІ кукурудзи, мотивуючи це тим, що в 

регіоні зосереджено 22 % всіх галузевих НДУ і працює 1400 науково-технічних 

працівників, що становить 20 % всіх підпорядкованих профільному міністерству. 

Однак міністерство листом від 29 січня 1966 р. за підписом очільника 
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П. Дорошенка на ім’я голови РМ УРСР В.В. Щербицького категорично заперечи-

ло це, оскільки, на його думку, в Харківській області працювало багато великих 

різногалузевих сільськогосподарських НДУ та два сільськогосподарських ВНЗ, 

«… які можуть більш кваліфіковано й успішно виконувати завдання, що покла-

даються на комплексні сільськогосподарські дослідні станції» [477, арк. 3–4].  

Вище партійне керівництво республіки підтримує створення вузькогалузе-

вих НДУ. Секретар ЦК КП УРСР П. Шелест і голова РМ УРСР В. Щербицький 

звертаються 24 жовтня 1966 р. до ЦК КПРС із клопотанням про створення Миро-

нівського інституту селекції пшениці на основі Миронівської селекційної станції 

Всесоюзного НДІ кукурудзи шляхом збільшення чисельності працівників із 67 до 

120 осіб із фондом витрат 290 тис. крб. у рік. На їхню думку, це «… дозволить 

прискорити виведення і впровадження у виробництво нових ще більш врожайних 

зимостійких, з високими хлібопекарськими якостями зерна, сортів озимої пшени-

ці, а також високоврожайних сортів ярої пшениці» [482, арк. 33–34]. 

Знайдений у ЦДАВО України документ доводить, що в середині 60-х рр. 

минулого століття МСГ УРСР виявляє неабияку активність у розгортання сільсь-

когосподарської дослідної справи як організації. Так, у спеціально підготовлених 

для друку «Пропозиціях» від 25 жовтня 1966 р. вказується, що в 1958–1965 рр. 

галузевим дослідництвом через відповідну мережу розроблені й рекомендовані до 

виробництва системи ведення сільського господарства, пристосовано до ґрунто-

во-кліматичних зон, які забезпечують отримання максимальної кількості сільсь-

когосподарської продукції з одиниці земельної площі при мінімальних затратах 

праці та коштів. До найбільших здобутків віднесено: 1) завершення обстеження 

ґрунтів колгоспів і радгоспів та складання планів, картограм і ґрунтових карт, а 

також проведення робіт з бонітування ґрунтів і складання земельного кадастру; 

2) розробка теоретичних основ побудови сівозмін для районів Полісся, Лісостепу 

та Степу, богарних, зрошуваних і схилових еродованих земель з урахуванням зо-

нальних умов і спеціалізації господарств; 3) розробка рекомендацій щодо системи 

обробітку ґрунту та удобрення в сівозмінах; 4) вивчення норм, співвідношення, 

строків і способів внесення органічних та мінеральних добрив під головні сільсь-
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когосподарські культури, а також способів використання місцевих матеріалів для 

хімічної меліорації кислих і засолених ґрунтів відповідно до ґрунтових різнови-

дів; 5)  конструювання техніки, визначення строків, способів і норм зрошення ос-

новних сільськогосподарських культур, агротехніка і режим зрошення пожнивних 

і поукісних посівів; 6) впровадження у виробництво прийомів створення культур-

них пасовищ на малопригідних кормових угіддях і прийомів покращання луків; 

7) розробка ефективних способів боротьби зі шкідниками цукрового буряку, но-

вого способу боротьби з колорадським жуком і шкідниками саду; 8) завершення 

відпрацювання теорії механізації вирощування та збирання зернових і зернобобо-

вих культур та кукурудзи; 9) розробка нової технології механізованого вирощу-

вання цукрового буряку при висіванні його одноростковим насінням, що дозволяє 

знизити загальні витрати у 2–3 рази, затрати ручної праці – у 3–4 рази та собівар-

тість продукції – у 1,5–2,0 рази при підвищенні продуктивності на 25–30 % та ін.  

Однак при всіх позитивах, окремі наукові проблеми через відсутність спеці-

алізованих галузевих дослідницьких інституцій залишалися не вирішеними. Так, 

на думку профільного міністерства, степова зона УРСР, в якій вироблялось 47 % 

зерна та 82 % соняшнику, потребувала наявності окремого Українського НДІ сте-

пового землеробства для обслуговування зональних потреб. Не меншу важливість 

мало створення спеціалізованого Українського НДІ кормовиробництва і техноло-

гії кормів, а також Українського НДІ з питань землеробства і рослинництва на де-

градованих ґрунтах для вивчення проблем ерозії. Серед інших пропозицій – ство-

рення Українського інституту НТІ на основі ЦНСГБ. Крім того, як і на початку 

20-х рр. ХХ ст. знову виникла потреба у появі спеціалізованої інституції щодо на-

укового забезпечення виробництва картоплі в республіці – Української науково-

дослідної станції картоплярства.  

Трохи згодом, 11 вересня 1967 р., міністр сільського господарства УРСР 

П.О. Дорошенко листом до Уряду республіки наполягав на створенні не станції, а 

спеціалізованого Український НДІ картоплярства на основі Немішаївської дослі-

дної станції з картоплі. Таке рішення очільник профільного відомства обґрунто-

вував тим, що площі під картоплю в республіці досягли 2,3 млн га при середній 



355 

 

врожайності 90 ц/га. Недоведення до плану 96 ц/га і, як наслідок, недозбирання 

600 тис. ц за вискої собівартості картоплі в багатьох господарствах внаслідок чого 

виробництво її збиткове, стало державною необхідністю виокремити з Українсь-

кого НДІ овочівництва і картоплі останню функцію. Серед інших причин такого 

рішення був той факт, що існуючий інститут територіально знаходився в Харків-

ській області, де галузь була розвинута досить слабо. Крім того заважала розпо-

рошеність по окремих НДІ УРСР наукових кадрів, що мали опікуватися даною 

проблемою [480, арк. 281–283]. Для успішного вирішення розглянутих проблем 

профільне відомство підпорядкувало новоутвореній інституції Чернігівську до-

слідну станцію з картоплі та Поліську дослідну станцію ім. О.М. Засухіна. Уряд 

республіки підтримав цю ініціативу МСГ на всесоюзному рівні. Так, заступник 

голови РМ УРСР М. Кальченко своїм листом від 7 грудня 1967 р. до Державного 

комітету РМ СРСР з науки та техніки прохав «… дати згоду на організацію Укра-

їнського НДІ картоплярства», та фінансувати його за рахунок коштів, 

«… виділених МСГ УРСР на сільськогосподарську науку» [613, арк. 291–292]. 

Однак головне відомство країни, що вирішувало питання новоутворення, до пере-

конливих доказів урядовців відразу не прислухалося. Тільки наступного року, а 

саме 13 липня 1968 р. Колегія Державного комітету РМ СРСР по науці та техніці 

§1 п. 4 протоколу №28 прийняла рішення створити на базі Немішаївської дослід-

ної станції по картоплі Український НДІ картопляного господарства для прове-

дення наукових досліджень по «… удосконаленню агротехніки, селекції, техноло-

гії вирощування і зберігання картоплі в УРСР» [294, арк. 229]. Наступний параг-

раф зобов’язував припинити дослідження із селекції, насінництва і агротехніки 

картоплі в УкрНДІ овочівництва і картоплі, УкрНДІ землеробства, Донецькій та 

Сімферопольській овоче-картопляних дослідних станціях, а УкрНДІ овочівництва 

і картоплі перетворити у УкрНДІ овочівництва і баштанництва. На підставі цього 

рішення РМ УРСР Постановою № 406 від 9 серпня 1968 р. остаточно ухвалила 

рішення про організацію УкрНДІ картопляного господарства, п. 3 якої поклала 

обов’язки «…головного інституту по картоплярству в республіці…» та «коорди-

натора всіх наукових досліджень у цій галузі» [689, арк. 222–224]. Наступним пу-



356 

 

нктом новоутворенню було підпорядковано: 1) Чернігівську дослідну станцію по 

картоплі, 2) Київську овочево-картопляну дослідну станцію УкрНДІ інституту 

овочівництва і картоплі, 3) Поліську дослідну станцію ім. О.М. Засухіна УкрНДІ 

землеробства. Окремим пунктом біло дозволено будівництво нового науково-

лабораторного корпусу на 27 тис. м3 у 1972 р., теплиці на 1,5 тис м2  в 1970 р., ве-

гетаційного будинку у 1970 р. на 2 тис. посудин, інсектарію на 5 тис. посудин 

[606, арк. 225]. Цим документом була також частково змінена організаційно та 

профільно мережа УкрНДІ овочівництва і баштанництва, за якою, до речі, зали-

шалося ведення насінництва картоплі у Харківській області. Дніпропетровська, 

Донецька і Сімферопольська овочево-картопляні дослідні станції були перетворе-

ні в овочево-баштанні дослідні станції. Цікаво, що додатком до вищезгаданої По-

станови РМ УРСР затверджено не тільки штатний розпис на 168 осіб, а й струк-

тура нового інституту, а саме: 1) відділ селекції картоплі з лабораторіями імуніте-

ту та генетики і селекції; 2) відділ агротехніки картоплі; 3) відділ насінництва ка-

ртоплі; 4) відділ технології і механізації вирощування картоплі; 5) відділ економі-

ки і організації; 6) відділ захисту рослин; 7) лабораторії вірусології; 8) відділ фізі-

ології і біохімії рослин з лабораторією біофізики; 9) відділ зберігання і переробки 

картоплі; 10) лабораторія агрохімії; 11) лабораторія масових аналізів; 12) відділ 

наукової і сільськогосподарської інформації; 13) відділ координації; 14) патентно-

ліцензійна група; 15) виробничий відділ [696, арк. 234–239]. 

Підготовкою комплексу різного роду «Обґрунтувань» щодо створення галу-

зевих дослідницьких інституцій при профільному міністерстві протягом 1965–

1969 рр. займається Головне управління сільськогосподарської науки, яке разом з 

іншими одинадцятьма головними управліннями складали організаційну основу 

відомства (додаток Г19). Певний науковий інтерес становлять й основні напрями 

подальших дослідницьких розвідок галузевих інституцій у другій половині 60-

х рр. ХХ ст. Серед них, наприклад, для вивчення проблем агрономії: 1) подальше 

опрацювання раціональної структури посівних площ і продуктивності сівозмін 

при різному насиченні їх просапними культурами й внесення підвищених доз ор-

ганічних і мінеральних добрив, вивчення основного і передпосівного обробітку 
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ґрунту під культури сівозміни, кількість і глибина міжрядних розпушувань під час 

догляду за культурами; 2) дослідження кореневого і поверхневого покращання 

різних типів луків, а також агробіологічних основ кормових, прифермських сіво-

змін з насиченням їх культурами-щільниками у вигляді поукісних, поживних і 

змішаних посівів зі створення культурних пасовищ та з питань хімізації сівозмін, 

сінокосів і пасовищ; 3) розробка інтенсивної системи землеробства на осушених 

торфоболотних ґрунтах у зонах Полісся і Лісостепу УРСР; 4) удосконалення спо-

собів і техніки поливу сільськогосподарських культур та врахування водно-

фізичних і хімічних властивостей ґрунтів; 5) вивчення способів покращання ґрун-

тового покриву республіки для забезпечення вищої інтенсивності використання 

ґрунту на основі застосування засобів хімізації і механізації та ін. Обґрунтувавши 

все разом, МСГ УРСР у зверненні до РМ УРСР запропонувало «… уточнити про-

філь діяльності сільськогосподарських НДУ» [672, арк. 13–32] шляхом створення 

нових, а також перепрофілюванням вже діючих.   

Міністр сільського господарства УРСР П.О. Дорошенко змінює свою пози-

цію, висловленому 29 січня 1966 р., і підписує 11 вересня 1967 р. новий лист до 

РМ УРСР, в якому, спираючись на клопотання не тільки Харківського, а й Київ-

ського обкомів партії та облвиконкомів, підтримує раніше внесені пропозиції і 

просить через Державний комітет РМ СРСР з науки і техніки створити Київську 

(на базі Київської овочево-картопляної дослідної станції Українського НДІ овочі-

вництва та картоплі) та Харківську державні сільськогосподарські дослідні стан-

ції й виділити на їх утримання «… з розрахунку 340 тис. крб. на рік, у тому числі 

по фонду заробітної плати 160,0 тис. крб.» [478, арк. 7]. Своє клопотання від Ки-

ївського облвиконкому про доцільність створення Київської сільськогосподарсь-

кої дослідної станції її голова І. Лисенко аргументував тим, що Український НДІ 

землеробства, на якого були покладені ці функції через відсутність в його струк-

турі відділів економіки, тваринництва та інших, «… не може розв’язати» власни-

ми силами [475, арк. 6]. Крапку в питанні поставив лист двох галузевих експертів 

В. Бойка та М. Сироти до заступника голови РМ УРСР Н.Т. Кальченка, датований 

26 грудня 1967 р. У ньому вказувалося, що створення обласних станцій у Києві та 
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Харкові є недоцільним, оскільки вже існуючі галузеві інститути та станції таким 

чином «… намагаються уникнути вирішення конкретних завдань під виглядом 

того, що вони займаються «чистою наукою», а це «… ненормальний стан…»  і 

«… для цього не потрібна організація нових НДУ, а необхідно навести порядок у 

роботі існуючих установ» [474, арк. 9–11]. Така активність з боку партійного ке-

рівництва областей у бажанні відкрити ОСГДС була не випадковою. Ще 20 люто-

го 1961 р. ЦК КПРС і РМ СРСР прийняла Постанову № 152 «Про реорганізацію 

МСГ СРСР». Цей документ фактично остаточно зняв із профільного міністерства 

країни право фінансування, постачання і планування ведення галузі, переклавши 

все на кожну республіку, а розподіл між ними капіталовкладень, техніки, міндоб-

рив тощо – на Держплан СРСР. Крім того, всі сільськогосподарські установи зві-

льнялися від ведення державної статистики, яке покладалося на Центральне ста-

тистичне управління при РМ СРСР та його регіональні органи. Тому ЦК і РМ 

СРСР своєю новою постановою ставили завдання перед галузевими міністерства-

ми перетворитися «… з апарату адміністративного управління сільським госпо-

дарством… в організаційний центр із впровадження у виробництво досягнень на-

уки і передового досвіду». На відомство покладалося «… керівництво сільського-

сподарськими дослідними станціями, які повинні бути опорою міністерства». Те 

саме повною мірою стосувалося й підпорядкованих ним «… дослідно-показових 

господарств в районах, створених на базі передових радгоспів або колгоспів». На 

думку вищого керівництва країни, такий підхід дасть змогу «… підвищити рівень 

науки і передового досвіду в розвитку сільського господарства, ще більш набли-

зить науку до сільськогосподарської практики, що є важливою умовою вирішення 

поставлених партією та урядом планів збільшення обсягів виробництва сільсько-

господарської продукції» [664]. Пункт 3 цієї Постанови зобов’язував РМ УРСР 

передати до 15 березня 1961 р. у ведення МСГ УРСР всі вищі й середні сільсько-

господарські заклади. Наступний пункт передавав державні видавництва сільсь-

когосподарської літератури з Мінкультури до профільного міністерства. 

Як свідчать архіви, на реалізацію вищезгаданої Постанови ЦК КПРС і РМ 

СРСР республіканське профільне міністерство 6 липня 1967 р. готує обґрунтуван-
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ня у вигляді «Довідки-інформації» до вищих директивних органів влади в Україні 

про доцільність створення або відновлення діяльності УАСГН. У ній вказується, 

що на РСР на той час припадає «… валового збору зерна 20,1 %, у тому числі 

озимої пшениці – 27 %, цукрового буряку – 60 %, соняшнику – 46 %, фруктів – 

43 %, м’яса – 22,4 %, молока – 21,7 %, яєць – 23,9 %» у загальнодержавному вимі-

рі. На переконання урядовців, такого рівня вдалося досягти за рахунок успішної 

роботи галузевої мережі НДУ: 29 інститутів із підвідомчими їм дослідними стан-

ціями, де працює 8,3 тис. осіб, з яких близько 300 докторів і 2800 кандидатів наук, 

а також діяльності 17 ВНЗ. Однак останні, згідно з Постановою ЦК КПРС і РМ 

СРСР № 840 від 26 липня 1968 р., були передані в підпорядкування Головного 

управління вищих і середніх навчальних закладів МСГ СРСР. Як наслідок, на ду-

мку відповідального від МСГ УРСР – Головного управління науки, це призвело 

до «… штучної роз’єднаності сільськогосподарських наукових установ і навчаль-

них закладів, зниження науково-теоретичного рівня досліджень за вирішальними 

проблемами землеробства і тваринництва, до відірваності сільськогосподарської 

науки від інших важливих напрямів наук…». Тому, міністерство вважало, що 

створення знову в Україні республіканської аграрної академії дозволить значно 

підвищити «… теоретичний рівень досліджень, поліпшити координацію НДР, 

приділити більше уваги розробці також важливих проблем як підвищення проду-

ктивності зрошуваних й осушених земель, вивченню і практичному застосуванню 

гетерозису в рослинництві і тваринництві, розробці біологічних методів боротьби 

зі шкідниками і бур’янами, машинізації і автоматизації сільськогосподарського 

виробництва та ін.». Для цього пропонувалося обрати 25 академіків і 25 членів-

кореспондентів, а апарат академії створити в кількості 113 осіб та встановити ви-

трати у сумі 742 тис. крб. на рік, або «… 3 % загальних витрат на сільськогоспо-

дарську науку в республіці» [810, арк. 35–40]. 

Черговим кроком щодо подальшого розвитку галузевого дослідництва в 

УРСР стало створення Українького республіканського товариства генетиків і се-

лекціонерів на підставі рішення Установчого зʼїзду, який пройшов 2–3 березня 

1967 р. у Києві. У зібранні взяли участь понад 200 делегатів із 109 наукових уста-
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нов країни. У своїй доповіді академік АН УРСР В.С. Гунтаря наголосив, що ство-

рення фахового товариства – данина загальнодержавних заходів до 50-річчя Ве-

ликої Жовтневої соціалістичної революції, ствердження генетики, яка стає про-

відною біологічною наукою. Завдячуючи творчій праці багатьох учених та науко-

вих шкіл, що свій початок беруть в Україні: Г.Г. Навашина, І.І. Шмальгаузена – 

творця вчення про фактори і закономірності еволюційного процесу, А.О. Сапєгіна 

і Л.М. Делоне – піонерів розробки радіаційної генетики в селекції рослин, 

В.Я. Юрʼєва, М.Ф. Іванова, Б.П. Соколова, В.М. Ремесла, Ф.Г. Кириченка. 

Академік Б.П. Соколов, підвівши підсумок вже зробленому на ниві селекції 

і генетики, окреслив нові завдання, що постали перед вченими: «1) вивчення гене-

тики людини й розробка питань медичної генетики; 2) розробка генетичних основ 

селекції рослин, виведення високоврожайних сортів сільськогосподарських куль-

тур; 3) розробка й застосування науково обґрунтованих методів добору тварин 

при чистопородному розведенні, а також методів міжпородного й міжлінійного 

схрещування із застосуванням штучного осіменіння; 4) впровадження генетичних 

методів боротьби і шкідниками сільськогосподарських культур, переносниками 

хвороб людини й тварин та комах; 5) виведення високоврожайних штамів мікроо-

рганізмів, синтезуючих амінокислот, антибіотики, ферменти, органічні кислоти, 

вітаміни; 6) поряд із застосуванням традиційних методів виведення нових сортів – 

впровадження нових, прогресивних методів, заснованих на досягненнях сучасної 

генетики; 7) підвищення рівня генетичних знань шляхом поліпшення викладання 

генетики і селекції у ВНЗ і посилення всіх засобів їх популяризації та ін. [302, c. 

119–120]. На наше переконання, на реалізації останнього завдання і було створено 

Українське республіканське товариство генетиків і селекціонерів на чолі із прези-

дентом П.К. Шкварниковим. Віце-президентами обрано: С.М. Гершензона, 

Ф.К. Кириченка, Б.Г. Новикова, Б.П. Соколова, а секретарями Президії – 

Л.Л. Коханова та І.В. Яшовського. Таким чином, у середині 60-х років минулого 

століття відбулося повернення до існування фахових товариств, як і до подій 1917 

р., хоча з більш політизованим наповненням впливу з боку влади.  
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Слід згадати про ще один важливий документ, затверджений наказом № 378 

від 29 грудня 1967 р. по МСГ СРСР на виконання Постанови ЦК КПРС і РМ 

СРСР № 1064 від 16 листопада 1967 р. «Про покращення підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів». Проблема забезпечення високопрофесійними кад-

рами функціонування існуючої галузевої дослідницької мережі завжди була акту-

альною. Радянська країна, в якій наприкінці 1967 р. працювало 169 тис. докторів 

та кандидатів наук, з яких – 17 тис. докторантів і 100 тис. аспірантів, продовжува-

ла гостро потребувати в їх рівні знань та умінь. Тому невипадково, п. 2 було част-

ково скасовано підпункт а п. 1 Постанови ЦК КПРС та РМ СРСР № 1174 від 

20 серпня 1956 р., що забороняв вступ до аспірантури відразу після закінчення 

ВНЗ. Це дозволялося робити за рекомендацією вчених рад ВНЗ. Наступним пунк-

том передбачалося виділення бюджетних коштів для підготовки аспірантів до 

складання кандидатських іспитів, а п. 4 дозволяв робити це до офіційного вступу 

до аспірантури, що надавало таким здобувачам пріоритет у разі конкурсу при 

обов’язковому проходженні всіма категоріями претендентів попередньої співбесі-

ди з майбутнім науковим керівником. Крім того, п. 5 рекомендувалося до захисту 

дисертації проводити попереднб апробацію її результатів на проблемних семіна-

рах і виробничих підприємствах за напрямом знань. Згаданий документ відіграв 

величезне значення щодо заохочення займатись вітчизняною сільськогосподарсь-

кою дослідною справою. В першу чергу, зміцнюючи її висококваліфікованими 

кадрами, а значить як галузі знань та організаційно. 

Незважаючи на фінансові проблеми радянський уряд приймав рішення про 

виділення додаткових коштів для виконання дослідницьких програм в УРСР з то-

гочасних актуальних проблем. Прикладом такого є Постанова № 256 Державного 

комітету РМ СРСР з науки і техніки від 18 липня 1967 р. Згідно з її п. 2 на клопо-

тання РМ УРСР було додатково виділено 115 тис. руб., у тому числі для фонду 

заробітної платні – 65 тис. руб. і закупівлі обладнання – 20 тис. руб. за 

«… рахунок резервів Державного комітету РМ України з науки і техніки, перед-

бачених у Державному плані розвитку народного господарства СРСР і Держав-



362 

 

ному бюджеті СРСР на 1967 р., затверджених Постановами РМ СРСР від 

30 листопада 1966 р. № 1000 і № 1005. 

Варто зазначити, що виділена сума була значно меншою, ніж просили. Так, 

у своєму обґрунтуванні доцільності виділення додаткових коштів міністр сільсь-

кого господарства УРСР П. Дорошенко від 24 квітня 1967 р. на імʼя заступника 

голови РМ УРСР М.Т. Кальченка вказував, що «на виконання рішень ХХІІІ зʼїзду 

КПРС і травневого 1966 р. Пленуму ЦК КПРС для успішного вирішення завдань 

по піднесенню сільського господарства УРСР виникла необхідність в посиленні 

наукових досліджень…», для чого потрібно 825,5 тис. крб., у тому числі по фонду 

заробітної плати 434,5 тис. крб. [613, арк. 41]. Ці цифри наведені і в зверненні до 

Голови Державного комітету РМ СРСР з науки та техніки В.А.Кириліна й 

М.Т.Кальченка від 16 травня 1967 р. [480, арк. 221–222]. Але було виділено стіль-

ки, скільки змогли аргументовано відстояти.  

Як наслідок, п’ятнадцять НДІ та три ОСГДС МСГ УРСР на IV квартал 

отримали можливість вести подальшу дослідницьку діяльність для потреб респу-

бліки наукові проблеми: 1) Український НДІ ґрунтознавства – сільськогосподар-

ське використання рекультивованих земель; 2) Український НДІ захисту рослин, 

Український НДІ садівництва, Український НДІ овочівництва та картоплярства – 

розробка технології виробництва біопрепарату Боверіну для боротьби із шкідни-

ками; 3) НДІ тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР – розробка науково обґру-

нтованої системи ведення вівчарства; 4) Український НДІ експериментальної ве-

теринарії – вивчення епізоотології і методів виявлення нових форм ящуру; 

5) Український НДІ економіки і організації сільського господарства – обґрунту-

вання ефективності хімічної меліорації ґрунтів УРСР; 6) Український НДІ земле-

робства, Український НДІ степових районів «Асканія-Нова», Український НДІ 

птахівництва – дослідження агротехнічних прийомів боротьби з вітровою ерозією 

у степових районах УРСР; 7) Український НДІ землеробства, Український НДІ 

землеробства і тваринництва західних регіонів УРСР – виведення високопродук-

тивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур на осушених ґрунтах; 

8) Український НДІ зрошуваного землеробства – удосконалення технології виро-
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щування рису; 9) Український НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських 

тварин – вивчення біохімічного співвідношення між організмом матері і плода у 

свиней у процесі ембріогенезу; 10) Український НДІ садівництва – розробка сис-

теми інтенсивного садівництва для основних плодових зон республіки; 

11) Український НДІ садівництва та Український НДІ виноградарства і виноробс-

тва – опрацювання наукових основ насінництва плодових культур і винограду; 

12) Кримська ОДСГДС – дослідження питання селекції і насінництва ворсованої 

шишки та ін. [376, арк. 253–257]. 

ЦК КПРС і РМ СРСР прийняли 2 жовтня 1968 р. Постанову № 786 «Про за-

ходи щодо подальшого покращення НДР у галузі сільського господарства», оскі-

льки, незважаючи на суттєвий внесок сільськогосподарської науки у «… розвиток 

колгоспного і радгоспного виробництва», її «… рівень і обсяг наукових дослі-

джень… все ще не відповідав завданням подальшого розвитку суспільства». З ці-

єю метою п. 2 передбачалися «… розробка і послідовне удосконалення науково 

обґрунтованих систем землеробства для різних природно-економічних районів 

країни…», і, як наслідок, наступним розділом документа всі галузеві НДІ переда-

валися до відання ВАСГНІЛ. Крім того, відповідно до п. 4 при Державному комі-

теті РМ СРСР з науки і техніки створювалася «… об’єднана міжвідомча Рада з 

координації наукових досліджень із важливих комплексних проблем сільського, 

водного і лісового господарства». З метою «… покращення організації селекцій-

но-насіннєвої роботи та її координації…» з 1 січня 1969 р. п. 7 передбачав засну-

вання наукових центрів із селекції зернових, зернобобових і круп’яних культур по 

кліматичних зонах країни, а також будівництво при них станцій штучного клімату 

(фітотронів) і теплиць. Це рішення відіграло дуже важливе організаційне значен-

ня і продовжує залишатися таким для подальшого розвитку селекції і насінництва 

в Україні. Для ведення повноцінного селекційного наукового процесу п. 9 перед-

бачено суттєві капітальні бюджетні асигнування для технічного переоснащення 

існуючих та будівництва нових приміщень, нове лабораторне обладнання, маши-

ни і апаратуру. Окремим рядком виділялися кошти на спорудження житла для на-

уковців і видання рекомендацій, брошур, плакатів, карт тощо за рахунок бюдже-
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ту. Пункт 13 запровадив у всіх всесоюзних галузевих НДІ та аграрних ВНЗ 300 

дворічних посад стажерів-дослідників із щомісячною оплатою 100 крб., а наступ-

ний – проблемні тримісячні семінари по 500 осіб у рік при Московському держа-

вному університеті ім. М.В. Ломоносова та Московській сільськогосподарській 

академії ім. К.А. Тимірязєва. Дієвим кроком стало запровадження іменних премій 

і золотих медалей. Однак щодо існування сільськогосподарської дослідної справи 

в УРСР генеруючим став п. 5 Постанови, яким дозволено ВАСГНІЛ 

«... організувати відділення Академії: Південне (м. Київ)…», а також Середньоазі-

атське (м. Ташкент) та Сибірське (м. Новосибірськ) [666]. 

Виявилось, що республіканська влада не відразу сприйняла до дії Постано-

ви ЦК КПРС і РМ СРСР від 2 жовтня 1968 р. за № 786 щодо створення у Києві 

ПВ ВАСГНІЛ. Свідченням цього є проект Постанови ЦК КПУ і РМ УРСР № 640 

від 20 грудня 1968 р. Згідно з її п. 3 «… для поліпшення планування, координації 

та методик проведення досліджень…» затверджувалися головні інститути з нау-

кового розв’язання проблем по сільському, водному і лісовому господарству. Так, 

на Український НДІ ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського поклада-

лася відповідальність за вивчення земельних ресурсів, розробку наукових основ 

підвищення родючості ґрунтів, заходів із боротьби з ерозією та агрономічною ме-

ліорацією земель, а також координації НДР і методичне керівництво у вирішенні 

питань ґрунтознавства, агрохімії та боротьби з вітровою ерозією і НТП у підви-

щенні родючості ґрунтів. Український НДІ землеробства опікувався науковими 

основами землеробства по зонах республіки, підвищення продуктивності й якості 

зернобобових, кормових культур і льону, а також координацією планів НДР і ме-

тодичним керівництвом у вирішенні питань землеробства, кормовиробництва, 

льонарства та вирощування зернобобових культур і НТП у галузі землеробства. Ті 

самі завдання, але для умов зрошення, виконував Український НДІ зрошувально-

го землеробства [605, арк. 59–64]. При цьому документ зобов’язував Академію 

наук УРСР у двомісячний термін «… розробити і затвердити плани теоретичних 

досліджень, визначити їх виконавців та терміни завершення» [684, арк. 48–58]. 

Таким чином, партійне керівництво УРСР продовжувало покладати основну на-
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дію щодо подальшого розвитку галузевого дослідництва як галузі знань та органі-

зації, в першу чергу на АН УРСР. До речі, Постанова ЦК КПУ та РМ УРСР № 640 

від 20 грудня 1968 р. щодо системи координації планів НДР була чинною і в часи 

ПВ ВАСГНІЛ [677, арк. 5–6]. 

На виконання Постанови РМ СРСР № 945 від 12 грудня 1969 р. «Питання 

ПВ ВАСГНІЛ» РМ УРСР 5 січня 1970 р. приймає Постанову № 1 від 5 січня 

1970 р. «Про ПВ ВАСГНІЛ». Згідно з її п. 1 МСГ УРСР передало в підпорядку-

вання ПВ ВАСГНІЛ 19 галузевих НДУ і п. 2 поклало на нього зобов’язання бути 

«… науково-методичним центом із керівництва науковими дослідженнями у галу-

зі сільського господарства в УРСР» [622, арк. 202–203]. Окрім УРСР, ПВ 

ВАСГНІЛ також забезпечувало науково-методичне керівництво діяльністю всіх 

галузевих НДУ і Молдавської РСР незалежно від їх відомчого підпорядкування. 

На виконання даної Постанови Уряду згідно з відповідним рішенням Президії 

ВАСГНІЛ було створено Оргбюро по його ПВ у складі В.Ф. Пересипкіна (голо-

ва), І.А. Даниленка, П.А. Дмитренка, В.Ф. Зубенка, І.І. Лукінова, М.Ф. Лупашка, 

І.І. Мартиненка, П.С. Пастернака, В.М. Ремесла та З.С. Скородинського [894, c. 

133]. Протягом його діяльності головами Президії ПВ ВАСГНІЛ працювали: 

В.Ф. Пересипкін (1969–1972), М.В. Кузьменко (1972–1979), Г.О. Богданов (1979–

1987), О.О. Созінов (1987–1990). 

До речі, науково-методичне керівництво комплексом дослідницьких тема-

тик здійснювали в межах СРСР, а також республік стосовно окремих природньо-

кліматичних зон і галузей Проблемні координаційні методичні комісії та Ради від 

імені ВАСГНІЛ. Їх діяльність із «… всебічного і кваліфікованого розгляду коор-

динаційних планів, програм і методичних положень, а також з розгляду наукових 

звітів та пропозицій щодо впровадження у виробництво закінчених наукових дос-

ліджень…» регламентувалася спеціально затвердженим «Положенням» від 

14 квітня 1970 р. [622, арк. 1–2], а також іншим документом про їх керівників та 

заступників від 7 червня 1971 р. [622, арк. 3–4]. Обидва документи були затвер-

джені президентом ВАСГНІЛ академіком П. Лобановим. У свою чергу, МСГ 

УРСР наказом № 32/6 від 24 січня 1972 р. поширило їх дію і на ведення галузево-
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го дослідництва по своєму відомству [622, арк. 5–6]. Це давало можливість прий-

мати нові плани НДР, коригувати їх у процесі виконання через проміжні звіти, а 

також максимально швидко забезпечувати впровадження в контекст загальнодер-

жавного вирішення тієї чи іншої наукової проблеми або досягати максимальної 

ефективності від використаних бюджетних коштів. 

Постановою РМ УРСР № 185 від 17 травня 1986 р. затверджено «Положен-

ня про Держагропром УРСР» [129], в першу чергу для «… розв’язання основних 

проблем з успішного виконання продовольчої програми УРСР, прискорення НТП 

в АПВ…», а також інших шістнадцяти завдань як «… центрального союзно-

республіканського органу державного управління…». Відповідно перед сільсько-

господарською дослідною справою ставилося завдання «… поглиблювати інтег-

рацію науки і виробництва на основі створення НВО, наукових і технологічних 

центрів, міжгалузевих науково-технічних комплексів та використання інших ор-

ганізаційних форм, що забезпечують прискорення НТП, активне впровадження 

інтенсивних енерго- та ресурсозберігаючих технологій». Як наслідок, при провід-

них галузевих НДУ виникли нові організаційні побудови – НВО, що деякою мі-

рою взяли офіційний курс на комерціалізацію сільськогосподарської дослідної 

справи шляхом кооперації у діяльності, що, зрештою, із-за командної системи ад-

міністрування виявився неефективним.  

Згідно з «Положенням про Держагропром УРСР» наукове забезпечення і 

координацію НДР в республіці здійснювало ПВ ВАСГНІЛ. Серед його завдань, 

чи не вперше за радянської доби, офіційно вказувалося, що воно «… створює, ре-

алізує і ліквідує НДУ, вирішує питання зміни підпорядкованості підвідомчих нау-

кових установ, організовує НВО…» та «… здійснює поступове переведення їх, а 

також проектно-технологічних і НДІ та дослідних станцій на господарський роз-

рахунок, створює спеціальні фонди для фінансування науково-дослідних, проект-

но-технологічних і конструкторських робіт на основі замовлень…». Таким чином, 

саме з 1986 р. розпочався шлях галузевого дослідництва в Україні до теперішньо-

го так званого інноваційного розвитку. А на той час по лінії Держагропрому 

УРСР все вирішувалось стосовно галузевого дослідництва через його Колегію при 
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попередньому розгляді на НТР, що очолював голова ПВ ВАСГНІЛ [644]. Відді-

лення свою науково-організаційну діяльність щодо пріоритетності вивчення до-

слідницьких проблем та їх інституціонального забезпечення здійснювало через 

Головне управління НТП в галузях АПК, затвердженого Постановою РМ УРСР 

від 23 серпня 1988 р. № 250 (додаток Г20). 

Про необхідність змін у питаннях організації наукового забезпечення всіх 

складових економіки УРСР дедалі більше почали говорити на всіх щабелях вико-

навчої та законодавчої влади. Так, виступаючи на Загальних зборах АН УРСР 4 

березня 1987 р., голова РМ УРСР О. Ляшко наголосив на «…втрату дінамізму…» 

в науковій діяльності низки інститутів, а також на відсутності достатньої кількості 

академічних розробок технологічного характеру, які б «…набули масового засто-

сування у виробництві». Він вказав, що є розробки, і навіть світового рівня, але 

вони не мають на найвищому рівні «…цілісних технологічних процесів». Особли-

ву увагу високопосадовець приділив організації наукового забезпечення розвитку 

сільського господарства і, в першу чергу, зернового виробництва» [372]. 

Чергові завдання щодо проведення комплексних екологічних дослідницьких 

робіт, у тому числі установами ПВ ВАСГНІЛ, Уряд накреслив у своїй Постанові 

«Про екологічну обстановку і заходи про посилення охорони природи в республі-

ці» від 20 серпня 1987 р. Згідно з її п. 2 передбачалось організувати розробку еко-

логічних прогнозів і моделей «для вирішення питань розміщення великих народ-

ногосподарських об’єктів, вивчення проблем економіки водокористування, а та-

кож дослідження за розповсюдженням на території республіки «кислотних до-

щів», їх шкідливого впливу на наколишнє середовище та створення рекомендацій 

щодо запобігання йому» [371, арк. 115–116, 119]. Поява цього документа сприяла 

включенню в тематики галузевих НДІ екологічних проблем, а також створенню 

спеціальних структурних підрозділів, у тому числі агроекологічного спрямування, 

особливо у світлі виконання Програми робіт по ліквідації наслідків аварії на Чор-

нобильській АЕС на 1988–1990 рр. 

Останнім офіційним документом щодо ствердження нової організаційної 

побудови ведення сільськогосподарської дослідної справи в радянській країні 
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стала Постанова ЦК КПРС і РМ СРСР за № 848 від 9 липня 1987 р. Згідно з її п. 2 

«… для посилення керівництва науковими дослідженнями їх планування і коор-

динації, концентрації наукових сил і засобів з основних напрямів АПВ…» було 

створено галузеві наукові комплекси на основі провідних НДУ ВАСГНІЛ, Держа-

гропрому СРСР, інших міністерств і відомств. Крім того, прийнято рішення зі 

створення центрів наукового забезпечення по краях і областях країни, що мали 

різноманітні природно-економічні умови з головною установою – НДІ у загальній 

системі структурування: НДІ, сільськогосподарський ВНЗ, дослідна станція. От-

же, в країні продовжували притримуватись обласної організації побудови галузе-

вого дослідництва із сполученим співіснуванням з аграрною освітою. Серед пріо-

ритетів у проведенні галузевих досліджень, що належали до категорії фундамен-

тальних, Постанова виділяла розробку і освоєння ефективних методів біотехноло-

гій, генної і клітинної інженерії та ін.  

Незважаючи на детально відпрацьований механізм державної підтримки ро-

звитку сільськогосподарської дослідної справи в УРСР, надзвичайно розгалужену 

мережу діючих інституцій, а це 167 науково-дослідних, дослідно-

конструкторських організацій, у тому числі 64 НДІ, 79 дослідних станцій, 19 галу-

зевих ВНЗ з науковим потенціалом біля 18 тис. наукових працівників, з яких 485 

докторів і 7 330 кандидатів наук. Останній очільник ПВ ВАСГНІЛ О.О. Созінов 

ще до розпаду СРСР зробив такий висновок: «Відомче розмежування – одна з ос-

новних причин відставання аграрної науки республіки від вимог часу…». Він та-

кож стверджував, що «… після організації Держагропрому УРСР аграрна наука не 

стала консолідуючою силою» [792, c. 44]. Таким чином, О.О. Созінов уперше від 

імені галузевого дослідництва заявив, що воно має бажання автономного існуван-

ня в Україні від профільного міністерства. При цьому також наголошував про 

об’єднання всіх розпорошених у різних відомствах УРСР і дотичних до вирішен-

ня сільськогосподарських наукових проблем в єдиний координуючий початок. 

Все висловлене ним повністю відповідало духу того часу щодо перебудови всіх 

складових життя суспільства і тим більше у світлі вислову творця процесу 

М.С. Горбачова, проголошеному на IV Всесоюзному з’їзді колгоспників: 
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«…Аграрна наука і особливо економічна суттєво відстає від вимог практики. Таке 

стосується як теоретичних досліджень, так і прикладних розробок. Перед наукою 

стоїть сьогодні двоєдине завдання: суттєво підвищити теоретичний рівень дослі-

джень і найтіснішим чином поєднатися з виробництвом» [307, c. 44]. Усе разом 

дало підстави щодо координуючої зміни функціонування у вигляді окремої галу-

зевої Академії через безпосереднє фінансове підпорядкування Уряду України.  

Отже, новий етап розвитку сільськогосподарської дослідної справи розпо-

чався після закінчення німецько-радянської війни. У жовтні 1945 р. вітчизняна 

сільськогосподарська дослідна справа вперше офіційно репрезентувала себе в си-

стемі АН УРСР через спеціально створений Відділ сільськогосподарських наук на 

чолі з академіком М.М. Гришком. Найбільшим організаційний вплив «Велика 

академія» в житті галузевої академічної науки був у період 1945–1956 рр., оскіль-

ки всі складові країни потребували взаємодії при відновленні народного госпо-

дарства після німецько-радянської війни. Функції всеукраїнської сільськогоспо-

дарської наукової організації в 1945–1990 рр. виконували: Відділ сільськогоспо-

дарських наук АН УРСР (1945–1946), управління НДУ (1947–1948); управління 

сільськогосподарської пропаганди (1949–1952); Головне управління сільськогос-

подарської пропаганди і НДУ (1953–1954); Головне управління сільськогосподар-

ської науки (1955–1956); Мінсільгосп УРСР (1962–1970), а також УАСГН (1956–

1962) і Відділ сільськогосподарських наук (1961–1963) та ПВ ВАСГНІЛ (1970–

1990). Узагальнюючі положення щодо розвитку галузевого експериментаторства 

у радянський період також викладено автором у низці наукових праць [81; 82; 98; 

99; 112; 115–118; 125–127; 129; 134; 135; 141; 149; 152; 157; 158; 173; 178; 179; 

187; 191; 193; 199; 206; 212; 215; 216; 219; 220; 221; 228; 229; 234; 240]. 

Висновки до розділу 4 

Радянський період вніс нові риси до організації системи освіти. Це дає підс-

тави для виділення п’ятого періоду (з 1921 р.) розвитку системи освіти, який мо-

жна назвати радянським, оскільки радикально змінилось основне завдання підго-

товки галузевих фахівців, спрямоване на колективне господарювання в умовах 

планової економіки. Ліквідовано всі приватні організаційні форми навчання. З 
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уведенням вузької спеціалізації формуються нові організаційні підходи галузевої 

освітньої підготовки через технікуми і агрокомбінати.  

Відбулися кардинальні зміни в системі дослідництва. Упродовж виділеного 

нами шостого періоду галузева дослідна справа, по-перше, увійшла до кола інте-

ресів винятково держави через центральні, крайові та обласні органи влади. В ос-

нову розробок було покладено районізацію країни для потреб спеціалізації в ко-

лективному веденні сільського господарства. По-друге, почалося масове станов-

лення численних нових дослідних установ і різних агрономічних шкіл, що у 20–

30-х рр. ХХ ст. деякою мірою дезорганізовувало дослідну справу, особливо в пи-

таннях теорії, незважаючи на появу нових організаційних форм координації дос-

ліджень у вигляді спеціалізованих дослідних інститутів і галузевої академії. По-

третє, для потреб галузевого експериментаторства, зокрема колгоспної дослідної 

справи, з 1934 р., виникають невідомі у цивілізованому світі новоутворення у ви-

гляді хат-лабораторій, що несуть у собі політичний підтекст винятково радянської 

епохи. По-четверте, наприкінці 20-х і протягом 30-х рр. ХХ ст. започатковується 

спроба спеціальної підготовки фахівців спочатку марксистсько-ленінського спря-

мування, а потім через Український інститут аспірантури для діючої мережі галу-

зевих дослідницьких інституцій у системі планового ведення економіки. Розгор-

тається фабрикування справ проти аграрної еліти УСРР/УРСР, за якими щороку 

заарештовували до 60–70 провідних науковців та освітян. Станом на 1938 р. в Ук-

раїні налічувалося 165 галузевих НДУ, а на 1 січня 1947 р. – 129 одиниць. П’ятою 

характерною рисою стало максимальне сприйняття всього нового індустріального 

й інтенсивного АПВ, особливо в 60–80-х рр. ХХ ст., що дало змогу значно підви-

щити продуктивність аграрного сектору економіки країни.  



371 

 

РОЗДІЛ 5 

ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В УМОВАХ 

РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Постановою РМ УРСР від 22 вересня 1990 р. № 279 було створено УААН у 

зв’язку з тим, що ПВ ВАСГНІЛ і центри наукового забезпечення АПВ не достат-

ньо ефективно впливали на прискорення НТП в сільському господарстві та пере-

робних галузях промисловості, а також повільно викорінювали недоліки в плану-

ванні, координації та фінансуванні НДР. По-іншому й не могло бути, тому що до 

створення УААН галузеві НДУ різного спрямування були розпорошені по 14 мі-

ністерствах і відомствах [390, c. 24]. Існував ще один важливий державотворчий 

підтекст появи Постанови РМ УРСР щодо створення УААН, а саме: положення 

Декларації про суверенітет України. Тому невипадково п. 2 урядового документа 

визначалося, що УААН є вищим науково-методичним і координаційним центром 

УРСР. Академія автономна в організації наукової діяльності й самостійно забез-

печує ефективну роботу НДУ у сфері фундаментальних і прикладних досліджень. 

Основних сім завдань діяльності УААН містив п. 4 Постанови. Останнє завдання 

поширювало координуючий вплив і науково-методичне керівництво не тільки 

проблемних НДІ, але і ВНЗ. Пункт 3 документа встановлював чисельність дійс-

них членів (академіків) у кількості 25, членів-кореспондентів – 25, склад Президії 

– 21 особа, у тому числі: президент, чотири віце-президенти, головний вчений се-

кретар та 15 членів Президії. До складу Оргкомітету зі здійснення заходів щодо 

заснування УААН увійшли: О.О. Созінов (голова), О.Г. Денисенко, В.М. Круть, 

М.В. Зубець, В.П. Попов, М.П. Петраченко, І.П. Макаров, В.П. Кухар, 

О.М. Окопний, А.О. Бабич, Г.О. Єресько, П.І. Коваленко, Д.О. Мельничук, 

М.П. Лісовий, Л.В Погорілий, В.В. Юрчишин.  

Україна, ставши незалежною державою та усвідомлюючи свою відповіда-

льність як частини світового співтовариства за збереження дикої флори та фауни 

в усьому їх біорозмаїтті для блага людства, робить «…певні кроки на міжнародній 
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арені задля розширення та координації діяльності щодо охорони довкілля» [517, 

c. 2]. З цією метою в 1994 р. ратифікує Конвенцію про біологічне різноманіття, 

прийняту в 1992 р., через два роки – Бернську конвенцію про охорону дикої фло-

ри і фауни та природних середовищ існування в Європі, яка була схвалена ще в 

1979 р., а також Рамсарську конвенцію про водно-болотні угіддя, що мають між-

народне значення. Крім того, Україна стає членом Ради Європи та підтвердила 

свої зобов’язання щодо дотримання Всеєвропейської стратегії збереження біоло-

гічного і ландшафтного різноманіття, що сприяло більш якісному виконанню ви-

мог законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про тваринний світ» та «Положення про Червону книгу України». УААН не за-

лишилась осторонь згаданих державотворчих процесів. Координацію всього спек-

тру відповідних досліджень з цих проблем було покладено на створений Інститу-

ту агроекології і біотехнології УААН (нині – Інститут агроекології і природоко-

ристування НААН) з метою науково-методологічного забезпечення охорони, від-

творення і раціонального використання природних ресурсів у сільськогосподар-

ському виробництві згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 

квітня 1992 р. №247-р та Постановою Президії УААН від 13 лютого 1992 р. на 

базі Українського філіалу Центрального НДІ агрохімічного обслуговування сіль-

ського господарства. На 2000 р. його науково-організаційна структура максима-

льно була налаштована на виконання головного завдання, а саме «визначення 

шляхів формування сталих агроекосистем, виходячи з реальних умов України, і 

безальтернативної необхідності перетворення сільського господарства на конку-

рентоспроможну, високоефективну, екологічно безпечну галузь» [845, c. 4]. Од-

ним із найвагоміших здобутків інституту стала розробка Концепції збалансовано-

го розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 р., затверджена наказом 

Мінагрополітики України від 20 серпня 2003 р. №280 та Постановою Президії 

УААН від 13 березня 2003 р. 

Після створення УААН провідні НДІ не тільки розширили та змінили, а й 

ствердили своє місце в розробці державної політики щодо окремих галузей голо-

вного сектору економіки держави та його сільського господарства. У першу чер-
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гу, для цього відпрацьовано організаційну структурну побудову, а також розши-

рено функції тепер вже у загальнодержавному вимірі. Наприклад, створений на 

основі відділу кормовиробництва Українського НДІ землеробства у 1973 р. – Ін-

ститут кормів УААН (м. Вінниця), після отримання державності став 

«…головним і єдиним в Україні науковим закладом по розробці ключової про-

блеми – наукових основ кормовиробництва і координаційним центром цього на-

пряму» [408, c. 3]. Серед його державотворчих розробок «Концепція розвитку ко-

рмовиробництва в господарствах України на 1991–1995 рр. і на період до 2005 

р.», схвалена РМ України. Вона зумовлена зональною спеціалізацією виробництва 

кормів і кормового білка для розвитку високоінтенсивного тваринництва в Украї-

ні, а також обґрунтовувала ідею регіональної спеціалізації кормовиробництва та 

створення соєвого поясу і зони виробництва її в країні. Серед інших здобутків – 

«Методики проведення дослідів по кормовиробництву». Комплекс дослідницьких 

робіт забезпечували: 1 відділ та 17 лабораторій (додаток Д1), в яких працювало 

200 співробітників. Практично всі тогочасні НДІ УААН мали організаційну стру-

ктуру, що забезпечувала виконання делегованих функцій. Однак, існувала і більш 

організаційно як у наповненні, так і структурно з підпорядкованою дослідниць-

кою мережею. Мова, в першу чергу, йде про Інститут землеробства, Інститут цук-

рових буряків, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрʼєва, Інститут зернового госпо-

дарства та Інститут аграрної економіки УААН. 

Одним з основоположних документів за часи державності України, що  

вплинули на подальше ведення її сільськогосподарської дослідної справи не тіль-

ки як організації, а й галузі знань, став Указ другого Президента України за 

№ 1529/99 від 3 грудня 1999 р. «Про невідкладні заходи щодо прискорення рефо-

рмування аграрного сектора економіки», прийнятий «… з метою забезпечення ре-

алізації державної аграрної політики, прискорення реформування та розвитку аг-

рарного сектора економіки на засадах приватної власності, відповідно до частини 

четвертої статті 13 та керуючись статтею 102 Конституції України». Упродовж 

грудня 1999 – квітня 2000 рр. перед аграрним сектором держави ставилося за-

вдання провести реформування «… колективних сільськогосподарських підпри-
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ємств на засадах приватної власності на землю та майно…» [843, c. 11–13]. Після 

ухвалення грудневого 1999 р. Указу Президента України на основі колишніх ко-

лективних господарств, за даними М.В. Гладія, створено понад 13 тис. госпо-

дарств ринкового типу, які разом із 37 тис. фермерських та 11,5 млн особистих 

селянських господарств «започаткували приватне господарювання на селі» [300, 

c. 5–6]. 

Прийнятий законодавчий акт фактично ліквідував багаторічних замовників 

результатів галузевого дослідництва, починаючи ще з часів остаточного встанов-

лення радянської влади на переважній більшості українських земель після гро-

мадської війни 1917–1920 рр., і дав поштовх адаптованого існування в умовах ро-

звитку приватної власності. До речі, перед прийняттям грудневого 1999 р. Указу 

Президента України щодо реформування відносин на селі агропромисловий ком-

плекс країни залишався одним з основних у народному господарстві. За даними 

академіка М.В. Зубця, у ньому вироблялося  «… 35 % валового продукту, працю-

вало 29 % населення, зайнятого у народному господарстві, використовувалось 

33 % основних фондів» [80]. При цьому після отримання Україною державності 

вдвічі скоротились обсяги сільськогосподарського виробництва, найперше його 

матеріально-технічна база, а також соціальна сфера села, що, зрештою, призвело 

до втрати купівельної спроможності населення. Так, валові обсяги продукції сіль-

ського господарства (порівняно з цінами 1996 р.) скоротилися в 1,7 рази – від 

48,6 млрд грн у базовому 1990 р. до 25,8 млрд грн у 1998 р. Щодо цін, то вони 

зросли після введення їх лібералізації у 1992 р. з 18,5, а наступного року досягли 

позначки 39,6 рази. У цій ситуації науковцями НААН були розроблені два пріо-

ритетні завдання щодо подальшого розвитку АПК України: «… перше – забезпе-

чення внутрішньої потреби країни в екологічно чистих продуктах харчування на 

рівні рекомендованих фізіологічних норм, а промисловість – у необхідній сиро-

вині; друге – створення умов для розширення експорту продукції сільського гос-

подарства і продуктів його переробки». Над вирішенням поставлених завдань 

працювало 135 галузевих НДУ і ВНЗ з 13,1 тис. науковцями і викладачами, з них 

5 764 кандидатів і 952 доктори наук. Експериментальна науково-виробнича база 
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Академії налічувала 216 дослідних господарств, що вели свою діяльність на пло-

щі 630 тис. га сільгоспугідь. Однак порівняно з 1991 р. загальна чисельність пра-

цівників у системі Академії на той час зменшилася на 35 %, а науковців – на 26 %. 

Крім того, суттєво скоротилося фінансування галузевого дослідництва. Якщо в 

1991 р. фактичний рівень становив 246,9 млн. крб., або 425,7 млн доларів США, 

то у 1998 р. він був затверджений у розмірі 74,5 млн грн, що еквівалентно 32 млн. 

доларів США. Це стало причиною зменшення чисельності працівників до 35 % та 

закриття семи установ.  

У таких непростих умовах як ведення сільського господарства, так і його до 

наукового забезпечення Академія визначила 12 першочергових проблем тільки 

для вирішення в 1999 р. Поряд із так званими технологічними завданнями було 

намічено й організаційні, виконуючи разом з Мінагропромом України. Вирішено 

встановити подвійне підпорядкування обласних і районних органів АПК відпо-

відно обласним та районним адміністраціям і Мінагропрому. Заплановано також 

створення так званих фондів сприяння роботі АПК. Наступний пункт взагалі на-

цілював для «... відпрацювання сучасних систем мотивації, проведення маркетин-

гових досліджень та менеджменту вважати доцільним створення при районних 

управліннях АПК спеціальних госпрозрахункових формувань». § 18 вказував на 

необхідність заснування у кожному районі державних МТС через комбіновані з 

власником закордонної техніки відносинами. Про подібне зазначалося і у п. 24 

щодо створення на базі переробних підприємств районів та областей інтегрованих 

формувань з виробництва сільськогосподарської продукції, її  переробки і реалі-

зації напівфабрикатів або готових продовольчих товарів.  

З метою координаційного партнерства на шляху до комерціалізації як ве-

дення сільського господарства, так і галузевого дослідництва Академія п. 25 весь 

тягар такого типу організаційних робіт поклала на створені спільним наказом Мі-

ністерства АПК України і УААН від 29 січня 1998 р. № 615 «Про вдосконалення 

АПВ на регіональному рівні» та наказом Мінагропроду України і УААН від 26 

травня 1998 р. № 156/64 «Про організацію мережі базових господарств Центрів 

наукового забезпечення АПВ АР Крим та областей» регіональні центри наукового 
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забезпечення АПВ. Було заплановано: «1) вирішити питання фінансової підтрим-

ки регіональних центрів шляхом виділення коштів з місцевих бюджетів АР Крим 

та облдержадміністрацій; 2) першочергово направляти кошти з Державного інно-

ваційного фонду для здійснення інноваційних проектів у базових господарствах 

регіональних центрів наукового забезпечення АПВ на основі відпрацьованих біз-

нес-планів» [391]. Таким чином, практично за рік до переведення відносин в Ук-

раїні на засади приватної власності на землю та майно НААН окреслила власний 

шлях інноваційно-інвестиційного розвитку. До речі, згідно з відповідним наказом 

по Міністерству АПК України щодо організаційної структури апарату відомства 

за питання ведення сільськогосподарської дослідної справи відповідало Головне 

управління організації наукових досліджень (додаток Д2). Серед його ініціатив, в 

яких належне місце відводилося здобуткам і консультаційній допомозі вчених-

аграріїв, створення Національної сільськогосподарської дорадчої служби з метою 

«сприяти прибутковому розвиткові сільськогосподарського сектору економіки 

консультаційною підтримкою, навчанням, послугами в організації виробництва та 

маркетингу виробникам сільськогосподарської продукції» [467, c. 10]. Державна 

зацікавленість у запровадженні кращого із досвіду 120 країн світу, в яких діють 

такі служби, в першу чергу, на приватній моделі функціонування, ґрунтувалася на 

необхідності виконання завдань, визначених у посиланні Президента України до 

Верховної Ради «Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соці-

ального розвитку на 2000–2004 роки». Планувалось протягом 2001–2003 рр. при 

Мінагрополітики України та за активної участі УААН створити нову бюджетну та 

незалежну неприбуткову організацію «НСГДС» із 490 загальними районними 

офісами, 25 спеціалізованими обласними, одним центральним (головним) офісом 

у м. Києві і пʼятьма регіональними директорами із бюджетом 144,2 тис. грн, що 

виділятимуться Урядом,у та відповідно 955,5 та 6359 тис. грн за рахунок облас-

них і районних коштів. Як довів час, незважаючи на утрачені кошти, міжнародні 

гранти, а найбільше – часу на пошуки оптимальності, новоутворення як окрема 

структурна одиниця в системі науково-освітнього забезпечення аграрної галузі 

України, так і не була створена, а згодом залишилась сполученою у назві відпові-



377 

 

дного структурного департаменту профільного міністерства. У 2002 р.  воно пере-

творюється у Департамент науково-технічної політики (додаток Д3) і залишається 

незмінним у назві при чергових організаційних змінах побудови відомства у 

2004 р. (додаток Д4) відповідно до наказу від 20 липня 2004 р. за № 264. 

Однак, з 2006 р. на підставі нового наказу по Мінагрополітики України 

№ 289 від 9 червня 2006 р. галузева наука разом з освітою координується в країні 

через новий департамент – аграрної освіти, науки та дорадництва (додаток Д5). 

Щодо пріоритетів у науковій та виробничій діяльності галузевої мережі дослідни-

цьких інституцій, то, на першому місці, продовжує бути виробництво зерна. Осо-

бливе значення в цьому процесі відводиться створеному за наказом МСГ СРСР 

№5 від 5 січня 1968 р.– Миронівським інститутом пшениці ім. В.М. Ремесла 

УААН. Тим більше, що академіка В.М. Ремесла невипадково сьогодні вважають 

творцем «зеленої» революції. Завдячуючи йому, інститут стає головною устано-

вою та визнаним центром вітчизняної науки з селекції озимої пшениці, а вчений 

призначається головою Координаційної ради з селекції озимої пшениці в СРСР 

при ВАСГНІЛ. Такому сприяла і вдала структурна побудова дослідницького вза-

ємодоповнюючого процесу за визначального внеску В.М. Ремесла (додаток Д6). 

Згодом все разом дало підстави Кабінету Міністрів України своїм розпоря-

дженням № 279-р від 6 квітня 2011 р. прийняти «Концепцію реформування і роз-

витку аграрної освіти та науки», оскільки, на думку уряду, сучасний стан еконо-

міки країни потребує створення нової системи інноваційного розвитку агропро-

мислового сектору: «аграрна освіта – аграрна наука – аграрне виробництво». Се-

ред восьми проблем, що призвели до неефективного функціонування галузевої 

науки та освіти, третьою названо недосконалість наявної мережі наукових уста-

нов. Для реалізації розробленої «Концепції» було розроблено план заходів на 

2011–2015 рр. шляхом оптимізації мережі наукових установ і реорганізації цент-

рів наукового забезпечення АПВ регіонів у регіональні науково-виробничі ком-

плекси та головне – проведення наукових досліджень і створення наукової проду-

кції для АПК за галузевим принципом та наукове забезпечення трансферу іннова-

цій – за територіальним. На реалізацію такого підходу у 2012 р. було створено сім 
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науково-інноваційних центрів, з урахуванням природно-кліматичних зон України: 

1) Правобережно-лісостеповий (головна установа – ННЦ «Інститут землеробст-

ва»); 2) Лівобережно-лісостеповий (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва); 

3) Поліський (Інститут сільського господарства Полісся; 4) Північно-степовий 

(Інститут сільського господарства степової зони); 5) Південно-степовий (Інститут 

зрошувального землеробства); 6) Кримський (Інститут сільського господарства 

Криму); 7) Карпатський (Інститут сільського господарства Карпатського регіону). 

Слід сказати, що в останньому «Положенні про Мінагропрод України», затвер-

дженого 23 квітня 2011 р. Указом Президента № 200/2011, питання координації 

ведення сільськогосподарської дослідної справи з його боку чітко не вказано. Хо-

ча, як зазначалося в п. 1, Мінагропрод є головною установою в системі централь-

них органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації на-

гляду (контролю) в АПК. Словосполучення «галузеве дослідництво» згадується 

тільки в одному підпункті § 7, а саме: забезпечує розроблення рекомендацій і нау-

ково-методичне обґрунтування ефективного використання ресурсного потенціалу 

підприємств АПВ. Усією низкою питань попереднього обговорення до подання на 

розгляд виконавчій або законодавчій гілкам влади продовжує займатися Колегія 

відомства на чолі з міністром. Крім того, для розгляду наукових рекомендацій та 

фахових консультацій з основних питань діяльності профільному відомству, на 

його розсуд, дозволено створювати НТР, кількісний і якісний склад якої затвер-

джує міністра аграрної політики та продовольства України. Нове «Положення» 

про профільне міністерство ще раз доводить про наявність його нової функції, що 

відрізняється від такого типу документів радянської доби, а саме: формування 

державної політики стосовно сільського господарства, а також регуляторно щодо 

його ведення. До речі, координацією ведення галузевого дослідництва на рівні 

профільного відомства згідно з наказом № 704 від 12 листопада 2012 р. «Про ор-

ганізаційну структуру Мінагропроду України та порядок взаємозаміщення мініст-

ра і заступників міністра на час їх відсутності» почав опікуватися новий департа-

мент – науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій 

(додаток Д7). На цей час організаційна побудова інституціональної мережі дослід-
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ницьких установ вже НААН відповідно до нового, затвердженого Кабінетом Мі-

ністрів України від 28 березня 2012 р. № 345 «Статуту», здійснювалася через ок-

ремі відділення (додаток Д8). Наступним етапом реалізації вищезгаданої «Конце-

пції реформування і розвитку аграрної освіти та науки» стало прийняття 11 липня 

2013 р. Кабінетом Міністрів України Постанови № 546 «Про утворення Навчаль-

но-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консо-

рціум». Головним розробником документу виступило Мінагрополітики України.  

З урахуванням потреби комерціалізації ведення сільськогосподарської дос-

лідної справи в Україні в ринкових умовах та ще із певною зміною координації 

процесу організаційного керівництва налаштовує Президію НААН 21 серпня 

2013 р. (протокол № 4) схвалити «Концептуальні засади інноваційно-

інвестиційного розвитку НААН» [129]. Мова йде про інноваційну модель розвит-

ку Академії, що побудована на економіці знань і не має альтернативи у сучасній 

стратегії розвитку передових економічних світових систем, з наголошенням на 

провідній ролі у такій моделі наукової установи. При цьому зазначається вагоме 

значення суб’єкта підприємництва, який перетворює наукові розробки в іннова-

ційні продукти, здійснює їх капіталізацію за рахунок залучених інвестицій та ко-

мерціалізацію на ринку з метою отримання прибутку. Розробники нової моделі 

координаційного ведення галузевого дослідництва також наполягають на внесенні 

змін у систему роботи Президії НААН шляхом відходу від командно-

адміністративних методів керування, розширення сфери взаємодії НААН з НДУ і 

суб’єктами наукоємного ринку всіх форм власності, які знаходяться як у віданні 

Академії, так і у сфері її координації як виконавці науково-технічних та іннова-

ційних програм і проектів на договірних засадах перебудови системи НААН для 

виконання функцій головного центру інноваційного розвитку аграрного сектору 

економіки. Для цього пропонується створити спеціальні дослідні станції або інші 

такого типу структури, що сполучено із зональними і регіональними науково-

інноваційними центрами здійснюватимуть трансфер (технологій або інновацій). 

При всіх декларованих позитивах запропоноване свідчить про реалізацію кінцево-

го наукового продукту, а не про реальне вирішення проблем щодо її заснування. 
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За таких обставин певним чином нівелюється праця кожного окремого наукового 

підрозділу і навіть деякою мірою всієї Академії щодо науково-методичного забез-

печення контекстового розгляду тієї чи іншої проблеми. Мало того, повноцінний 

розвиток окремої НДУ неможливий без сполученого існування від здобутків ін-

ших, ще й виважено скоординованих в імʼя загальної ідеї. Однак ці моменти не 

знайшли достатнього розгляду в прийнятому Президією НААН документі. Хоча, 

безперечно, поява «Концептуальних засад...» – це певний прогресивний крок у 

сучасних формулюваннях дослідницького процесу.  

Прийняті урядом України, а також Президією НААН нові рішення щодо ор-

ганізації ведення галузевого дослідництва свідчать про спільний намір принципо-

во максимально пристосувати його до світових тенденцій, коли наука функціонує, 

в першу чергу, при вищих освітніх закладах. Однак при цьому Україна притриму-

ється основоположних підходів до організаційної побудови сільськогосподарської 

дослідної справи, притаманних 20–30 рр. минулого століття. Йдеться як про кра-

йову побудову, так і про запровадження по лінії профільного міністерства семи 

територіальних об’єднань. Обидві складові виявилися не ефективними через від-

хфд від територіального поділу регіонів, що не давало змоги повноцінно організу-

вати необхідний комплекс дослідницьких завдань, які сумлінно продовжує вико-

нувати галузева Академія, за що Указом Президента України № 8/2010 від 6 січня 

2010 р., враховуючи провідну роль у науковому забезпеченні розвитку АПК, зна-

чний внесок у підготовку наукових працівників, а також міжнародне визнання ре-

зультатів діяльності, їй було надано статус національної. 

До складу НААН нині входять 10 ННЦ, 30 НДІ, 11 дослідних станцій, 

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, ННСГБ, Державне 

видавництво «Аграрна наука» та інші інститути. У системі Академії 

функціонують 11 наукових об’єктів, які мають статус національного надбання. 

Серед яких і банки штамів мікроорганізмів ґрунтових та для потреб ветеринарної 

медицини, генетичних ресурсів рослин країни, генетичних ресурсів 

сільськогосподарських тварин, моноспецифічних імунодіагностикумів, колекції 

культур клітин для ветеринарної медицини і біотехнології, збудників інфекційних 
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хвороб тварин, колекція тварин зоопарку, фонд видань сільськогосподарської 

тематики, виданих у XIX ст.  

Мережа наукових установ НААН налічує 184 підприємств, установ та ор-

ганізацій, зокрема 33 дослідні станції, два науково-дослідних центри, два торго-

вих доми, два науково-виробничих центри, 143 державних підприємств дослідних 

господарств та ін. У системі НААН працюють близько 19,4 тис. осіб, з яких у на-

укових установах – понад 7,6 тис., серед них наукових працівників близько 4 тис., 

серед яких 368 докторів і 1559 кандидатів наук. Сьогодні до складу НААН вхо-

дять 104 академіки, 109 членів-кореспондентів, 41 іноземний та 24 почесних чле-

нів, а також 216 наукових установ (станцій, дослідних господарств) і 10 націона-

льних наукових центрів, національний інститут, 31 інститут та ННСГБ та інші 

підприємства. Упродовж 1990–1996 рр. Академію очолював О.О. Созінов, в 1996–

2011 рр. М.В. Зубець, протягом 14 березня 2011 р. – 30 жовтня 2012 р. її президе-

нтом був М.Д. Безуглий, у квітні 2013 р. – президентом обрано академіка НААН 

В.Ф. Петриченка. Від серпня 2014 р. відповідно до рішення Загальних зборів Ака-

демію очолює академік НААН Я.М. Гадзало. 

За умов державності активізувалася міжнародна співпраця учених НААН. Її 

установи співпрацюють із профільними інституціями, організаціями і фірмами з 

35–55 країн; виконують понад 300 спільних проектів, з яких 20 і більше грантів. 

Членство Академії та її провідних учених у міжнародних організаціях охоплює 

понад 100 європейських і світових міжнародних організацій, центрів, товариств, 

асоціацій та ін. Серед них: Глобальне ґрунтове партнерство; Європейська техно-

логічна платформа FOOD for LIFE; Європейська асоціація з біобезпеки; Міжнаро-

дний банк генетичних ресурсів; Міжнародний союз ґрунтознавців (International 

Union of Soil Sciences); Міжнародний центр досліджень з обро-бітку ґрунту 

(International Soil Tillage Research Organization); Міжнародна комісія з іригації і 

дренажу (International Commission on Irrigation and Drainage); Європейська та Се-

редземноморська організація захисту рослин (European and Mediterranian Plant 

Protection Organization); Міжнародна організація Bioversity International; Міжна-

родна академія наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ); Європейська 
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асоціація з досліджень у галузі селекції рослин (European Association for research 

on Plant Breeding); Міжнародна асоціація з культури тканин і біо-технології 

(International Association of Plant Tissue Culture and Biotechnology) тощо.  

Сьогодні сільськогосподарська дослідна справа в Україні продовжує базу-

ватися на наступних принципах, незважаючи на те, що вони розроблялися, коли 

85 % населення країни займалося сільським господарством, а нині  тільки 26 %: 

1) виконання галузевих досліджень при постійно діючих інституціях; 2) прове-

дення лабораторних, вегетаційних і польових досліджень, а також аналітичних 

виконується з використанням спеціально розроблених і затверджених методик і 

міжнародних стандартів; 3) усі фундаментальні дослідницькі роботи здійснюють-

ся як державне бюджетне замовлення, а прикладні – за бажанням замовника. 

Подальше реформування сільськогосподарської дослідної справи має 

інноваційну пріоритетність, визначену важливість завдань аграрної науки України 

на 2016–2020 роки та Закону України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність», прийнятого Верховною Радою України 26 листопада 2015 р. 

Планується забезпечити інтеграцію аграрної науки в інноваційно-інвестиційне 

середовище наукоємного ринку АПК шляхом пріоритетних напрямів наукових 

досліджень, а саме: завершення земельної реформи та розбудова фінансово-

кредитного забезпечення АПК під заставу земельних ділянок і прав оренди землі; 

удосконалення аграрного ринку та базових галузей; сільських територій; розвиток 

нормативно-технічної документації в галузі харчової промисловості; розробка 

галузевих програм «Біопаливо», «Овочівництво», «Садівництво», 

«Кормовиробництво»; наукове супроводження виконання національних проектів 

«Зерно України» та «Відроджене скотарство», розвиток органічного виробництва; 

відтворення ґрунтових ресурсів, агрокосмічне прогнозування виробництва 

продукції рослинництва; покращення досягнень у селекції та генетиці тощо. Для 

цього НААН має відповідний науковий потенціал із поєднанням досвіду та 

ініціатив молоді. Посилення інноваційності нової наукової політики НААН 

передбачає також розширення співпраці з наукоємними вітчизняними та 

закордонними інвесторами на засадах державно-приватного партнерства. 
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На підставі проведених досліджень, а також їх узагальнень, пропонується 

власна модель ведення сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У пер-

шу чергу вона базується на досвіді її існування, а також розумінні, що тільки в 

разі державної зацікавленості в подальшому розвитку за тої форми зорганізовано-

сті можливо досягти відповідного рівня провідних країн світу і навіть з націона-

льними особливостями. Її основу становить обласна побудова ведення сільського-

сподарської дослідної справи як організації, а саме: через наявність у кожній об-

ласті окремої обласної сільськогосподарської дослідної станції зі структурною 

побудовою відповідно до спеціалізації регіону. Свою роботу такі інституції по-

винні сполучати через підпорядковану ним мережу дослідних господарств (полів, 

опорних пунктів, демонстраційних дослідів, проблемних лабораторій). На цю ме-

режу покладається широке впровадження результатів теоретичних досліджень 

діяльності спеціалізованих НДІ (ННЦ), дія яких виходить за межі окремих регіо-

нів, а методично ним керує, в разі необхідності, через обласні дослідні станції за 

проблемою. Координаційне керівництво планом робіт здійснює НААН, що функ-

ціонує як автономний орган при профільному міністерстві, який є її головним за-

мовником виробленої продукції. 

У межах відпрацювання інноваційної моделі розвитку аграрного сектору до 

сучасних ініціатив з боку Мінагропроду України слід віднести бюджетну підтри-

мку в появі різноманітних приватних дослідних інституцій, а також проведення 

відкритих, навіть міжнародних тендерів щодо виконання конкретних наукових 

проектів, пріоритетність та направленість яких визначає відомство. Такий підхід 

ефективно діє в провідних країнах світу. Реалії часу, в першу чергу, налаштовані 

на максимальну рентабельність витрачених, у тому числі й на наукові досліджен-

ня коштів, сприяють появі або відтворенню, здавалося вже забутих форм органі-

зації галузевого дослідництва. Так, в останні роки все більшу популярність в Ук-

раїні набуває вирощування сої. Урожай 2013 р. взагалі виявився рекордним для 

України – 2,68 млн т соєвих бобів при врожайності 2,0 т/га. З цієї кількості 1,9 

млн т сої експортовано, в першу чергу, до країн Середземноморʼя: Італія, Єгипет, 

Туреччина, Іспанія та Греція [834, c. 41–42]. Збільшення валу бобів сої на 680 тис. 
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т і врожайності на 0,3 т/га порівняно з 2012 р. вдалося досягти завдячуючи підви-

щенню продуктивності вирощуваних сортів сої, передусім за рахунок широкого 

застосування нових районованих сортів. Крім визнаних наукових центрів Украї-

ни, а саме: ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН з 22 лютого 2005 р., залучалась до співпраці приват-

на дослідницька інституція – ТОВ «Науково-дослідний інститут сої» в м. Полтава. 

Головною метою стало створення нових сортів сої, адаптованих до умов вирощу-

вання в Україні, стійких до посухи, розтріскування і вилягання, таких, що мають 

підвищений вміст олії та протеїну; придатних для органічного вирощування [536, 

c. 45]. Інститут отримав державну реєстрацію за № 663 і за короткий термін зареє-

стрував в Державному реєстрі сортів України створені завдяки спільним науко-

вим дослідженням з використанням досягнень новітньої канадської та сербської 

генетики і методик 15 сортів: Ворсола, Таврія, Інна (2008); Полтава, Ірина, Гали-

на, Поема (2009); Либідь, Десна, Черемош (2011); Хорол, Корсак, Танаїс, Кубань, 

Терек (2012). Однак створений, у першу чергу як бізнесовий проект зацікавлених 

в обхід чинного законодавства щодо використання в Україні іноземних сортів без 

відповідної дослідницької бази і традицій новоутворення інститут досить швидко 

втратив активність  у створенні нових сортів.  

Запропоноване ще більш актуально в системі викликів для нашої держави з 

боку Російської Федерації як прямої правонаступниці напрацювань царської Росії 

та СРСР щодо організації ведення сільськогосподарської дослідної справи, особ-

ливо стосовно академічної форми існування. Її бажання все об’єднати у вигляді 

єдиної Академії через «застарілість» кадрів і неефективність у діяльності викли-

кало неоднозначну реакцію з боку провідних учених цієї країни, яку досить вдало 

систематизував відомий історик науки професор Е. Колчинський [434]. Загальним 

висновком стало не бажання мати від бюджету, як у Китаї на рівні 

180 млрд доларів у рік, а заради майбутнього російської науки запровадити взає-

мовигідний діалог із приватним бізнесом.  

Ознайомившись з постановкою ведення галузевого дослідництва, відвідав-

ши понад 40 країн Європи, Азії та США, автор дисертаційного дослідження де-



385 

 

якою мірою підтримує такий підхід. Крім того, те, що сьогодні відбувається в Ук-

раїні щодо реформування аграрної науки та освіти не тільки передбачено у наших 

дослідженнях, а й розкрито механізм всього процесу, в першу чергу через досвід 

найближчого територіального сусіда – Угорщини [113, c. 40-43]. Єдине, чим ми 

принципово відрізняємося від побаченого особисто за кордоном щодо побудови 

сільськогосподарської дослідної справи, так це наш величезний природній потен-

ціал з більш як 80 млн. га сільськогосподарських земель, з яких 33 млн га – ріллі, 

а половина її – чорноземи, або третина світових їх запасів [619, c. 253]. Однак, 

екстенсивне їх використання разом з іншими типами грунтів на фоні суцільної 

розораності земель, що в окремих регіонах перевищує 80%, спричиняє до появи 

деградаційних процесів і, в першу чергу, ерозійних. Як наслідок, за даними ННЦ 

«Інститут землеробства НААН», щорічні втрати гумусу сягають близько 600 млн 

т, зокрема гумусу – понад 20 млн т. Втрати головного лімітуючого фактору ве-

дення сільського господарства – води – досягли 16 млрд м3 . Ще більші проблеми 

привніс відхід від науково обгрунтованих систем змлеробства й особливо сівозмін 

після роздержавлення землі. Сьогодні громадяни України володіють 14 257,0 тис. 

га земельних ресурсів, або 0,58 га на одного власника. Ще 18975,5 тис. га, або 

293,1, – на одного користувача. Держава має у володінні тільки 3% земельних 

угідь, а отже, вона повністю втратила важелі управління ними стосовно незмінних 

чотирьох грунтово-кліматичних зон, девʼяти грунтово-кліматичних підзон, 23 но-

менклатурних грунтів та 1147 видів [414, c. 3]. Понад 10 млн га грунтів України 

віднесено до категорії кислих. Тільки за рахунок зваженого державницького під-

ходу та з урахуванням здобутків і знань учених-аграріїв, що через творчі інститу-

ціональні об’єднання науково супроводжують процес ведення сільського госпо-

дарства, Україна забезпечить не тільки продовольчу безпеку, а й державність у 

системі європейських цінностей. 

Таким чином, за часів незалежності України роль галузевого науково-

методичного та координаційного центру виконує НААН, яка продовжує подаль-

ший розвиток наукових основ, закладених ще на початку минулого століття. Її 

головним завданням є наукове забезпечення розвитку галузей АПК України: про-
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ведення фундаментальних наукових досліджень у сфері АПК, а також розроблен-

ня на основі нових знань наукових продуктів для інноваційного розвитку АПК, 

використання яких має сприяти збільшенню обсягів виробництва конкуренто-

спроможної сільськогосподарської продукції, а також розробка нових та удоско-

налення існуючих методів і способів проведення наукової роботи. Завдяки вдос-

коналенню її науково-організаційної структури, самоврядності, посиленню мате-

ріально-технічної бази, змінам кадрової політики і впроваджувальної діяльності, 

плановості та системності, налагодженню міжнародного співробітництва досяг-

нуто позитивних зрушень у галузях ґрунтознавства та агрохімії, землеробства, аг-

роекології, водопостачання і меліорації земель, сільськогосподарської мікробіоло-

гії, органічного виробництва сільськогосподарської продукції, хмелярства, меха-

нізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва та ін. 

Висновки до розділу 5 

За часів державотворення в Україні відбулися якісні зміни як у системі аг-

рарної освіти, так і в галузевому дослідництві. Це дає всі підстави для виділення 

шостого періоду розвитку аграрної освіти, який продовжується нині через пошук 

парадигми з активним проявом приватного у навчанні й Болонським процесом 

підготовки, що було притаманно вітчизняним навчальним сільськогосподарським 

закладам до 1920 р. Основною особливістю при цьому стало широке запрова-

дження галузевої університетської освіти. 

Сьомий період розвитку сільськогосподарської дослідної справи відрізня-

ється від перших чотирьох тим, що Україна, тепер уже незалежна країна, повинна 

відповідати за розвиток галузевого дослідництва. Триває пошук інноваційної оп-

тимальності для мережі існуючих ще за часів СРСР галузевих інституцій під ко-

ординуючим початком НААН на фоні приватної власності на землю, що розвива-

ється з грудня 1999 р. НААН як галузевий науково-методичний і координаційний 

центр створено з метою забезпечення належних умов для технологічного завер-

шення наукових розробок, комплексного підходу до наукового забезпечення всіх 

галузей АПК. За часи державності організаційна структура Академії постійно 

вдосконалювалася з метою підвищення рівня управління аграрною наукою, по-
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ліпшення координації досліджень та їхнього методичного забезпечення. Ці та ін-

ші аспекти узагальнено в публікаціях автора дослідження [114; 133; 176; 182; 208; 

211; 237]. 

НААН є провідним центром наукового забезпечення розвитку галузей АПК 

держави, яка структурно поділена на 6 галузевих відділень: 1) землеробства, мелі-

орації і механізації; 2) рослинництва; 3) ветеринарної медицини, 4) зоотехнії; 

5) аграрної економіки і продовольства та 6) наукового забезпечення інноваційного 

розвитку. До її складу входять 10 ННЦ, 30 НДІ, 11 дослідних станцій, Біосферний 

заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, ННСГБ, Державне видав-

ництво «Аграрна наука» та ін. У НААН функціонують 11 наукових об’єктів, які 

мають статус національного надбання. Вчені НААН проводять дослідження в га-

лузях ґрунтознавства та агрохімії, землеробства, агроекології, водних проблем і 

меліорації земель, сільськогосподарської мікробіології, органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції, хмелярства, механізації та електрифікації сіль-

ськогосподарського виробництва і технічного сервісу, інженерно-технологічних 

засад створення екологічно безпечних промислових біотехнологій та обладнання 

для виробництва і застосування в агробіоценозах препаратів біологічного захисту 

рослин, а також особливостей динамічних процесів природних і штучних екосис-

тем та довгострокової перспективи збереження його біорізноманіття. 

У межах виконання фундаментальних досліджень вивчаються 

закономірності формування агроландшафтів, способи раціонального 

використання природних ресурсів; опрацьовуються наукові основи управління 

продуктивним потенціалом агросистем; вивчаються геноми рослин і тварин; 

використовуються новітні методи для створення високопродуктивних рослин і 

тварин із цінними господарськими властивостями; вивчають закономірності 

формування і реалізації продуктивних ознак сільськогосподарських тварин під 

впливом генетичних і паратипових факторів; вдосконалюються теоретичні основи 

породоутворення і селекції, онтогенетичного розвитку тварин; з’ясовуються 

особливості процесів живлення та обміну речовин у високопродуктивних 

генотипів тварин; вивчаються еволюційні екогеографічні та епізоотологічні 
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закономірності циркуляції збудників інфекційних захворювань тварин та ін. 

Прикладні дослідження наукових установ НААН спрямовані на розроблен-

ня прогресивних механізмів реалізації земельної реформи та запровадження рин-

ку землі в Україні; новітніх технологій з охорони, відтворення і підвищення ро-

дючості ґрунтів; технічних засобів екологобезпечного використання водних ресу-

рсів; наукоємних технологій виробництва органічної рослинницької продукції; 

ресурсоощадних технологій виробництва і глибокої переробки продукції рослин-

ництва; вдосконалення існуючих генотипів тварин, ресурсоощадних технологій 

виробництва і переробки продукції тваринництва; методів контролю безпечності 

тваринницької продукції; технологічних процесів і технічних засобів застосуван-

ня наноматеріалів та нанопрепаратів та ін.  

НААН продовжує розвиток наукових основ, закладених ще на початку ми-

нулого століття. За час її існування сформувалися відомі наукові школи в галузі 

аграрної науки, засновниками яких були видатні вчені-ґрунтознавці: 

О.Н. Соколовський, М.К. Крупський, В.В. Медведєв; вчені з ґрунтозахисного зе-

млеробства: О.І. Душечкін, В.Ф. Сайко; вчені-гідротехніки: С.М. Алпатьєв, 

П.І. Коваленко; вчені-селекціонери: А.О. Сапегін, Ф.Г. Кириченко, В.Ф. Савиць-

кий, Б.П. Соколов, В.Я. Юр’єв, П.Х. Гаркавий, О.О. Созінов, В.М. Ремесло, 

С.П. Лифенко, Б.В. Дзюбецький, Ф.А. Ткаченко; вчені-фітопатологи: 

В.П. Васильєв, В.Ф. Пересипкін, М.П. Лісовий; вчені-фізіологи та біологи: 

О.П. Бондаренко, О.В. Квасницький, Й.А. Даниленко, Ф.Ф. Ейснер, Ф.І. Осташко, 

С.З. Гжицький, Г.О. Богданов, М.В. Зубець; вчені-ветеринари: А.І. Собко, 

І.Н. Гладенко, І.І. Кулеско, І.Н. Дорошко; вчені- технологи харчових продуктів: 

Г.О. Єресько, В.І. Нілов, Г.Г. Валуйко, О.М. Датунашвілі; вчені-механіки: 

М.С. Хоменко, B.C.Крамаров, П.І. Андрусенко, М.К. Лінник, Л.Г. Гром-

Мазнічевський; вчений з напряму радіоекологія – Б.С. Прістер, вчені-економісти: 

І.Н. Романенко, І.І. Лукінов, Л.Я. Новаковський, П.Т. Саблук. 
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РОЗДІЛ 6 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ НА КРИМСЬКОМУ ПІВОСТРОВІ 

 

У численних публікаціях доведено, що Кримський півострів, незважаючи на 

анексію з боку Російської Федерації 20 лютого 2014 р., залишається унікальною 

складовою державності України в різних її проявах. Повною мірою це стосується 

питань ведення сільського господарства. Історично сільське господарство Криму 

спеціалізувалося на зерново-тваринницькому напрямі, виноградарстві, садівницт-

ві, овочівництві, а також вирощуванні ефіроолійних культур. У структурі сільсь-

когосподарських угідь, що займають 63 % його території, переважає рілля (63,3 % 

від загальної площі сільгоспугідь), пасовища – 22,9, багаторічні насадження – 8,7 і 

сінокоси – 0,1 %. На 2013 р. провідними галузями АПВ на Кримському півострові 

були вирощування зернових і технічних культур. Перші з них займали 527,5 тис. 

га посівних площ, а другі – 146,3 тис. га із загальної по Україні 754,5 тис. га [491, 

c. 35]. Головні зернові культури – пшениця, жито і ячмінь. Значні успіхи отримані 

від вирощування сої, ріпака та кукурудзи [817, c. 135–136]. За даними 2013 р., 

сільське господарство Криму показувало динаміку подальшого розвитку або рос-

ту на 3% за рахунок модернізації виробництва та збільшення динаміки попиту, 

незважаючи на негативний вплив посух [593]. Велика заслуга в успіхах виробниц-

тва сільськогосподарської продукції належала галузевим НДІ [19, c. 5].  

Унікальною за своєю побудовою є історія становлення організаційних засад 

ведення галузевого дослідництва на півострові як щодо зародження й розвитку за 

царської доби, так і системних змін за часів РРФСР, до складу якої Кримська об-

ласть входила до 1954 р. Президія Верховної Ради СРСР, враховуючи спільність 

економіки, територіальну наближеність, тісні господарські й культурні зв’язки 

між Кримом та УРСР, видала 19 лютого 1954 р. за підписом її голови 

К.Є. Ворошилова, Указ «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до 

складу УРСР», а 26 квітня 1954 р. було прийнято закон «Про передачу Кримської 

області зі складу РРФСР до складу УРСР». Того ж 1954-г  року УРСР передала до 
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складу РРФСР частину своїх споконвічних територій, що межували із сусідніми 

російськими областями, а Ростовській області віддали м. Таганрог. Ці землі суку-

пно за площею прирівнювалися до території Криму, їх населяло 1,2 млн українців. 

На власне переконання, до передачі Кримської області до складу УРСР спо-

нукали ще й рішення Пленуму ЦК КПРС «Про заходи подальшого розвитку сіль-

ського господарства СРСР» від 7 вересня 1953 р. щодо підвищення росту продук-

тивності сільського господарства і його товарності у зв’язку з недостатнім задо-

воленням «… потреб населення у продуктах харчування, а легку і харчову проми-

словість – у сировині…» [658, c. 19]. Післявоєнна економіка потребувала швидко-

го відновлення сільського господарства, а отже – тісної інтеграції науки і вироб-

ництва, адже без міжрегіональної інтеграції Кримська область, територіально від-

межована від московського центру, виконати такі завдання була не в змозі. Це 

стосувалося також технічного забезпечення, і кадрів. Існували й інші чинники до-

цільності приєднання, на першому місті з яких водорегулювання, реалізація про-

дукції і т.п. Вони залишаються актуальними та потребують окремого вивчення. 

На 1953 р. площа земельних угідь Кримської області становила 2562,1 тис. 

га, з яких у сільськогосподарському використанні знаходилося 1270,6 тис. га. Че-

рез низку невирішених післявоєнних проблем площа посівів порівняно з 1940 р. 

скоротилася на 135 тис. га. Відповідно зменшились площі під зерновими культу-

рами, знизилась їх врожайність. Особливо таке проглядалося відносно провідної 

культури у зерновому балансі – озимої пшениці. Площа її вирощування у 1950 р. 

зменшилась до 195 тис. га порівняно із 370 тис. га на 1940 р. Відповідно, врожай-

ність знизилася до 4,4 проти 11,5 ц/га, в той час як на 1913 р. вона досягала 

13,1 ц/га. Така негативна ситуація вплинула й на розвиток кормової бази тварин-

ництва в регіоні, тим більше, що продуктивність сінокосів теж знизилася вдвічі. 

Не збільшилися можливості й історично провідного напряму краю – садівництва – 

внаслідок зменшення площ під садами в колгоспах і радгоспах до 10 тис. га. Ще в 

гіршому стані перебувало виноградарство, яке було відроджено тільки на 79,2% 

довоєнних площ – на 7069 га при врожайності 18,5 ц/га. Усе разом призвело, фак-
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тично, до катастрофічного стану економіки півострова, із загрозою подальшому 

розвитку господарського комплексу. 

Не менший інтерес становить зовсім не досліджений період: від лютневої 

революції в Росії 1917 р. до остаточного встановлення радянської влади восени 

1920 р. щодо організаційного існування галузевого дослідництва на Кримському 

півострові. Незважаючи на зміну влади, півострів продовжував залишатися час-

тиною Таврійської губернії на чолі з комісаром Тимчасового уряду, колишнім го-

ловою губернської земської управи Харченком (з 6 березня 1917 р. його змінив 

Богданов) [57, c. 7]. Після революційного перевороту 26 жовтня 1917 р. політичні 

партії Криму створили Раду народних представників як коаліційний, тимчасовий 

орган губернської влади для всіх складових регіону, а 13 грудня 1917 р. проголо-

шено Кримську ДНР із затвердженням Конституції і національного уряду на чолі 

з Ч. Челябієвим, яку визнала УЦР. За питання освіти й науки, у тому числі сільсь-

когосподарської, відповідав директор народної просвіти І. Озенбашлі. На початку 

1918 р. до влади прийшли більшовики, та створили Таврійський ЦВК під керівни-

цтвом Ж. Міллєра, а 21 березня того ж року оголошено про створення Радянської 

Соціалістичної Республіки Таврида. Головою її уряду стає А.Й. Слуцький, а нар-

комом землеробства  С. Акімочкін. Після захоплення у квітні 1918 р. німецькими 

військами Кримського півострова управління переходить до тимчасової адмініст-

рації на чолі з генералом Кошем, уряд очолив Д. Сейдамент. З 6 червня того ж ро-

ку цю посаду обійняв генерал С.О. Сулькевич, який скасував усі декрети та роз-

порядження влади й оголосив чинними закони колишньої Російської імперії, а та-

кож повернув націоналізовані підприємства і маєтки. У серпні 1918 р. було введе-

но Києвом економічну блокаду, і 14 листопада 1918 р. уряд Сулькевича йде у від-

ставку. Формується новий склад Кримського крайового уряду на чолі з 

С.С. Кримом, що спирався на підтримку Добровольчої армії та Антанти. З повер-

ненням радянської влади у березніквітні 1919 р. і створенням Кримської РСР 

29 квітня  5 травня 1919 р. формується уряд на чолі з Д.І. Ульяновим. Наркомат 

землеробства і питання галузевого дослідництва координує С. Індрісов. Після по-

вернення влітку 1919 р. до Криму Добровольчої армії новий головнокомандувач 
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збройними силами Півдня Росії барон П. Врангель формує новий уряд під керів-

ництвом О. Кривошеїна. На посаду міністра землеробства призначається 

Г. Глінка. 

З остаточним встановленням радянської влади на Кримському півострові у 

листопаді 1920 р. створюється обласний революційний комітет, очолюваний 

Б. Куном. Відповідно до декрету від 18 жовтня 1921 р. за підписами В.І. Леніна та 

М.І. Калініна приймається рішення про створення на півострові АР у складі Ро-

сійської Федерації. Юридичне оформлення й відбулося 7 листопада 1921 р. у 

Сімферополі на І Всекримському з’їзді рад, на якому було прийнято закон про зе-

млю і запровадження НЕПу в Криму, а також затверджено Конституцію. Головою 

уряду було обрано М. Саїд-Галієва [848, c. 249–253]. Після цього всі організаційні 

зміни щодо сільськогосподарської дослідної справи відбувалися під егідою 

РСФРР. Тому є потреба окремо дослідити історію становлення й розвитку сільсь-

когосподарської дослідної справи на Кримському півострові, враховуючи специ-

фіку його природно-кліматичних умов. Такий підхід, за висновками авторської 

публікації [217], особливо в контексті загальних концептуальних підходів щодо 

галузевого дослідництва в Україні, ще не застосовувався. Інші відомі публікації 

мають дотичний або вузькоспеціалізований характер. Із нових видань слід назвати 

брошуру В.А. Радченка [727] як логічне продовження фундаментальних праць 

В. Зуєва [392], М.М. Клєпініна [419] і М.А. Кочкіна [450]. Доречно згадати, що 

О.Ю. Єліна [360] у своїй монографії, присвяченій становленню й розвитку вітчиз-

няної сільськогосподарської дослідної справи, включила Імператорський Нікітсь-

кий ботанічний сад (ІНБС) до переліку знакових установ у загальному понятті 

«садова наука» як передвісника вітчизняної дослідної агрономії.  

Ще на початку 80-х років ХІХ ст. таке саме бачення аргументовано довів 

Г.П. Балталона. Висвітлюючи наукове значення ІНБС, він пише, що «… з цього 

саду вийшли у нас майже всі екзотичні чагарники і дерева, які вирощуються нині 

на південному березі Криму....» і робить загальний висновок, що «… Крим країна 

майбутнього…» [40, c. 628–634]. Про величезне значення для Росії ІНБС як 

«… первинного розсадника виноградарства і землеробства» йдеться у статті тиж-
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невика «Известия Главного управления землеустройства и земледелия», присвя-

ченій його сторіччю (20 вересня 1912 р.). Зазначається, що ІНБС «… послужив 

велику службу в справі збагачення нашої російської флори» і за це ГУЗіЗ розроб-

ляє проект повернення його первинних функцій як НДУ, відповідної вимогам 

сільськогосподарської дослідної справи [824, c. 890–893]. Багато в чому таке рі-

шення було зумовлено міжнародним визнанням діяльності вчених ІНБС. Напри-

клад, у заходах Всесвітньої виставки в Парижі 1900 р., що відбулася 27 вересня – 

1 жовтня, було передбачено ХІ конкурс фруктів, на якому російське плодівництво 

було успішно представлено зразками з Криму. ІНБС отримав золоту медаль за 

«колекцію винограду» [618, c. 723–724]. Дослідження автора дисертаційної робо-

ти доводять, що першою галузевою НДУ в сучасному сприйняті цього поняття 

для України є ІНБС і те, що багато в чому зародження державного інтересу до до-

слідництва в сільському господарстві пов’язано з принизливою поразкою росій-

ської армії в Кримській війні 1853–1856 рр. [93, c. 6–7], а також впливом прогре-

сивних течій у розвитку провідних аграрних країн Європи [77, 217].  

Яким було сільське господарств регіону після п’ятнадцятирічного мирного 

приєднання Криму до Росії згідно з «Височайшим повелінням» імператриці Кате-

рини ІІ від 8 квітня 1783 р., можна скласти враження з книги П.І. Сумарокова 

(1767–1846) «Подорож по всьому Криму і Бессарабії в 1799 році з історичним і 

топографічним описом усіх тих місць». Майбутній академік РАН, таємний радник 

і член Кримської комісії (1801–1802), в жанрі «сентиментальної подорожі» нази-

ває Тавриду «коморою скарбів». Хоча, як свідчать записи, зовсім не враховує стан 

ведення її сільського господарства: «Всі промисли їх полягають в хліборобстві, 

скотарстві, садах, виноградниках і розмноженні бджіл; але лінощі, властиві цьо-

му, перешкоджають тому, що ні єдина з їх частин в належному порядку не відп-

равляється». П.І. Сумароков вважав корисним «… заснувати в Криму колонії, але 

не з бродяг…» і, що лише «… освіта і працьовитість заступлять місце неуцтву і 

неробству…, землеробство і промисли отримають новий вигляд» [830, c. 166–

172]. Держава до багатьох поставлених два століття тому завдань 

П.І. Сумарокова, так і не прислухалася. Хоча окремі актуальні й сьогодні та 
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головним з них є обізнаність землероба за рахунок нових, тепер уже наукових 

знань. Доказом цьому – понад двохсотлітній шлях успішної організації наукового 

забезпечення аграрного сектору Криму. Деякою мірою, зроблений висновок 

підтверджує В.І. Ленін у своїй праці «Аграрне питання в Росії наприкінці 

ХІХ століття», полімізуючи з висновком, висловленим у 1847 р. академіками 

К.М. Бером (17921876) та Г.П. Гельмерсеном (18031885) про непридатність 

величезних територій степових районів Криму для ведення землеробства [471]. 

Слід зазначити, що історично Кримському півострову було визначено 

займатися питаннями сільського господарства й підвищення продуктивності його 

складових. Це розуміли й державні мужі царської епохи, яким випала честь 

вирішувати проблеми розвитку Криму – починаючи від князя Г.О. Потьомкіна 

наприкінці ХVІІІ ст., графа С.М. Воронцова й особливо герцога де Рішельє. З 

останнім пов’язана поява галузевого дослідництва на півострові в сучасному його 

розумінні, коли НДУ використовує спеціальну методику в польових або 

лабораторних дослідженнях, існує державна зацікавленість в їх проведенні, що 

все разом відповідає, за О.Ю. Єліною, соціокультурному поняттю «патронат» 

[359]. Підтвердженням цьому є оригінальна і системно підготовлена в 2007 р. 

брошура, присвячена 200-літтю НБС – ННЦ НААН [515], а також дисертаційне 

дослідження В.Е. Потєхіна [667]. Слід згадати й дуже гарно ілюстроване 

монографічне видання І. Крюкової «Никитский ботанический сад. История и 

судьбы», що вийшло друком у 2011 р. [458]. Увесь цей процес в еволюційному 

контексті розглянув академік О.Ф. Адамень [14]. 

Очевидно, що багато в чому поява дослідництва в землеробстві була 

пов’язана із загальним європейським баченням його розвитку, що відносилося до 

фізіократії. Маючи французьке коріння зародження поняття, її кращі теоретики 

вважали землю і землеробство єдиним джерелом багатства, а «землеробство – 

єдиною продуктивною працею» [667, c. 5]. Для царської Росії, яка залишалася на 

початок ХІХ ст. виключно аграрною країною з 90 % сільського населення, по-

іншому й бути не могло. Продовжуючи пошук шляхів отримання максимальної 

вигоди від виробництва сільськогосподарської продукції, насамперед, через її ре-
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алізацію на зовнішньому ринку, Росія покладала великі надії на землі, прилеглі до 

Чорного і Азовського морів. Невипадково в 1868 р. один із кращих знавців сільсь-

кого господарства півдня Росії – професор І.У. Палімпсестов (1818–1901) зазна-

чав: «У Росії … цінність плодів землі... в десять разів перевершує вартість всього 

отримуваного від торгівлі, фабрик і заводів. Отже, для неї сільське господарство є 

не тільки головним джерелом добробуту і багатства, але навіть і єдиним…» [600, 

c. 49]. Пишучи про Крим і весь Південно-західний край за станом на середину 

ХІХ ст., цей дослідник, який віддав вивченню регіону понад п’ятдесят років жит-

тя, стверджував: «… смію сказати, що Росія не зрозуміла значення цього краю, а 

тому і не зробила для нього того, що повинна б була зробити» [600, c. 50]. Він на-

зиває серед причин, які стримують розвиток продуктивних сил країни, «... права 

володіння і користування землею, мільйони під рушницею..., відсутність сучасних 

шляхів сполучення...». Наведений ученим детальний аналіз сільського 

господарства південних районів країни, і особливо Криму, досить об’єктивно 

відображає картину його стану й не згадує про системне і, тим більше з 

державною зацікавленістю, дослідництво для їх вирішення. Демонстраційні 

результати, насамперед у рільництві, є фрагментарними. У першій половині 

XIX ст. для потреб регіону активно працює тільки ІНБС, переважно в напрямах, 

розроблених ще першим його директором Х.Х. Стевеном: «… отримання… за 

помірну ціну належного насіння і саджанців. А цілі, поставлені на найближче 

майбутнє, в стислому формулюванні виглядали так: акліматизація і практична 

допомога у створенні садів» [768, c. 14]. 

Привертає увагу й інша оцінка щодо становлення та розвитку аграрного се-

ктору регіону визнаними ученими-аграріями. Один із кращих знавців сільського 

господарства Криму й найактивніший діяч організації його наукового 

забезпечення – М.М. Клепінін – був і компетентним істориком цього питання 

[420]. Він підтверджує, що розвиток скотарства і вівчарства на півострові в другій 

половині XIX ст. почав сповільнюватися у зв’язку з «... розорюванням степів», до 

чого призвів «... обробіток полів кіньми і тракторною силою, що також вплинуло 

на молочний напрям тваринництва» [420, c. 10]. Якщо у 1887 р. в Криму 
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налічувалося 1 500 000 овець, то в 1917 р. втричі менше. До речі, зі згаданим 

французом В. Ранье, а також його співвітчизниками Рувьє і Міллером пов’язана 

поява в Криму і Херсонській губернії мериносових овець, завезених в 1803–

1804 рр. з Іспанії, Саксонії та Австрії [401, c. 113]. 

Стосовно садівництва та внеску колоністів, греків і генуезців в його станов-

лення, серед проблем розвитку цієї галузі Криму М.М. Клєпінін називає несприя-

тливі наслідки виселення в 1779 р. греків і вірмен із регіону, а серед рушійних 

причин – виникнення «… науково-поставлених садових установ»: ІНБС у 1812 р. і 

Магарачського училища виноробства в 1828 р. [420, c. 9]. Наприкінці робить ви-

сновок, що «… з другої половини XIX ст. починається розквіт кримського садів-

ництва» [420, c. 10]. Оцінюючи городництво, розглядає його як проміжну культу-

ру в садах. Початок наукових підходів у виноградарстві та виноробстві пов’язує зі 

створеним у 1804 р. в Судаку училищем виноробства та виноградарства. Появу в 

Криму тютюнництва вважає наслідком переселення вихідців з Бессарабії напри-

кінці XVII ст. або «... раніше, ніж на Україні» [420, c. 12]. Наукове тютюнництво 

пов’язує з роботою А.І. Паламарчука в ІНБС. 

Як приклад творчого використання знань французьких учених-практиків в 

Україні можна прослідкувати питання інтродукції олійного дерева (Olea Europaca) 

в Криму. З метою розширення його посадок для промислового використання 

вчені ІНБС, поставши перед певними труднощами в організаційних питаннях, 

звернулися до графа А. Гаспарена, який мав узагальнений матеріал зі згаданої 

проблеми щодо півдня Франції. На власних статистичних даних він показав, що в 

ХIX ст. тільки в департаменті Alpes Maritimes, де температура ніколи не була 

нижче -8°С, дерева не потерпали від морозу, а в решті департаментів південної 

Франції через кожних 15–20 років вони відчували згубний вплив холоду, 

позбавляючись частини гілок, і кожні 40–50 років вимерзали повністю. Були й 

інші, важливі для вирощування оливкових дерев пропозиції, що в сукупності 

стали теоретичною основою подальшого розгортання початого в 30–40-х рр. 

ХIX ст. масштабного їх розведення у південному Криму [742, c. 153]. Як наслідок, 

проведений на початку ХХ ст. аналіз кримських оливок й одержаної з них лабора-
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торним шляхом олії показав, що середній розмір плоду дорівнював 1,62, а кращо-

го французького сорту La Picholine – 5,03 грама. Кількість отриманої олії стано-

вила 34,3 %, а у кращих французьких сортів вилучалося не більше її 29 %, питома 

вага олії дорівнювала 0,917, а кримської – 0,918. Олія застигала при температурі 

6,5°С, а краща французька – при 6°С. Зважаючи на високі якісні показники про-

дукції, на початку ХХ ст. галузь стала досить популярною в регіоні [742, c. 158]. 

Франція, французи та їхні нащадки багато зробили для культурно-

просвітницького розвитку сучасної України. Характерним позитивним прикладом 

може бути півострів Крим і його «перлина» – ІНБС. Його поява багато в чому 

пов’язана з іменами німця, академіка Імператорської Петербурзької академії наук 

П.П. Симона (1741–1811) і француза герцога де Рішельє (1766–1822). Саме 

відомий природознавець, мандрівник і перший дослідник Криму, професор 

природної історії з 1767 р. П.С. Паллас став його першим директором. Відкриття 

училища було тим відправним моментом, коли розвиток виноробства в регіоні 

отримав реальну державну підтримку [886, c. 631]. Існує версія щодо 

безпосередньої його участі у виникненні та становленні наукової думки в ІНБС. 

Як вважає О.Ю. Єліна, колекція виноградних лоз з маєтка академіка П.С. Палласа 

в Судаку, яку перед від’їздом до Німеччини він подарував видатному російському 

агрономові М.І. Афоніну (1739–1810), а також виноградні лози з його колекції 

дослідних розсадників стали основою колекції ІНБС [360, c. 61].  

Подальший основоположний крок зробив херсонський військовий губерна-

тор Дюк де Рішельє, який оприлюднив у 1811 р. доповідь, на підставі якої імпера-

тор Олександр Павлович доручив йому влаштувати на південному березі Криму 

сад як для удосконалення порід місцевих плодових дерев, так і для розведення 

іноземних рослин, відповідних клімату південного берега Криму. Він же в листі 

на ім’я міністра внутрішніх справ від 11 грудня 1811 р. вибрав і місце для майбу-

тнього саду – дача Смірнової – площею 374 десятин, а також його першого дирек-

тора – відомого ботаніка родом зі Швеції, випускника Військово-медичної Ака-

демії, помічника головного інспектора над шовківництвом колезького радника 

Х.Х. Стевена (1781–1863). Останнього 22 лютого 1815 р. обрали членом-
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кореспондентом, а 6 жовтня 1849 р. – почесним членом Імператорської академії 

наук Росії [822, c. 107]. Дюк де Рішельє затвердив перший план науково-

організаційної роботи «економо-ботанічного» саду, поданий 9 січня 1813 р. у 

вигляді рапорта Х.Х. Стевеном. Губернатор пожертвував 1000 рублів на 

облаштування саду і прислав із Парижа 10 чайних кущів [886, c. 635]. Граф 

Ланжерон – француз за походженням, який замінив Дюка де Рішельє на посту 

новоросійського генерал-губернатора, теж всіляко підтримував Х.Х. Стевена. 

Завдяки посередництву Рішельє після від’їзду з Росії, французький міністр 

внутрішніх справ герцог Деказ сприяв отриманню в 1815 р. виноградних лоз для 

Магарачського виноробного закладу [886, c. 630–635] з Люксембурзького 

розсадника поблизу Парижа. У 1817 р. Рішельє пересилає для саду жолуді 

пробкового дерева [886, c. 630–635]. Слід зазначити, що на етапі становлення 

ІНБС велика кількість плодових дерев було завезена з Франції для закладеного в 

1817 р. першого регулярного помологічного саду. Відвідавши його в 1818 р., ім-

ператор Олександр І був вражений побаченим і нагородив де Рішельє вищою на-

городою імперії – орденом Андрія Первозваного за чудове перетворення Новоро-

сійського краю і саду, а також південного Криму, який великий син французького 

народу вважав «красивішим, ніж французька Рив’єра».  

Цікавим є факт значення ІНБС в питанні історії інформаційно-бібліотечного 

забезпечення АПВ в Україні. План діяльності нової наукової установи 

Х.Х. Стевен розробив ще до закладання саду під назвою «План економо-

ботанічного саду на південному березі Тавриди під селом Нікітою». У 1813 р. на 

основі особистих книжкових видань організував першу в Україні спеціалізовану 

наукову сільськогосподарську бібліотеку, якою стала бібліотека нинішнього Ні-

кітського ботанічного саду. Нині творіння Х.Х. Стевена налічує 195 тис. видань, з 

яких 75 тис. іноземними мовами. Бібліотека зберегла дух академічної спадкоєм-

ності в роботі, закладений її фундатором. Можна згадати й багато інших діянь 

Х.Х. Стевена, незаслужено забутих, хоча вони також генерували нові напрями 

науки для потреб вітчизняного сільського господарства. Мало хто сьогодні прига-

дає, що перший науковий проект з обводнення посушливих степів півдня України 
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і Кримського півострова належить саме Х.Х. Стевену. У 1846 р. він звернувся із 

відповідною пропозицією до Міністерства державних маєтностей [855, c. 9]. Про-

те через відсутність бюджетного фінансування проект не був реалізований.  

Незважаючи на певні результати в питаннях меліорації регіону після виходу 

видатних робіт А.А. Ізмаїла (1882–1894) і В.В. Докучаєва (1883, 1892) та ство-

рення в 1894 р. при Міністерстві землеробства і державних маєтностей спеціаль-

ного відділу для координації цих робіт, що дало змогу мати на Херсонщині до 

1917 р. 600 га зрошуваних земель, комплексно ця діяльність здійснювалася зі 

встановленням радянської влади. До 1941 р. загальна площа зрошуваних земель 

на Херсонщині досягла 14,7 тис. га [855, c. 13]. Цікаво, що остаточне рішення про 

організацію водопостачання ІНБС пов’язано з ім’ям міністра землеробства і 

державних маєтностей Російської імперії О.С. Єрмолова і французьким ученим, 

фахівцем із гідрології і спелеології Мартелем. Влітку 1903 р. статс-секретар 

О.С. Єрмолов здійснив поїздку до Криму, оглянув Салгирський казенний сад 

поблизу Сімферополя, а також ІНБС [560, c. 609]. Французький фахівець 

запропонував конструктивні пропозиції, які в цілому О.С. Єрмолов схвалив [568, 

c. 12]. Дещо пізніше, під враженням побаченого, у своїй доповіді на 2-му 

Всеросійському з’їзді з дослідної справи О.С. Єрмолов не тільки поставив ІНБС 

на перше місце серед тих установ, які повинні займатися широкою постановкою 

дослідів і акліматизацією рослин, а й запропонував покласти на нього науково-

методичне керівництво з розроблення загальної програми такого типу досліджень 

в імперії, а також координацію з «… систематичної публікації…» узагальнених 

даних «… у виданнях міністерства» [556, c. 155; 185]. 

Оригінальне бачення спадкоємності становлення садово-паркового мистец-

тва на Кримському півострові помітив відомий російський письменник і поет 

М.О. Волошин. Він писав: «Як відомо, «платонівський сад» лежить в основі євро-

пейського паркобудівництва. Його ідеї увійшли і до середньовічних монастирсь-

ких садів і в сади Відродження та Версаля» [281]. Той досвід був добре відомий 

генерал-губернатору Новоросійського краю генералу-лейтенантові графу 

М.С. Воронцову. Створюваний з 1824 р. Алупкінський садово-парковий комплекс 
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став шедевром ландшафтного мистецтва світового значення. Не менш відомий у 

світі парк «Салгирка» в колишньому маєтку дружини П.С. Палласа – Кароліни 

Іванівни, площею 48 га, закладений на південно-східних околицях Сімферополя 

на березі р. Салгир у 1802 р. З 1834 р. ця садиба стала резиденцією графа 

М.С. Воронцова. У 1895 р. маєток М.С. Воронцова придбав міністр державних 

маєтностей Н.Н. Берлінг. На основі будинку Палласа в 1895 р. відкрили 

практичну школу садових робітників, потім з 1907 р. – училище садівництва, а з 

січня 1913 р. – помологічну станцію. 

Результати фундаментального дослідження, в якому розглянуто еволюцій-

ний шлях, пройдений на Кримському півострові від садово-паркових комплексів 

Південного берега Криму до існування в регіоні сільськогосподарської дослідної 

справи як організації, узагальнено в серії публікацій О.Ф. Сташкіної (Адамень). 

Вона виділила їх основні стилі й напрями: монастирський, голландський, лісовий, 

августинський, звисаючий, «райський» сад, світової природи, які в цілому відне-

сено до європейського. Не менш помітний був і азіатський вплив – китайського, 

японського і мавританського стилів. Їх успішному застосуванню сприяли англійці 

та французи, які навчали російських студентів. Деякі з них за запрошенням обла-

штовували палацові парки й розробляли програми діяльності ботанічних садів. 

Надзвичайно великого успіху досягли в цьому німецькі колоністи й переселенці, 

які реально підняли рівень розвитку виноградарства, садівництва і тютюнництва в 

регіоні. За це царська влада надавала привілеї в користуванні земельними й лісо-

вими угіддями, а також звільняла їх на 30 років від сплати державних податків. 

Зрештою, галузеве дослідництво розвинулось як складова національної культури. 

Генеруючу роль у цьому процесі еволюції наукової думки відіграли садово-

паркові ансамблі Південного берегу Криму [19–28]. Як наслідок, у XIX ст. їхня 

площа збільшилася на 1 400 га порівняно з XVIII ст., коли вона становила 35 га, а 

в минулому столітті ще на 235 га. Цей процес умовно пройшов шість періодів: 

1) «безсистемний» – окультурювання плодових і декоративних дерев, чагарників, 

перші насадження плодових садів; 2) XVI – початок XVII ст. – формування садів і 

парків біля монастирів; 3) XVII – початок XVIII ст. – розвиток садово-паркового 
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будівництва і архітектури. У цей період закладають «аптекарські городи», роблять 

перші спроби акліматизації завезених рослин; 4) XVIII – початок XIX ст. – розквіт 

садово-паркового мистецтва. Це – період захоплення європейськими стилями па-

ркових ансамблів, створення приватних ботанічних садів із запозиченням євро-

пейських моделей з елементами наукового підходу (акліматизація, врахування 

рельєфу, типу ґрунтів, водного режиму тощо); 5) XIX – початок XX ст. – засну-

вання дендропарків, ботанічних садів і парків біля спеціалізованих навчальних 

закладів; проектування архітектурних палацових парків приватних землевласни-

ків; використання наукових розробок при плануванні садів; 6) XX – початок 

XXI ст. – період розвитку сільськогосподарської дослідної справи. Розширення 

наукових досліджень в НБС, закладання нових галузевих дослідних полів і ство-

рення станцій. Застосування знань про інтродукцію і акліматизацію іноземних ви-

дів і сортів рослин, їх біологічні властивості, властивості екосистем, а також ви-

користання результатів агрономічних досліджень та ін. [820]. 

Решта всіх складових сільського господарства Кримського півострова свій 

розвиток отримали завдяки еволюції галузевої науково-освітньої думки в країні. 

На наш погляд, це принциповий підхід до того, що сьогодні вкладаємо в поняття 

«сільськогосподарська дослідна справа». Розглянемо науково-організаційну стру-

ктуру мережі сільськогосподарських НДУ Криму станом на 1913 р. включно – пе-

ріод найвищого розквіту Російської імперії щодо ведення сільського господарст-

ва, звернувшись до офіційної статистичної звітності Департаменту землеробства 

[765, c. 173]. Цікаво, що ІНБС в них не згадується як суб’єкт функціонуючої ме-

режі сільськогосподарських установ країни. За даними «Збірок відомостей», на 

1910 р. в країні налічувалося 130 дослідних установ, які звітували про свою діяль-

ність, а в 1913 р. – їх вже було 195. Структурно вони поділялися на такі групи: 

1) лабораторії, 2) дослідні станції, 3) дослідні поля, 4) дослідні господарства (фе-

рми), 5) розсадники. Сюди не входили дослідні ділянки навчальних установ. Із 

256 навчальних закладів дослідництвом у нинішньому його розумінні займалися 

тільки 54. Таврійську губернію в офіційній звітності по цій категорії представляло 
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Нікітське училище садівництва і виноробства з дослідною ділянкою в 1 десятину. 

Зрозуміло, що ці досліди були швидше демонстраційними.  

Згідно з офіційною звітністю, станом на 1913 р. дослідна мережа галузевих 

установ Таврійської губернії налічувала тільки чотири установи, а саме: Сімферо-

польське дослідне поле, Олешківський казенний виноградний розсадник, Олеш-

ківська тютюнова ділянка та Ялтинська тютюнова плантація [766, c. 67]. Так, 

Олешківський казенний виноградний розсадник (він же дезінфекційний) був за-

снований Одеським Філоксерним комітетом і розташовувався на відстані двох 

верст від м. Олешки. Розсадник було закладено в 1897 р. за державні кошти. До 

1 січня 1908 р. ним керував В.А. Бертенсон, а потім В.Є. Таїров. Спочатку його 

заклали для розведення американських, а потім європейських лоз і дослідного ви-

ноградника. Основним завданням визначалося дослідження способів боротьби з 

летючими пісками та основних і другорядних (попереджувальних і винищуваль-

них) заходів боротьби з липневими хрущами [765, c. 224]. Крім того, приготуван-

ня  посадкового матеріалу й ознайомлення населення з раціональною культурою 

винограду на пісках [765, c. 225]. Над цими питаннями працювали завідувач (Вої-

нов М.І.), один старший і два місячних робітників. Перед закладенням розсадника 

його ґрунт обстежували П.А. Костичєв, П.Р. Меліков і А.Е. Саломон. Поряд з ос-

новним завданням розсадник мав запропонувати оригінальний спосіб підготовки 

ґрунту під виноградник, а саме – заорювання в пісок за допомогою дискової бо-

рони і котка системи Вернета очерету, ситника, соломи або лозин верби-шелюги, 

а також сухих стебел молочаю й полину. Щодо липневого хруща, то ентомолог 

К.М. Россіков запропонував свій метод, який передбачав сприяння розвитку мухи 

(Microp Rtalma disjuncta) як паразита для нього. Крім того, визначено нову агро-

техніку підготовки ґрунту під виноградник, що базувалася на обробітку його 

«… однокінним виноградним плужком на глибину 2 вершки» [765, c. 2].  

Менш відома діяльність Сімферопольського дослідного поля, створеного в 

1908 р. Сімферопольським повітовим земством. Земельну ділянку для проведення 

досліджень на 10 років надав Ф.Ф. Шнейдер. Площа дослідів становила 10 деся-

тин. Крім того, у 1910 р. він виділив додаткову земельну площу в своєму маєтку 
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«Кояш». Програму досліджень розробив агроном повіту А.А. Левицький. Голов-

ним завданням було «... випробування технічних прийомів обробітку ґрунту з ме-

тою боротьби із засухами, випробування впливу добрив на урожай сільськогоспо-

дарських рослин і травостояння». Із результатів досліджень слід виділити обґрун-

тування сприятливої дії фосфорнокислих добрив на урожай зернових. 

Ялтинська дослідна тютюнова плантація була організована в 1911 р. Ялтин-

ським повітовим земством у межах міста. Дослідну ділянку площею 0,5 десятин 

орендували. Програму досліджень як складову для всіх дослідних установ Криму, 

що вивчали проблему тютюнництва, розробив В.Е. Євко. Загальну програму сфо-

рмували С.А. Єгиза, К.В. Даль, В.Е. Євко і B.C. Ходасевич. Щодо програми дос-

ліджень, то вона полягала в «… розробці питання про застосування мінеральних 

добрив, часу внесення, можливостей заміни ручного обробітку плантацій роботою 

кінних знарядь» [766, c. 112]. Наукові інтереси переважно стосувалися агротехні-

ки вирощування тютюну на промисловій основі. З Ялтинською плантацією 

пов’язано «… початок організованої дослідної роботи з культурою тютюну на пі-

вденному березі Криму» [766, c. 113]. Співробітники плантації обстежували ґрун-

ти, визначили найпридатніші з них, довели ефективність сумісного внесення селі-

три і суперфосфату на підвищення врожайності тютюну до 30 %, запропонували 

способи боротьби з вовчком шляхом обробки рослин 10 % розчином мідного ку-

поросу, розробили основи використання зеленого добрива під тютюн.  

У процесі дослідження знайдено інформацію про ще одну дослідну устано-

ву – дослідне гірничо-культурне лісництво Феодосії, створене в 1902 р. Лісовим 

департаментом з площею дослідної ділянки 180 десятин. Програма досліджень 

передбачала виконання завдань: 1) досліди заліснення гірських схилів Феодосії, 

2) досліди акліматизації й натуралізації кавказьких, середньоазіатських і північ-

ноамериканських деревних і чагарникових порід тощо [766, c. 110]. Працювали 

спеціальна метеостанція та бібліотека, що налічувала 470 найменувань видань. 

Практична діяльність полягала в залісненні 60 десятин гірських схилів.  

До розглянутої мережі галузевих дослідницьких інституцій, що функціону-

вали у Таврійській губернії до революційних подій 1917 р., слід додати ще одну. 
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У 1888 р. Міністерство державних маєтностей придбало маєток у Бартошевича в 

Отузській долині Феодосійського повіту Таврійської губернії для облаштування 

зразкового виробничого господарства площею близько 23 десятин. Певні органі-

заційні проблеми, пов’язані з цінами на світовому ринку, не дали змогу відразу 

розгорнутися проекту. Розглядалася пропозиція навіть перепрофілювання Отузь-

кого виноградного розсадника у Школу виноробства та садівництва. Однак фі-

нансова допомога місцевого земства спрямувала його діяльність на наукову робо-

ту з вивчення проблем щодо догляду за насадженнями, вирощуванням кущів, бо-

ротьби з хворобами лози, виробництва і витримки вин тощо [742, c. 142].  

Слід також згадати про Ізмаїльський розсадник американських лоз, створе-

ний Департаментом землеробства в 1897 р. У 1906 р. він був переданий Ізмаїльсь-

кому земству й обслуговував однойменний повіт. У своєму складі мав 8 розсад-

ників американських лоз. Основне коло наукових інтересів становили заход з бо-

ротьби із філоксерою та пропаганда виноградарства. Щорічно у середньому виса-

джувалося 100 000 тонких черенків для щеплень і 50 000 товстих [742, c. 139]. 

Вдалося виявити, що загальними питаннями ведення сільського господарст-

ва в Таврійській губернії займався спеціальний інспектор, який територіально 

знаходився у м. Сімферополь – К.В. Даль, призначений на цю посаду в 1910 р. 

Надання агрономічної допомоги населенню його службі здійснював 

В.А. Шлейфер, а губернським агрономом-землевпорядником працював 

С.С. Щуко. Окремі галузі сільського господарства очолювали такі фахівці: з при-

кладної ентомології – С.А. Мокржецький, тваринництва – С.М. Ржондковський і 

С.Г. Солоніна, тютюнництва – В.Е. Євко і B.C. Ходасевич, з молочного господар-

ства – М.І. Трофімов. Були ще: губернський агроном – М.В. Неручев, секретар 

Сімферопольського відділення Імператорського Російського товариства садівниц-

тва – А.Л. Іванов, інструктор з бджільництва Кримського відділення Російського 

товариства бджільництва – Г.П. Ярошенко, зав. ґрунтової лабораторії губернсько-

го земства – М.М. Клепінін і зав. контрольно-насіннєвої станції – 

Т.А. Левандовський. Якщо не враховувати зав. складу від Товариства бджолярів, 

то та організація, яку ми сьогодні називаємо республіканським (обласним) управ-
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лінням сільського господарства АР Крим, складалася з 14 осіб. Найбільш трива-

лий термін на посаді працював М.М. Клепінін - з 1904 р. Відповідні показники 

щодо інших царських губерній на українських землях наведені в додатку Ж1, який 

засвідчує, що чисельність агроперсоналу в Таврійській губернії була найменшою 

порівняно з іншими регіонами. 

Слід зазначити, що вчені-аграрії, які працювали в Криму, неодноразово до 

1917 р. порушували питання про створення спеціальної Центральної сільськогос-

подарської дослідної станції. У зв’язку з цим становить інтерес «Проект організа-

ції дослідних установ», який підготував і подав 6 грудня 1912 р. Губернській сіль-

ськогосподарській раді М.М. Клєпінін [422]. Проект частково підтверджує зроб-

лений нами висновок про інтереси різних прошарків суспільства до розвитку дос-

лідної справи для потреб сільського господарства. У підготовленому проекті на-

водиться цікава деталь, що розкриває механізм збільшення бюджетного фінансу-

вання розвитку галузевої науки. Згідно з прийнятим правилом ГУЗіЗа кошти на 

науку виділяються «... якщо і місцева громадська організація вносить певну суму 

(звичайно 50 %) на розвиток місцевого сільського господарства» [422, c. 1]. Тому 

стає зрозумілою і тенденція збільшення фінансування дослідної справи порівняно 

з 1911 р. – від 1 687 тис. до 2 398 тис. у 1912 р. і до 3 787 тис. крб. на 1913 р. Така 

реальна державна підтримка ініціювала активність у плановій організації дослід-

ництва в губернії. Якщо вірити М.М. Клепініну, питання організації сільськогос-

подарських дослідних установ у Таврійській губернії було предметом активного 

обговорення в 1911-1912 рр. на різних нарадах і засіданнях, з яких слід виділити 

три: Особлива агрономічна нарада 17–22 листопада 1911 р., засідання Сільського-

сподарської ради 26 квітня 1912 р. і Нарада при Катеринославській Губернській 

Земській Управі 21–23 травня 1912 р. Їх можна розглядати як логічне продовжен-

ня тенденцій до активізації загальнодержавного інтересу щодо дослідництва і ба-

жання одного з його організаторів – професора П.А. Костичева в період керівниц-

тва Департаментом землеробства, додати цьому процесу плановості в розвитку, 

особливо в питаннях мінімалізації появи випадкових дослідницьких установ. Він 

був принциповим послідовником районної організації дослідницьких установ і 
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запропонував організувати за цим принципом 8 обласних станцій – по 4 у нечор-

ноземній і чорноземній смузі Росії. У Криму такого типу станцію створювати 

П.А. Костичєв не планував, поширивши на півострів дію Херсонської станції. 

Проте цей план, який впевнено можна назвати «першим державним», до кінця не 

було реалізовано. О.Ю. Єліна і B.C. Савчук систематизували причини: «Організо-

вано було значно менше станцій, ніж планувалося. Казенні дослідні станції, які 

передбачалися як зразкові, ... в більшості випадків не перевершували кращі дослі-

дні поля... імперії. Невдалим виявився вибір ділянок...» [757, c. 102]. 

Сьогодні практично всі відомі дослідники вітчизняного дослідництва одним 

із принципових моментів його подальшого розвитку називають проект 

В.В. Вінера щодо поділу країни на сільськогосподарські райони за ботаніко-

географічним принципом [360, 422, 724, 757]. Згідно з цим проектом Таврійська 

губернія увійшла до степової області з чорноземними і каштановими ґрунтами. 

Але цьому успішно реалізованому плану передував ще один проект, широко об-

говорюваний фахівцями і опублікований у 1898 р. спеціальною брошурою «Про-

ект організації дослідних полів у Росії» [694], розробником якого був 

В.Р. Ротмістров. За його планом Таврійська губернія поділялася на дві частини – 

материкову і Кримську. Для першої частини планувалося створити станцію на пі-

сках, що й було зроблено поблизу м. Олешки. У Кримській частині 

В.Р. Ротмістров запропонував організувати дослідну установу поблизу Сімферо-

поля на суглинках теж, другу – біля Джанкоя, теж на суглинному чорноземі, але із 

вмістом гумусу 4–7 %. 

Такий невеликий правовий та організаційний екскурс щодо принципових 

підходів в організації дослідних установ для Таврійської губернії не випадковий. 

Свій план М.М. Клепінін запропонував як форму реалізації вінерівського підходу, 

а точніше – як його оптимізацію за ґрунтовою ознакою. Згідно з В.В. Вінером, на 

Кримський півострів поширилася б дія Одеської обласної станції, яка досліджува-

ла каштанові ґрунти. На іншу частину Таврійської губернії – материкову  з чорно-

земами – поширювалася б дія Катеринославської станції. Вперше, увівши в 

1907 р. поняття «південноросійський чорнозем» замість існуючого – «шоколад-
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ний чорнозем», він наполягав, щоб Крим був охоплений зоною дії Катеринослав-

ської обласної станції. Крім того, запропонував на нараді при Катеринославській 

губернській земській управі 21-23 травня 1912 р. додатково, з урахуванням спе-

цифіки півострова, створити відповідні районні установи – досліднії поля й ділян-

ки. Після наради відбулися профільні зібрання в губерніях. Так, Катеринославсь-

ке, використовуючи досвід Америки, запропонувало, крім існуючих, і новий тип – 

Центральну дослідну станцію на чолі дослідних полів і мережі колективних дос-

лідів. Було створено спеціальну Комісію. За наслідками її роботи запропоновано 

крім діючої мережі дослідних установ створити ще одну – Кримську станцію для 

вивчення солонців і каштанових суглинків. Це було зумовлено, насамперед, но-

вими науковими рішеннями щодо їх використання, коли крім оранки запропоно-

вано створення за допомогою селекції посухостійких сортів і культур. 

Таким чином, станом на початок 1913 р. через відповідне рішення Таврійсь-

кої губернської сільськогосподарської ради було запропоновано розширити існу-

ючу мережу дослідних галузевих установ за рахунок створення: 1) Центральної 

станції, 2) 3-х дослідних полів і 3) мережі дослідних ділянок. Одну із станцій пла-

нувалося організувати на Керченському півострові. Визначено й основні завдання 

або напрями для існуючих і створюваних у губернії дослідних установ: «а)  роз-

роблення раціональніших прийомів техніки рільництва і методів боротьби з 

бур’янами і шкідниками, б) об’єднання діяльності районних дослідних установ 

губернії і в) задоволення запитів з боку агрономічного персоналу губернії» [422, 

c. 11–12]. Однак досить суттєві кадрові проблеми стали на заваді реалізації успі-

шніших проектів. Наприклад, у Таврійській губернії на 1918 р. підготовка фахів-

ців здійснювалася тільки у чотирьох спеціалізованих навчальних закладах, а саме: 

Таврійське середнє сільськогосподарське училище, Лукʼяновське сільськогоспо-

дарське училище, Обиточинське сільськогосподарське училище та Карасубазар-

ські курси по садівництву [803, арк. 32–33]. 

Багато що із запланованого у проектах В.В. Вінера, М.М. Клепініна і 

В.Р. Ротмістрова практично реалізувала вже радянська влада, оптимізувавши ад-

міністративну структуру Криму. Завдяки 100 %-му бюджетному фінансуванню 
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вона створила в 1923 р. не тільки обласну станцію, але і сформувала вертикаль 

дослідних і дослідно-показових установ певної спеціалізації, яка сьогодні виму-

шено знаходиться не в пошуках оптимальних шляхів адаптації в умовах декларо-

ваних українською владою євроінтеграції та проявів глобалізації, а в притаманно-

го анексованій владі так званого форматуи демократичного централізму.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що розвиток сільськогосподарської дослід-

ної справи на Кримському півострові до 1923 р. був результатом загальної еволю-

ції його науково-організаційних підходів у Російській імперії, а далі відповідно до 

урядових рішень РСФРР, УРСР, України, а тепер Російської Федерації. Умовно 

його можна поділити на чотири періоди. Перший – повʼязаний зі створенням 

ІНБС в 1812 р. і пошуком форм організації дослідництва, а також його спеціаліза-

ції і закінчується 1897 роком. Здебільшого наукові дослідження в галузі агрономії 

мали несистемний характер, з домінуванням приватної ініціативи великих земле-

власників. Значна роль у становленні дослідництва в агрономії та тваринництві 

належала окремим видатним особам із Франції, особливо Дюку де Рішельє.  

Другий період бере свій початок від створення Олешківського казенного 

виноградного розплідника в 1897 р. Незважаючи на місцезнаходження, він став 

першою державною дослідною сільськогосподарською установою для потреб ре-

гіону із затвердженою науковою програмою, що передбачала дотримання відпові-

дних методик при проведенні галузевих досліджень. Закінчується період 

1917 роком. Його загальною особливістю є домінування рослинницької складової 

агрономічних досліджень, але з виділеною спеціалізацією: 1) інтродукція та аклі-

матизація, 2) виноградарство, 3) плодівництво, 4) виноробство, 5) тютюнництво, 

6) рослинництво з включенням луківництва. Перші загально регіональні науково-

організаційні форми дослідних установ створено за проектом В.Р. Ротмістрова в 

1895 р., які діяли до 1912 р. включно. За період 1913–1923 рр. організаційні зміни, 

передбачені проектом В.В. Вінера 1908 р., практично не були здійснені.  

Найменш комплексно дослідженим залишається період функціонування га-

лузевого дослідництва на Кримському півострові в 1917–1922 рр. Влада, що не-

одноразово змінювалася, за великим рахунком, будь-яких координаційних змін 
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стосовно організаційних основ його ведення не провела. Як згодом писав академік 

В.І. Вернадський, існували ще два важливих чинники, вирішення яких припало 

саме на революційну епоху, навіяну революцією 1917 р. Мова йшла, «… з одного 

боку, про створення першого ВНЗ в Криму, а з іншого – обʼєднання НДУ і това-

риств Криму в єдину асоціацію» [251, c. 3–4]. Це виявилося непростою справою і 

трималося скоріш на ентузіазмі окремих особистостей на фоні війни, голоду і за-

непаду усіх складових економіки та переформатування людських цінностей. 

За спогадами одного із керманичів СГНКУ – П.Ф.Тушкана, період 1919–

1920 рр. в історії Кримського півострова виявився чи не найважчим [198, c. 49]. 

Практично усі НДУ не працювали, подекуди функціонували лише початкові та 

середні загальні освітні заклади. Все наукове життя з 1920 р. було зосереджено, 

насамперед, навколо Таврійського університету, особливо, коли після смерті 

першого його ректора, професора Р.І. Гельвіга, заклад очолив академік 

В.І. Вернадський. Завдячуючи тому, що із відступаючим військом на півострів 

переїхала значна кількість видатних учених, досить швидко вдалося налагодити 

освітню підготовку. Питання аграрної науки досить широко репрезентувалися на 

природничому відділенні фізико-математичного факультету університету, що фа-

ктично починає координувати її в регіоні через окремі відділи (кафедри). Так, пи-

таннями тваринництва поряд із читанням лекцій опікувалися: професор Аверін-

цев, доцент М.М. Завадовський, приват-доцент С.А. Леонржецький, Гальцов, Пу-

занов, Пятаков, Д.Е.Белінг та Д.Ф.Синіцин. Останній очолив ще й біологічну ста-

нцію в Севастополі, а після його відʼїзду за кордон її керівництво здійснював 

В.П. Нікітін. Агробіологічні питання вивчав відділ ботаніки на чолі з академіком 

Б.І. Палладіним, який очолив ще й Нікітський ботанічний сад. Дослідження ґрун-

тів півострова поряд із геологічними і мінералогічними вели під керівництвом 

академіка В.І. Вернадського професори В.А. Обручев і С.П. Попов, а також при-

ват-доценти А.І. Лучицький і П.А. Двойченко. Для дослідження питань фізичної 

географії доцент А.А. Агафонов провів супутні економічні розрахунки. Метеоро-

логічні спостереження виконував професор А.В. Вознесенський, а хімічні – 

Н.Н. Бунге та А.А. Бойков. Практично всі вони увійшли до складу створеної 
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В.І. Вернадським при Кримському товаристві природодослідників і любителей 

природи Комісії для дослідження природних продуктивних сил Криму. Із встано-

вленням радянської влади комісія на чолі з В.І. Вернадським увійщла до складу 

Кримської Ради народного господарства. До відкриття в 1923 р. Кримської 

ОСГДС вона координувала на півострові весь комплекс відповідних галузевих 

досліджень. У жовтні 1920 р. вдалося провести VII з’їзд наукової асоціації Таври-

ди. Головною особливістю цього періоду стали «…надзвичайна дорожнеча, брак 

усього найпотрібнішого… для наукової праці, дедалі все більш обтяжували нау-

кову та навчальну  роботу…», коли потрібно було думати «…не за нові здобутки, 

а за те, щоб принаймні врятувати старе» [373, c. 60]. Тим не менш, за оцінкою 

В.І. Вернадського, наукове життя у Криму в 1917–1921 рр. не переривалося й на-

бувало інтенсивності, небаченої в історії краю. Певною мірою це було пов’язано з 

тим, що в Крим прибуло багато інтелігенції [251, c. 3–4]. Підтверджує такий ви-

сновок у спеціальному історичному дослідженні В.С. Савчук, вказуючи, що вчені, 

які переїхали до Криму, «… створили для цього краю в ті роки придатливі умови 

для наукової творчості і досліджень, незважаючи на те, що Крим пережив біля 

десяти змін влади» [756, c. 211]. Він наголошує, що крім вже згаданих установ 

агробіологічні проблеми досліджували Природничо-історичний музей Таврійсь-

кого земства та Салгірська плодоовочева станція. 

За таких обставин, вірогідно, що саме В.І. Вернадський до відʼїзду в лютому 

1921 р. до Петрограда за пропозицією РАН ініціює налагодження творчих стосун-

ків із СГНКУ. Отримавши звістку, що Всеукраїнське бюро сільськогосподарської 

дослідної справи прийняло 2 лютого 1921 р. рішення про передачу СГНКУ усіх 

НДУ [674, c. 32], його перший голова В.І. Вернадський прогностично робить 

спробу відкрити його філію в Криму. На його переконання, це дозволило б більш 

творчо співпрацювати галузевим НДУ та центральним всеукраїнським спеціалізо-

ваним інституціям. О.А. Яната на звернення СГНКУ на початку 1921 р. приїхав 

до Сімферополя відкривати Кримську філію. Незважаючи на всі його спроби, 

процес так і не відбувся [594, c. 40]. Вдалося тільки налагодити у 1922 р. співпра-

цю кримських метеорологічних установ та метеорологічної секції СГНКУ («Укр-
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метом»), до того ж, деякою мірою вимушено, оскільки головну для півострова ме-

теорологічну станцію на Ай-Петринській Ялті разом із Дослідною луговою (відк-

риту в 1914 р.) фактично було знищено бандитами, а гербарії та інші наукові ма-

теріали спалено у 1922 р. [755, c. 40]. Однак найбільшої втрати зазнала наука, 

оскільки були знищені ще не опубліковані результати багаторічних досліджень 

обох установ. 

Третій період бере початок від 1923 р. і закінчується  20 лютого 2014 р. з 

чотирма умовними підперіодами: 1923–1941, 1941–1944, 1944–1954 та 1954–2014 

рр. У першому підперіоді відпрацьовується модель «Кримської Каліфорнії» за 

ініціативою американської благодійної організації «Джойнт» на чолі з І. Розеном 

та згідно з відповідним рішенням ЦВК РСФРР. Ця так звана єврейська автономія 

включала в себе Одесу, Херсон, північну частину Криму й узбережжя Чорного 

моря до Абхазії та Сочі, на яку мали переселитися 500 тис. євреїв із західних об-

ластей України і Білорусії. Щорічно «Джойнт» виділяв півтора мільйона доларів 

для потреб єврейських сільськогосподарських комун. Науковці Криму сприяли 

впровадженню передової агротехніки для отримання «кібуцами» високих врожаїв. 

На хвилі наростаючих репресій, у 1936 р. все остаточно завершилося. Не допомо-

гло навіть додаткове щорічне фінансування – 900 тис. доларів з 1927 р., які розпо-

чав виділяти єврейський фінансист Варбург.  

Цей період характеризується обласною організацією сільськогосподарської 

справи на Кримському півострові з 1923 р. Його можна розглядати як успішну 

реалізацію проекту В.В. Вінера з доповненням М.М. Клепініна та участю профе-

сора Е.В. Вульфа. В 1923 р., одержавши фінансування із Москви, відновлює свою 

роботу Природничий музей у Сімферополі, в структуру якого входить декілька 

сільськогосподарських відділів. Він підпорядковується «Криммузеєві». Кримське 

товариство природодослідників і любителів природи, насамперед через Кримсь-

кий університет, теж активізує аграрні студії. Завдячуючи, насамперед, Л.Вагіну, 

вони друкуються у збірці «Крим», що видається з 1914 р. На основі Кримського 

СГІ створюється Інститут спеціальних південних культур, до складу якого пере-

водять НБС [594, с. 205]. До структури цієї установи передають дослідну лучну 
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станцію на Кримській Ялті (Ай-Петрі) та дослідну садову станцію в Салгирці, яку 

очолив Стерлин. 

Після організації при Спілці Радянських Республік підвідділу Музейного 

відділу Головнауки було названо одинадцять найголовніших заповідників, серед 

яких: «Асканія-Нова» і Кримський (лісовий). Крім того, заповідниками в Криму 

було оголошено такі парки: Форос, Дюльбер, Айтодор, Алупка, Місхор, Аріанда, 

Лівадія, Нікітський сад, Массандра, Бурзур і Мухалатка [450, с. 217–218]. Крим-

ський заповідник був створений відповідно до Декрету РНК РСФРР від 

30.07.1923 р. площею 9300 десятин [451, с. 217–218]. Він підпорядковувався Нар-

компросу РСФРР і в його віданні знаходилася спеціальна біологічна станція, що 

досліджувала питання агролісомеліорації Кримського півострова. 

З 1929 р. обласна форма галузевого дослідництва в Криму стала складовою 

загальнодержавної координуючої системи у вигляді ВАСГНІЛ через інститутизо-

вану спеціалізацію різних напрямів досліджень. Хоча стосовно НБС така функція 

передбачена раніше з наказом № 196 від 16 червня 1927 р. по НКЗ РСФРР, коли 

він став центральною установою по субтропічних і південних культурах, виног-

радарству і виноробству [870, c. 34]. Найважливіші фундаментальні наукові робо-

ти цього періоду – створення М.М. Клепініним ґрунтової карти Криму в 1932 р. і 

вихід його монографії «Ґрунти Криму» в 1935 р. [421]. 

Єдиною особливістю залишалося те, що на Кримському півострові, як і до 

революційних подій 1917 р., була невелика кількість НДУ та певною мірою зани-

жений статус НБС. Другим моментом стала спрямованість отриманих результатів 

галузевих досліджень виключно на потреби РСФРР, що підтверджує текст Поста-

нови РНК СРСР від 16 липня 1934 р. «Про роботу ВАСГНІЛ». Відмічаючи пози-

тиви в її діяльності, зазначено, що «… Академія не виконала основних, покладе-

них на неї завдань». Велику критику отримала організаційна побудова ВАСГНІЛ, 

у тому числі за створення «… не життєдіяльних… вузько спеціалізованих… уста-

нов… по… випадкових проблемах…» [561, c. 3–7]. Тому уряд прийняв рішення 

реорганізувати існуючу мережу галузевих НДУ. Так, НБС під назвою Кримська 

станція увійшов до числа тринадцяти філій Всесоюзного інституту рослинництва 
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у м. Ленінграді. Пунктом 14 додатка до ст. 7 Постанови РНК СРСР від 16 липня 

1934 р. у підпорядкуванні НКЗ Кримської АССР передано: 1) Інститут соціалісти-

чної реконструкції сільського господарства (м. Сімферополь); 2) Дослідну рільни-

чу станцію (ст. Курман-Кімельчі); 3) Дослідну овочеву станцію (м. Сімферополь); 

4) Дослідну плодово-ягідну станцію (ст. Топли); 5) Дослідну виноградну станцію 

(м. Ялта); 6) Дослідну станцію захисту рослин (м. Сімферополь); 

7) Лісомеліоративну дослідну станцію (м. Сімферополь). І це відбулося у той час, 

коли по НКЗ УСРР було затверджено 25 НДУ з численними філіалами. 

Існує мало відомостей щодо діяльності НДУ агробіологічного профілю на 

Кримському півострові під час радянсько-німецької війни або другого підперіоду 

протягом жовтня 1941 – травня 1944 рр. Відомо, що він увійшов до так званого 

Генерального округу Крим. Усі дослідження здійснювалися через Центр дослі-

джень сільського і лісового господарства із штаб-квартирою в Києві. Він розпочав 

роботу під керівництвом професора Зоммера з Інституту тваринництва в Гоген-

геймі. Йому були підпорядковані всі сільськогосподарсько-біологічні інститути та 

дослідні станції. Після захоплення Криму директором НБС призначають 15 липня 

1942 р. відомого німецького ботаніка й еколога Г. Вальтера (1898–1989). Він – ав-

тор унікального видання, що вийшло у 1943 р. в Берліні «Крим. Клімат, рослин-

ність і сільськогосподарське використання» на 101 сторінці (не було перекладено 

в Україні). Він прийняв під опіку майже 500 співробітників, серед яких 28 науко-

вців на чолі із професором Станковим. Головним науковим завданням НБС зали-

шалося зберігання накопиченого асортименту декоративних і культурних дерев та 

рослин від знищення або продовження акліматизації екзотичних рослин до кліма-

ту південного Криму [153]. Але вже в серпні 1942 р. Г.Вальтера переводять до 

іншого інституту. Свої спогади він залишив у автобіографічному виданні «Спо-

відь еколога», що витримала шість прижиттєвих перевидань. Здається, що саме 

Г.Вальтер допомагає виконати наукове доручення професору Шварцу від зондер-

штабу «Наука» оперативного штабу А.Розенберга «…порівняти з німецькими ра-

дянські наукові мікробіологічні дослідження та встановити, наскільки є для цього 

дані…» і головне «…зʼясувати політичне значення мікробіологічного досліджен-
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ня (вчення )» [536]. Це підпорядковувалося меті – зробити висновок про доціль-

ність подальших досліджень з цієї проблеми у НБС та мікробіологічній станції у 

Карадазі. У липні 1943 р. Г.Вальтер обстежує Кримський півостров у геоботаніч-

ному відношенні під час експедиції на чолі з доцентом Зігелем та професором 

Г.Маховим по обстеженню грунтів від Києва до НБС [153]. Відповідно до наказу 

рейхскомісара України Е.Коха від 25 серпня 1943 р. для «…господарчих питань 

ведення війни…» створюється самостійна служба – Крайовий дослідницький 

центр у Києві [871], який об’єднує галузеві НДІ, що поділяються на три групи. До 

третьої – спеціальних сільськогосподарських досліджень – увійшли відділ рос-

линництва на засолених грунтах у Ново-Олексіївці (Генічеський район), Асканія-

Нова (теж цього району), крайовий інститут сільськогосподарської техніки в Акі-

мовці, станція з утримання та годування тварин у Херсоні та відділом тваринниц-

тва в Асканії-Нова. На них поширювалася сфера діяльності Генерального округу 

Крим, тим самим розповсюджували наукові результати на окупованій території. 

У 1944 р. відновилося американське пільгове кредитування єврейських пе-

реселенців до Криму в сумі 10 млн доларів за ініціативою Президента США 

Ф. Рузвельта [833, c. 11]. Однак проект після смерті Й. Сталіна в 1953 р. було зго-

рнуто. Увесь цей підперіод мережа галузевих НДУ співпрацювала по лінії 

«Джойнт» із різних питань, у тому числі шляхом отримання вихідного селекцій-

ного матеріалу від американців, що було дуже важливо на початку 50-х рр. мину-

лого століття, коли Крим практично скоротив продаж зерна в п’ять разів, втричі  

тютюну і вдвічі  овочів. Таке також відбулося, коли через непомірні податки фа-

ктично було знищено присадибне господарство, що спричинило різкий відтік міс-

цевого населення, особливо переселенців. Ситуація змінилася на краще щодо кі-

лькості НДУ після входження Кримської АРСР до складу УРСР у 1954 р.  

Офіційно обласна побудова ведення сільськогосподарської дослідної справи 

на Кримському півострові запроваджена Постановою № 259 ЦК КПРС і РМ СРСР 

«Про заходи з покращення роботи НДУ по сільському господарству» від 14 люто-

го 1956 р. з метою підвищення ролі сільськогосподарської науки у розвитку зем-

леробства та тваринництва. В іншому документі – «Про сільськогосподарську 
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пропаганду і впровадження у виробництво досягнень науки і передового досвіду», 

прийнятому 19 липня 1950 р., окрім перегляду програм підготовки фахівців агра-

рного профілю передбачалося по окремих природно-економічних зонах РРФСР, 

УРСР і Казахської РСР забезпечити протягом 3-5 років відповідною матеріально-

технічною базою зональні та крайові державні НДУ. На виконання згаданого до-

кумента ЦК КПУ і РМ УРСР 10 травня 1956 р. прийняли постанову № 524, в якій 

йшлося про подолання  «…багатьох серйозних недоліків» у діяльності галузевих 

НДУ [686, арк. 52]. Пунктом а § 2 було зобов’язано до 15 червня 1956 р. провести 

відповідну реорганізацію НДУ УРСР. Основні положення і завдання  їх роботи, а 

також структурний розподіл на території республіки розглянула Всесоюзна нара-

да робітників сільськогосподарської науки, що працювала 19–23 червня 1956 р. у 

Москві [290, c. 13]. Нова система передбачала наступну взаємодоповнюючу вер-

тикаль: 1. Державні комплексні сільськогосподарські дослідні станції або інститу-

ти; 2. Зональні НДІ сільського господарства та 3. Галузеві НДІ і дослідні станції. 

Як наслідок, в УРСР їх стає 23, а ще 21 ОДСГД, серед них і Кримська, що розпо-

чала свою роботу  «…на існуючій базі» [686, арк. 64]. Згідно з додатком № 2 «Пе-

релік колгоспних дослідних станцій з вивчення системи обробітку грунту та ме-

тодом Т.С.Мальцева, що підпорядковані НДІ та державним сільськогосподарсь-

ким дослідним станціям» Постанови ЦК КП(б)У і РМ УРСР № 524 до мережі 

Кримської ОДСДС увійшов колгосп ім. Молотова Червоногвардійського району 

Кримської області [383, c. 16]. Такі колгоспні дослідні станції створено у кожній 

області УРСР. Методичне керівництво усього циклу НДР покладалося на УАСГН, 

створену постановою РМ УРСР № 1566 від 30 грудня 1956 р. [645, c. 53–56].  

Як свідчить «Список кандидатів і докторів сільськогосподарських наук у 

НДУ МСГ УРСР на 1 березня 1956 р.», на Кримській ОДСДС налычується найбі-

льша кількість кандидатів наук (три) з усіх працюючих на той час станцій, а саме 

– Р.К. Іоффе, Л.К. Сечняк і Е.В. Скрипник [753, арк. 30]. Слід наголосити, що час-

тина експериментальної бази Кримського півострова відповідно до додатка № 3 

Постанови ЦК КП(б)У і РМ УРСР № 524 від 2 червня 1956 р. наказом № 376 за-

ступника міністра сільського господарства УРСР О.А. Гризи з інших відомств бу-
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ло передано новоутвореним галузевим НДУ. Так, Сімферпопольська овочево-

картопляна станція Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР ра-

зом із 100 га орної землі радгоспу «Комунар» Міністерства радгоспів УРСР пере-

давалася Українському НДІ овочівництва і картоплі; Кримський радгосп «Плодо-

вод» – Українському НДІ садівництва, а Кримська гірсько-лісова дослідна станція 

виноградарства і освоєння пісків – УкрНДІ лісового господарства і агролісомеліо-

рації. До Українського НДІ ґрунтознавства відійшли біологічні відділи Кримсько-

го філіалу АН УРСР з експериментальним господарством. Український НДІ гід-

ротехніки і меліорації згаданим наказом приймає Кримську дослідно-

меліоративну станцію. Слід наголосити, що не всі установи, передані до УАСГН, 

погодилися із зміною свого статусу. Так, члени Президії Кримського філіалу АН 

УРСР звернулися з листом до заступника голови РМ СРСР В.В. Мацкевича з об-

ґрунтуванням недоцільності такої передачі. Цей філіал у 1954 р. перейшов із ві-

дання АН СРСР до АН УРСР і вже на засіданні Президії останньої накреслили 

заходи з розширення НДР, на що 1 листопада 1954 р. Президія АН УРСР прийня-

ла спеціальну постанову за № 36-Б, § 739. Біологічні відділи Кримського філіалу 

АН УРСР вивчали: ґрунтознавство, ботаніку, лісомеліорацію та озеленення і зоо-

логію із загальним завданням: «…комплексне рішення найбільш актуальних про-

блем по використанню природних багатств півдня УРСР в інтересах подальшого 

розвитку народного господарства» [753, арк. 73]. На погляд членів Президії 

Кримської філії АН УРСР, нові завдання передбачено Постановою № 253 ЦК 

КПРС і РМ СРСР від 14 лютого 1956 р. «Про заходи з покращення роботи НДУ 

по сільському господарству» через невідповідність базової освіти співробітників 

відділів УкрНДІ ґрунтознавства. Як наслідок, окремі видатні здобутки у багаторі-

чних стаціонарних дослідах були закриті.  

Серед інших важливих досягнень того часу слід назвати геоботанічне ви-

вчення степового Криму із складанням відповідних карт на замовлення відділу 

науки ЦК КПРС. Отримані матеріали були використані при плануванні раціона-

льного розміщення культур в районах зрошення Північно-Кримського каналу та 

покращення природних сінокосів у степовій частині півострова. За їх результата-
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ми був створений розсадник дикорослих посухостійких продуктивних злакових і 

бобових трав Криму. Вивчалася також природна гібридизація трав, біологія коре-

невої системи та посухостійкість. Створено колекцію дикорослих плодових Кри-

му на площі 6 га, а на її основі солестійкі підщепи для степових районів Криму і 

півдня УРСР. Виділено підщепу груші, що давала вже на другий рік урожай після 

висаджування на постійне місце, а також зразки пірамідальної тополі із пришви-

дшеним ростом для створення  в короткі терміни захисних смуг для нових садів. 

У дендропарку площею 30 га і асортиментом 400 видів дерев і кущів проводили 

випробування древесних порід за умов, коли температура знижується до -35°С. 

Відділ зоології досліджував фауну Криму за його еколого-географічним поділом, 

зокрема заходи боротьби із шкідниками лісових смуг і садів. Найбільших здобут-

ків вдалося досягти в питаннях екології паразитофауни та ентомофауни Криму у 

зв’язку з епідеміологією і локалізацією трансмісивних захворювань і природно-

локальних інфекцій. Відділ лісомеліорації й озеленення склав 13 кліматичних, лі-

сових, рельєфних, по боротьбі з ерозією грунтів карт, що увійшли до колективної 

монографії «Грунти, ліси і клімат гірського Криму і шляхи їх раціонального вико-

ристання». Отримані рекомендації дали можливість закладати полезахисні смуги, 

зелені насадження біля шосейних доріг, залізниць і парків. Зрозуміло, що наведе-

ний короткий перелік здобутків кримських учених для потреб регіону не відпові-

дав тематиці УкрНДІ ґрунтознавства. Тим білше, що нові завдання, які стояли пе-

ред ними, пов’язані із будівництвом Північно-Кримського каналу із завершенням 

будівництва Сімферопольського водосховища та регулюванням стоку річок пе-

редгірної частини Криму, потребували проведення спеціальних досліджень для 

потреб зрошуваного землеробства. За таких обставин втрати надбань у питаннях 

теорії і практики члени Президії Кримського філіалу АН УРСР і звернулись до 

радянського уряду. Сьогодні важко зрозуміти рішення тодішнього керівництва 

АН УРСР передати ці відділи УАСГН. Можливо, що авторитет директора УкрНДІ 

ґрунтознавства, академіка АН УРСР відіграв вирішальну роль. Але у Москві тіль-

ки частково дослухалися до прохання кримчан і знайшли оригінальне вирішення 

проблеми. Тим не менш п. б § 8 Постанови РМ УРСР № 1566 від 30 грудня 
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1956 р. «Про організацію УАСГН при МСГ УРСР» 68 наукових установ 

«…колишнього Кримського філіалу АН УРСР…» було передано до штатів ново-

утворення. З 25 вересня 1956 р., згідно із наказом № 567 заступника Міністра 

сільського господарства УРСР О.А.Гризи «Про заходи щодо подальшого поліп-

шення роботи агрохімічних лабораторій машинно-тракторних станцій УРСР» на 

директора Кримської ОДСГДС Голубинського покладають персональну відпові-

дальність за «…поліпшення роботи по науково-методичному керівництву агро-

хімлабораторіями МТС» [525, арк. 30–31]. Тим самим було внесено відповідні 

зміни до попереднього наказу відомства за № 525 від 14 вересня 1955 р.  

Працюючи в системі УАСГН, галузеві НДУ Кримського півострову долу-

чилися до виконання завдань з підвищення продуктивності полів і ферм. Так на 

виконання Постанови ЦК КПРС та РМ СРСР № 438 від 23 квітня 1960 р. «Про 

покращення насінництва зернових, олійних культур та трав» науковці організува-

ли виробництво гібридного і сортового насіння кукурудзи, удосконалення насін-

ництва озимої пшениці і соняшнику. Завдячуючи цьому, в 1961–1963 рр. госпо-

дарства почали висівати культури «…сортовим високоякісним насінням…» [665, 

c. 256]. Відповідно до постанови РМ СРСР № 690 від 30 червня 1958 р. Кримська 

ОДСГДС офіційно увійшла до мережі НДУ, яким надавався дозвіл виробляти елі-

тне насіння і насіння першої репродукції. На станцію також поклали обов’язки 

забезпечення регіону племінною худобою і птицею.  

Після рішення ЦК КПУ і РМ УРСР № 487 від 4 травня 1962 р. «Про ліквіда-

цію УАСГН і утворення в складі АН УРСР відділу сільського господарства» у 

зв’язку з «перебудовою управління сільським господарством…» мережа НДУ аг-

рарного профілю Кримського півострова перейшла у пряме підпорядкуваня МСГ 

УРСР [687, арк. 1–2]. Окремі з них, навпаки, були підпорядковані МСГ СРСР і 

одержували відповідне пряме фінансування. Мова йшла про: 1. Кримський філіал 

Всесоюзного НДІ олійних і ефіроолійних культур; 2. Кримську тютюнову зональ-

ну дослідну станцію Всесоюзного НДІ рослинництва; 4. Державний НБС та 5. 

Сімферопольське відділення Державного НБС. Такий порядок діяв до 2 жовтня 

1968 р., коли Постановою ЦК КПРС і РМ СРСР «Про заходи з подальшого пок-
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ращення НДР в галузі сільського господарства» створено ПВ ВАСГНІЛ для прис-

корення темпів розвитку сільського господарства, яке ставало «…науково-

методичним центром по керівництву науковими дослідженнями в галузі сільсько-

го господарства в УРСР» [690, арк. 202–203] і йому почали підпорядковуватись 

усі «зональні і галузеві НДІ, державні сільськогосподарські дослідні станції, про-

блемні лабораторії ВНЗ й інші сільськогосподарські НДУ, розташовані на терито-

рії Української і Молдавської РСР, незалежно від їх відомчої підпорядкованос-

ті…» [894, c. 133]. Зрозуміло, що таке стосувалось і Кримської області.  

Чергові зміни відбулися після прийняття РМ УРСР постанови № 279 від 

22 вересня 1990 р. «Про заснування УААН» з метою «…посилення розвитку фун-

даментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання продоволь-

чої проблеми, подальшого вдосконалення наукового забезпечення АПК» [681, c. 

6–7], у зв’язку з чим НДУ аграрного профілю АР Крим вели дослідницьку роботу 

під координуванням УААН в межах регуляторної законодавчої політики держави. 

Першим системним кроком з боку УААН, що у принципових моментах ор-

ганізаційно вимусив перейти на підходи в питаннях наукового забезпечення 

Кримського півострова у поєднанні із материковою частиною країни, став спіль-

ний наказ № 6/5 від 9 січня 1998 р. МінАПК України та УААН «Про вдоскона-

лення наукового забезпечення АПВ на регіональному рівні» з метою його 

«…докорінного поліпшення…» та «…більш дієвого впливу аграрної науки на ро-

звиток сільського господарства…». Його поява була зумовлена рішенням Ради з 

питань науки і науково-технічної політики при Президентові України від 8 червня 

1996 р. «Про основні підходи до науково-технічної політики та удосконалення 

системи організації управління наукою в Україні» (п. 7 і 9). Згідно зі спільним на-

казом на основі ОСГДС і окремих НДІ були створені – Центри наукового забез-

печення АПВ АР Крим та областей. Їх діяльністю опікувалась Рада з питань орга-

нізації діяльності Центрів наукового забезпечення АПВ регіонів України на чолі з 

першим віце-президентом УААН, членом-кореспондентом УААН В.П. Ситником. 

АР Крим у ній представляв директор Кримської ОДСГДС А.В. Чехов. Ця ж уста-

нова і стала відповідним центром для регіону. 
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Спільним наказом №114/36/165 від 25 квітня 2001 р. Мінагрополітики Укра-

їни, УААН та НАУ «Про становлення і розвиток мережі сільськогосподарських 

дорадчих служб в Україні» з метою «…підвищення рівня економічної стабільнос-

ті в сільській місцевості через надання практичної допомоги сільськогосподарсь-

ким товаровиробникам у підвищенні прибутковості їх господарської діяльності і 

сільському населенню у зростанні його доходів…» створюється Центр сільсько-

господарської дорадчої служби і його філії на рівні регіонів на виконання поло-

жень Закону України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на 

період 2001–2004 рр.» від 18 січня 2001 р. № 2238-111. На Кримському півострові 

розгортанням його діяльності опікувався разом із МСГ АР Крим і місцевий Центр 

наукового забезпечення АПВ. 

Наказом № 496/69 від 13 липня 2007 р. Мінагрополітики України та УААН 

«Про систему наукового забезпечення АПВ АР Крим та областей України» у 

зв’язку зі змінами, що відбулися в структурі системи наукового забезпечення 

АПВ та з метою «…прискорення інноваційних процесів в аграрному секторі еко-

номіки…», затверджується на рівні регіонів перелік наукових установ (організа-

цій) УААН, навчальних закладів і наукових установ Мінагрополітики України, 

Міносвіти та науки України і Державного комітету України по земельних ресур-

сах, які залучаються до виконання програм наукового забезпечення АПВ. Згідно з 

додатком І до Кримського центру із головною установою – Кримський інститут 

АПВ УААН увійшли: 1. Національний інститут винограду і вина «Магарач»; 2. 

Інститут ефіроолійних і лікарських рослин; 3. Кримська дослідна станція овочів-

ництва Кримського інституту АПВ; 4. Кримська дослідна станція ННЦ «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»; 5. Кримська дослідна 

станція інституту садівництва; 6. Кримський науково-дослідний центр Інституту 

гідротехніки і меліорації; 7. НВО «Селта» ННЦ «Інститут механізації і електрифі-

кації сільського господарства; 8. Кримський державний аграрний навчально-

консультаційний центр МСГ АР Крим; 9. Південна дослідна станція Інституту 

сільськогосподарської мікробіології; 10. Південний філіал «Кримський державний 

агротехнічний університет» НАУ. У додатку 2 визначено базові господарства 
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центрів наукового забезпечення АПВ для АР Крим: 1. Державне підприємство 

«Дослідне господарство Кримського інституту АПВ» у Красногвардійському рай-

оні; 2. Державне підприємство «Дослідне господарство «Цигай» Кримського ін-

ституту АПВ» у Сакському районі; 3. Державне підприємство «Дослідне госпо-

дарство «Крим» Інституту гідротехніки і меліорації» у Нижньогірському районі; 

4. Державне підприємство «Агрофірма «Магарач» Національного інституту вино-

граду і вина «Магарач» у Бахчисарайському районі; 5. Навчально-дослідний пле-

мінний птахівничий завод імені Фрунзе НАУ у Сакському районі; 6. Закрите ак-

ціонерне товариство «Селянська промислова Артіль» у Джанкійському районі; 7. 

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Семисотка» у Ленінському рай-

оні; 8. Сільськогосподарський кооператив «Октябрьський» у Красногвардійсько-

му районі; 9. Сільськогосподарський виробничий кооператив «Більшовик» у Кра-

сногвардійському районі; 10. Селянське фермерське господарство «Іва» Красно-

гвардійського району; 11. Селянське фермерське господарство «Нектарин» у Кра-

сногвардійському  районі та 12. Селянське фермерське господарство «Сокол» теж 

у Красногвардійському районі. До появи розпорядження №279-р Кабінету Мініс-

трів України від 6 квітня 2011 р. «Про схвалення концепції реформування і розви-

тку аграрної освіти та науки» перераховані інституції більш-менш повноцінно 

здійснювали систему наукового забезпечення на Кримському півострові після 

грудневої 1999 р. реформи відносин у аграрному виробництві України. 

Спроба перевести її в інноваційну складову: «аграрна освіта – аграрна наука 

– аграрне виробництво» пояснює залучення нового підходу з метою «…створення 

з урахуванням природно-кліматичних зон регіональних навчальних науково-

виробничих комплексів як центрів навчально-наукового і кадрового забезпечення 

АПК України». Її втілення передбачалось протягом 2011–2015 рр. Кінцевою ме-

тою всіх організаційних змін, згідно з рішенням Президії НААН від 18 травня 

2011 р. (протокол №10), стало створення семи зональних науково-інноваційних 

центрів [170, c. 28–29]. Серед них на першому місці – Кримський із головною 

установою – Інститут сільського господарства Криму НААН. За великим рахун-

ком від єдиний серед інших центрів зміг розгорнути свою діяльність і досить про-
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дуктивно виконував свої функції до моменту анексії Кримського півострова Ро-

сійською Федерацією, а саме – 20 лютого 2014 р. До його складу входили: 

1) Державне підприємство «Дослідне господарство «Клепинінська експеримента-

льна база»; 2) Державне підприємство «Дослідне господарство «Кримський сад»; 

3) Державне підприємство «Дослідне господарство «Крим»; 4) Державне підпри-

ємство «Торговий дім «Лаванда»; 5) Державне підприємство «Дослідне господар-

ство «Кримська Рада»; 6) Державне підприємство «Дослідне господарство «Чор-

номорське»; 7) Державне підприємство «Дослідне господарство Інституту сільсь-

кого господарства Криму»; 8) Науково-виробничий центр м’ясного птахівництва 

Інституту сільського господарства Криму. Крім того, власну експериментальну 

мережу має і «НБС – ННЦ НААН»: 1) Кримська помологічна станція; 

2) Державне підприємство «Дослідне господарство «Джанкойський інтродукцій-

но-карантинний розсадник»; 3) Державне підприємство «Дослідне господарство 

«Приморське»; 4) Державне підприємство «Торговий дім «Нікітський сад». До 

мережі Національного інституту винограду і вина «Магарач» НААН увійшли: 

1) Державне підприємство «Агрофірма «Магарач» та 2) Державне підприємство 

«Дослідне господарство «Степове». Таким чином, весь комплекс наукових дослі-

джень методично забезпечували три НДІ, що свої результати впроваджували че-

рез 14 дослідних господарств. 

Четвертий етап організаційної побудови сільськогосподарської дослідної 

справи на Кримському півострові розпочався дещо неочікувано, що зумовлений, 

насамперед, політичною складовою з боку Російської Федерації, а саме його анек-

сією. Регіон втратив свою автономність у складі України і став підпорядковувати-

ся Південному федеральному округу Російської Федерації. Місцеві галузеві НДУ 

увійшли до системи координування та бюджетного фінансування РАН. Можливо-

сті аграрного виробництва через історичний ракурс із здобутками та перспекти-

вами викладено від імені Державного закладу Республіки Крим «Ордена Трудово-

го Червоного Прапора Нікітський ботанічний сад – ННЦ» у колективній моног-

рафії авторів А.Ф.Адамень, Ю.В.Плугатаря та О.Ф.Сташкіної [19]. Через відсут-

ність відповідних офіційних документів важко відтворити теперішній стан справ в 
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організації галузевого дослідництва на Кримському півострові. У більшості дос-

тупних публікацій проглядається загальна теза про всілякі негаразди з веденням, 

насамперед, сільського господарства – «…провідної системоутворюючої сфери 

економіки регіону, що формує агропродовольчий ринок, продовольчу і економіч-

ну безпеку і поселенський потенціал сільських територій» [495, c. 169]. Вперше їх 

офіційно озвучено у річному звіті за 2015 р. про виконання державної програми 

«Розвиток сільського господарства і регулювання ринків сільськогосподарської 

продукції, сировини і продовольства Республіки Крим на 2015 – 2017 рр.». До ре-

чі, нею передбачалося збільшення виробництва продукції сільського господарства 

у господарствах усіх категорій у 2017 р. порівняно з 2014 р. на 11,5%. По галузі 

рослинництва цей відсоток мав досягти 18,7, а для тваринницької галузі – тільки 

3,4% [309]. Зрозуміло, що в цих процесах відповідна роль повинна належати галу-

зевим НДУ, що за часи державності України не тільки не втратили свій потенціал, 

а й з багатьох позицій піднялись на новий рівень. 

Невипадково валовий збір зернових і зернобобових культур на Кримському 

півострові порівняно з 2014 р. у 2015 р. збільшився на 3 ц/га – до 25,4 ц/га і навіть 

перевищував середній в Російській Федерації – 23,6 ц/га [491, c. 35]. Хоча по ін-

ших культурах простежувалася тенденція до зменшення, а окремі з них – кукуру-

дзу, рис і сою, практично перестали вирощувати. Ще гірша ситуація склалася у 

тваринництві. Керівництво регіону через засідання Колегії МСГ Республіки Крим 

від 9 квітня 2015 р. визначило фактори гальмування подальшого розвитку галузі, 

а саме: 1. Погодні умови; 2. Проблеми із водозабезпеченням та 3. Правовий аспект 

[699]. Після відключення електропостачання з України (2.11.2015 р. – 

18.05.2016 р.) зупинилосья 34 підприємства харчової промисловості. Влада анек-

сованого Криму планує вирішити всі проблеми в межах згаданої державної про-

грами та її підпрограм. Згідно з однією з них заплановано спорудження нових 

свердловин для добування води із підземних джерел. Серед інших резервів вона 

планує використати результати Всеросійського перепису населення (1–15 червня 

2016 р.), згідно з яким проведено облік функціонуючих сільськогосподарських 

установ регіону для розробки стратегії раціонального використання земельних, 
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водних і кадрових ресурсів у Криму. Так, було встановлено, що із загальної чисе-

льності населення півострова 49,2% – сільське населення, що займається сільсько-

господарським виробництвом на 70% території і формує 17% ВВП Криму. Щодо 

сільгоспугідь, то їх 1,8 млн га: 71% рілля, пасовища і сінокоси – 24%, багаторічні 

насадження – 4%. Площа посівів – 822 тис. га [430, c. 368]. За даними 

Н.Н.Кожухової та А.В.Шемєнєвої, АПК Криму продовжує відчувати на 2017 р. 

недостатню кількість товарів, таких як «…тютюн, ефіроолійна сировина, племін-

на худоба і елітне насіння зернових…» [430, c. 372], доводячи цим, що ситуація 

порівняно із 2013 р. зовсім не змінилася на краще в частині збільшення потужнос-

ті від діяльності місцевих НДУ. А той факт, що 90% вироблених продуктів харчу-

вання надходить від приватних форм господарювання, сформованих українською 

владою в грудні 1999 р., свідчить, що динаміка позитивних змін у сільському гос-

подарстві анексованого Криму фактично відсутня. 

Доступні тільки фрагменти інформації про сучасні пріоритети в діяльності 

галузевих НДУ на Кримському півострові. Так, філіал Кримська дослідно-

селекційна станція Федеральної державної бюджетної наукової установи «Феде-

ральний дослідницький центр Всеросійського інституту генетичних ресурсів рос-

лин імені М.І. Вавилова» у м. Кримськ узагальнив свою експериментальну роботу 

за 2017 р. Вона виконувалася згідно з планом НДР державних академій наук на 

2013–2020 рр., до якої його долучили у 2014 р. У результаті досліджень на основі 

створених ще до анексії Криму генетичних ресурсів з оцінки адаптивності до 

стресових впливів, встановлення рівня і ступеня їх проявів у різних генотипів, 

отримано розробки фундаментального (донори, джерела селекційно значущих оз-

нак) і прикладного характеру (5 нових сортів і гібридів сільськогосподарських ро-

слин) та розробленіо методичні рекомендації з наукової організації вирощування 

товарної малини [369, c. 39–44].  

На історично провідні напрями сільського господарства Кримського півост-

рова, – садівництво, виноградарство і виноробство спрямовує свою діяльність і 

провідний галузевий освітній заклад – Академія біоресурсів і природокористу-

вання ФДАОУ ВО «КФУ ім. В.І.Вернадського». Таке відбувається невипадково, 
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оскільки згідно зі згаданою державною програмою на 2013–2020 рр. на закладен-

ня молодих багаторічних насаджень (включаючи виноградники) бюджетом виді-

ляється 2355,8 млн руб. Для Криму із щорічною площею висаджування винограду 

на 1000 га і 700 га садів відповідно потрібно молодих рослин 3,7 і 3,1 млн шт. З 

метою задоволення цих потреб працюють 5 розсадників плодових культур і 2 ви-

ноградних, що свою історію ведуть із радянської доби [398, c. 63–67]. За розраху-

нками науковців виконати це можливо тільки після вирішення питання водоза-

безпечення. Для півострова воно формується у складній системі інженерних спо-

руд, що включає 10,7 тис. км зрошувальної мережі, 138 тис. гідротехнічних спо-

руд, 359 державних насосних станцій загальною потужністю 818,9 м3, 23 водосхо-

вищами загальним об’ємом 398,4 млн м3 (включаючи 8 наливних водосховища 

об’ємом 145,4 млн м3). Cистема водозабезпечення побудована за радянських часів 

і частково модернізувалася в роки державності України. Вона в повній мірі дозво-

ляла в планах Держводгоспу півострова на 2018 р. здійснювати полив культур на 

площі 17586 га з об’ємом водопостачання 22942 млн м3, крім того, закласти на ба-

зі ФДБУН «Магарач» та ФДБУН «Нікітський сад» розсадник багаторічних наса-

джень і виноградників. Враховуючи, що вода залишається лімітуючим фактором 

аграрного виробництва, без реконструкції меліоративного комплексу в Криму по-

кращити ситуацію із сільським господарством неможливо. Невипадково, розгля-

даючи його перспективи в 2015 р., науковці ФДБНУ «Всесросійський НДІ еконо-

міки сільського господарства» РАН вказували, що його стан «…значно поступа-

ється по своєму розвитку радянському періоду…» як за зниженням площ посіву, 

зростанням їх під соняшником, зниженням чисельності тварин і особливо техніч-

ного забезпечення АПК регіону [754, c. 38]. Аналіз урожайності основних польо-

вих культур, а також продуктивності галузей тваринництва свідчить, що анексо-

ваній владі не вдалося змінити ситуацію на краще. Що стосується дослідницької 

мережі на Кримському півострові, то її фактично не змінено порівняно із функці-

онуванням в межах НААН. Функції і принципи в роботі залишились ті самі, що й 

до анексії Криму. Не вирішено проблеми бюджетного фінансування та кадрові, 

або ті, що притаманні академічній аграрній науці України сьогодні. 
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Підсумовуючи, слід наголосити, що Кримський півострові «віддячив» 

Франції за реальну допомогу в становленні його галузевого дослідництва. Опти-

мально прослідкувати цей процес можна на прикладі ІНБС як фактично першого 

системного галузевого осередку наукових знань, який розквітнув у всій красі ве-

ликою мірою завдячуючи Дюку де Рішельє. Маючи потребу в якісному посадко-

вому матеріалі при мізерних державних відрахуваннях на ці цілі, перший дирек-

тор саду Х.Х. Стевен почав практикувати натуральний обмін рослинами з інозем-

ними колегами поштовими пересиланнями. Першою країною в цьому списку була 

Франція. Вже з 1813 р. сад почав займатися акліматизацією чаю, раніше, ніж в Ін-

дії й на острові Цейлон. Дуже швидко його саджанці стали предметом обміну. Че-

рез три роки після відкриття ІНБС мав понад десять тисяч саджанців оливкового 

дерева, з яких особливо цінними були морозостійкі сорти. Окремі рослини, прой-

шовши інтродукцію, знову повертались як початковий селекційний матеріал до 

Франції. Хоча обмін різними видами і сортами рослин, а також деревними пред-

ставниками із Францією тривав до 1917 р. досить активно. Багато з них і дотепер 

прикрашають колекцію НБС. Завдяки такому практичному підходу до розв’язання 

наукових завдань із багатьох напрямів галузевого дослідництва, а особливо впро-

вадження його результатів у країні до подій 1917 р., значно підвищилась ефектив-

ність ведення сільського господарства. 

Висновки до розділу 6 

Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Кримському півострові 

до 1920 р. був результатом загальної еволюції його науково-організаційних підхо-

дів у Російській імперії. Умовно його можна поділити на чотири періоди. Пер-

ший – повʼязаний зі створенням НБС у 1812 р. і пошуком форм організації дослі-

дництва – закінчення його припало на 1897 р. Наукові дослідження здебільшого 

мали несистемний характер, з домінуванням приватної ініціативи великих земле-

власників для підвищення продуктивності вирощуваних сільськогосподарських 

культур і тварин. Вагома роль у становленні галузевого дослідництва в цей період 

належала окремим видатним особам із Франції.  
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Другий період починається створенням Олешківського казенного виноград-

ного розсадника в 1897 р., який став першою державною дослідною сільськогос-

подарською установою для потреб регіону із затвердженою науковою програмою, 

що передбачала дотримання відповідних методик при проведенні досліджень в 

агрономії, закінчується 1917 р. Його загальною особливістю залишалося доміну-

вання рослинницької складової агрономічних досліджень, але з виділеною спеціа-

лізацією: 1) інтродукція та акліматизація, 2) виноградарство, 3) плодівництво, 

4) виноробство, 5) тютюнництво, 6) рослинництво (рільництво) із луківництвом. 

Перші загальнорегіональні науково-організаційні форми існуючих НДУ створено 

за проектом В.Р. Ротмістрова в 1895 р., які діяли до 1912 р.  

Третій період почався в 1923 р. і закінчився 20 лютого 2014 р. з розподілом 

на чотири умовні підперіоди: 1923–1941 рр., 1941–1944 рр., 1944–1954 рр. та 

1954–2014 рр. На початку першого підперіоду відпрацьовано модель «Кримської 

Каліфорнії» згідно з ініціативою американської благодійної організації «Джойнт» 

на чолі з І. Розеном та відповідним рішенням ЦВК РРФСР. Характеризується об-

ласною організацією сільськогосподарської дослідної справи на Кримському пі-

вострові починаючи з 1923 р. Його можна розглядати як успішну реалізацію про-

екту В.В. Вінера з доповненням М.М. Клепініна. З 1929 р. обласна форма галузе-

вого дослідництва в Криму стала складовою загальнодержавної координуючої си-

стеми у вигляді ВАСГНІЛ через інститутизовану спеціалізацію різних напрямів 

досліджень. Єдиною особливістю залишалося те, що на Кримському півострові 

функціонувала, як і до революційних подій 1917 р., нечисельна кількість НДУ, а 

галузеві дослідження спрямовувалися виключно на потреби РСФРР. Серед най-

важливіших наукових робіт цього періоду – створення М.М. Клепініним ґрунтової 

карти Криму в 1932 р. і вихід в 1935 р. його монографії «Ґрунти Криму». 

Під час радянсько-німецької війни 1941–1944 рр. Кримський півостров 

увійшов до Генерального округу Крим. Усі дослідження здійснювалися через 

Центр досліджень сільського і лісового господарства із розташуванням штаб-

квартири у Києві. Після захоплення Криму головним науковим завданням НБС 

залишалось зберігання накопиченого асортименту декоративних і культурних де-



428 

 

рев і рослин або продовження акліматизації екзотичних рослин до клімату пів-

денного Криму. В 1943 р. створюється самостійна служба – Крайовий дослідни-

цький центр у Києві. Він включає галузеві НДІ, що поділяються на три групи. До 

останньої з них – спеціальних сільськогосподарських досліджень – увійшли відділ 

рослинництва на засолених грунтах у Ново-Олексіївці (Генічеський район), Аска-

нія-Нова (Генічеський район), крайовий інститут сільськогосподарської техніки в 

Акімовці, Станція з утримання та годування тварин у Херсоні та відділом тварин-

ництва в Асканії-Нова. Усі потрапили у сферу діяльності Генерального округу 

Крим, розповсюджуючи свої наукові результати на цю окуповану територію. 

У 1944 р. відбулася нове відродження американського пільгового кредиту-

вання єврейських переселенців до Криму за ініціативою президента США 

Ф. Рузвельта. Здійснювався пошук адаптованості мережі галузевих НДУ, які спів-

працювали по лінії «Джойнт», у тому числі шляхом отримання вихідного селек-

ційного матеріалу від американців.  

Ситуація змінилася на краще щодо кількості НДУ та їх спеціалізації після 

входження Кримської АРСР до складу УРСР у 1954 р. Повноцінно офіційно обла-

сна побудова ведення сільськогосподарської дослідної справи на Кримському пі-

вострові запроваджена Постановою № 259 ЦК КПРС і РМ СРСР «Про заходи з 

покращення роботи НДУ по сільському господарству» від 14 лютого 1956 р. Ме-

тодичне керівництво усього циклу НДР виконувала створена постановою РМ 

УРСР № 1566 від 30 грудня 1956 р. УАСГН. Частину експериментальної бази 

Кримського півострова було передано новоутвореним галузевим НДУ, які долу-

чилися до виконання усіх завдань щодо підвищення продуктивності полів і ферм. 

Після рішення ЦК КПУ і РМ УРСР № 487 від 4 травня 1962 р. «Про ліквідацію  

УАСГН і утворення в складі АН УРСР відділу сільського господарства» мережа 

НДУ аграрного профілю Кримського півострова перейшла у пряме підпорядку-

вання МСГ УРСР або МСГ СРСР. Для прискорення темпів розвитку сільського 

господарства 2 жовтня 1968 р. за Постановою ЦК КПРС і РМ СРСР «Про заходи з 

подальшого покращення НДР в галузі сільського господарства» створено ПВ 

ВАСГНІЛ. Чергові зміни в підпорядкуванні відбулися після прийняття РМ УРСР 



429 

 

Постанови № 279 від 22 вересня 1990 р. «Про заснування УААН» з метою поси-

лення розвитку фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на по-

дальше вдосконалення наукового забезпечення АПК. На основі обласних держав-

них сільськогосподарських дослідних станцій і окремих НДІ створені Центри на-

укового забезпечення АПВ, серед них і АР Крим. До Кримського центру із голов-

ною установою – Кримський інститут АПВ УААН увійшли: Національний інсти-

тут винограду і вина «Магарач»; Інститут ефіроолійних і лікарських рослин; 

Кримська дослідна станція овочівництва Кримського інституту АПВ; Кримська 

дослідна станція ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної ме-

дицини»; Кримська дослідна станція інституту садівництва; Кримський НДЦ Ін-

ституту гідротехніки і меліорації; НВО «Селта» ННЦ «Інститут механізації і елек-

трифікації сільського господарства; Кримський державний аграрний навчально-

консультаційний центр МСГ АР Крим; Південна дослідна станція Інституту сіль-

ськогосподарської мікробіології; Південний філіал «Кримський державний агро-

технічний університет» НАУ. Спроба перевести аграрну науку на інноваційну 

складову зумовила прийняття нового підходу – створення регіональних навчаль-

них науково-виробничих комплексів. Серед них на першому місці був Кримський 

із головною установою – Інститут сільського господарства Криму НААН.  

Четвертий етап організаційної побудови сільськогосподарської дослідної 

справи на Кримському півострові зумовлений, насамперед, політичною складо-

вою з боку Російської Федерації, а саме його анексією. Місцеві галузеві НДУ 

увійшли до системи координування та бюджетного фінансування РАН. Дослідни-

цька мережа, її функції і принципи фактично залишилися без змін порівняно із 

функціонуванням в межах НААН.  
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ВИСНОВКИ 

1. Аналіз стану наукового розроблення проблеми розвитку сільськогоспо-

дарської дослідної справи в Україні другої половини ХIX — початку ХХІ ст. за-

свідчив відсутність цілісних системних досліджень з окресленої теми. Наявні іс-

торіографічні напрацювання формують предметно-тематичні групи у межах трьох 

загальноприйнятих хронологічних періодів (імперський, радянський та доби неза-

лежності України) і різняться теоретико-методологічними та науково-

організаційними особливостями. Процес прирощення знань з ведення галузевого 

дослідництва розпочинається з 70-х років ХІХ ст. (видання інформативного ха-

рактеру), набуває розвитку наприкінці першого і впродовж другого десятиліття 

ХХ ст. (аналіз наукової організації експериментаторства, теоретико-методологічні 

підходи) та удосконалюється в 1950–1960-х роках (спроби узагальнення процесу 

дослідництва). На сучасному етапі розвитку Української держави відбувається 

структуризація історіографічного простору, яка потребує комплексного аналізу та 

узагальнення складових еволюційного поступу вітчизняної сільськогосподарської 

дослідної справи в Україні. 

Об’єктивне відтворення історії розвитку сільськогосподарської дослідної 

справи в Україні ґрунтується на використанні повноцінної джерельної бази, яку 

формують архівні документи і рукописні матеріали; збірники опублікованих ар-

хівних документів і матеріалів ННСГБ НААН; оприлюднені офіційні документи 

органів державної влади, наукових установ і закладів вищої освіти, громадських 

організацій; наукові праці вчених з галузевого дослідництва; біо- і бібліографічні 

та інші покажчики; енциклопедичні та довідкові видання; мемуарна література; 

публікації в засобах масової інформації. Визначення методологічних принципів у 

сукупності з аналізом історіографії та джерельної бази зумовили вибір напрямів і 

шляхів вирішення основних проблем предмета дослідження, сприяли побудові 

авторської інтерпретації окремих подій та явищ, об’єктивному висвітленню ево-

люції сільськогосподарської дослідної справи в Україні другої половини ХІХ — 

початку ХХІ ст. 
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2. Обґрунтовано, що трансформація розуміння понять «сільське госпо-

дарство» і «сільськогосподарська дослідна справа» здійснювалася в межах умов-

ного періодизаційного формату розвитку вітчизняної аграрної галузі. Становлен-

ня галузевого дослідництва наприкінці ХVIII ст. відбувалося самобутнім шляхом, 

переважно за приватною ініціативою, а не як результат функціонування спеціаль-

них наукових установ. Завдяки діяльності великої плеяди видатних вітчизняних 

учених-аграріїв та прогресивних господарів, а також функціонуванню системи 

взаємодоповнюючих заходів, насамперед з боку держави, на межі ХІХ–ХХ ст. 

відбулося офіційне формалізоване утвердження сільськогосподарської дослідної 

справи як галузі знань та організації. Сучасне, законодавчо закріплене поняття 

«сільське господарство» увібрало в себе всі принципові ознаки з визначень, які 

впродовж минулого століття наводилися у провідних вітчизняних енциклопедич-

них та довідкових виданнях, підручниках і працях окремих авторів та розбудов-

ників сільськогосподарської дослідної справи як до революційних подій 1917 р., 

так і за радянської доби. Ключовими моментами у визначенні цього поняття є 

процес виробництва сільськогосподарської продукції та її переробка. Незважаючи 

на загальновизнане тлумачення поняття «сільське господарство», провідні вчені 

продовжують вдосконалювати його трактування через певну деталізацію складо-

вих або розширення спектру сприйняття. Зберігається трансформаційний підтекст 

впливу розуміння місця результатів галузевого дослідництва на поняття «сільське 

господарство» як провідного сектору економіки держави та певний зворотний 

взаємозв’язок, який простежується в еволюції поняття «сільськогосподарська до-

слідна справа». 

3. Періоди розвитку вітчизняного сільського господарства відображають 

характерні особливості історичних епох, взаємовпливи яких і були його рушійни-

ми силами. Попередні етапи розвитку сільського господарства на теренах України 

охоплюють широкі хронологічні межі від 400300 тис. рр. до н.е. — 

VIVII ст. н.е. до появи у 1719 р. першого державного законодавчого органу, який 

регулював відносини щодо сільського господарства. У хронологічних межах до-

сліджуваної проблеми перший період (18611917) охоплює відрізок часу від ска-
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сування кріпацтва і до проведення столипінської аграрної реформи; другий період 

(1920–1991) пов’язаний з колгоспно-радгоспною системою ведення сільського 

господарства; третій період (з 1991 р.) — з веденням сільського господарства в 

умовах побудови ринкової економіки. Накопичені знання сприяли започаткуван-

ню наприкінці ХІХ ст. системи державного регулювання ведення сільського гос-

подарства на теренах України. 

4. Формування державної політики регулювання розвитку сільськогос-

подарської галузі розпочалося в період столипінської аграрної реформи на основі 

приватної власності, набуло специфічних рис державної планової економіки у ра-

дянський період та повернулося до основних ринкових принципів на сучасному 

етапі. Удосконалення тріади умовних моделей ведення сільського господарства 

відбувалося під впливом формування всіх складових українського суспільства. 

Різні системи влади через законодавчі рішення певною мірою сприяли підвищен-

ню продуктивності сільськогосподарського виробництва, зокрема завдяки забез-

печенню його наукового супроводу. Державна підтримка дала змогу вітчизняному 

сільському господарству помітно розвинутися на початку ХХ ст. і сприяла тому, 

що Україна посіла провідне місце серед світових експортерів сільськогосподарсь-

кої продукції. 

5. Перші визначення поняття «сільськогосподарська дослідна справа», 

запропоновані ще до 80-х років ХІХ ст., поступово еволюціонували аж до кінця 

90-х років ХХ ст. У середині 90-х років ХІХ ст. вчені-аграрії вперше актуалізують 

питання вивчення природних явищ (О.О. Ізмаїльський), розвитку мережі до-

слідних установ (П.А. Костичев), з’являється перша методика проведення до-

слідів (А.Є. Зайкевич) для потреб агрономії, яка розглядалася як наука про виро-

щування рослин, розведення й утримання тварин, економічні основи організації 

переробки сільськогосподарської продукції. У цей період відбулася методологіч-

на полеміка щодо місця агрономії в загальному вимірі галузевих знань та умінь, в 

історії існування вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи (В.І. Даль, 

В. Золотов і Ф. Толь, С.М. Богданов, С.Л. Франкфурт, В.І. Сазанов, П.Р. Сльозкін, 

О.І. Стебут та ін.). На початку другого десятиліття ХХ ст. вперше здійснено спро-
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бу визначити поняття «сільськогосподарська дослідна справа» у співвідношенні з 

вітчизняною агрономією або тогочасною сільськогосподарською наукою, а галу-

зеве дослідництво розглядати як основоположну складову сільськогосподарської 

науки (О.Г. Дояренко, В.Г. Ротмістров). З розвитком сільськогосподарської еко-

номіки, як складової сільськогосподарської науки, з’являється можливість оціни-

ти ефективність новацій у дослідництві (П.Ф. Бараков). Проте саме поняття 

«сільськогосподарська дослідна справа» та її функціонування на основі державно-

го запиту або зацікавленості не змогли повноцінно розвинутися до початку 

ХХІ ст. Відсутність повного масиву теоретичних знань, підготовлених кваліфіко-

ваних кадрів, відповідного обладнання та помітне відставання отриманих до-

слідницьких результатів вітчизняних учених від реальних успіхів зарубіжних ко-

лег гальмували подальший розвиток галузевого дослідництва. 

Організаційне структурування аграрної науки відбувалося упродовж 1884–

1931 рр. (дослідні поля, доказові ферми, дослідні станції, крайові станції, інститу-

ти, академія). Методики проведення польових та вегетаційних дослідів 

з’являються наприкінці ХІХ ст., як і постійно діючі дослідні установи, що сприя-

ло появі вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як складової приро-

дознавства та культури нації. Зусиллями відповідальних з боку державних струк-

тур наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. було відпрацьовано регламентуючі до-

кументи, функції та поняття, що супроводжують процес організації дослідництва. 

Повністю під державну опіку сільськогосподарська дослідна справа перейшла з 

1920 р., після остаточного встановлення радянської влади на переважній біль-

шості українських земель. Надалі вдосконалювалося й поглиблювалося смислове 

наповнення основоположних принципів ведення сільськогосподарської дослідної 

справи (С.К. Чаянов, О.К. Філіповський, П.Н. Константинов, О.Г. Дояренко та 

ін.). Новий якісний етап у формуванні теоретико-методологічного та функціо-

нального змісту поняття «сільськогосподарська дослідна справа» розпочався з 20-

х років минулого століття (М.М. Вольф, М.К. Недокучаєв, С.О. Захаров та ін.) під 

супроводом політизованого державницького контролю (М.С. Соколов, 

Б.М. Рожественський). Після масових репресій та війни продовжився випуск вже 
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соціалістичних енциклопедичних видань з більшою часткою теоретизації галузе-

вого дослідництва. Класичне визначення й розуміння складових поняття «сільсь-

когосподарська дослідна справа» (П.Н. Константинов) у середині 1950-х років до-

повнили методологічні та філософські аспекти розвитку галузевого дослідництва 

(В.І. Сазанов), бачення агрономії як основи наукового забезпечення ведення 

сільського господарства (А.А. Вербін), конкретизація переліку галузевих 

напрямів, що наповнюють поняття «сільськогосподарська дослідна справа» 

(«Большая Советская энциклопедия»). Подальша теоретизація процесу до-

слідництва сприяла всебічному розвитку визначення й удосконалення поняття 

«сільськогосподарська дослідна справа» як такого, а також розгляду його істо-

ричного поступу з урахуванням вже новітніх наукових знань та умінь 

(С.Й. Воробйов, П.А. Власюк, Н.І. Пшеничний та ін.). 

6. В.В Докучаєв і В.І. Вернадський уперше в світовій ґрунтознавчій 

практиці теоретично обґрунтували генетичний зв’язок між різноманітними типа-

ми ґрунтів, з одного боку, та елементами рельєфу — з іншого, вказали на 

біологічний фактор ґрунтоутворення та роль у цьому процесі живої речовини і 

продуктів її життєдіяльності. Практичні успіхи науки про ґрунти дозволили скла-

сти ґрунтові карти територій країни, а отже, стати методичною основою вивчення 

ґрунтів для потреб сільськогосподарського виробництва як основи основ продо-

вольчої безпеки країни. Як наслідок, почався активний розвиток сільськогоспо-

дарської дослідної справи, особливо дослідницької мережі, що стало важливою 

умовою подальшого розвитку аграрного сектору держави. Державницьке бачення 

В.І. Вернадським проблем та місця сільськогосподарської дослідної справи поля-

гало в державній підтримці вирішення аграрного питання, що визначалося ідеями 

соціальної справедливості, стабільності та економії, розумного і максимального 

використання природних ресурсів країни, зв’язку вітчизняного господарства зі 

світовим, його піднесення до тогочасного рівня та виконання соціальних зо-

бов’язань. Обіймаючи керівні посади в новостворюваних інституціях, учений за-

початкував СГВКУ як модель координуючого організаційного органу галузевого 

дослідництва в Україні.  
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7. Передумовами створення організаційних засад сільськогосподарської до-

слідної справи на теренах України були: приватна ініціатива прогресивних пред-

ставників аристократії, великих землевласників та інтелігенції, сформованої як 

окремий прошарок суспільства в середині ХІХ ст.; скасування кріпацтва згідно з 

Маніфестом Олександра ІІ від 3 березня (19 лютого) 1861 р.; численні посухи; за-

провадження в 1803 р. французької системи освіти відповідно до законодавчого 

акта Олександра І «Попередні правила народної освіти», що сприяло розширенню 

промислового виробництва та появі торговельного землеробства у 7080-х роках 

ХІХ ст. Помітну організаційну роль щодо розгортання спеціальної фахової освіти 

й особливо суспільної агрономії відіграли «Положення про губернські та повітові 

земські установи» Олександра ІІ та їх введення в дію з 1 січня 1864 р. у 

33 губерніях європейської частини Росії, а також запровадження творчих фахових 

об’єднань у вигляді товариств і спеціалізованих з’їздів. Зародженню сільськогос-

подарської дослідної справи сприяли також діяльність церкви з поширення освіти 

і знань для потреб сільського господарства; розвиток вітчизняного цукровироб-

ництва з 1800 р.; розгортання сільськогосподарської меліорації; інтенсивний ро-

звиток бібліографії сільськогосподарської літератури та статистики; еволюція 

суспільної агрономії тощо. Формалізація сільськогосподарської дослідної справи 

як галузі знань остаточно завершилася 10 грудня 1883 р. після виходу праці 

В.В. Докучаєва «Російський чорнозем», а як організації — з відкриттям 28 жовтня 

(10 листопада) 1884 р. першої постійно діючої казенної організаційної одиниці — 

Полтавського дослідного поля. Відстаючи від Європи в організації галузевого до-

слідництва майже на 50 років, вітчизняна аграрна наука, або, як тоді її називали, 

агрономія, за короткий проміжок часу наприкінці XIX — початку XX ст. завдяки 

зваженій системі державної підтримки змогла довести свою необхідність як дієво-

го чинника підвищення продуктивності полів і ферм.  

8. Удосконалено періодизацію становлення й розвитку сільськогосподарсь-

кої освіти в Україні, якій передували спроби впровадити вивчення сільськогоспо-

дарських знань у загальноосвітню підготовку учнів, а також відкриття Києво-

Могилянської академії у 1615 р. Перший період (1790–1883) позначився широким 
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використанням накопичених наукових знань для підготовки фахівців сільського 

господарства, а також заснуванням мережі спеціалізованих навчальних закладів 

різного типу та організації професором М.Г. Лівановим першої сільськогоспо-

дарської школи в с. Богоявленському (біля м. Миколаїв). Другий період (1883–

1920) веде свій відлік від прийняття Олександром ІІІ «Положення про нижні 

сільськогосподарські школи» і характеризується формуванням системи підготов-

ки фахівців сільського господарства за державної підтримки. Третій період 

(1921–1990) пов’язаний зі зміною основного завдання з підготовки галузевих 

фахівців, спрямованого відтепер на колективне господарювання в умовах плано-

вої державної економіки. Четвертий період розпочинається з 1991 р., з набуттям 

державності України і наразі продовжується через пошук нової парадигми, харак-

теризуючись активним проявом приватної складової в навчанні та запровадження 

ідей Болонської декларації у фахову підготовку. 

Доведено, що сільськогосподарська дослідна справа вийшла з лона вищої 

галузевої освіти під впливом соціально-економічних чинників. Запропоновано 

відповідну умовну періодизацію еволюції її організаційних основ з певним мар-

куванням передумов. Започаткування галузевого дослідництва пов’язане зі ство-

ренням наприкінці ІХ ст. Києво-Печерського яблуневого саду. Ця доба 

вирізняється помітним внеском церкви у запровадження наукових підходів щодо 

переробки рослинницької продукції та ведення народної селекції. У 

ХVІІXVIII ст. поряд з царськими створюються приватні садово-паркові ланд-

шафтні ансамблі, які стали першоосновою для появи первісних спеціальних галу-

зевих інституцій у вигляді аптекарських городів і ботанічних садів. У 

17091812 рр. за царськими указами створюються казенна «запасна аптека», ла-

бораторія, два ботанічні сади в Лубенському повіті, «Польова аптека Малоросії» і 

Нікітський ботанічний сад. У цей час галузеве дослідництво переважно займаєть-

ся популяризацією новітніх знань та умінь. Пошуком повноцінного наукового за-

безпечення аграрного виробництва з використанням європейського досвіду 

вирізняється період 18121884 рр., що позначився радикальними змінами після 

проведення аграрної реформи 1861 р. та появи в 1864 р. губернських земств. 
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Визначальна роль у становленні галузевого дослідництва в цей час належить 

сільськогосподарським товариствам. Перший період (18841901) пов’язаний із 

започаткуванням діючої казенної галузевої дослідної установи — Полтавського 

дослідного поля і характеризується пошуком оптимальної організаційної струк-

турної форми існування дослідної справи у питаннях фінансування, державною 

зацікавленістю, появою перших наукових методик тощо. Другий період 

(19011921) розпочинається із затвердження «Положення про сільськогоспо-

дарські дослідні установи» і відповідного державного впорядкування та фінансу-

вання дослідництва. Виникає нова міжрегіональна форма дослідництва — колек-

тивні досліди, спроектовано систему дослідних установ з районними та обласни-

ми дослідними станціями, набувають координуючого значення з’їзди та наради 

діячів сільськогосподарської дослідної справи. Створюється координуючий орган 

— СГВКУ як прототип перших академічних галузевих інституцій. Третій період 

(19211991) пов’язаний зі встановленням на українських землях радянської вла-

ди. Дослідна справа стає державною через центральні, крайові та обласні органи 

влади. Відбувається поетапний процес інституалізації, а згодом і академізації 

сільськогосподарської дослідної справи, що супроводжується масовим станов-

ленням численних нових дослідних установ, різних агрономічних шкіл, відкрит-

тям хат-лабораторій, а також спробами спеціальної підготовки освічених 

фахівців-аграрників марксистсько-ленінського спрямування. Характерною озна-

кою стає максимальне сприйняття агропромисловим виробництвом усього ново-

го, індустріального й інтенсивного, особливо в 60–80-х роках ХХ ст., що дало 

змогу значно підвищити продуктивність аграрного сектору економіки країни. 

Четвертий період (з 1991  р.) за часів незалежності України позначився активним 

пошуком шляхів ефективного розвитку галузевого дослідництва, інноваційної оп-

тимальності з координуючою роллю НААН в умовах приватної власності на зем-

лю. 

9. Визначено перші координаційні центри з наукового забезпечення ве-

дення сільського господарства та встановлено специфіку їх діяльності. Доведено, 

що СГНКУ, а потім його правонаступниця, НКР НКЗС УСРР за сукупністю ста-
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тутних функцій, методів і завдань у роботі, організаційною побудовою повністю 

відповідали класичній академічній структурі. Їх діяльність було прирівняно до 

державної служби, як у Франції, а виконання статутних функцій гарантовано за-

безпечувалося з бюджету, як у США. Водночас діюча мережа (станцій, полів, ла-

бораторій, дослідних господарств та ферм-розплідників) підпорядковувалася не 

комплексній станції на рівні окремого регіону (як у США, наприклад, штату), а 

безпосередньо СГНКУ. Тим самим, на відміну від російського аналога, цей орган 

не лише відповідав за затвердження програм досліджень на основі новітньої ме-

тодології чи теорії, а й безпосередньо керував їх практичним втіленням. З часом 

змінювалися лише наповнення, кількісне структурування інституцій та їх назви, а 

сама модель наукового забезпечення ведення сільського господарства через 

СГНКУ, НКР (НР) НКЗС УСРР, ВУАСГН, Український філіал ВАСГНІЛ, відділ 

с.-г. наук АН УРСР, УАСГН, ПВ ВАСГНІЛ, НААН діє й сьогодні. На відміну від 

НАН України, яку інституціонально було створено лише в листопаді 1918 р., 

СГВКУ на момент початку його роботи вже мав дієву розгалужену структуру до-

слідних полів і станцій з багаторічною історією, традиціями та відкриттями світо-

вого виміру. З огляду на це СГВКУ свої подальші структурні зміни за окремими 

позиціями почав здійснювати через спеціалізовану інституалізацію протягом 

1919–1923 рр. Тоді як у НАН України експериментаторство відбувалося насампе-

ред через проблемні науково-дослідчі кафедри, підпорядковані НКО УСРР. НКР 

НКЗС УСРР створила діючу і в наш час мережу галузевих науково-дослідних ін-

ститутів НААН з матеріально-технічною базою, закладеними принципами діяль-

ності та допоміжною виробничою структурою. Як і «Велика академія», СГНКУ 

обирав своїх дійсних членів і членів-кореспондентів на Пленумах. НКР (НР) 

НКЗС УСРР, як і УАН в 1918 р., ВАСГНІЛ у 1935 р., УАСГН у 1962 р. свій 

первісний склад членів отримала відповідно до урядового рішення, а потім обира-

ла нових на Пленумах за окремими науковими напрямами. Тим самим за сукуп-

ністю завдань, кадровим наповненням, принципами діяльності обидві структури 

мають всі юридичні підстави вважатися повноцінними попередниками сучасної 

НААН.  
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10. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні ґрунтується на 

пріоритетних засадах, а саме: виконання галузевих досліджень при постійно дію-

чих інституціях (дослідні господарства, станції, інститути); комплексному прове-

денні лабораторних, вегетаційних, польових, а також аналітичних досліджень з 

використанням спеціально розроблених і затверджених методик і міжнародних 

стандартів; здійсненні фундаментальних досліджень на основі державного бюд-

жетного замовлення, а прикладних — за бажанням замовника. Подальше рефор-

мування сільськогосподарської дослідної справи має інноваційну пріоритетність, 

визначену основними напрямами розвитку аграрної науки України на 2016–

2020 роки та Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», прийня-

тим Верховною Радою України 26 листопада 2015 р. Планується забезпечити інте-

грацію аграрної науки в інноваційно-інвестиційне середовище наукомісткого ринку 

АПВ шляхом пріоритетних напрямів наукових досліджень для завершення земельної 

реформи і розбудови фінансово-кредитного забезпечення АПК під заставу земельних 

ділянок та прав оренди землі; розвитку аграрного ринку і базових галузей; розвитку 

сільських територій; удосконалення нормативно-технічної документації в галузі хар-

чової промисловості; розроблення галузевих програм «Біопаливо», «Овочівництво», 

«Садівництво», «Кормовиробництво»; виконання національних проектів «Зерно 

України» та «Відроджене скотарство», розвитку органічного виробництва; відтво-

рення ґрунтових ресурсів, агрокосмічного прогнозування виробництва продукції 

рослинництва; покращення досягнень у селекції та генетиці тощо. 

11. На основі методу персоніфікації галузевої науки обґрунтовано ваго-

мий внесок учених-аграріїв у теоретизацію галузевих знань та їх практичне за-

стосування на українських землях у період становлення сільськогосподарської 

дослідної справи: М.Г. Ліванова — першого вітчизняного професора землероб-

ства; князя В.О. Кудашева, який створив першу в країні класичну галузеву до-

слідну установу; А.Є. Зайкевича — автора першої методики проведення до-

сліджень в агрономії (1892); С.М. Богданова, який розробив класифікацію ґрунто-

вих вод (1889), увів поняття «агрономія» у вітчизняний дослідний процес та разом 

з П.В. Будріним науково обґрунтував використання люпину та середели як зеле-
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ного добрива для ґрунтів різного механічного складу, або сидерацію. Не менш 

значущий внесок у становлення вітчизняного галузевого дослідництва зробили й 

інші видатні вчені: О.Г. Набоких, П.І. Прокопович, В.Г. Ротмістров, 

І.У. Палімпсестов, В.Є. Таїров, С.Ф. Третьяков, П.Р. Сльозкін, П.І. Гавсевич, 

І.І. Іванов, О.О. Ізмаїльський, О.І. Душечкін, І.Є. Овсинський, С.М. Ходецький, 

С.Л. Франкфурт, Б.К. Єнкен та ін. 

Доведено, що широке визнання здобули й наукові праці українських уче-

них-аграріїв радянської доби: Д.Г. Віленського (закон гомологічних рядів при 

ґрунтоутворенні (1924), нові індекси генетичних горизонтів ґрунтів (1928)); 

М.Ф. Іванова (перша наукова методика породотворення сільськогосподарських 

тварин на початку 30-х років ХХ ст.); І.В. Смирнова (метод довготривалого 

зберігання сперми, 1947); О.В. Квасницького (метод ендріотрансплантації, 1950) 

тощо. До славетної когорти належить і багато інших особистостей, які свого часу 

зробили відкриття, що з різних позицій сприяли подальшому розвиткові вітчизня-

ної сільськогосподарської дослідної справи, як, наприклад, П.А. Власюк, 

М.О. Тюлєнєв М.М. Гришко, М.Г. Холодний О.Н. Соколовський, 

Г.М. Висоцький, В.М. Ремесло, В.Я. Юр’єв, П.М. Василенко та ін.  

12. Ґрунтуючись на історичному досвіді та новітніх знаннях запропоно-

вано сучасну модель сільськогосподарської дослідної справи в Україні на основі 

обласної побудови ведення сільськогосподарської дослідної справи як організації, 

а саме: через наявність у кожному регіоні окремої обласної сільськогосподарської 

дослідної станції зі структурною побудовою відповідно до спеціалізації краю. 

Свою роботу вони мають здійснювати через підпорядковану мережу дослідних 

господарств (полів, опорних пунктів, демонстраційних дослідів, проблемних ла-

бораторій). На мережу покладається завдання з широкого впровадження резуль-

татів теоретичних досліджень спеціалізованих науково-дослідних інститутів 

(національних наукових центрів), діяльність яких виходить за межі окремих 

регіонів і ґрунтово-кліматичних зон, а методичне керівництво ними здійснюється, 

в разі необхідності, через обласні дослідні станції за проблематикою. Загальне ко-

ординаційне керівництво плану робіт здійснює Національна академія аграрних 
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наук України, що функціонує як автономний орган при профільному міністерстві, 

який є головним замовником виробленої наукової продукції. У межах 

відпрацювання інноваційної моделі розвитку аграрного сектору до сучасних 

ініціатив з боку профільного міністерства слід віднести бюджетну підтримку по-

яви різноманітних приватних дослідних інституцій, а також проведення відкри-

тих, навіть міжнародних, тендерів щодо виконання конкретних наукових про-

ектів, пріоритетність та спрямованість яких відомство визначає самостійно. Тіль-

ки із застосуванням виваженого державницького підходу, основаного на здобут-

ках і знаннях учених-аграріїв, які через творчі інституціональні об’єднання нау-

ково супроводжують процес ведення сільського господарства, Україна не лише 

забезпечить власну продовольчу безпеку, а й зміцнить державні позиції в системі 

європейських цінностей. 

13. Розроблено періодизацію розвитку сільськогосподарської дослідної 

справи на Кримському півострові, яка містить чотири етапи. Перший період 

(1812–1897) — заснування Нікітського ботанічного саду та пошук форм ор-

ганізації галузевого дослідництва. Науковим дослідженням цього часу властивий 

несистемний характер, переважає приватна ініціатива великих землевласників та 

їх провідна роль у становленні експериментаторства. Другий період (1897–1917) 

— створення першої державної дослідної сільськогосподарської установи — 

Олешківського виноградного розплідника. Характерною особливістю цього 

періоду є домінування рослинницької складової агрономічних досліджень з виділе-

ною спеціалізацією, поява перших регіональних науково-дослідних установ. 

Третій період (1923–2014) складається з чотирьох підперіодів: 1923–1941 рр. — 

діє модель «Кримської Каліфорнії» за ініціативою американської благодійної ор-

ганізації «Джойнт», нечисленні дослідні установи виконують дослідження для 

потреб РРФСР; 1941–1944 — Кримський півострів увійшов до Генерального 

округу Крим, дослідження проводять через Центр досліджень сільського і лісово-

го господарства; 1944–1954 — нова «реанімація» американського пільгового кре-

дитування; 1954–2014 рр. — із входженням Кримської АРСР до складу УРСР 

збільшується кількість галузевих наукових установ, координація науково-
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дослідної роботи відбувається академічними науковими центрами. Четвертий 

період зумовлений анексією Кримського півострову Російською Федерацією 

(2014), внаслідок чого галузева дослідницька мережа увійшла до системи коорди-

нування РАН.  

14. Встановлено, що протягом усього періоду свого існування, від 80-х 

років ХІХ ст. і до сьогодення, сільськогосподарська дослідна справа як складова 

культури нації та сучасного природознавства вирішує головне завдання — підви-

щення продуктивності рослинництва. З цією метою за результатами багаторічних 

польових, лабораторних, вегетаційних експериментів та демонстраційних дослідів 

відпрацьовуються новітні підходи для вирішення проблеми. На першому місці 

залишаються питання пошуку шляхів збереження вологи, який відчутно ак-

тивізувався за умов змін клімату, — за останні десятиліття зона Степу розшири-

лася на 200 км за рахунок Лісостепу. Такі загрозливі тенденції потребують 

відпрацювання науково обґрунтованих заходів щодо запобігання деградаційним 

процесам. Вони стали не лише об’єднуючою платформою для всіх галузевих уче-

них, а й основою стратегічного наукомісткого розвитку національної економіки, 

яка могла б забезпечити Україні науково-інноваційний та високотехнологічний 

індустріальний розвиток у контексті дванадцяти ключових технологій, передба-

чених четвертою індустріальною революцією та зазначених у Лімській декларації, 

прийнятої у грудні 2013 р. на 15 сесії Генеральної конференції ЮНІДО. Серед 

інших пріоритетів, поряд із запровадженням у дослідницький процес можливо-

стей нанотехнологій та генної інженерії, а також космічних, комп’ютерних і циф-

рових технологій, слід приділити увагу збереженню потенційної родючості 

українських чорноземів. На сьогодні в Україні налічується 40 типів і 800 видів 

ґрунтів, з яких 60% чорноземного типу, що становить 8–9% світових запасів. 

Приблизно 5 млн га з них відносено до категорії особливо цінних. У процесі їх 

окультурювання протягом останніх 130 років в них втрачено 20–25% вмісту гуму-

су, насамперед під дією 16 видів деградації та дефіциту вологи на 80% території 

України. Частина цих земель перетворилася на різновид ґрунту — так звані агро-

земи передусім унаслідок меліорації солонців та торфово-болотних ґрунтів. По-
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шук шляхів їх ефективного використання разом із веденням органічного земле-

робства також перебуває серед пріоритетів галузевої академічної науки. 

Обравши як показник благополуччя розвитку економіки країни вироб-

ництво зерна на душу населення, доведено, що завдяки науковим розробкам віт-

чизняних учених після аграрної реформи 1861 р. вдалося підвищити середню 

врожайність озимини з 7,1 ц/га до 14,7 ц/га в 1914 р., що вивело країну до п’ятірки 

провідних світових експортерів сільськогосподарської продукції та продуктів її 

переробки. За радянську добу в історії України, насамперед у 70–80-х роках ми-

нулого століття, внаслідок широкого впровадження науково обґрунтованих тех-

нологій вирощування зернових культур, інтенсифікації та індустріалізації їх ви-

робництва стало можливим отримання врожаю на рівні 1 т зерна на душу насе-

лення. За цим інтегрованим показником УРСР поступалася лише Канаді та Арген-

тині. У роки незалежності України такі заходи, як створення високопродуктивних, 

стійких до хвороб сортів та гібридів, виконання багаторічної програми з внесення 

мінеральних та органічних добрив, ведення раціональних природоохоронних 

адаптивно-ландшафтних сівозмін, застосування сучасних високотехнологічних 

засобів, інтегрованих систем захисту рослин, відпрацьованих підходів щодо 

раціонального використання вологи тощо, дали змогу довести середню вро-

жайність озимої пшениці до 35–42 ц/га. Крім того, через зміни клімату «друге ди-

хання» отримала кукурудза, врожайність якої завдяки селекційним розробкам ДУ 

«Інститут зернових культур НААН» становить на сьогодні 12–14 т/га і навіть 

більше. 

15. Дисертаційним дослідженням фактично утверджується організаційна 

побудова сільськогосподарської дослідної справи в Україні від зародження та 

становлення до академічного існування з широким персоніфікованим виміром. 

Його результати стануть у пригоді для подальших історичних розвідок стосовно 

окремих напрямів галузевого дослідництва. За великим рахунком, крім ґрунто-

знавства і тваринництва, меліоративного землеробства на осушених ґрунтах та 

агрономії, інші галузі мають фрагментарне вивчення з відчутним радянським ко-

лоритом. Потребує продовження вивчення внеску вчених-аграріїв і окремих ін-
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ституцій у розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні, особливо 

за часів Української революції 1917–1921 рр. та німецько-радянської війни 1941–

1945 рр., а також в еміграції. На часі систематизація діяльності проблемних нау-

ково-освітніх центрів та наукових шкіл у контексті еволюційного розвитку галу-

зевого експериментаторства. Напрацювання автора стануть дорожньою картою 

для відтворення загального поступу функціонування сільськогосподарської до-

слідної справи в Україні як галузі знань та покликані актуалізувати нові наукові 

розвідки. 
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Додаток Б1 

Очільники профільного відомства з червня 1917 р. до сьогодення 
 

Першим з них став Б.М. Мартос (18791977) як генеральний секретар зе-

мельних справ Української Центральної Ради в червні  вересні 1917 р. У вересні 

 листопаді 1917 р. генеральним секретарем землеробства був М.О. Савченко-

Більський. Б-О.С. Зарудний (18901918) керує генеральним секретаріатом зе-

мельних справ в грудні 1917  січні 1918 р. Декілька тижнів у січні 1918 р. 

міністром хліборобства працював А.Г. Терниченко (18821927). Останнім очіль-

ником відомства УЦР був М.М. Ковалевський (18921957) як міністр земельних 

справ протягом березня  квітня 1918 р. Першим у роки Української Держави 

гетьмана П. Скоропадського керівником відомства в травні  жовтні 1918 р. став 

В.Г. Колокольцев (18671934). Після цього першу половину листопада міністер-

ство очолює В.М. Леонтович (18661933), а другу  С.М. Гербель, поєднуючи із 

головуванням в уряді.  

За часи Директорії УНР (грудень 1918  1920 р.) змінилося 8 міністрів зе-

мельних справ або рільництва чи землеробства. Протягом грудня 1918  лютого 

1919 р. керівництво здійснює М.Ю. Шаповал (18821932). Згодом до травня 

1920 р. очільниками працюють Є.П. Архипенко (18841959), знову 

М.М. Ковалевський та С.Г. Стемпковський. Упродовж травня  червня 1920 р. 

міністром є І.П. Мазепа (18841952). У грудні 1920 р. обов’язки міністра  вико-

нував Б.Г. Іваницький (18781953). Після нього до кінця 1920 р. керманичем був 

О.О. Ковалевський (18901939). Останнім міністром землеробства у добу перших 

спроб боротьби за незалежність України став С.О. Сірополко (18721959) у квітні 

1922 р. 

Паралельно з Центральною Радою, Українською Державою, УНР через Раду 

Народних Комісарів УРСР тільки до 1941 р. працювало 17 наркомів землеробства 

або земельних справ. Першим з них став Є.П. Терлецький (18921938) у грудні 

1917 р. Далі були: В.М. Шахрай (18881919) у березні 1918 р.; навесні та влітку 

1919 р.  В.М. Міщеряков (18851946); у 19201921 рр.  Д.З. Мануїльський 

(18831959); протягом 19211922 рр.  М.К. Володимиров (18791925); упродовж 

19221925 рр.  І.Е. Клименко (18911937); у лютому 1925  грудні 1926 р.  

Я.М. Дудник (18811937); у 19271929 рр.  О.Г. Шліхтер (18681940); з грудня 

1929 р. по січень 1932 р.  М.Н. Демченко (18961937); протягом лютого  жовт-

ня 1932 р.  О.В. Одинцов (18951940); лютого  травня 1934 р.  Н.П. Скалича 

(18961937); у 19341937 рр.  Л.Л. Паперний (18961938); березня  липня 

1937 р.  К.В. Моїсеєнко (18951937); липня  листопада 1937 р. обов’язки 

наркома виконував З.Й. Сидерський (18971938); у 19381939 рр.  І.П. Мурза; з 

січня 1940 р. і фактично до січня 1949 р. спочатку наркомом, а потім міністром 

сільського господарства  Г.П. Бутенко (19041977). 

До отримання незалежності міністром сільського господарства УРСР 

працювало 9 осіб: В.В. Мацкевич (19091991) з січня 1949 по 1950 р.; 



554 

 

Н.Т. Кальченко (19061989) протягом квітня 1950  травня 1952 р.; М.С. Співак у 

19521965 рр.; П.О. Дорошенко упродовж квітня 1965  січня 1971 р.; 

П.Л. Погребняк (19281980) з лютого 1971 по лютий 1976 р.; М.В. Хорунжий 

(19201991) протягом лютого 1976  січня 1985 р.; Ю.О. Коломієць з листопада 

1985 по жовтень 1989 р.  міністр і голова Держагропрому; М.А. Сидоренко у 

липні 1990  серпні 1991 р. і О.М. Ткаченко упродовж 1985 р. та серпня 1991  

березня 1992 р. 

За часи державності профільне відомство очолювало 14 міністрів. Упро-

довж березня  грудня 1992 р. міністром сільського господарства та продоволь-

ства був В.М. Ткачук; грудня 1992  серпня 1995 р.  Ю.М. Карасик; серпня 1995 

 червня 1996 р.  П.І. Гайдуцький; липня 1996  лютого 1997 р.  А.І. Хорішко, 

липня 1997  квітня 1998 р.  знову Ю.М. Карасик. Поряд із посадою віце-

прем’єра міністра України з аграрних питань у квітні  липні 1997 р. обов’язки 

міністра виконує М.В. Зубець. За новою назвою  Міністерство агропромислового 

комплексу України очолює Б.К. Супіханов упродовж квітня 1998  липня 1999 р. 

Протягом липня 1999  січня 2000 р. обов’язки міністра виконує віце-прем’єр з 

питань АПК М.В. Зубець, а з січня 2000 по квітень 2002 р.  перший віце-прем’єр 

України з питань АПК І.Г. Кириленко. Упродовж квітня 2002  січня 2004 р. 

міністром аграрної політики України стає С.М. Рижук. Потім відомство очолює 

В.А. Слаута (січень  грудень 2004 р.); О.П. Баранівський (лютий 2005  березень 

2006 р.); Ю.Ф. Мельник (серпень 2006  березень 2010 р.); М.В. Присяжнюк (бе-

резень 2010  лютий 2014 р.). Згідно з Указом Президента України, з 27 лютого 

2014 р. міністром аграрної політики та продовольства України стає І.О. Швайка. 

Свою посаду він займає до грудня 2014 року. Після цього Міністром аграрної 

політики і продовольства України до квітня 2016 р. стає О.М. Павленко. З квітня 

2016 р. і до сьогодення очільником головного аграрного відомства рахується 

Т.В.Кутовий 
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ПРО ПРАВО 

ПОЛІТИЧНА 

ЕКОНОМІЯ 

Загальне 

рослинництво 

Вчення про 

селекцію с.-г. 
рослин 

Вчення про 

генетику 

Луговедення 

та 
луківництво 

Дослідна 

справа 

СПЕЦІАЛЬНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

 

Фітопатологія Загальне 

тваринництво 

Часткове 

тваринництво 

Молочне 

господарство 

Ветеринарія Часткове 

рослинництво 

Зоогігієна Епізоотологія 

ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПОЛІТИКА 

Додаток Б2. Співвідношення сільськогосподарських наук у системі галузевої 

освітньої підготовки (1927) 
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Додаток Б3. Схема навчального процесу студентів ОКР вищої освіти 

«Магістр» (2013–2014) 

 

Природничо-наукова 

Професійна та практична 

Гуманітарна та соціально-економічна 

Агроекономічне обґрунтування ор-

ганізації та технології виробництва 

продукції рослинництва 

Виробництво та маркетинг продукції 

кормових культур 

Виробництво та маркетинг продукції 

технічних культур 

Виробництво та маркетинг продукції 

зернових культур 

Зниження втрат, покращення якості на 

етапах післязбиральної доробки, зберіган-

ня та первинної переробки продукції 

рослинництва, які забезпечать її високу 

товарність 

Транспортування, зберігання та переробка 

продукції рослинництва 

Наукове обґрунтування організації та 

технології виробництва продукції рослин-

ництва 

Управління формуванням продуктивності 

сільськогосподарських культур 

Теоретичне обґрунтування та розробка 

системи енергоощадного екологічного 

землеробства в Україні 

Теорія і практика контролю за-

бур’яненості сільськогосподарських угідь 

Енергоощадні технології в кормовироб-

ництві 

Наукові засади тривалого зберігання 

зерна, плодів, овочів, технічної сировини. 

Шляхи отримання біологічно цінної та 

екологічно безпечної продукції первинної 

переробки 

Якість продукції рослинництва залежно 

від факторів післязбиральної доробки, 

зберігання та переробки 
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Економіка та ор-

ганізація аграрного 

сервісу 

Ділова іноземна 

мова 

Філософія науки Аграрне та 

екологічне право 

Цивільний 

захист 

Інформаційні технології в агрономії Географічні інформаційні системи 

Адаптивні 

системи 

земле-

робства 

Методи і 

організація 
досліджень 

в агрономії 

Прогноз і 

програму-
вання 

врожаїв  

с.-г.  

культур 

Біотехно-

логія в 
рослин-

ництві 

Спеціальна 

генетика 

Системи 

сучасних 
інтенсивних 

технологій 

Охорона 

праці в 

галузі 

Професійна та Інфор-

маційні технології 

післязбиральної 

доробки, зберігання та 
переробки продукції 

рослинництва 

Польове та лучне 

кормовиробництво 

Енергоощадні техно-

логії виробництва 

кормів 

Вирощування кормових 

культур на насіння та 

методи визначення його 

якості 

Технологічні та 

маркетингові засади в 

кормовиробництві 

Нормативне забезпе-

чення галузей зберіган-

ня та переробки 

продукції рослинництва 

Сучасні системи 

екологічного 

землеробства 

Інноваційні 

технології в 

рослинництві 

Агротехнології 

створення та 

використання 

кормових угідь 

Сортові ресурси 

польових 

культур 

Технологічні та маркетингові 

засади вирощування технічних 

культур 

Насіннєзнавство та методи 

визначення якості насіння 

технічних культур 

Фітоенергетика 

Технологічні та маркетингові 

засади вирощування зернових 

культур 

Насіннєзнавство та методи 

визначення якості насіння 

зернових культур 

Енергетичні та сировинні 

рослинні ресурси 

Післязбиральна доробка, зберіган-

ня та транспортування продукції 

рослинництва 

Товарознавство продукції 

рослинництва 

Технохімічний контроль 

продукції рослинництва 

Стандартизація та 

сертифікація продуктів 

переробки рослинницької 

сировини 

Переробка зерна і 

технічної сировини 

Переробка плодів та 

овочів 

Матеріально-технічна 

база зі зберігання та 

переробки продукції 

рослинництва 

Наукові аспекти управління 

якістю продукції рослин-

ництва в процесі зберігання 

та переробки 

Наукове обґрун-

тування систем 

землеробства 

Теорія стій-

кості агроси-

стем 

Екологізація 

технологічних 

процесів у кормо-

виробництві 

Генетико-

селекційні 

аспекти ство-

рення сортів 

Екологія та біологія 

сільськогосподарських 

культур 

Біометрія Насіннєзнавство Методи і організація 

досліджень в рослин-

ництві 

Методи і організація 

досліджень в земле-

робстві 

Зональні 

системи земле-

робства 

Наукові 

системи 

землеробства 

Теоретична і 

прикладна гербо-

логія 

Екологічні 

проблеми земле-

робства 

Методика 

досліджень 

проблем 

гербології 

Теоретичні 

основи гербо-

логії 

Біологія та 

екологія бур’янів 

Моніторинг та проноз 

забур’яненості сільськогос-

подарських угідь 

Система контро-

лювання за-

бур’яненості 

Науково-технологічні 

засади кормовироб-

ництва 

Біологізація кормо-

виробництва 

Менеджмент якості кормо-

вих культур у технологічно-

му процесі 

Методи і організація 

досліджень в 

кормовиробництві 

Методи наукових до-

сліджень зі зберігання та 

переробки продукції 

рослинництва 

Біохімічні зміни рослин-

ницької продукції при 

зберіганні 

Наукове обґрунтування технологій 

післязбиральної доробки, зберігання та 

транспортування продукції рослин-

ництва 

Переробка продукції 

рослинництва 

Товарознавство сировини та 

продуктів переробки 

продукції рослинництва 

Технічна біохімія Управління якістю та 

сертифікація продукції 

рослинництва 
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Додаток В1 

Мережа дослідних галузевих установ на українських землях (з урахуванням 

контрольно-насінневих станцій) у розрізі губерній саном на 1 січня 1913 р. 

 
Волинська: 

1 (1) Луцьке дослідне поле (1910); 

 

Катеринославська:  

2 (1) Олександрівське дослідне поле (1912); 

3 (2) Катеринославська контрольно-насіннєва станція (1908); 

4 (3) Катеринославське дослідне поле (1912); 

5 (4) Верхньодніпровське дослідне поле (1904); 

6 (5) Маріупольське дослідне поле (1911); 

7 (6) Слов’яносербське дослідне поле (1908); 

 

Київська:  

8 (1) Білоцерківська дослідна станція Всеросійського товариства цукрозаводчиків (1912) у має-

тку графині Браницької з 1902 р.; 

9 (2) Київська контрольна лабораторія; 

 

Подільська: 

10 (1) Плотянська дослідна станція князя П.П. Трубецького (1894); 

11 (2) Подільська дослідна і контрольна станція у Вінниці (1904); 

 

Полтавська: 

12 (1) Полтавська дослідна станція (1884); 

13 (2) Лохвицьке дослідне поле і тютюнова плантація (1890); 

14 (3) Роменське дослідне поле (1905); 

15 (4) Константиноградська контрольна станція з вивчення насіння і добрив (1912); 

16 (5) Андріївське дослідне поле (1898); 

17 (6) Пирятинське (Драбівське) дослідне поле (1909); 

18 (7) Константинопольське дослідне поле (1910); 

19 (8) Гадяцьке дослідне поле (1912); 

20 (9) Контрольна станція з вивчення насіння і добрив Лохвицького товариства сільського гос-

подарства (1912); 

 

Таврійська: 

21 (1) Сімферопольське дослідне поле (1908); 

22 (2) Олешківський казенний виноградний питомник (1897); 

23 (3) Олешківський тютюновий питомник (1911); 

24 (4) Ялтинська дослідна тютюнова плантація (1911); 

 

Харківська: 

25 (1) Харківська селекційна станція (1908); 

26 (2) Харківська контрольно-насіннєва станція (1908); 

27 (3) Харківська дослідна станція (1910); 

28 (4) Сумська дослідна станція (1905); 

29 (5) Змійовське (Асеєвське) дослідне поле (1901); 

30 (6) Куп’янська дослідна станція (1912); 

31 (7) Іванівська сільськогосподарська дослідна і селекційна станція П.І. Харитоненка (1897); 

Херсонська: 



558 

 

32 (1) Одеська виноробна станція (1905); 

33 (2) Одеське дослідне поле (1894); 

34 (3) Херсонське дослідне поле (1889); 

 

Чернігівська: 

36 (1) Носівське дослідне поле (1911); 

37 (2) Почепська дослідна тютюнова плантація (1909). 
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Додаток В2 

Мережа дослідних установ на українських землях станом на 1 січня 1914 р. за 

офіційними даними, опублікованим Департаментом землеробства Головного 

управління землеробства та землеустрою у розрізі окремих губерній 
 

Волинська губернія: 

1 (1) Луцьке дослідне поле (1910); 

2 (2) Контрольна станція з дослідження насіння і добрив (м. Житомир); 

3 (3) Волинське болотне дослідне господарство (м. Сарни, 1913) 

Катеринославська губернія: 

4 (1) Катеринославська обласна дослідна станція (1912); 

5 (2) Катеринославська контрольно-насіннєва станція (1903); 

6 (3) Олександрівське дослідне поле (с. Гуляй-Поле, 1912); 

7 (4) Верхньодніпровське дослідне поле (1904); 

8 (5) Маріупольське дослідне лісництво (п/в Благодатне, 1899); 

9 (6) Маріупольське дослідне поле (1911); 

10 (7) Слов’яносербське дослідне поле (м. Луганськ, 1908); 

11 (8) Новомосковське дослідне поле; 

Київська губернія: 

12 (1) Київська обласна дослідна станція (1913); 

13 (2) Мережа дослідних полів (Центральне бюро) Всеросійського товариства цукрозаво-

дчиків; 

14 (3) Центральна дослідна станція з культури цукрового буряку Всеросійського товарис-

тва цукрозаводчиків; 

15 (4) Київська контрольна лабораторія; 

16 (5) Мережа дослідних полів Київського товариства сільського господарства і сільсько-

господарської промисловості; 

17 (6) Радомислівське дослідне поле (с. Федоровка); 

Подільська губернія: 

18 (1) Плотянська дослідна станція князя П.П. Трубецького (м. Крути, 1894); 

19 (2) Подільська дослідна станція і контрольна станція (1904); 

Полтавська губернія: 

20 (1) Полтавська дослідна станція;  

21 (2) Лохвицьке дослідне поле (1885) і тютюнова плантація (1890); 

22 (3) Лохвицька контрольна станція з дослідження насіння і добрив; 

23 (4) Константиноградська контрольна станція з дослідження насіння і добрив;  

24 (5) Гайсинське дослідне поле; 

25 (6) Андріївське дослідне поле (м. Кобеляки, 1898); 

26 (7) Пирятинське (Драбівське) дослідне поле (1909); 

27 (8) Константиноградське дослідне поле (1910); 

28 (9) Гадяцьке дослідне поле;  

29 (10) Роменське дослідне поле (1905); 

Таврійська губернія: 

30 (1) Салгірська помологічна дослідна станція (1913); 

31 (2) Сімферопольське дослідне поле (1908); 

32 (3) Олешківський виноградний розсадник (1897) та тютюнова ділянка (1912); 

33 (4) Ялтинська дослідна тютюнова плантація (1911); 

34 (5) Феодосійське дослідне гірсько-культурне лісництво (1902); 

Харківська губернія: 

35 (1) Харківська обласна дослідна станція (1913); 

36 (2) Харківська контрольно-насіннєва станція (1906); 
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37 (3) Сумська дослідна станція (1905); 

38 (4) Змієвське (Асєєвське) дослідне поле (1901); 

39 (5) Куп’янська дослідна станція (1912); 

40 (6) Іванівська сільськогосподарська і селекційна станція П.І. Харитоненка (м. Красно-

кутськ, 1897); 

Херсонська губернія: 

41 (1) Виноробська станція Російських виноградарів і виноробів (м. Одеса, 1905); 

42 (2) Одеське дослідне поле (1894); 

43 (3) Херсонське дослідне поле (1889); 

44 (4) Аджамська дослідна станція з машиновипробувальним відділом (м. Єлизаветград, 

1912); 

Чернігівська губернія: 

45 (1) Носівська дослідна станція (1911); 

46 (2) Носівська дослідна тютюнова плантація; 

47 (3) Новозибківська дослідна станція (1913)1. 

                                                 
1Список сельскохозяйственных опытных учреждений к 1 январю 1914 года. СПб. : Тип. «Содружество», 

1914. 18 с. 
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Додаток В3 

Доповнений перелік сільськогосподарських дослідних установ у межах укра-

їнських губерній станом на 1917 р.2,3 
 

Полтавська губернія: 

1 (1) Полтавська контрольна станція (1909); 

2 (2) Золотошніське сільськогосподарське дослідне поле (1908); 

3 (3) Прилуцьке дослідно-показове поле (1907); 

4 (4) Костянтиноградська контрольна станція; 

5 (5) «Староє» дослідне поле Переяславського повіту в мережі полів Всеросійського това-

риства цукрозаводчиків у маєтку Л.Й. Бродського (1902); 

6 (6) Дослідне поле при Андріївській сільськогосподарській школі (1905); 

7 (7) Лохвицьке дослідне поле (1890); 

8 (8) Полтавська дослідна станція (1884); 

9 (9) Роменське дослідне поле (1905). 

Харківська губернія: 

10 (1) Асеєвське дослідне поле (1901); 

11 (2) Івановська сільськогосподарська дослідна станція у маєтку П. І. Харитоненка 

(1897); 

12 (3) Харківська селекційна станція (1908); 

13 (4) Польові досліди з культури цукрового буряка під керівництвом А.Є. Зайкевича (до-

слідні поля: Морачанське, Студенєковське, Білоколодязне, Тростянецьке та ін.) у 1880–

1890 рр.; 

14 (5) Харківська контрольна станція і хімічна лабораторія (1905); 

15 (6) Тростянецьке дослідне поле в маєтку нащадків Л.Є. Кьоніга (1881); 

16 (7) Чупаховське дослідне поле (1902–1907); 

17 (8) Гутянське дослідне поле у Нікітовській економії Л.Є Кьоніга (1907) 

18 (9) Шебекінське дослідне поле у Ніконській економії маєтку Н.А. і А.А. Ребіндерів та 

М.А.Мансурової (1907); 

Катеринославська губернія: 

19 (1) Катеринославська контрольно-насіннєва станція (1908) 

20 (2) Верхньодніпровська сільськогосподарська дослідна станція (1897); 

21 (3) Катеринославське дослідне поле (1911); 

22 (4) Александрівське дослідне поле (1911); 

23 (5) Маріупольське дослідне поле (1911); 

24 (6) Мережа з 12 дослідних ділянок з культури кукурудзи, кормових та хлібних;  

25 (7) Верхнєдніпровське дослідне поле (1904); 

26 (8) Славʼяносербське Товариство Сільського господарства; 

27 (9) Ддослідне поле у маєтку А.В.Голубєва (1904); 

28 (10) Новомосковське сільськогосподарське дослідне поле;  

29 (11) П’ятихатське сільськогосподарське дослідне поле (1914); 

Таврійська губернія: 

30 (1) Сімферопольське дослідне поле (1908); 

31 (2) Нікітський ботанічний сад (1812) з Вищими курсами виноградарства і виноробства 

(1888) та дослідною тютюновою плантацією (1901); 

                                                 
2Справочник по сельскохозяйственным опытным учреждениям России. Кружок Общественной 

Агрономии при Моск. с.-х. институте / под ред. и с введением А.Г.Дояренко. М.: Типогр. О.Л.Сомовой, 

1912. 372 с. 
3Сборник сведений о сельскохозяйственных опытным учреждениям России. Кружок Общественной 

Агрономии при Моск. С.-х. институте (под ред. И с введением А.Г.Дояренко. М.: Типогр. О.Л.Сомовой, 

1912. 372 с. 
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32 (3) Феодосійське дослідне гірсько-культурне лісництво (1902); 

33 (4) Аджибайське сільськогосподарське дослідне поле в маєтку Д.І. Шушак Керченсько-

го повіту (1904); 

34 (5) Євпаторійське дослідно-показове поле (1908); 

35 (6) Салгірська плодова дослідна станція Сімферопольського повіту (1913); 

36 (7) Сімферопольська контрольна станція з дослідження насіння (1914) 

Херсонська губернія:  

37 (1) Херсонське дослідне поле (1889); 

38 (2) Одеське дослідне поле (1890); 

39 (3) Елізаветградська сільськогосподарська дослідна станція (1909); 

40 (4) Хімічна і насіннєва контрольна лабораторія в Одесі (1910); 

41 (5) Вознесенська сільськогосподарська дослідна станція (1914); 

Волинська губернія: 

42 (1) Волинське дослідне поле (с. Стара Чарторія); 

43 (2) Волинське болотне дослідне господарство (м. Сарни, 1913); 

44 (3) Дослідно-показовий хмільник при Білокриницькому «казенному» маєтку; 

45 (4) Староконстантинівська контрольна станція з дослідження насіння (1913); 

46 (5) Луцька контрольна станція з дослідження насіння і добрив (1914); 

47 (6) Волинська контрольна станція з дослідження насіння і добрив; 

48 (7) Андрушівське дослідне поле у Житомирській економії А.Н. Терещенка (1902); 

49 (8) Червонське дослідне поле у Житомирській економії Ф.Ф. Терещенка (1902); 

Київська губернія: 

50 (1) Київська обласна дослідна станція (1913); 

51 (2) Радомислівське дослідне поле; 

52 (3) Уманська сільськогосподарська хімічна лабораторія і контрольно-насіннєва станція 

(1913); 

53 (4) Уманське дослідне поле (1914); 

54 (5) Мережа дослідних полів Київського товариства сільського господарства; 

55 (6) Мережа колективних дослідів по Київській губернії (1910); 

56 (7) Лабораторія загального землеробства при Київському політехнічному інституті; 

57 (8) Кальнікська сортоводна (дослідна селекційна) станція Липовецького повіту (1890); 

58 (9) Ільїнецьке дослідне поле (сортоводна станція) в економії Є.П. Демідова й княгині 

Сан-Донато (1896); 

59 (10) Верхняцька дослідна селекційна станція об’єднана у 1916 р. з Удицькою (власність 

Б.А. Паншина з 1911 р.) (1899); 

60 (11) Удицьке дослідне поле (сортоводна дослідна станція) у маєтку графа 

П.Ф. Потоцького с. Теплик Уманського повіту (1890); 

61 (12) Міко-ентомологічна станція Всеросійського товариства цукрозаводчиків (із відді-

ленням агрономії та пристосованої ботаніки) у м. Сміла Київського повіту (1900); 

62 (13) Центральна лабораторія і насіннєва станція Всеросійського товариства цукрозаво-

дчиків у Києві (1901); 

63 (14) Григоровське дослідне поле Київського повіту (1902); 

64 (15) Грушевське дослідне поле графів Бобринських (1902); 

65 (16) Кагарлицьке дослідне поле в економії М.І. Чертковой Київського повіту (1902); 

66 (17) Ладижинське дослідне поле у маєтку нащадків Н.А. Терещенка Київського повіту; 

67 (18) Махаринецьке дослідне поле в економії Л.Й. Бродського Бердичівського повіту 

(1902); 

68 (19) Мошно-Городищенське дослідне поле Е.А. Балашовой Черкаського повіту; 

69 (20) Ситевське дослідне поле у маєтку графині В.І. Браницької (1902); 

70 (21) Смілянське дослідне поле графів Бобринських Фастівського повіту (1902); 

71 (22) Тальне дослідне поле у маєтку графа П.П. Шувалова Уманського повіту (1902); 

72 (23) Узинське дослідне поле у маєтку Г.І. Здановського Васильківського повіту (1904); 
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73 (24) Дослідна станція Всеросійського товариства цукрозаводчиків (Миронівська) 

(1911); 

74 (25) Ситковецька сортоводна (селекційна) станція при Ситковецькому заводі Півден-

норосійського товариства «Мерідіон» (1915); 

Подільська губернія: 

75 (1) Плотянська дослідна станція князя П.П.Трубського (1894) 

76 (2) Дослідна ферма (поле) при Гори-Горецькому землеробському інституті Могилівсь-

кого повіту (1840); 

77 (3) Подільська дослідна станція з мережею дослідних полів та контрольно-насіннєвою 

станцією (1904); 

78 (4) Гайсинське (Гунчанське) дослідне поле (1912); 

79 (5) Сатановське дослідне поле (1914); 

80 (6) Дослідне сортоводне поле у маєтку Л.Ф. Валькова; 

81 (7) Уладовська сортоводна станція у маєтку графа П.Ф. Потоцького Вінницького повіту 

(1880); 

82 (8) Немерчанська сортоводна дослідна (селекційна) станція у маєтку Немерча Могилів-

ського повіту (1886); 

83 (9) Деребчанське (Деребчинське) дослідне поле у маєтку барона А.А. Мааса (1880-ті); 

84 (10) Ялтушковське дослідне поле (сортоводна станція) в економії М.І. Зайцева Моги-

лівського повіту (кінець 1890-х рр.); 

85 (11) Капустянське дослідне поле у маєтку І.С. Щеніовського (1902); 

86 (12) Черепашинське дослідне поле у маєтку Л.Й. Бродського Вінницького повіту; 

87 (13) Шпіковське дослідне поле у маєтку Н.П. Балашова Брацлавського повіту (1902–

1906); 

88 (14) Хороштовська (Березотоцька) сортоводна (селекційна) станція – філія Немерче у 

Лубенському повіті (1915); 

Чернігівська губернія: 

89 (1) Новозибківська сільськогосподарська дослідна станція (1910); 

90 (2) Носівська дослідна табачна плантація Ніжинського повіту (1911). 
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Додаток В4 

Мережа дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків (1901–1918)4 
№  Назва Губернія та повіт Ґрунт Період функціо-

нування 

1 Червонське Волинська губернія (Житомирський повіт) Деградований чорнозем, темно і світло-сірі лісові  1903–1917 

2 Андрушівське Волинська губернія (Житомирський повіт), 

Київська губернія (Сквирський повіт) 

Світло-сірі лісові ґрунти (супісковаті) 1902–1906 

3 Черепашинське Подільська губернія (Вінницький повіт) Чорнозем (суглинкуватий) 1904 

4 Махаринецьке Київська губернія (Бердичівський повіт) Чорнозем 1902–1903 

5 Межиро-Слобідське Подільська губернія (Літинський повіт) Світло-сірі лісові ґрунти 1912–1914 

6 Ялтушівське Подільська губернія (Могилівський повіт) Світло-сірі лісові ґрунти (суглинкуваті) 1908–1916 

7 Шпиківське Подільська губернія (Брацлавський та Ямпільський повіти) Світло-сірі лісові ґрунти (суглинкуваті) 1902–1905 

8 Линецьке Київська губернія (Липовецький повіт) Чорнозем 1903–1905 

9 Капустянське Подільська губернія (Голопільський, Брацлавський та Ямпільсь-

кий повіти) 

Світло-сірі лісові ґрунти (суглинкуваті) 1902 

10 Ладижинське Київська губернія (Уманський повіт) Чорнозем 1908–1918 

11 Тальніське Київська губернія (Уманський повіт) Деградований чорнозем 1902 

12 Бужансько-Ольховецьке Київська губернія (Звенигородський повіт) Деградований чорнозем 1910–1914 

13 Грушівське Київська губернія (Чигиринський повіт) Чорнозем 1902–1905 

14 Смілянське Київська губернія (Черкаський повіт) Чорнозем 1916–1918 

15 Мошно-Городищенське Київська губернія (Черкаський повіт) Деградований чорнозем 1902–1914 

16 Синявське Київська губернія (Васильківський та Таращанський повіти) Темно-сірі лісові ґрунти (суглинкуваті) 1902–1904 

17 Гузинське Київська губернія (Васильківський повіт) Чорнозем (супіскуватий) 1904 

18 Кагарлицьке Київська губернія (Київський повіт) Чорнозем 1902–1904 

19 Григорівське Київська губернія (Київський повіт) Чорнозем 1907–1911 

20 Старе Полтавська губернія (Переяславський повіт) Світло-сірі лісові ґрунти 1901–02,05 

21 Гутянське Харківська губернія (Богодухівський повіт) Чорнозем 1907– 

22 Шебекинське Харківська губернія (Вовчанський повіт), 

Курська губернія (Білгородський повіт) 

Чорнозем 1903–1909 

23 Чупахівське Харківська губернія (Лебединський повіт) Чорнозем суглинкуватий 1902–1903 

24 Тростянецьке  Харківська губернія (Охтирський та Лебединський повіт) Степовий чорнозем, деградований чорнозем, темно-

сірі та світло-сірі лісові ґрунти 

1910–1917 

25 Рокитянське Курська губернія (Грайворонський та Обоянський повіти) Чорнозем суглинкуватий 1909–1917 

26 Офросимівське Курська губернія (Суджанський та Льговський повіти) Чорнозем 1902–1917 

27 Олександрівське Курська губернія (Рильський, Суджанський та Льговський повіти) Чорнозем 1902–1905 

28 Попово-Слобожанське Курська губернія (Путивльський повіт) Чорнозем (супіскуватий) 1906 

29 Крупецьке Курська губернія (Рильський та Путивльський повіти) Чорнозем (супіскуватий) 1903 

30 Маріїно-Пінське Курська губернія (Льговський повіт) Чорнозем  1909–1910 

31 Дерюгинське Курська губернія (Дмитріївський повіт) Темно-сірі лісові ґрунти 1909 

32 Рамонське Воронізька губернія (Воронізький повіт) Чорнозем та світло-сірі лісові ґрунти 1903–1907 

                                                 
4Городецький С. Культура цукрових буряків на Україні. Київ : Цукротрест, 1925. С. 304–305. 



565 

 

Додаток В5. 

Витрати на утримання сільськогосподарських навчальних закладів (1915) 
№ 

п/п 

 

Тип закладу Витрати 
на 

утрим. 
одного 

навч. за-
кладу, 
руб. 

У тому числі, % Витрати у рік, руб. 
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й

 
за
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л
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1. Вищі сільськогоспо-

дарські освітні заклади 

190 113 43 20 1 36 348 109 01

6 

21 600 

2. Сільськогосподарські 

інститути 

313 824 48 19 2 31 605 603 74

2 

39 672 

3. Середі сільськогоспо-

дарські училища 

 

90 670 

 

39 

 

9 

 

28 

 

24 

 

481 

 

19 154 

2 

3 405 

4. Нижчі сільськогоспо-

дарські училища 

 

26 463 

 

42 

 

5 

 

28 

 

25 

 

361 

 

6 973 

 

15 190 

5. Сільськогосподарські 

школи І розряду 

15 264 42 6 30 22 361 4 085 4 843 

6. Сільськогосподарські 

школи ІІ розряду 

9 410 45 10 25 20 372 1 729 5 596 

7. Практичні сільського-

сподарські школи 

 

6 550 

 

39 

 

5 

 

41 

 

15 

 

217 

 

870 

 

3 989 

 
Додаток В6 

Кількісний склад студентів у сільськогосподарських навчальних закладах 

(1915) 
№ 

п/п 

Тип закладу Кількість сту-

дентів на 

1 січня 1915 р. 

З них, % 

Селян Простого 

прошарку 

1. Сільськогосподарські інститути 1 228 25 75 

2. Середні сільськогосподарські 

навчальні заклади 

 

3 445 

 

58 

 

42 

3. Нижчі сільськогосподарські нав-

чальні заклади 

 

4 467 

 

74 

 

26 

4. Сільськогосподарські школи 

І розряду 

 

3 222 

 

69 

 

32 

5. Сільськогосподарські школи 

ІІ розряду 

 

919 

 

74 

 

26 

6. Практичні сільськогосподарські 

школи 

 

1 124 

 

80 

 

20 
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Додаток В7 

Розподіл випускників сільськогосподарських закладів за напрямами працев-

лаштування (1915) 

 
№ 
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1. Сільськогосподарські 

інститути 

549 – – – – – – – 10

0 

2. Середні сільськогоспо-

дарські навчальні за-

клади 

 

149 

 

3 

 

46 

 

8 

 

7 

 

15 

 

8 

 

2 

 

11 

3. Нижчі сільськогоспо-

дарські навчальні за-

клади 

 

5257 

 

7 

 

47 

 

9 

 

10 

 

4 

 

10 

 

4 

 

11 

4. Сільськогосподарські 

школи І розряду 

5119 11 43 4 7 3 7 2 23 

5. Сільськогосподарські 

школи ІІ розряду 

1648 10 59 3 7 1 10 2 9 

6. Практичні сільськогос-

подарські школи 

 

52 

 

18 

 

42 

 

3 

 

5 

 

2 

 

5 

 

1 

 

24 
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Додаток Г1. 

Організаційна сруктура Народного комісаріату землеробства УСРР (1919) 

Особи-

стого 

складу 

Госпо-

дарське     

й розпо- 

ряджу-

вальне 

Облікове 

Видав-

ниче 

Адміні-

стратив- 

не 

Голов-   

ної 

регістра-

тури 

Експе-

диції 

Санітар-

ної 

частини 

Відділення Відділення 

Загаль-   

не 

Дослідно  

-сіменне 
Садівництва   

й виногра-

дарства 

Шкіль-   

не 
Комуни й 

суспіль-

ної 

обробки 

землі 

Скотарства й 

молочного 

господ-   
дарства 

З
аг

ал
ь
н

е
 

Л
іс

о
го

сп
о

д
ар

сь
к
е
 

Л
іс

о
к
у

л
ь
ту

р
н

е 

Сані- 

тарне 

Л
іс

о
б

у
д

ів
е
л
ь
н

е 

С.-г. 

машин 

З
аг

ал
ь
н

о
-

С
ек

р
ет

ар
сь

к
е
 

К
р

ес
л
я
р

сь
к
а
 

Ін
ст

р
у

к
то

р
сь

к
а
 

Т
ех

н
іч

н
а
 

З
аг

ал
ь
н

е
 

О
р

га
н

із
ац

ій
н

о
-

К
о

н
ст

р
у

к
то

р
сь

к
е 

Т
ех

н
іч

н
е
 

Органі-

зації 

госпо-

дарства 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

Ін
ст

р
у

к
то

р
сь

к
о

-

Ю
р

и
д

и
ч

н
и

й
 

З
ем

л
еу

ст
р

о
ю

 

Відділення Частини 

Управ-

ління 

сільсь- 

ким 

господа-

рством 

Відділення Підвідділи Відділення Відділення 

Луго-

водства 

ЛІСОВИЙ ВІДДІЛ ГІДРОТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНО-

ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ЗЕМЛЕРОБСТВА УСРР (1919) 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВІДДІЛ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

АДМІНІСТРАТИВНО-

ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 

О
со

б
и

ст
о

го
 с

к
л
ад

у
 

С
ек

р
ет

ар
іа

ту
 

З
аг

ал
ь
н

и
х

 с
п

р
ав

 

Підвідділи 

Городництва й  

й спеціаль- 

них культур 

З
аг

ал
ь
н

е
 

К
о

ш
то

р
и

сн
о

-К
ас

о
в
е 

Р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
о

-
К

о
н

тр
о

л
ь
н

е
 

Б
у

х
га

л
те

р
сь

к
е 

О
б

л
ік

о
в
о

-П
о

зи
к
о

в
е
 

Відділення 

Дош- 

кільне 

Р
ад

я
н

сь
к
и

х
 г

о
сп

о
д

ар
ст

в
 

Р
іл

ь
н

и
ц

тв
а 

С
ад

ів
н

и
ц

тв
а 

й
 г

о
р

о
д

н
и

ц
-

тв
а 

Н
ав

ч
ал

ь
н

и
й

 

К
о

л
ек

ти
в
н

и
х

 г
о

сп
о

д
ар

ст
в
 

Т
в
ар

и
н

н
и

ц
тв

а 

В
ет

ер
и

н
ар

н
и

й
 

Коопера-

ції 

Підвідділи 

Мобілі-

заційне 

Дрібних 
галузей 

тварин-

ництва 

Бджіль-

ництва 

Рибовод-

ства 

Конеза-

водства 

Посів-

площі 

Ліку-

вальне 

Науково-

дослідне 

Секретар-

сько-

інформа- 

ційне 
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Додаток Г2. 

Організаційна структура Сільськогосподарського управління НКЗС 

УСРР (1921)5
 

 
 

 

 

                                                 
5Список сотрудников Сельскохозяйственного управления Наркомзема УССР по состоянию на 15 ав-

густа 1921 г. // ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 2. Спр. 42. Арк. 48–49 зв. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

УПРАВЛІННЯ НКЗС УСРР 

Загальний відділ 

Агрономічний відділ 

Організаційно-

господарський відділ 

Відділ рільництва 

Відділ тваринництва 

Відділ спеціальних куль-

тур 

Відділ виробництва на-

сіння 

Дослідний відділ 

Контрольно-хімічна ла-

бораторія 

Контрольна станція 

Кооперативний відділ 
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Додаток Г3. 

Організаційна структура Сільськогосподарського управління НКЗС УСРР 

(1921)6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

6Общий список заведующих управлениями Наркомзема УССР по состоянию на 1921 г. // 

ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 2. Спр. 42. Арк. 94–95. 

НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ЗЕМЕЛЬНИХ СПРАВ УСРР 

Адміністративно-організаційне 

управління 

Фінансове управління 

Управління  

сільського господарства 

Спеціальна комісія з націоналі-

зації земель 

Ветеринарне управління 

Управління радянськими гос-

подарствами 

Лісове управління 

Головне управління державно-

го кіннозаводства та конярства 

Управління селянськими буди-

нками 

Управління землеустрою 

Управління постачання 

Загальний відділ 

Організаційно-

господарський відділ 

Відділ рільництва 

Агрономічний відділ 

Відділ тваринництва 

Відділ спеціальних 

культур 

Кооперативний відділ 

Дослідний відділ 

Контрольно-хімічна 

лабораторія 

Контрольна станція 

Відділ виробництва 

насіння 
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Додаток Г4. 

Склад Всеукраїнського бюро з дослідної справи станом на 6 жовтня 1921 р. 
Посада К-ть осіб Прізвище 

Голова 1 Рожественський 

Заступники голови 2 Маньковський, Фебнича 

Члени Бюро 7 Вольф, Юр’єв, Заславський, Євтушен-

ко, Стралєв,  

представник Всеробітземлісу і пред-

ставник Губземвідділу 

Відділ управління 

Керуючий справами 1 Домрачев 

Секретар 1 Сович 

Журналістка 1 Страхаржевская 

Машиністка 1 Абросимова 

Кур’єрів-розсильних 2  

Всього 7  

Рахунково-фінансовий відділ 

Завідувач відділу 1 Разумовський 

Бухгалтер 1  

Рахівник 1 Черкаська 

Всього 3  

Господарсько-матеріальний відділ 

Завідувач відділу 1  

Його помічник 1 Лєвін 

Рахівник 1  

Діловод 2 Тацт 

Агент для доручень 1  

Кладовщик 1  

Робітник при коморі-складі 2 (один із них конюх) 

Кучер 1  

Прибиральник 1  

Всього 11  

Видавничий відділ 

Завідувач відділу 1  

Секретар-діловод 1  

Завідуючий технічною частиною 1  

Коректор 1  

Всього 4  

Відділ організації дослідної справи 

Завідувач відділу 1  

Секретар 1  

Інспекторів 2  

Завідувач відділами застосування 1  

Завідувач дослідною частиною 1  

Машиністка 1  

Всього 7  

Всього 42 особи 
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Додаток Г5. 

Структура Народного комісаріату землеробства УСРР станом на 1 лютого 1921 р. 
 

 

 

 

 
 Фі 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРКОМЗЕМ 

Секретаріат колегії. 

Адміноргуправління 

Фінансово-рахункове 

управління 

Сільськогосподарське 

управління 

Посівне управління 

(відділів немає) 

Управління землеустрою 

та меліорації 

Адміністративний 

відділ 

Організаційно-

інструкторський відділ 

Видавничий відділ 

Господарський 

відділ 

Загальний підвідділ 

Підвідділ особового 
складу 

Мандатний підвідділ 

Інформаційний 

підвідділ 

Підвідділ Урзем 

Продаж 

Комендатура 

Відділ тваринництва 

Операційно-касовий 

відділ 

Відділ рільництва 

Рахунковий відділ 

Дослідний відділ 

Відділ організації 

господарства 

Відділ Садівництва 

Відділ агрономії 

Відділ виробництва 

насіння Відділ сільськогосподарської кооперації 

Контрольно-

насіннєва станція 

Контрольно-хімічна 
лабораторія 

Секція молочарства 

Свинарства та кролів-

ництва 

Секція вівчарства 

Секція великої рога-

тої худоби 

Секція конярства 

Секція бджільництва 

Секція лікарських 

рослин 

Секція виноград-

ництва 

Секція боротьби зі 

шкідниками 

Контрольно-хімічна 
лабораторія Відділ земельних по-

кращень 

Відділ переселення 

Землемірно-технічний 

відділ 

Загальний відділ 

Інспекторський відділ 

Відділ землеустрою 

Підвідділ земельного 

фонду 

Підвідділ зем-

левідвідний 

Підвідділ загального 

землеустрою 

Підвідділ земельних 

відношень 

Інспекторський 

підвідділ 

Підвідділ обліку 

землі та населення 

Підвіллід обліку 

земельних робіт 

Інструментальний 

підвідділ 

Підвідділ земельної 

справи 

Підвідділ геодезії 

Центрально-ремонтна 

майстерня 

Підвідділ місцевого 
устаткування 

Підвідділ переселення 

Підвідділ розселення 

Контрольно-хімічна 
лабораторія 

Канцелярія 
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Продовження додатку Г5 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРКОМЗЕМ 

Лісове управління Управління технічного 

забезпечення 

Ветеринарне управ-

ління 

Головне управління дер-

жавного конярства  

 
Адміністративно-

господарський відділ 

Відділ землеустрою та 

експлуатації 

Лісокультурний 

меліоративний відділ 

Загальний відділ 

Відділ сільськогосподарських 

машин 

Технічний відділ 

Транспортний відділ 

Канцелярія 

Підвідділ загальний 

адміністративний 

Обліково розподільче 
відділення 

Підвідділ господарський 

Лічильно-фінансове 

відділення 

Підвідділ лісогосподарсь-

кий 

Підвідділ експлуатації 

Підвідділ лісовпорядку-

вання 

Підвідділ лісокультурний 

Підвідділ лісомеліоратив-
ний 

Канцелярія 

Кошторисно-звітний 

відділ 

 

Підвідділ запасних 

частин 

 

Підвідділ ремонту та 
прокату 

Підвідділ машиновико-
ристання 

 

Загальний відділ 

Відділ  

постачання 

Ветеринарно стати-

стичний відділ 

Відділ епізодичного-

лабораторний 

Фінансовий відділ 

Відділ постачання 

Обліково-

розподільний відділ 

Інспекторський 

відділ 

Загальний відділ 

Ветеринарно-

просвітницький 

Лабораторний підвідділ 

Підвідділ статистичний 

Підвідділ обліково-

розподільний 

Заготовчий 

підвідділ 

Підвідділ техніко-

будівельний 

Підвідділ матеріально-
господарський 

Підвідділ отрут, добрив і 

насіння 

Підвідділ зберігання 

Підвідділ залізничного 
транспорту 

Центральний вет-

аптечнийсклад 
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Додаток Г6 

Структура Народного комісаріату земельних справ УСРР станом на 15 серпня 1921 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

НАРКОМ 

Статистично-

економічне уп-

равління 

 
Управління куль-

традгоспу 

Ветеринарне уп-

равління 

Управління зем-

леустрою 

Управління сіль-

ського господарс-

тва 

Фінансово-

рахункове уп-

равління 

 

Лісове управ-

ління 

Адміністратив-
но-організаційне 

управління 

Управління тех-
нічного забезпе-

чення 

Управління сіль-

будівництва 

Меліоративне 

управління 

Гуконь (тимчасо-
во) 

Cільськогосподарський 

науковий комітет 

Комісія з надання допомоги 

сім’ям червоноармійців 

Загальний 

відділ 

Організаційно-
інструкторський 

відділ 

Фінансово-
рахунковий від-

діл 

Господарський 

відділ 

Інформаційно-

видавничий відділ 

Головурзем 

Юрисконсульський 

відділ 

Відділ зв’язку 

Сільбудинки 

Канцелярія 

Машинна 

частина 

Особовий 

склад 

Накази 

Інструкторський 

підвідділ 

Організаційний 

підвідділ 

Кошторисний 

підвідділ 

Розрахунковий 

підвідділ 

Бухгалтерія 

Контрольна 

частина 

Відділення 
виконання на-

рядів 

Стайня 

Канцтовари 

Комендатура 

Інформаційний 

підвідділ 

Інформація вхідна 

Переробка інфор-
мації 

Інформація вихідна 

Видавничий під-

відділ 

Законодавчий 

підвідділ 

Кодифікаційний 

підвідділ 

Видавництво 
внутрішнє 

Видавничий 

Кур’єрський 

підвідділ 

Телеграфно-

телефонний 

підвідділ 

Живого 
зв’язку 

Мандатний 

підвідділ 

Модилізацій-

ний підвідділ 

Обліково-

реєстраційно-

розподільний 

підвідділ 
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Додаток Г7 

Структура Народного комісаріату землеробства УСРР (1923) 

 

НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ЗЕМЛЕРОБСТВА УСРР 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 

УКРАЇНИ 
ПРЕЗИДІЯ  

Секретаріат Канцелярія  

Центральна майстерня нао-

чного приладдя 

Бібліографічне бюро 

Бібліотечне бюро 

Центральна фотолаборато-

рія 

Видавниче бюро 

Термінологічне бюро 

Ботанічна 

Інститут селекції 

Інститут насіннєзнавства 

Центральна фітопатологічна 
станція 

Освіти та популя-
ризації 

Ветеринарна 

Інститут експериментального 
ґрунтознавства Ґрунтознавства 

Економічна 

Зоологічна 

Сільськогосподарський синоп-
тично-кон’юнктурний інститут 

Бюро рибознавства 

Центральна ентомологічна 
станція 

Кормової площі 

Зоотехнічна 

Хімічна  

Майстерня точного виробу 

Центральна станція сільського-
сподарської метеорології 

Центральна метеорологічна 
радіостанція 

Метеорологічна 

«Укрмет» 

Народного  
сільськогосподарського 

побуту 

Центральна станція дослі-
дження кормових рослин Лісова 

Меліораційна 

Садівництва та 
городництва 

Рільництва 

Охорони природи 

Технічна 

Центральна лабораторія для 
перевірки метеорологічного 

приладдя 

Центральна сільськогоспо-
дарська бібліотека 

Центральний сільськогос-
подарський музей 

Центральна рибна станція 

Метеорологічний музей 

Інститут сільськогосподарської 
хімії 

СЕКЦІЇ 
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Додаток Г8. 

Кількість агрорайонів та агрономічного персоналу за губерніями 

 
 Губернії Число 

агрорайонів 

Загальна кількість агрономічного персоналу 
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1 Харківська 36 37 140 16 68 56 20 25 185 

2 Полтавська 40 49 135 21 27 87 13 32 180 

3 Чернігівська 27 32 57 7 32 18 9 23 89 

4 Катеринославська 38 38 58 19 34 5 9 20 87 

5 Одеська 43 46 116 30 66 20 15 16 147 

6 Донецька 30 40 80 13 48 19 14 23 117 

7 Київська 46 45 105 18 46 41 15 33 153 

8 Подільська 22 25 68 3 31 34 14 23 105 

9 Волинська 18 18 46 11 9 26 8 9 68 

 Всього по Україні 300 330 805 138 361 306 117 204 1126 

 в %   71,4 17,1 44,8 38,1 10,5 18,1 100 

 

Додаток Г9. 

Рівень заробітної плати наукового та обслуговуючого персоналу 

(1913-1927) 

 
№ 

п/п 

Посада Рівень зарплати (посадовий оклад), рублів 

 

1913 р. Кінець 1923 р. Друга половина 

1924 р. 

1927 р. 

1 Директор облас-

ної дослідної ста-

нції 

250–300 16 р. 80 коп. 100–135 177 

2 Зав. науковим 

відділом обласної 

дослідної станції 

200–250 12–15 60–55 138 

3 Зав. районної дос-

лідної станції 

150–200 12–15 50–70 132 

4 спеціалісти 125–150 10–12 30–45 60–100 

5 практиканти 50  15–20 40 

6 робочі 12–15 3–3 р.50 коп. 12–13 20–27 
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Додаток Г10 

Апарат Народного комісаріату земельних справ УСРР 

станом на 12 жовтня 1924 р. 
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРКОМ 

Особлива комісія 

вищого контролю 

у земельних супе-

речках 

Секретаріат 

колегії 

Досвідний 

відділ 

Загальний 

відділ 

Земельна пла-

нова комісія Управління 

лісами 

Відділ пересе-

лення 

Ветеринарний відділ Відділ меліорації і зем-

левпорядкування 

Сільсько-

господарський відділ 

Санітарно-

профілактичний 
підвідділ 

Машинно-

тракторне бюро 
Землевпорядний 

відділ 

Підвідділ тварин-

ництва Статистичний 

підвідділ 
Підвідділ меліорації 

Агрономічний 

підвідділ 
Підвідділ регулю-

вання земельних 

відносин 

Підвідділ полів-

ництва і 
спеціальних 

культур 



577 

 

Додаток Г11  

Склад Науково-консультаційної ради НКЗС УСРР (1927) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ЗЕМЕЛЬНИХ СПРАВ УСРР 

БЮРО  

Економічна  
1. Вольф М.М. 

2. Качинський В.М. 

3. Тараненко К.С. 

4. Сліпанський А.М. 

5. Проф. Лященко П.І. 

6. Філіповський О.К. 

7. Проф. Тумановський С.М. 

8. Маньковський К.Г. 

9. Проф. Веселовський С.Ф. 

НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА 

Зоотехнії 
1. Проф. Іванов М.Ф. 

2. Проф. Леонтович О.В. 

3. Проф. Устьянцев В.П. 

4. Проф. Лавренюк П.Т. 

Метеорологічна  
1. Проф. Данілов Л.Г. 

2. Данілевський М.І. 

Ґрунтознавства 
1. Проф. Соколовський О.Н. 

2. Акад. Тутковський П.А. 

3. Проф. Махов Г.Г. 

Сільськогосподарської 

ботаніки 
1. Проф. Яната О.А. 

2. Проф. Сапєгін А.А. 

3. Проф. Вавилов М.І. 

4. Архімович О.З. 

Сільськогосподарського 

машинознавства 
1. Проф. Алов О.О. 

2. Проф. Вовк П.Ф. 

3. Василенко І.Х. 

Ветеринарії  
1. Проф.Агалі М.Д. 

2. Проф. Скороходько А.К. 

Захисту рослин 
1. Знаменський О.В. 

2. Невадовський Г.С. 

Рільництва 
1. Резніков М.З. 

2. Рожественський Б.М. 

3. Кулжинський С.П. 

4. Заславський Е.Й. 

5. Найдин П.Г. 

6. Кузьменко А.А. 

Садівництва 
1. Семиренко В.Л. 

2. Проф. Киппен О.А. 

Лісівництва 
1. Проф. Висоцький Г.М. 

2. Проф. Ткаченко М.Е. 

Меліорації 
1. Проф. Опоків Є.В. 

2. Проф. Ланге Ю.В. 

Пристосованої хімії 
1. Проф. Палладін О.В. 

Землевпорядження 
1. Проф. Першин П.М. 

2. Попов П.І. 

3. Васильченко О.І. 

Робітники громадсь-

ких організацій 
1. Головко Д.Г. 

2. Щадилів О.І. 

СЕСІЯ 
СЕКЦІЇ  
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Додаток Г12 

Науково-організаційна побудова Українського НДІ економіки й органі-

зації сільського господарства (1930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рада Інституту 

 

Директор  

Демченко М.П. 

Колегія інституту 

Кабінет сільськогосподарсь-

кої 

економіки 

Кабінет організації сільсько-

господарського виробництва 

Кабінет сільськогосподарсь-

кої колективізації та вироб-

ничого кооперування 

Кабінет економічної ефекти-

вності агрокультурних захо-

дів 

Заступник директора із ад-

міністративної частини 

Бухгалтерія, 2 особи 

Науковий секретар 

Е.Е.Селіцький 

Секретаріат, 8 осіб 

Бібліотека, 4 особи 

Редакція журналу «шляха-

ми реконструкції с.г.», 1 

особа 

Аспірантура, 13 осіб 

Перший заступник ди-

ректора, проф. 

А.М.Сліпанський 

Заступник директора з 

наукової роботи, проф. 

І.М.Боднар 

Відділ вивчення історії й 

теорії аграрної взаємо-

відповідності, 5 осіб 

Вивчення організації 

великого соціалістично-

го с.г., радгоспи, колго-

спи, 16 осіб 

Статистично-економічні 

дослідження й розробки, 

27 осіб 

Вивчення соціалістично-

економічних відносин в 

сільському господарстві, 

17 осіб 

Група проектувальників 

зрошувальних господар-

чих районів Нижнього і 

Верхнього Дніпра, 32 

особи Кабінет економіки 

меліорації 

Кабінет економіки землеуст-

рою 
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Додаток Г13 

Список співробітників Всеукраїнського науково-дослідного інституту агроґрунтознавства та хімізації сільського госпо-

дарства станом на 1 червня 1933 р. 

№ п/п Прізвище Посада № п/п Прізвище Посада 

СЕКТОР ХЕМІЗАЦІЇ  26 Шалит М.С. спец. 

1 Душечкін О.І. Зав. Сект. 27 Елін Е.Я. спец. 

2 Михайловський А.Г. ст. спец. 28 Ніколаєв М.Г. спец. 

3 Рождественський І.Г. ст. спец. 29 Костюченко П.А. спец. 

4 Гудько О.О. спец. 30 Гетте М.Я. спец. 

5 Вишинський О.М. спец. 31 Соболев С.С. ст. спец. 

6 Середа С.О. спец. ФІЗ.ХЕМ.ЛЯБОРАТОРІЯ 

7 Варшавська Д.І. асистент 32 Годлін М.М. Зав. ляборат. 

8 Полякова В.П. ст. асист. 33 Минецький К.З. спеціяліст 

9 Бойко О.В. асистент 34 Калініченко В.О. спец. 

10 Юнік С.М. асистент 35 Лихолат В.Д. спец. 

СЕКТОР ТЕХНОЛОГІЇ ҐРУНТІВ 36 Іваненко М.П. ст. асист. 

11 Віленський Д.Г. Зав. Сектором 37 Антонова Т.Н. асистент 

12 Сецинський А.І. Ст. спец. АНАЛІТИЧНА ЛЯБОРАТОРІЯ 

13 Столяр Г.С. «   » 38 Тананаєв Н.В. Зав. ляборат. 

14 Йовенко М.Г. спец. 39 Цеслінська Е.П. ст. спец. 

15 Германова В.М. ст. асистент 40 Стоцький О.І. ст. спец. 

16 Кавецький технік 41 Левицька Л.О. асистент 

17 Артасевич чертежник 42 Карачевська Л.Т. асистент 

СЕКТОР АГРОІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 43 Новіков Г.Н. ст. лябор. 

18 Вернандер Н.Б. Зав. Сектором 44 Заломська Л. ляборант 

19 Акимцев В.В. ст. спец. СЕКТОР БІОДИНАМІКИ 

20 Андрющенко Г.О. ст. спец. 45 Левантівська Б.М. Зав. лябор. 

21 Гвоздецький В.М. ст. спец. 46 Ліон Т. ляборант 

22 Левіна Ф.Я. ст. спец. СЕКТОР ТЕХПРОПАГАНДИ 

23 Нестеров ст. спец. 47 Кондратенко М.О. Зав. сект. 

24 Хитушко І.П. ст. спец. 48 Петрівська О.П. Зав. бібліот. 

25 Самбур Г.М. ст. спец. 
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Додаток Г14 

Організаційна структура центрального апарату Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук (1932) 

(збережено мову оригіналу) 
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Пленум 

Президія 

Секретаріат Планово відчитне бюро Комісія перевірки виконання 

Хемі-

зації 

Адміністрати-

вно фінансове 

управління 

Управлін-

ня заповід-

никами 

Кадрів 
Реконструкції 

сільського госпо-

дарства Донбасу 

Тварин-

ництва 

Економіки Техничної 

пропоган-

ди 

Врожайності Меха-
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Додаток Г15 

Мережа науково-дослідних установ ВУАСГН станом на 1934 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Плодово-

ягідного 

господарства 

Радгоспного 

будівництва 

Колгоспного 

будівництва 

Механізації та 

електрифікації 

Рослинництва 

ДОСЛІДНІ  

СТАНЦІЇ 

ПІВДЕННІ 

ІНСТИТУТИ 

Молочного 

господарства 

ВСЕСОЮЗНІ 

ІНСТИТУТИ 

УКРАЇНСЬКІ 

ІНСТИТУТИ 

Конопель 

Гібридизації і 

акліматизації 

Свинарства 

Зернового та 

кукурудзяного 

господарства 

Лісового госпо-

дарства 

Ґрунтознавства 

Гідротехніки і 

меліорації 

Селекції 

Виноградарства 

Ветеринарії і 

зоотехнії 

Захисту рослин 

Маріупольська 

Олешківська 

Червоно-Тростянецька 

Селекційна 

Артемівська 

Молдавська 

Шевченківська (ст. 

Вигода Одеська обл.) 

Електрифікації 

Механізації 

Кормів 

Картоплі 

Городнього госпо-

дарства 

Птахівництва 

Бавовництва 

Олійних культур 

Лікрослин 

Хмілярства 

Шовківництва 

Конярства 

Полтавська 

Київська 

Бджільництва 

Молдавська плодово-

ягідна 

Млієвська 

Мелітопольська 

Білоцерківська 

ЗАПОВІДНИКИ 

Чорноморський 

Озівсько-

Сівашський 

«Конча-Заспа» 

Імені Шевченка 

Цукрової про-

мисловості 

Махорки 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК 

Рибного госпо-

дарства 

ЦСГБ 
ПРЕЗИДІЯ 

ЛАБОРАТОРІЯ ХІМІЗАЦІЇ 
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Додаток Г16. 

Система управління Міністерства землеробства Української РСР (1946) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЗЕМЛЕРОБСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

Головне виробничо-

територіальне управ-

ління Центру 

Головне виробничо-

територіальне управ-

ління Півдня 

Головне виробничо-

територіальне управ-

ління  

Південного Сходу 

Головне виробничо-

територіальне управ-

ління  

Північного Заходу 

Головне виробничо-

територіальне управ-

ління Західних обла-

стей 

Головне управління 

радгоспів 

Головне управління ме-

ханізації 

Головне управління зем-

леустрою 

Головне управління гід-

ротехніки та меліорації 

Головне управління капі-

тального будівництва 

Головне управління по 

виробництву ремонтного 

устаткування та запасних 

частин «Укрреммаш» 

(на госпрозрахунку) 

Головне управління по елек-

трифікації сільського госпо-

дарства Укрсільелектро  

(на госпрозрахунку) 

Головне управління ма-

теріально-технічного 

оснащення  

(на госпрозрахунку) 

Управління агроте-

хніки 

Управління плоді-

вництва 

Управління виног-

радарства 

Управління 

картоплі та ово-

чів 

Управління 

бджільництва 

Управління риб-

ництва 

Управління  

робочого постачання 

Управління  

кадрів 

Управління підго-

товки кадрів 

Організаційно-

колгоспне управлін-

ня 

Управління 

 науково-дослідних 

установ 

Колегія 
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Додаток Г17  

Структура центрального апарату Міністерства сільського господарства УРСР (1961) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

Колегія 

Господарське управління 

з канцелярією 

Секретаріат 

Управління 

по охороні та поліпшенню ґрунтів, землекористуванню, 

полезахисному лісорозведенню та державному обліку 

земельних фондів 

(на правах главка) 

з відділами (на правах управлінь) 

Управління 

підготовки сільськогос-

подарських кадрів 

(на правах главка) 

з відділами  

(на правах управлінь) 

Управління 

насінництва  

(на правах главка) 

з відділами  

(на правах управлінь) 

Управління  

по захисту рослин 

(на правах главка) 

Управління  

по племінній справі  

(на правах главка) 

з відділами  

(на правах управлінь) 

Управління 

ветеринарії 

(на правах главка) 

з відділами  

(на правах управлінь) 

Управління 

науки, пропаганди і впро-

вадження передового дос-

віду 

(на правах главка) 

з відділами  

(на правах управлінь) 

Перший відділ  

Центральна бухгалтерія 

(на правах управління) 

 

Фінансове управління Управління 

праці і заробітної плати  

Управління 

капітального будівництва 

Управління 

кадрів 

(на правах главка) 

з відділами  

(на правах управлінь) 

Планове управління 
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Додаток Г18  

Установи, підпорядковані Міністерству сільського господарства УРСР (1961) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

Українська академія сільськогосподарських 

наук 

Науково-дослідні заклади республікансько-

го значення (зональні і галузеві інститути, 

дослідні станції, лабораторії та інші) 

Вищі і середні спеціальні учбові заклади і 

постійно діючі курси по сільському госпо-

дарству 

Державне видавництво сільськогосподар-

ської літератури УРСР Держсільгоспвидав 

УРСР 

Українська республіканська контора  

по постачанню ветеринарно-зоотехнічним 

обладнанням, інструментарієм, медикамен-

тами і біопрепаратами – «Укрзоовет-

постач» з обласними конторами 

Республіканська контора шовківництва з 

обласними і міжрайонними конторами, 

трестами шовківництва, гренажними заво-

дами, коконосушильними базами 

Рада по племінній справі 

Управління державних племінних станцій 

та станцій по штучному осіменінню сільсь-

когосподарських тварин 

Республіканська контора бджільництва з 

обласними конторами бджільництва та 

восковощинними підприємствами 

Республіканська контрольно-насінна лабо-

раторія 

Українська республіканська контора по 

заготівлі і збуту племінної і користувальної 

худоби – «Укрживконтора» з обласними 

конторами 

Республіканська ветеринарно-

бактеріологічна лабораторія 

Міжобласні та обласні станції по захисту 

рослин з загонами по боротьбі з шкідниками 

і хворобами рослин 

Державна комісія по сортовипробуванню і 

апробації плодоягідних культур і винограду 

Республіканський проектний інститут зем-

левпорядкування з землевпорядними експе-

диціями, партіями і загонами «Укрземпро-

ект» 

Льоноконопленасінні станції 

Друкарня 

Управління адміністративним будинком 

Нормувальні пункти 

Інспектора Держкомісії по сортовипробу-

ванню сільськогосподарських культур Міні-

стерства сільського господарства СРСР по 

УРСР 

(союзний бюджет) 

Республіканська інспекція по карантину 

сільськогосподарських рослин 

(союзний бюджет) 

Республіканська контора «Сортонасіннєо-

воч» 

 (союзний бюджет) 

Центральна машинолічильна станція 

Центральна дослідна станція по штучному 

осіменінню сільськогосподарських тварин 



585 

 

Додаток Г19  

Організаційна структура Міністерства сільського господарства УРСР (1965–1969) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР 

Канцелярія 

Головне управління 

 з виробництва про-

дуктів тваринницт-

ва та птахівництва 

Головне управління 

ветеринарії з дер-

жавною ветеринар-

ною інспекцією 

Управління  

у справах колгоспів 
Управління  

праці та заробітної 

плати 

Головне управління 

капітального будів-

ництва 

 

Головне управління  

з виробництва зерна 

та загальні питання 

землеробства 

Головне управління 

механізації та елек-

трифікації сільсько-

го господарства 

Головне планово-

економічне управ-

ління 

Управління  

хімізації с. г. 

Відділ 

з винахідництва та 

раціоналізації 

Головне управління 

 з використання 

зрошувальних та 

осушувальних зе-

мель 

Головне управління 

з виробництва цук-

рового буряку 

Головне управління 

з виробництва со-

няшника, льону, 

коноплі та інших 

тех. культур 

Головне управління 

 з виробництва кар-

топлі та овочів 

Головне управлін-

ня  

с.-г. науки 

Головне управлін-

ня 

заготівлі с.-г. про-

дуктів 

Управління  

кормів, луків та 

пасовищ 

Управління  

с.-г. навчальних 

закладів підготовки 

та перепідготовки 

кадрів 

Управління  

захисту рослин 

Управління  

підбору та розста-

новки кадрів та 

науково-технічного 

співробітництва 

Управління  

 земельних фондів, 

землеустрою, поле-

захисного лісороз-

ведення 

Адміністративно-

господарське уп-

равління  

 

Місцевий комітет 

Фінансове управ-

ління  

Центральна бухгал-

терія 

Контрольно-

ревізійне 

управління  

 

Колегія 
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Додаток Г20  

Структура центрального апарату Держагропрому УРСР (1988) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Головне управління плану-

вання економічного і соціа-

льного розвитку галузей 

агропромислового комплек-

су 

Головне управління  

науково-технічного 

прогресу в галузях 

агропромислового 

комплексу 

Головне управ-

ління  

по виробництву і 

переробці проду-

кції рослинницт-

ва 

Головне управління  

по виробництву, заго-

тівлі і переробці про-

дукції тваринництва 

Головне управління 

ветеринарії з Держ-

ветінспекцією 

Головне управлін-

ня плодоовочевого 

господарства і 

картоплі 

Головне управління 

харчової промисло-

вості 

Головне управління 

механізації та елек-

трифікації 

Головне управління капіта-

льного будівництва і рекон-

струкції 

Головне управління мате-

ріально-технічного поста-

чання 

Головне управління 

кадрів і учбових за-

кладів 

Фінансове 

управління 

Управління  

правової і контрольно-

ревізійної роботи; 

Державна інспекція 

по заготівлях і якості сільськогосподарських продуктів 

 (управління) 

Управління 

зовнішніх економіч-

них зв'язків 

Управління  

в справах колгоспів і рад 

трудових колективів 

Управління  

товарів народного спожи-

вання, підсобних і особис-

тих господарств 

Головна державна інспекція 

по нагляду за технічним станом машин і облад-

нання - Держтехнагляд (управління) 

Управління  

справами 

Перший від-

діл 
Другий відділ 

Колегія 

Перший заступник Голови Перший заступник Голови 

Заступник 

Голови 
Заступник 

Голови 

Заступник 

Голови 

Заступник 

Голови 

Заступник 

Голови 

Заступник 

Голови 
Заступник 

Голови 

Заступник 

Голови 

Заступник 

Голови 

Заступник 

Голови 

Заступник 

Голови 

Голова 
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Додаток Д1 

Структурна побудова Інституту кормів УААН (1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Вчений секретар Бухгалтерія 

Лабораторії  Відділи 

Дослідна мере-

жа 

Вчена рада 

Дослідне госпо-

дарство «Бохо-

ницьке», дир. – 

С.П.Медвідь 

Миколаївська 

дослідна станція, 

дир. – 

Г.К.Степаненко 

Координації, 

організації нау-

кових робіт і 

патентознавства, 

зав. – 

К.С.Михайлів 

Селекції кормо-

вих культур, зав. 

В.Д.Бугайов 

Насінництва 

кормових куль-

тур, зав. 

Ю.С.Бехацький 

Технології ви-

рощування кор-

мових культур, 

зав. Г.П.Квітко 

Механізації 

кормовиробницт-

вазав. – 

А.Д.Гаркавий 

Зоотехнічної оці-

нки кормів, зав. 

Л.С.Прокопенко 

Стандартизації і 

масових аналізів, 

зав. 

М.П.Котляренко 

Економіки і орга-

нізації кормовиро-

бництвазав. 

О.Е.Забродський 

Кормових сіво-

змін, зав. 

Д.П.Беліченко 

Сіножатей і пасо-

вищ, зав. 

П.С.Макаренко 

Селекції і тех-

нології вирощу-

вання сої, зав. 

В.Ф.Петриченко 

Технології ви-

рощування ку-

курудзи на си-

лос, зав. 

М.М.Мережко 

Боротьби з буря-

нами, зав. 

В.П.Борона 

Удобрення кор-

мових культур, 

зав. 

В.І.Барвінченко 

Інтенсивного кор-

мовиробництва на 

зрошуваних і 

осушених грунтах, 

зав. І.Ф.Підпалий 

Підвищення по-

живності кормів, 

зав. М.Ф.Кулік 

Комбікормів і 

преміксів, зав. 

В.А.Кіміг 

Технології заготів-

лі і зберігання кор-

мів, зав. 

С.Й.Олішинський 
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Додаток Д2  

Організаційна структура апарату Міністерства агропромислового комплексу України (1999) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТР 

Колегія 

Перший заступник 

міністра – голова 

Укрхарчопрому 

Головне управління 

фінансово-
кредитної та подат-

кової політики 

Питання 
економіки, 
фінансування 

Управління  
організації ревізійної роботи 

Головне управління 

інвестування капіта-

льного будівництва 

Управління соціально-

трудових відносин і 

оргструктур 

Державний департамент 

ветеринарної медицини 

Головне 
управлінн
я тварин-
ництва з 
державно

ю 
племінною 
інспекцією 

Управління 
організації та 
методології 

бухгалтерського 
обліку та 
звітності 

Питання 
зовнішньо-

економічних 
зв’язків, зовнішніх 

і внутрішніх 
кредитів та 
інвестицій 

Головне управ-

ління  
кадрів аграрної 

освіти 

Заступник міністра – 

голова Укрсадвинпрому 

Головне управління 
реформування 

відносин власності 
і нових форм 

господарювання Державна інспек-

ція по нагляду за 

технічним станом 
машин, обладнан-

ня та якістю паль-

но-мастильних 
матеріалів  

(відділ) 

Відділ  
охорони праці, 

пожежної безпеки 
та безпеки 

дорожнього руху 

Головне управ-
ління організації 

наукових дослі-

джень 

Головне 
управління 
технічної 
політики 

Юридичне управління 

Відділ сприяння розвитку 

виробництва лікувально-

профілактичного, дієтичного 

та дитячого харчування 

Відділ сприяння розвитку 

хлібопекарної, макаронної, 

борошномельно-круп'яної та 

комбікормової промисловості 

Заступник 

міністра  

Перший заступник 

міністра 

Питання 
 розвитку 

земле-
робства 

Заступник 

міністра  

Питання  
розвитку 
тварин-
ництва 

Питання  
загальної політики 

аграрного ринку, 
ринкової 

інформації, 
реформування 

відносин власності 

Заступник 

 міністра  

Заступник мініс-

тра  

Заступник мініс-

тра  

Питання  
технічної 
політики 

Заступник  

міністра  

Питання інвестицій 
і капітального 
будівництва, 
соціального 

розвитку села 

Заступник 

міністра  

Питання 
кадрової 

політики АПК, 
організації 
наукових 

досліджень і 
оплати праці 

Заступник 

міністра  

Питання 
розвитку 

агропромисло-
вого 

комплексу 
південних 
регіонів 

Головне 
управління 
економіки 

Головне 
управління 
землероб-

ства 

Головне управління 
ринкових відносин і 

продовольчих 
ресурсів 

Управління 
інформатики і 
виставкових 

заходів 
Державна інспекція 

по заготівлях і 

якості продукції 

Державна хлібна 

інспекція 

Головне 
управління 
зовнішньо-

економічних 
зв’язків  

Головне 
управління 
іноземних 
кредитів, 

інвестицій та 
лізингу 

Управління 
соціального 

розвитку села 

Відділ сприяння 
розвитку підсобних 

виробництв 

Відділ 
організаційних 

питань 
фермерських та 

підсобних сільських 
господарств 

Управління справами 

Відділ з пи-
тань коорди-

нації роботи 

агропромисло-
вого комплек-

су південних 

регіонів 

Перший відділ 

Другий відділ 
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Додаток Д3  

Схема організаційної структури апарату Міністерства аграрної політики України (2002) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТР 

Патронатна служба 

міністра 

Прес-служба 

Колегія 

Перший заступник  

Державного секретаря 

Департамент фі-

нансово-кредитної 

та податкової полі-

тики 

Департамент  
стратегії 

розвитку аграрної 
економіки 

Управління  
ревізії і контролю 

Департамент  

зв’язків з Верховною 

Радою України та 

організаційної роботи 

Перший відділ Другий відділ 

Державний департа-

мент рибного госпо-

дарства (урядовий 

орган держаного уп-

равління) 

Державний депар-

тамент ветеринар-

ної медицини (уря-

довий орган дер-

жаного управлін-

ня) 

Департамент 
ринків продукції 
тваринництва з 

Головною 
державною 
племінною 
інспекцією 

Управління  
організації та 
методології 

бухгалтерського 
обліку та фінансової 

звітності 

Заступник Дер-

жавного секрета-

ря 

Департамент 
міжнародної 
інтеграції , 

інвестиційної 
політики та 

розвитку 
аграрного бізнесу 

Юридичне управління 

Заступник Держа-

вного секретаря 

Державний 
департамент 

продовольства 
(урядовий орган 

держаного 
управління) 

Департамент  
ринків продукції 

рослинництва та 
розвитку 

насінництва 

Заступник Держа-

вного секретаря 

Департамент 
розвитку 
соціальної 

інфраструктури 
сільської 

місцевості 

Департамент нау-

ково-технічної 

політики 

 

Управління 
реформування 

управління АПК 
та соціально-

трудових відносин 

Державна інспекція 

по нагляду за тех-

нічним станом ма-

шин, обладнання, 

та якістю пально-

мастильних матері-

алів 

(відділ) 

Відділ  
охорони праці, 

пожежної безпеки 
та безпеки 

дорожнього руху 

Державний секретар 

Головна державна 

інспекція  

якості та сертифікації 

сільськогосподарської 

продукції 

(відділ) 

Департамент 
реформування 

сільського 
господарства 

Департамент 
формування та 
функціонування 
аграрного ринку 

Управління 
державною 

власністю та 
приватизації 

Департамент 
кадрової 

політики, 
аграрної освіти 

та науки 
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Додаток Д4  

Тимчасова організаційна структура управління апарату Міністерства аграрної політики України (2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

МІНІСТР 
Управління патронатної 

служби 

Група радників міністра 

Колегія 

Перший заступник Міністра-керівник апарату Перший заступник Міністра у зв’язках з Верховною Радою України 

Департамент 
 з контролю апарату 

міністерства  

Департамент  

фінансово-кредитної 

та податкової політики 

Департамент 
стратегії розвитку 
аграрної економіки 

Управління 
ревізії і контролю 

Юридичне управ-

ління 

Перший відділ 

Другий відділ 

Департамент 
аграрної освіти та науки 

Управління взаємодії з Верховною 
Радою України, засобами масової 

інформації та громадськістю 

Заступник Міністра 

Державний департамент рибного 

господарства (урядовий орган 

держаного управління) 

Державний департамент ветери-

нарної медицини (урядовий 

орган держаного управління) 

Департамент  
ринків продукції тваринництва  

з Головною державною 
племінною інспекцією 

Департамент 
з управління державною 

власністю та бухгалтерського 
обліку 

Заступник Міністра 

Департамент  
міжнародної інтеграції , 

інвестиційної політики та 
розвитку аграрного бізнесу 

Департамент  
формування та фінансування 

аграрного ринку 

Заступник Міністра 

Державний департамент 
продовольства 

(урядовий орган держаного 
управління) 

Державна служба  

з охорони прав на сорти рослин  

(урядовий орган держаного управління) 

Державна інспекція з контролю якості 

сільськогосподарської продукції та 

моніторингу її ринку  

(урядовий орган держаного управління) 

Департамент  
ринків продукції рослинництва та 

розвитку насінництва 

Управління  
з питань розвитку садівництва, 
виноградарства та виноробства 

Заступник Міністра 

Департамент 
розвитку сільської місцевості та 

підприємництва 

Департамент науково-технічної політи-

ки 

Управління 
реформування управління АПК та 

соціально-трудових відносин 

Державна інспекція  

з нагляду за технічним станом машин, 

обладнання та якістю пально-

мастильних матеріалів (відділ) 

Відділ охорони праці, пожежної 
безпеки та безпеки дорожнього руху 
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Додаток Д5  

Організаційна структура апарату Міністерства аграрної політики України (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТР 

Департамент правової та 
законопроектної роботи 

Державний департамент ветеринарної 

медицини 

(урядовий орган держаного управління) 

Заступник Міністра Перший заступник Мі-

ністра 

Департамент економічної 
стратегії та розвитку 

аграрного ринку 

Департамент 
з управління державною 

власністю бухгалтерського 
обліку та ревізійної роботи 

Департамент  
харчової промисловості 

Департамент рибного 
господарства Департамент врегулювання 

відносин та соціального 
розвитку села 

Колегія 

Управління  
патронатної служби 

Міністра 

Заступник Міністра Заступник Міністра Заступник Мініст-

ра 

Управління  
організаційних структур і 

соціально-трудових відносин 

Спеціальне управління 

Генеральна державна 
сільськогосподарська 

інспекція (урядовий орган 
державного управління)  

Департамент фінансів 
Департамент аграрної 

освіти, науки та 
дорадництва 

Департамент ринків 
тваринництва з Головною 

державною племінною 
інспекцією 

Департамент інженерно-

технічного забезпечення 

Департамент 
зовнішньоекономічного 

співробітництва 

Департамент ринків 
рослинництва, садівництва, 

виноградарства та 
виноробства 

Управління 
документаційного 

забезпечення 

Управління організаційної 
роботи та контролю 

Відділ обліку кадрів апарату 
Міністерства 

Відділ розрахунків, 
господарського забезпечення 

та архівних справ 
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Додаток Д6 

Науково-організаційна структура Миронівського інституту пшениці 

імені В.М. Ремесла УААН (2008) 
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Лабораторія селекції 

інтенсивних сортів 

озимої пшениці 

Лабораторія екологіч-

ної селекції 

Лабораторія селекції 

ярої пшениці 

Інтродукційно-

карантинний розсад-

ник 

Лабораторія генетики 

пшениці 

Лабораторія якості 

зерна 

В
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д
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и
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у
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Додаток Д7  

Організаційна структура Міністерства аграрної політики та продовольства України (2012) 
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МІНІСТЕРСТВО  

АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

Управління 
патронатної служби 

Міністра 

Управління  
внутрішнього аудиту 

Департамент 
правової та 

законопроектної 
роботи 

Сектор 
запобігання і протидії 

корупції 

Помічник Міністра 
(секретар колегії) 

Заступник Міністра – керівник апарату 

Державна ветеринарна 

та фітосанітарна служба 

України 

Державне агентство зе-

мельних ресурсів Украї-

ни 

Державне агентство 

лісових ресурсів Украї-

ни 

Державна інспекція 

сільського господарства 

України 

Державне агентство 

рибного господарства 

України 

Заступник Міністра Перший заступник Міністра 

Департамент  економічного розвитку 
аграрного ринку 

Департамент фінансово-кредитної політики 
та бухгалтерського обліку 

Департамент зовнішньоекономічних зв’язків 

Департамент землеробства 

Департамент тваринництва 

Департамент продовольства 

Відділ публічної інформації, взаємодії з 
Кабінетом Міністрів України та розгляду 

звернень громадян 

Департамент 
інженерно-технічного забезпечення та 

сільськогосподарського машинобудування 

Департамент роботи з персоналом 

Департамент контролю апарату 

Департамент науково-освітнього 
забезпечення АПВ та розвитку сільських 

територій 
Управління  

комунікацій із засобами масової інформації, 
зв'язків з громадськістю та інформатизації 

Управління державного майна 

Оперативно-режимне управління 

Сектор охорони праці та пожежної безпеки 

Колегія 
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Додаток Д8 

Наукові установи Національної академії аграрних наук України (2012) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

Відділення землеробства, 

меліорації та механізації 

Біосферний заповідник «Ас-

канія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-

Фейна НААН, Херсонська 

обл. 

Інститут сільськогосподар-
ської мікробіології та агроп-

ромислового виробництва 

НААН, м. Чернігів 

Інженерно-технологічний 

інститут “Біотехніка” НААН, 

м. Одеса 

Інститут агроекології і приро-

докористування НААН, м. 

Київ 

Інститут сільського господар-
ства Полісся НААН, м. Жито-

мир 

Інститут сільського господар-

ства Північного Сходу НААН, 

Сумська обл. 

Інститут водних проблем і 

меліорації НААН, м. Київ 

Інститут зрошуваного земле-
робства НААН, 

м. Херсон 

Інститут сільського господар-

ства Західного Полісся 
НААН,  

Рівненська обл. 

Інститут сільського господар-

ства Карпатського регіону 

НААН, Львівська обл. 

Національний науковий центр 
«Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії ім. 

О.Н. Соколовського», 

м. Харків 

Національний науковий центр 

«Інститут землеробства Наці-
ональної академії аграрних 

наук України», Київська обл. 

Національний науковий центр 
«Інститут механізації та 

електрифікації сільського 

господарства», Київська обл. 

Відділення аграр-

ної економіки і 

продовольства 

Відділення рослинництва 
Відділення ветери-

нарної медицини та 

зоотехнії 

Державна наукова 

сільськогосподарська 
бібліотека НААН, 

 м. Київ 

ЗАТ «Інститут інно-

ваційного провайдин-

гу», м. Київ 

Інститут продоволь-

чих ресурсів НААН, 

м. Київ 
 

Національний інсти-

тут винограду і вина 

«Магарач»,  

м. Ялта 

Національний науко-

вий центр “Інститут 
аграрної економіки",  

м. Київ 

 

ТДВ «Інститут обліку 
і фінансів», 

м. Київ 

 
Український науково-

дослідний інститут 

олій та жирів НААН 

Інститут біоенергетичних культур 

і цукрових буряків НААН, м. Київ 

Інститут захисту рослин НААН, 

м. Київ 

Інститут картоплярства НААН,  

Київська обл. 

Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля НААН,  

м. Вінниця 

Інститут овочівництва і баштанни-
цтва НААН,  

Харківська обл. 

Інститут олійних культур НААН,  

Запорізька обл. 

Інститут помології імені Л.П. 

Симиренка НААН, Черкаська обл. 

Інститут рису НААН,  

Херсонська обл. 

Інститут рослинництва ім. В.Я. 

Юр'єва НААН, м. Харків 

Інститут садівництва НААН,  

Київська обл. 

Інститут сільського господарства 

Криму НААН 

Інститут сільського господарства 

Причорномор’я НААН 

Інститут сільського господарства 
степової зони НААН,  

м. Дніпропетровськ 

 
Миронівський інститут пшениці 

імені В.М. Ремесла НААН,  

Київська обл. 

Національний науковий центр 
«Інститут виноградарства і вино-

робства імені В.Є. Таїрова», 

 м. Одеса 

Нікітський ботанічний сад – Наці-

ональний науковий центр, м. Ялта 

Селекційно-генетичний інститут – 
Національний центр насіннєзнавс-

тва та сортовивчення, м. Одеса 

Інститут біології 
тварин НААН, 

м. Львів 

Інститут ветеринар-
ної медицини 

НААН,  

м. Київ 

Інститут рибного 

господарства НААН 

м. Київ 

Інститут розведення і 

генетики тварин 

НААН, Київська обл. 

Інститут свинарства і 
агропромислового 

виробництва НААН, 

м. Полтава 

Інститут тваринницт-

ва НААН, Харківська 

обл. 

Інститут тваринницт-

ва степових районів 

імені М.Ф. Іванова 
«Асканія-Нова» – 

Національний науко-

вий селекційно-
генетичний центр з 

вівчарства, Херсон-

ська обл. 

Національний науко-
вий центр «Інститут 

бджільництва імені 

П.І.  Прокоповича», 

м. Київ 

Національний науко-
вий центр «Інститут 

експериментальної і 

клінічної ветеринар-
ної медицини», м. 

Харків 

Президія 
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Додаток Ж1 

Чисельність і ефективність діяльності агрономічного персоналу на українсь-

ких землях станом на 1 січня 1914 р. 

 

Назва 

губернії на 

українських 

землях 

 

Загальна 

чисельність 

агроперсона-

лу 

на службі 

 

Чисельність 

с.-г. 

населення 

на 1 особу 

агроперсоналу 

 

Кількість деся-

тин посівної 

площі, що до-

водиться 

на 1 особу аг-

роперсоналу 

Витрати 

(у рублях) 

на 1 особу 

агроперсоналу 

з розрахунку на 

тисячу сільських 

жителів 

Полтавська 

 

319 10399 6686 101,35 
Київська 

 

307 12733 6386 93,61 
Харківська 

 

304 9286 7241 140,19 
Волинська 

 

204 18174 9417 78,86 
Катеринославська 

 

199 14193 15683 94,22 
Херсонська 

 

180 13614 17359 107,49 
Чернігівська 

 

164 16960 9274 74,49 
Подільська 

 

125 28626 15991 45,76 
Таврійська 

 

121 12733 21733 114,45 

 
 

 


