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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розбудова української держави тісно пов’язана зі становленням 

національної економіки в цілому та аграрної галузі зокрема. Сільськогосподарська дослідна 

справа є невід’ємною складовою агрономії, завдання якої полягає у вивченні проблем 

землеробства, пошуках способів підвищення врожайності сільськогосподарських культур та 

поліпшенні якості аграрного виробництва, насамперед цукробурякової галузі. 

Цукрова промисловість України була і залишається досі однією з найрозвинутіших 

галузей народного господарства, яка за кількістю підприємств, рівнем технічного оснащення, 

виробничою потужністю, забезпеченням кваліфікованими працівниками, а також за обсягом 

виробленої продукції посідає провідне місце в економіці держави. 

Наприкінці ХІХ ст. передові власники цукроварень об’єднувалися у громадсько-

виробничі товариства. Одним із найбільш впливових та значних кількісно було Всеросійське 

товариство цукрозаводчиків. 

Постійна необхідність отримання високих урожаїв, підвищення результативності 

агротехнологічних прийомів вирощування культури цукрового буряку на заводських 

плантаціях, подальшої інтенсифікації сільського господарства спонукали членів Товариства до 

створення науково-дослідних установ, інтеграції науки й виробництва. У результаті практичної 

перевірки наукових пошуків фахівці з дослідної справи, які співпрацювали з ВТЦ, довели 

ефективність внесення мінеральних добрив навіть на чорноземах, позитивний вплив залучення 

інших агротехнічних заходів під культуру цукрового буряку, що стало однією з вагомих причин 

поглиблення наукової діяльності дослідних установ. Цим і обумовлений детальний розгляд 

науково-практичної діяльності та результатів наукових здобутків саме мережі дослідних полів 

ВТЦ як наукового супроводу цукробурякового виробництва.  

З огляду на своєчасність, дослідницький характер та промислове значення діяльності 

мережі дослідних установ із цукробурякового виробництва обрана тема є актуальною для 

об’єктивного висвітлення ролі перших галузевих сільськогосподарських науково-практичних 

установ у розвитку сільськогосподарської науки, реконструкції історичного минулого 

вітчизняної науки й техніки. 

Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена назрілою потребою антропологізації 

(«олюднення») історії становлення і розвитку мережі дослідних установ на терені України в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Окрім того, самовіддана праця вчених аграрної галузі 

минулих століть є прикладом безкорисливого служіння народу, і цю традицію потрібно 

наслідувати сучасному поколінню молодих дослідників. 
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Запропоноване дослідження актуальне і з погляду вивчення регіональних аспектів 

історії, мікроісторії та інтелектуальної біографістики, що дає змогу повніше і глибше розкрити 

науковий супровід цукробурякового виробництва в умовах формування розгалуженої мережі 

дослідних установ. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є 

складовою частиною НДР ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» «Історія природознавства Київщини: біографія і події ХVІІІ – ХХ ст.» 

(номер державної реєстрації 0107U002942), «Людинознавча історія як ключовий дидактичний 

фактор сучасної історичної освіти у ВНЗ (номер державної реєстрації 0111U002942).  

Мета дослідження полягає в комплексному висвітленні найважливіших напрямів 

наукового супроводу буряківництва у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., в узагальненні 

науково-практичних здобутків дослідних установ сільськогосподарських товариств у площині 

запровадження нових агротехнічних прийомів вирощування цукрового буряку.  

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 

- з’ясувати ступінь вивченості поставленої проблеми, проаналізувати існуючі в 

історіографії теоретичні оцінки обраної теми; 

- провести комплексний аналіз джерел щодо діяльності дослідних установ, які 

науково обґрунтовували агротехнічні заходи в буряківництві; визначити теоретико-

методологічні засади, на яких базується дослідження; 

- охарактеризувати економічні, соціальні та політичні чинники розвитку дослідної 

справи в буряківництві в другій половині XIX – на початку XX ст.;  

- провести аналіз організаційно-структурних складових мережі дослідних установ 

ВТЦ;  

- виявити пріоритетні напрями і найвагоміші здобутки в науковій діяльності 

Товариства в галузі буряківництва; 

- визначити особистий внесок вітчизняних учених у підвищення врожайності та 

цукристості буряків, розвиток цукробурякового виробництва загалом на початку ХХ ст. 

Об’єктом дослідження є становлення та розвиток вітчизняної дослідної справи в галузі 

цукробурякового виробництва. 

Предмет дослідження – передумови, етапи формування мережі дослідних установ 

цукробурякового виробництва, структура й організаційні засади діяльності ВТЦ, особистісний 

вимір наукових надбань вітчизняної цукробурякової дослідної справи. 

Методи дослідження базуються на вивченні історії створення та діяльності науково-

дослідницьких установ, що забезпечували науковий супровід цукробурякового виробництва. 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на методологічних принципах історизму та 
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об’єктивності. Основними методами дослідження при розв’язанні поставлених завдань стали: 

хронологічний, статистичний, історично-порівняльний, типологічний, аналітико-синтетичний, 

інші загальнонаукові та допоміжні методи.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період від другої половини ХІХ ст. до 

початку 30-х рр. ХХ ст. Нижня межа дослідження – друга половина ХІХ ст. – визначається 

початком формування наукових осередків у галузі буряківництва. Верхня межа дослідження – 

початок ХХ ст. – обумовлена подіями Першої світової війни (1914 – 1918 рр.), революції 1917 р. 

та громадянської війни (1917 – 1921 рр.), які фактично призвели до призупинення 

сільськогосподарської дослідної діяльності та ліквідації крупновласницьких капіталістичних 

цукровиробництв.  

Територіально дослідження не обмежувалося українськими землями. Наприклад, 

розглядався науковий супровід вирощування цукрових буряків у господарствах членів ВТЦ, що 

діяло в масштабах всієї Російської імперії, оскільки установи знаходилися в різних регіонах 

цукробурякової зони. Тому результати та здобутки дослідної роботи наукових установ ВТЦ. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в роботі : 

вперше здійснено комплексне дослідження науково-практичної діяльності мережі 

дослідних установ ВТЦ у контексті становлення та розвитку вітчизняної аграрної дослідної 

справи; 

– здійснено комплексну якісно-кількісну оцінку наукового супроводу вирощування 

цукрових буряків; 

– до наукового вітчизняного обігу введено маловідомі факти діяльності 

Всеросійського товариства цукрозаводчиків, що були знайдені автором під час роботи в 

Російському Державному історичному архіві м. Санкт-Петербурга; 

– удосконалено періодизацію загального розвитку вітчизняної 

сільськогосподарської дослідної справи в буряківництві, відомості щодо створення та 

діяльності мережі дослідних установ ВТЦ; 

– набула подальшого розвитку наукова біографістика видатних учених-аграріїв, які 

здійснювали науковий пошук у галузі цукробурякового виробництва. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені положення 

дають змогу відтворити історичні факти розвитку аграрної науки стосовно значення діяльності 

мережі дослідних установ з питань наукового супроводу цукровиробництва. Аналіз науково-

практичних здобутків дослідників цукробурякової галузі кінця ХІХ – початку ХХ ст., висновки 

автора, архівні документи можуть бути використані при вивченні проблем з історії науки і 

техніки України, у науково-дослідній та викладацькій роботі, при підготовці відповідних 

лекційних курсів та спецкурсів в освітніх закладах.  
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Особистий внесок здобувача. Наведені в дисертації наукові результати та висновки 

отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та висновки дисертації 

доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях, семінарах, а також на засіданнях 

методичної комісії Центру історії аграрної науки та Вченої ради Державної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки УААН (Київ, 2009 – 2010 рр.), Вченої ради НДР ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Переяслав-

Хмельницький, 2009 – 2012 рр.) 

Зміст окремих розділів та основних наукових результатів дисертаційного дослідження 

висвітлювався на П’ятій конференції молодих учених та спеціалістів (з нагоди 125-річчя 

створення Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вавілова УААН 

(квітень 2009 р.); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття» (грудень 2009 р.); ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

української науки на початку третього тисячоліття» (грудень 2010 р.) та ін. 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження  опубліковано 8 наукових праць, 

серед яких 4 статті у фахових наукових виданнях, 4 – у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. Усі публікації одноосібні. 

Структура дисертації обумовлена метою та завданням дисертаційного дослідження. Її 

обсяг становить 191 сторінку основного тексту. Робота складається зі вступу, 4-х розділів, 

висновків, списку використаних джерел, 7 таблиць та 46 додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 256 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  

У вступі розкрито актуальність, наукову новизну дисертаційного дослідження; 

обґрунтовано мету, завдання, хронологічні межі; висвітлено практичне значення, включено 

відомості про апробацію результатів дослідження та наукові праці дисертанта. 

У першому розділі «Сучасний стан наукової розробки, джерельна база та 

методологія дослідження» проаналізовано опубліковані праці з проблеми розвитку аграрної 

науки та цукробурякової промисловості, подано характеристику джерел, використаних у 

процесі дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» висвітлено результати історичного 

дослідження щодо наукового супроводу буряківництва до початку ХХ ст., що передбачало 

розгляд наявної наукової літератури з трьох напрямів: 1) становлення та розвиток дослідної 
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справи на теренах України; 2) створення та діяльність дослідних установ при товариствах, у 

тому числі й ВТЦ; 3) становлення та розвиток цукрової промисловості України. 

Перший, дорадянський, період характеризувався певним рівнем об’єктивності 

висвітлення питання діяльності вітчизняного цукробурякового виробництва та визначальної 

ролі наукового супроводу в ньому В.В. Морачевського
1
, В.М. Ландо

2
, Н.П. Шишкова

3
.  

На кінець ХІХ ст. з’являються наукові видання з питань агротехнічних прийомів 

вирощування цукрового буряку А.Є. Зайкевича
4
, Ф.К. Кудельки

5
, П.Р. Сльозкіна

6
. Найбільша 

кількість агротехнічних та агрохімічних рекомендацій була надана фахівцями Мережі 

дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків (1903 – 1918) С.Л. Франкфуртом
7
, 

Б.М. Рожественським
8
, О.Ф. Нестеровим

9
 та іншими. 

Досліджуючи праці з розвитку виробництва цукру в Російській імперії, передусім 

потрібно назвати загальноаналітичні розвідки: О. Щеглова, Й. Заводського
10

, М. Бунге
11

, 

Я. Нікітінського
12

, П. Ланге
13

, Х.М. Лебідь-Юрчика
14

, М. Пакульського
15

, Л. Волохова
16

, твори 

М. Толпигіна
17

 та роботи М. Цехановського
18

, де досліджується історія вітчизняної 

цукробурякової промисловості від її виникнення до початку XX ст.  

                                                
1Агрономическая помощь в России / Департамент Земледелия; под ред. В.В. Морачевского. – Петроград: 

Тип. В.Ф. Киршбаума, 1914. – 35 с. 
2 Ландо В.М. Эпоха возникновения свеклосахарной промышленности в Европе / Ландо В.М. // К 125-

летию существования свеклосахарной промышленности. – К., 1928. - С. 166. 
3 Шишков Н.П. Свеклосахарное производство в России – Напечатано в приложении к «Историческому 

обозрению действий и трудов Московского общества Сел. Хозяйства с 1846 – 1860» / Шишков Н.П. – М.: 

Типография Горбунова, 1870. – С. 21 – 25. 
4 А.Е. Зайкевич Труды опытных полей организованных в некоторых частных хозяйствах черноземной 

полосы России / Зайкевич А.Е // Отчет за 1892 г. – Харьков : Типография И. М. Варшавчика, 1893. – С. 100. 
5 Куделька Ф.К. Сахарная свекла и её культура / Куделька Ф.К. – СПб., 1895. – 126 с. 
6 Слёзкин П. Сахарная свекла и ее культура / Слёзкин П. – К.: Печатная С.П. Яковлева, 1908. – 153 с. 

7 Франкфурт С.Л. Русская сахарная промышленность и меры к ее развитию / С.Л. Франкфурт // Ежегодник 

по сахарной промышленности. – 1913. – С. 621 – 650. 
8 Рожественський М. Цукрове виробництво / Рожественський М. – Державне Видавництво України, 1926. 

– 38 с. 
9 Нестеров А.Ф. Минеральные удобрения и замена ими навоза в условиях свеклосахарного хазяйства : Из 

результатов десятилетней деятельности сети опытных полей Всероссийского общества сахарозаводчиков. – К. : Т-

во «Печатня С.П. Яковлева», 1911. – 16 с. – Оттиск из журнала «Хозяйство». – 1911. 
10 Завадский И. Б. Наше свеклосахарное производство, его прошлое и настоящее /Завадский И.Б. – К. : 

Типография В.Л. Фронцкевича, - 1878. – 312 с. 
11 Бунге Н.А. Обзор литературы по технической части свеклосахарного производства за 1874 г. / – 

Бунге Н.А. К., 1874. – 102 с. 
12 Никитинский Я. Технические успехи производства сахара. / Никитинский Я. – СПБ, 1894. – 35 с. 
13 Ланге П.В. Результаты сахароварения и применение закона 20 ноября 1895 года в первой половине 1896-

97 гг. в одном из районов Киевской губернии / П.В. Ланге. – К., 1897. – 97 с. 
14 Лебедь-Юрчик Х.М. Распределение дохода и оплата труда в сахарной промышленности / Лебедь-

Юрчик Х.М. – Ямполь, 1912. – 22 с. 
15 Пакульский Н.А. Из области свеклосахарной промышленности в Черниговской губернии / 

Пакульский Н.А. – К. : Типография Г.Л. Фронцкевича, 1901 – 24 с. 
16 Волохов Л.Ф. Сахарная промышленность России в цифрах / Волохов Л.Ф. – К., 1913. – 45 с. 
17 Толпыгин М.А. Ежегодник по сахарной промышленности Российской империи за 1909 – 1910 гг. / 

Толпыгин М.А // Издание Киевского Отделения Императорского Русского Технического Общества при содействии 

Главного Управления Неокладных сборов, удостоенное премии имени Государя Наследника Цесаревича. – К., – 

1911. – С. 861 – 987. 
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За радянських часів, у 20-ті рр. ХХ ст., спроби проаналізувати розвиток 

сільськогосподарської дослідної справи і водночас визначити значення мереж дослідних 

установ товариств, у тому числі й ВТЦ, робили В.В. Вінер
19

, О.Г. Дояренко
20

, 

М.К. Недокучаєв
21

, О. Філіпповський
22

. У цих працях наголошується на першорядному 

значенні сільськогосподарських товариств у науковому супроводі аграрного, у тому числі 

цукробурякового, виробництва, на розвитку дослідництва взагалі. 

З початку 90-х рр. і до наших днів помітно розширилася тематика наукових досліджень 

із вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи. Наприклад, проблеми становлення 

мережі дослідних установ Київщини висвітлено в сучасних наукових дослідженнях 

В.А. Вергунова
23

, О.О. Завальнюк
24

, О.Ф. Глоби
25

 та ін. 

Таким чином, аналіз масиву науково-історичних публікацій, де фрагментарно 

висвітлюється мережа дослідних установ, яка забезпечувала науковий супровід 

цукробурякового виробництва, доводить, що в сучасній історіографії відсутній цілісний погляд 

на значимість науково-дослідницьких осередків з буряківництва. Лише в окремих роботах 

автори побіжно торкалися наукової спадщини мереж дослідних установ.  

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерельної бази» подано результати опрацювання 

значного кола джерел із проблеми діяльності науково-дослідних установ цукробурякової галузі. 

Основні джерела відповідно до видової класифікації поділяють на такі групи: законодавчі акти і 

документи урядових установ, статистичні матеріали, описи маєтків, документи громадсько-

виробничих об’єднань – ВТЦ, Київського відділення Імператорського Російського технічного 

                                                                                                                                                                
18 Цехановский М.Ю. Сахарная промышленность в экономической и финансовой жизни России / 

Цехановский М.Ю. – С.-Петербург : Типография В.О. Киршбаума, 1907. – 186 с. – (Издание Правления 

Всероссийского Общества сахаразаводчиков). 
19 Винер В.В. Сельско-хозяйственное опытное дело / Винер В.В. (Краткий исторический очерк и обзор 

программ русских с.-х. опытных учреждений 1840-1910 гг.). Лекции, читанные на курсах по с.-х. опытному делу 

при Петровской с.-х. Академии. – М. : Изд. Наркомзема «Новая Деревня». – 1922. – С. 3 – 91. 

20 Дояренко А.Г. Справочник по сельскохозяйственным опытным учреждениям России / Дояренко А.Г // 

С приложением 16-ти планов опытных полей, карты и смет оборудования опытной станции, агрономической 

лаборатории, вегетационного домика и метеорологической станции. – М. : – Типография О.Л. Сомовой, – 1912. – 

С. 94 – 251. 
21 Недокучаев Н.К. Отчет по опытному полю Змиевского земства (Харьковская губерния) за 1904 –1905 гг. 

/ Недокучаев Н.К.; предисл. автора. – Змиев : Типография М. Познера, 1906. – 181 с. 
22 Филипповский А.К. Результаты опытов по культуре картофеля за 1905 – 1911 гг. : Труды сети опытных 

полей / Филипповский А.К; предисл. автора; Всероссийское общество сахарозаводчиков. – К. : Типо-литография 

С.В.Кульженко, 1912. – Сообщение 20-е. – 151 с. 
23 Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / Вергунов В. А. / УААН, ДНСГБ. – К. : 

Аграрна наука, 2006. – 492 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, 

бібліографії». Кн. 12). – 492 с. 
24 Завальнюк О.О. Формування мережі та діяльність сільськогосподарських дослідних установ на Київщині 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.07 / Завальнюк Олена Олексіївна К., 2003. – 256 с. 
25 Глоба О.Ф. Харківський сільськогосподарський науково-освітній центр з селекції і насінництва: 

становлення та діяльність (друга пол. ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки» / Глоба Ольга Федорівна : – К., 2004. – 20 с. 
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товариства, Київського агрономічного товариства, інших сільськогосподарських товариств, 

звіти про роботу дослідних установ, періодичні видання, фотодокументи.  

Більша частина проаналізованих документів сконцентрована в архівних установах. Із 

неопублікованих джерел залучено документи Центрального державного історичного архіву 

України (ЦДІА України), Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України), Державного архіву м. Києва (ДАК), Державного архіву Київської 

області (ДАКО), Російського Державного історичного архіву. Також опрацьовані архівні фонди 

Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (НБУВ ІР). 

Зокрема в ЦДІА України для дисертаційного дослідження використані матеріали Фонду 

442 (Канцелярія Київського, Подільського та Волинського генерал-губернатора), Фонду 579 

(Центральне бюро з централізованої закупівлі цукру Державного продовольчого комітету в 

роки Першої світової війни); Фонду 730 (Київське відділення Імператорського Російського 

технічного товариства); Фонду 830 (Родинний фонд землевласників та цукрозаводчиків 

Терещенків); Фонду 1336 (Малоросійське губернське правління).  

Російський державний історичний архів м. Санкт-Петербурга містить маловідомі факти 

діяльності ВТЦ, що були знайдені в процесі вивчення матеріалів цієї установи.  

До важливої групи джерел, що розкривають діяльність дослідних установ 

сільськогосподарських товариств, використаних у дослідженні, належать журнали та газети 

аграрного спрямування. Наприклад, у періодичних виданнях ВТЦ: «Вісник цукрової 

промисловості: щотижнева газета Всеросійського товариства цукрозаводчиків» за 1900 – 1916 

pp., «Бюлетень контори Всеросійського товариства цукрозаводчиків» за 1910 – 1916 pp. – 

висвітлювалися результати дослідів та агротехнічні рекомендації вирощування цукрових 

буряків. Крім того, усі звіти дослідних установ друкувалися в межах періодичного видання: 

«Труди мережі дослідних установ Всеросійського товариства цукрозаводчиків». 

У підрозділі 1.3. «Методологія дослідження» висвітлено окремі аспекти та етапи 

дисертаційної праці, визначено методологічний інструментарій; розкрито значення 

бібліографічно-статистичного, порівняльного, аналітичного та синтетичного методів при 

аналізі різноманітних джерел на першому етапі дослідження; наведено результати досліджень, 

які виконувалися за допомогою специфічних історичних методів: порівняльно-історичного та 

ретроспективного, а також інших наукових методів: логічного, тематичного, структурно-

функціонального аналізу, що надало змогу завершити дисертаційне дослідження на аналітично-

узагальнюючому етапі. Таким чином, інструментарій, яким користувався автор, складав цілий 

комплекс методів історико-аналітичного дослідження. 

У другому розділі «Дослідна справа в цукробуряковій галузі: витоки, основні етапи 

становлення і розвитку», який складається з трьох підрозділів, розкрито передумови, основні 
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віхи становлення дослідної справи в цукробуряковій галузі та ґрунтовно проаналізовано 

чинники розвитку дослідної справи на теренах України. 

У підрозділі 2.1. «Соціально-економічні чинники розвитку дослідної справи на теренах 

України йдеться про низку економічних факторів: успіхи вітчизняних новаторів в отриманні 

цукру із цукрового буряку, розвиток підприємництва в цукробуряковій промисловості, стрімке 

збільшення кількості цукробурякових заводів, розширення площ посіву культури цукрового 

буряку, особливо на землях правобережних губерній, де вони стали головною технічною 

культурою, сприяли зародженню дослідної справи, постановці польових дослідів та 

проведенню детальних лабораторних досліджень стосовно вирощування цукрових буряків. 

У підрозділі 2.2. «Створення та діяльність Всеросійського товариства цукрозаводчиків 

у кінці ХІХ – першій чверті ХХ ст.» простежено процес організації й розвитку зазначеного 

товариства, проаналізовано державні законодавчі акти, які обумовили масштаби та напрями 

діяльності єдиного в Російській імперії об’єднання цукровиробників. 

Відсутність місцевих органів, які б корегували цукробурякову промисловість, спонукали 

цукровиробників до об’єднання в галузеві товариства з метою вирішення власних нагальних 

проблем. Ідея створення чергового союзу цукрозаводчиків належала нащадку графа 

О.О. Бобринського В.О. Бобринському. Основною спрямованістю діяльності 

сільськогосподарських товариств, у тому числі і ВТЦ, була комерційна діяльність. Необхідно 

зазначити, що Товариство за своєю суттю було галузевою асоціацією, що виникла за 

ініціативою приватних осіб (цукровиробників та землевласників) і діяла за принципом 

саморегулювання. 

Політичні та економічні умови розвитку Російської імперії, організаційний розвиток 

ВТЦ та його діяльність обумовили набуття цією асоціацію цукровиробників значення 

державно-дорадчого органу, що забезпечував та породжував економічну політику офіційних 

урядових установ, усебічно сприяв розвиткові цукрової промисловості. 

Досвід історії регулювання ринку цукру в дореволюційний період свідчить, що уряд 

держави не повинен потурати стихійним ринковим силам, а зобов’язаний активно регулювати 

ринкові відносини. Здійснені в 1895 – 1914 pp. заходи уряду з упровадження регульованого 

ринку цукру та загальна організаційно-розпорядча діяльність ВТЦ стимулювали розвиток 

цукробурякового виробництва, сприяли підвищенню його ефективності і 

конкурентоспроможності. 

ВТЦ, як і інші товариства такого ґатунку в аграрній сфері, відповідно до статуту мали на 

меті, крім комерційної спрямованості своєї діяльності, ще й просвітницький та організаційний 

напрями, і водночас займалися економічними дослідженнями стану промисловості, 
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обстеженнями господарств та заводів, питанням розвитку сільськогосподарської дослідної 

справи, фахової освіти, виданням спеціальної літератури. 

З часом ВТЦ у межах своєї діяльності відкрило науково-практичні установи: – 

Центральну хімічну лабораторію, Ентомологічну та фітопатологічну станцію у м. Сміла, 

мережу дослідних установ ВТЦ (1901-1918 рр.) – що, на думку правління Товариства, мало 

сприяти розвиткові цукрової промисловості. За досить нетривалий час свого існування ВТЦ 

було зроблено значний внесок у розвиток бурякосіяння та цукропереробної промисловості. 

Підрозділ 2.3. «Наукові здобутки вітчизняних учених у цукробуряковій галузі в другій 

половині ХІХ ст.» розкриває пріоритетні напрями досліджень у вирощуванні найважливішої 

технічної культури того часу – цукрового буряку: використання штучних хімічних добрив та 

обґрунтування раціональної спеціалізації земельних площ при багатопільній буряковій 

сівозміні.  

Агрономічна громадськість того часу опікувалась агротехнічним рівнем організації 

господарств, питаннями, що стосувалися вирощування культури цукрового буряку. Серед 

найвпливовіших установ необхідно назвати Імператорське вільне економічне товариство 

(ІВЕТ), Київське відділення Імператорського Російського технічного товариства (КВ ІРТТ), 

Московського сільськогосподарського товариства (МТСГ), місцеві товариства сільського 

господарства та сільськогосподарської промисловості. Крім того, власники цукробурякових 

заводів створювали приватні дослідні (експерементальні) поля, пізніше – дослідні та селекційні 

станції з проблем культури цукрового буряку. 

Перші систематичні дослідження з вирощування цукрових буряків почали проводити 

при Київському відділенні ІРТТ. Вони були присвячені доцільності вирощування закордонних 

сортів цукрових буряків на вітчизняних ґрунтах та вивченню властивостей ґрунту. Серед 

фахівців, що узагальнювали перші досліди, були М.О. Толпигін, І. Копіст, М Баксаков, 

М.П. Харкевич, О.І. Бірюков. 

Уперше комплексні випробування іноземних сортів цукрового буряку та порівняння 

результатів урожайності й цукристості майже одночасно проводилися професорами кафедр 

агрономії університетів: Харківського – А.Є. Зайкевичем та Київського – С.М. Богдановим. 

А.Є. Зайкевич започаткував у вітчизняній практиці здійснення наукового супроводу 

вирощування цукрових буряків через широкомасштабні дослідження на декількох дослідних 

ділянках. С.М. Богданов склав повний огляд сортів бурякового насіння.  

На початку ХХ ст. все більше сільськогосподарських товариств, розташованих на 

теренах України, створювали дослідні мережі. Серед найбільш потужних у науковому плані, що 

займалися питаннями вирощування цукрових буряків, варто назвати мережі Харківського, 

Подільського, Київського товариств сільського господарства та сільськогосподарської 
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промисловості. Виняткова ж роль у науково обґрунтованому супроводі вирощування цукрового 

буряку належала дослідницьким установам, які діяли в межах ВТЦ. 

У третьому розділі «Мережа дослідних установ Всеросійського товариства 

цукрозаводчиків: динаміка кінця ХІХ – початку ХХ ст.» ґрунтовно та послідовно 

розглянуто розвиток структури мережі дослідних установ ВТЦ, визначено основні напрями 

науково-дослідної роботи. Організаційна побудова мережі визначалася сучасниками та 

фахівцями з дослідної справи радянської доби як найоптимальніша дослідна структура в 

Російській імперії до початку Першої світової війни. 

У підрозділі 3.1. «Зародження наукових осередків (1896 – 1901 рр.)» ідеться про розвиток 

спеціальних наукових досліджень із буряківництва до створення мережі ВТЦ.  

Перші спроби організації колективних дослідів датуються 1892 р., вони відбувалися за 

ініціативою та сприянням існуючого на той час об’єднання цукрозаводчиків – Приватного 

союзу цукрозаводчиків (цукровий синдикат, 1887 – 1895 рр.). У числі тих, хто першим створив 

дослідні поля у своїх господарствах, були граф В.О. Бобринський, адміністрація Вільшанського 

господарства графині М.Є. Браницької, адміністрація Уладівського господарства та інші. 

У господарствах відомого цукрозаводчика П.І. Харитоненка на Харківщині була 

створена мережа дослідних полів. Серед основних необхідно назвати Іванівське дослідне поле, 

організоване за ініціативою професора А.Є. Зайкевича в 1887 р., пізніше воно було 

реорганізоване в Іванівську дослідно-селекційну станцію (нині в Сумській області). 

Результати перших науково-практичних досліджень спонукали цукровиробників до 

застосування мінеральних добрив і сприяли розширенню кількості господарств, що проводили 

досліди на своїх землях.  

Підрозділ 3.2. «Розвиток мережі дослідних установ Всеросійського товариства 

цукрозаводчиків на початку ХХ ст.» характеризує процес структурування дослідних установ 

ВТЦ. 

За словами керівника мережі С.Л. Франкфурта, безпосереднім приводом для її створення 

послужило істотне зниження врожаїв буряку в Російській імперії наприкінці ХІХ ст. 

Розгортанню діяльності дослідної мережі ВТЦ сприяли технічний винахід комбінованої сіялки 

для одночасного внесення добрив і висівання насіння та виготовлення штучних добрив, 

особливо суперфосфату вітчизняного виробництва.  

Дослідження питань підвищення врожайності та цукристості сортів цукрових буряків 

проводилися за чітко визначеною Програмою проведення дослідів, складеною керівником 

мережі С.Л. Франкфуртом та його заступником Б.М. Рожественським. 

Мережа дослідних полів ВТЦ проводила дослідницьку діяльність упродовж майже 

двадцяти років: з 1901 р. по 1918 р. Перше дослідне поле мережі ВТЦ було закладене в 1901 р. 
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у маєтку Старе Переяславського повіту Полтавської губернії. Найдовше функціонувало 

Червоне поле Житомирського повіту Волинської губернії, на якому досліди проводилися майже 

15 років – з 1903 по 1917 рр. За вісімнадцять років досліди мережі проводилися більше ніж на 

30 дослідних полях шести губерній бурякової зони. 

За весь період функціонування дослідних полів на них проводили фахову дослідну 

діяльність близько 70 осіб, серед них були й ті, хто за радянську добу стали відомими вченими: 

О.І. Душечкін, І.О. Новіков, М.Г. Ротмистров, А.Н. Країнський, Б.М. Рожественський, 

В.І. Сазанов, М.К. Походня, І.І. Дамберг, О.М. Венгеровський, брати Філіпповські, 

С.М. Тулайков, О.Ф. Нестеров, С.І. Городецький, М.Е. Зусман, А.С. Ямпольський, 

М.П. Архангельський, М.Ф. Рожанський, Б.П. Когутов, І.С. Вольський, О.М. Засухін, 

І.І. Шапошніков, В.Ф. Вержбицький, С.Ф. Мурашко, В.Й. Ляйубе П.А. Квітка, Н.Г. Баранов та 

інші.  

Крім того, при мережі ВТЦ діяла одна з кращих на той час у Російській імперії 

агрохімічна лабораторія, створена Південноросійським товариством сприяння землеробству та 

сільській промисловості, яка мала новітнє на той час оснащення та обладнання для повного 

хімічного й механічного аналізу ґрунтів, добрив та інших речовин.  

Діяльність мережі ВТЦ фінансувалася виключно з коштів Товариства та власників 

господарств, де проводилися досліди. Протягом усього періоду існування звіти з науково-

дослідницької діяльності, а також програми та плани мережі ВТЦ друкувалися у щотижневику 

«Вісник цукрової промисловості» та окремими збірками періодичного видання «Труди 

дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків».  

Головне, що через створену мережу дослідних установ вдалося максимально швидко 

запроваджувати новітні наукові розробки та рекомендації стосовно вирощування цукрових 

буряків у виробництва, що розташовувалися в маєтках членів ВТЦ. Завдяки оприлюдненню 

науково-дослідних здобутків фахівців мережі бажаючі вільно могли користуватися надбаннями 

дослідників. 

У підрозділі 3.3. «Створення та діяльність Миронівської центральної дослідної станції 

(1911 – 1918 рр.)» висвітлюється історія заснування першої наукової станції аграрного 

спрямування в цукровій галузі. 

Миронівська науково-дослідна і селекційна станція була створена в травні 1911 р. (нині 

Інститут селекції і насінництва пшениці ім. В.M. Ремесла). Процес заснування Миронівської 

дослідної станції ВТЦ як однієї з перших вітчизняних сільськогосподарських науково-

дослідних станцій був обумовлений необхідністю всебічних досліджень щодо вирощування 

культури цукрового буряку та покращення її цукропромислових якостей.  
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Визначна роль в організації Миронівської дослідної станції належить членам Правління 

ВТЦ, зокрема Голові товариства графу О. Бобринському. Створення станції відбувалося за 

сприяння уряду та при фінансовій підтримці Вченого комітету Головного управління 

землеустрою та землеробства та місцевих земств: Київського та Подільського.  

Відомий фахівець-дослідник, завідувач мережі С.Л. Франкфурт очолював організаційно-

методичну роботу всієї системи дослідних установ ВТЦ, що включала мережу дослідних полів 

у приватновласницьких господарствах членів товариства та Миронівську станцію. 

У розробленій для мережі програмі (1911 р.) учений обґрунтував необхідність поєднання 

різних дослідних прийомів з рільництва: спостереження повторюваності результатів дослідів за 

різних умов часу й місця на змінних дослідних полях і довготривалі дослідження на 

стаціонарному полі станції. Основним завданням для станції було вивчення продуктивності 

бурякової сівозміни залежно від кількості посівів цукрових буряків при різних системах 

удобрення. Крім того, метою діяльності станції було об’єднання досліджень наукового 

характеру всієї мережі дослідних полів ВТЦ.  

Саме така схема побудови дослідної діяльності ВТЦ, яка включала станцію та 

розпорошену мережу дослідних полів, була спроможна на початку ХХ ст. здійснювати 

науковий супровід цукробурякового виробництва. Результати дослідної діяльності мережі ВТЦ 

перевірялися на практиці, обговорювалися в широких колах науковців та мали велике значення 

для піднесення вітчизняної цукробурякової промисловості. 

На початок ХХ ст. Миронівська станція обґрунтовано вважалася однією з найкращих 

сільськогосподарських дослідних станцій у Російській імперії. 

У четвертому розділі «Науково-практичні результати роботи дослідних установ 

Товариства цукрозаводчиків» висвітлено внесок українських науковців-аграріїв та агрономів-

дослідників початку ХХ ст. у вирішення проблем цукробуряківництва. 

У підрозділі 4.1. «Результати селекції та насінництва цукрових буряків» з’ясовано та 

висвітлено об’єктивні передумови пошуку нових ідей щодо насінництва та селекції цукрових 

буряків.  

На початку 80-х рр. ХІХ ст. створювалися перші селекційні установи при цукрових 

заводах. Одними з перших були засновані селекційна лабораторія при Смілянському цукровому 

заводі графів Бобринських, очолював заклад М.П. Харкевич; Немерчанська дослідна станція під 

керівництвом Е.Ю. Заленського.  

Наприкінці ХІХ ст. особливе місце в селекційній та насіннєвій справі стосовно культури 

цукрового буряку займали Уладівська, Іванівська, Ялтушківська і Верхнячська дослідно-

селекційні установи. Такі вчені як Ф. Гавронський і Ф. Куделька на базі власних дослідів із 
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селекції та насінництва домагалися успіхів у створенні високопродуктивних сортів цукрових 

буряків. 

На початку ХХ ст. одним із найважливіших питань, які стояли перед дослідниками 

мережі ВТЦ, було всебічне та повне вивчення біологічних особливостей сортів та сортових 

ознак культури цукрових буряків.  

Мережею ВТЦ з 1905 р. були розпочаті досліди над буряковими висадками. Упродовж 

восьми років систематичних планових досліджень фахівцями мережі було поступово вивчено 

майже всі питання щодо вирощування культури бурякового насіння, особливості репродукції 

насіння з маточного матеріалу. 

У роботі С.Л. Франкфурта «Найважливіші результати дослідів З культури бурякового 

насіння 1905 – 1913 рр.» зазначалося, що досліди над вирощуванням цукрової буряківниці 

доводять неможливість перенесення досвіду іноземних учених та закордонних виробників на 

вітчизняні умови; вказувалося на необхідності з’ясування вітчизняних прийомів вирощування 

бурякового насіння та маточного насіннєвого матеріалу. 

У зв’язку з припиненням постачання маточного насіння з-за кордону з початком 

Першої світової війни Правління ВТЦ поставило питання перед Миронівською дослідною 

станцією про виробництво елітного маточного насіння цукрового буряку, вимога спиралася на 

рекомендації Головного управління землевпорядкування та землеробства Росії.  

З 1915 р. було розпочато селекційно-насінницькі досліди. У 1918 р. створений 

спеціальний Селекційний відділ працював над тим, щоб вивести найбільш прибуткові 

(продуктивні) сорти культурних рослин, пристосованих до кліматичних та ґрунтових умов 

сільськогосподарського району Київщини. Зростання ролі та значення Селекційного відділу 

відбилося й на самій назві установи. У перші роки радянської влади (1924 р.) станція мала назву 

Миронівська центральна дослідно-селекційна станція (МЦДСС), що вказувало на винятковість 

цього відділу для київського регіону.  

У зв’язку із негативним ставленням до цукротресту наприкінці 30-х рр. ХХ ст. досліди 

Селекційного відділу над зерновими культурами стали переважати, що в подальшому й 

обумовило переорієнтацію всього закладу на зернові культури. 

У підрозділі 4.2. «Вивчення особливостей вирощування культур бурякової сівозміни», 

характеризуючи загальну організацію роботи дослідних полів із проблем буряківництва, автор 

підкреслює вузькогалузеву спрямованість науково-дослідної роботи з рільництва різних 

сільськогосподарських культур цукробурякової сівозміни.  

На початку ХХ ст. між фахівцями мережі та науковцями Київського університету 

професором С.М. Богдановим та приват-доцентом Т.В. Локтем велася відкрита дискусія щодо 
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переважного значення польового та лабораторного вегетаційного методів у 

сільськогосподарських дослідженнях.  

У третьому повідомленні «Мережі дослідних полів», у розділі під заголовком «Польовий 

дослід як основний метод робіт Мережі» було викладено послідовне обґрунтування спільних 

поглядів фахівців мережі на колективні досліди. Автори зазначеного повідомлення: 

С.Л. Франкфурт, Б.М. Рожественський, І.І. Дамберг та М.К. Походня – переконливо вказували, 

що за умов діяльності мережі вигідним та вичерпним з позицій постійної необхідності 

своєчасно обґрунтованих рекомендацій виробництву є метод польового досліду. Лабораторний 

метод в умовах роботи мережі дослідних полів може слугувати лише для з’ясування 

теоретичних питань внутрішнього зв’язку між одержаними результатами та причинами, що їх 

викликали. Лабораторному та вегетаційному методам досліджень автори Програми надавали 

надзвичайно важливого значення при обґрунтуванні науково-теоретичних положень щодо 

практичних рекомендацій, зроблених фахівцями. 

Таким чином, відкрита полеміка науковців та переконливість обґрунтування дослідників 

мережі щодо доцільності їхньої Програми підтвердила важливе значення та внесок вчених у 

розробку методології проведення сільськогосподарських досліджень, що й зазначав у своїх 

статтях професор сільськогосподарського відділення КПІ Р.П. Сльозкін на сторінках «Вісника 

цукрової промисловості». 

Крім загальних питань вирощування цукрових буряків, дослідниками мережі вивчалися 

такі проблеми цукробурякового господарства: питання виробництва цукробурякового насіння, 

культури озимих зернових як рослин, що передували цукровому буряку, а також культури 

картоплі; досліди ставилися також із ярими зерновими. Усі роботи мережі стосовно 

цукробурякового господарства поділялися на дві групи: 1) досліди щодо визначень 

оптимальних технічних прийомів вирощування рослин (агротехніка) і 2) досліди із 

застосування штучних добрив і гною (агрохімія). 

Фахівцями мережі ВТЦ було розроблено принципово нову технологію, яка передбачала 

істотне збільшення виходу цукру з гектара при високому на той час рівні використання 

механічних засобів виробничих процесів. 

Розпорошеність мережі дослідних полів у різних ґрунтово-кліматичних умовах 

цукробурякової зони надала можливість визначити, що найкращими для цукрових буряків були 

структурні чорноземні та суглинкові ґрунти. Тривалі дослідження співробітників мережі щодо 

необхідності застосування глибокої оранки для вирощування цукрових буряків дали підстави 

зробити висновок, що глибока оранка є необхідним агротехнічним заходом.  

Особливу увагу на початку ХХ ст. вчені мережі приділяли технології вирощування 

культури цукрових буряків, тому питання оптимальної сівозміни у Програмі дослідів мережі 
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ВТЦ впродовж усього періоду її існування посідало першочергове місце. Було встановлено, що 

правильне розміщення цукрових буряків у сівозміні – один з основних чинників поліпшення 

забезпеченості рослин вологою і елементами живлення, зменшення засмічення посівів, 

кількості шкідників і хвороб, підвищення врожайності та якості коренеплодів.  

Водночас учені-аграрії мережі з’ясували, що цукрові буряки є цінним попередником для 

багатьох сільськогосподарських культур, вони підвищують загальну продуктивність польових 

сівозмін. 

Проте при створенні Програм досліджень найбільша увага керівником мережі 

С.Л. Франкфуртом приділялася внесенню різноманітних добрив у ґрунт та дослідженню 

процесу живлення рослин. Тривалі багаторічні досліди довели, що цукрові буряки потребують 

великої кількості поживних речовин. На початку вегетації в них особливо велика потреба в 

азоті й фосфорі. У середині вегетації надходження всіх елементів живлення досягає максимуму. 

Логічним став висновок, що максимальну продуктивність цукрових буряків забезпечує 

внесення органічних і мінеральних добрив. При правильному поєднанні з іншими 

агротехнічними заходами внесення добрив є найефективнішим чинником інтенсифікації 

буряківництва. 

У рекомендаціях виробництву зазначалося, що більшу частину мінеральних добрив 

необхідно вносити під час основного обробітку ґрунту. Оптимальне співвідношення складових 

мінеральних добрив розраховувалося для кожного конкретного поля окремо залежно від вмісту 

елементів живлення у ґрунті на той час. 

Дослідження вчених-аграріїв початку ХХ ст., що співпрацювали в науково-дослідних 

установах ВТЦ, насамперед були спрямовані на вивчення умов вирощування цукрового буряку 

на землях і в кліматичних умовах України. Завдяки двадцятирічній багатоплановій діяльності 

великого колективу вчених було досліджено природу бурякової культури, установлено 

необхідність удобрення, визначено оптимальні поєднання штучних добрив для різних ґрунтів 

України, винайдено найефективніші для того часу заходи та прийоми боротьби із шкідниками 

цукробурякових плантацій. У галузі селекції вченими мережі було проведено сортові 

дослідження та виведено оптимальні для природно-кліматичних умов України сорти цукрового 

буряку. Крім того, визначено найкращі методи зберігання цукрового буряку.  

У підрозділі 4.3. «Боротьба із шкідниками сільськогосподарських культур у тематиці 

наукових установ» подано аналітичний огляд наукових здобутків і доробку окремих учених, які 

працювали над проблемами боротьби із шкідниками рослин цукрового буряку.  

На теренах України створення ентомологічних установ зобов’язано широкомасштабній 

діяльності ВТЦ, яке створило першу в регіоні ентомологічну станцію (м. Сміла) й фінансувало 
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ентомологічні дослідження, котрі першочергово проводилися на дослідних полях, 

організованих у маєтках членів Товариства. 

Після створення в 1897 р. ВТЦ Правління вело постійну організаційну діяльність із 

визначенням доцільних прийомів та методів боротьби із шкідниками. Одним із важливих 

заходів боротьби як із шкідниками тваринного походження, так і із засміченістю, 

забур’яненням був прийом глибокої оранки, що рекомендувався вченими Мережі дослідних 

установ ВТЦ. 

У 1900 р. Правління ВТЦ для проведення дослідів з боротьби із шкідливими комахами 

запросило польського спеціаліста – бактеріолога Інституту Пастера (Франція) Д. Даниша з 

асистентом і фінансувало їхню науково-практичну діяльність. Для цих цілей у маєтках графів 

Бобринських запрошеним спеціалістам були надані спеціальні ділянки для досліджень. 

З 1901 р. керівником на Смілянську ентомологічну станцію був запрошений 

Є.М. Васильєв. У подальшому на ентомологічній станції, крім керівника, проводили 

дослідження доцент Київського університету ентомолог В.П. Поспєлов, ентомолог 

Й. Тржебінський. 

На початку XX ст. в ентомології склалася традиція поєднання теоретичних досліджень із 

розв’язанням нагальних практичних питань землеробства. На Смілянській ентомологічній 

станції проводилися перші систематичні дослідження з вивчення особливостей життєвого 

циклу та боротьби з такими шкідниками, як цукробуряковий довгоносик (Сleonusa), майський 

жук (Anisoplia austriaca Herbst), хлібний трач (Cephus pygmeus), шведська (Oscinella frit) та 

гесенська (Mayetiola destructor) мухи, озима совка (Agrotis segetum) та іншими. 

У 1913 р. в Києві під час проведення останньої Всеросійської сільськогосподарської 

виставки відбувся ентомологічний з’їзд, де обговорювалося питання влаштування окремих 

ентомологічних станції та завдання їхньої діяльності. Оскільки ентомологічні дослідження були 

тісно пов’язані з польовими дослідами, для київського регіону було доцільним створення 

відділу при Миронівській дослідній станції. Ентомологічний відділ при Миронівській станції 

був створений у 1915 р., а в 1924 р. він отримав назву Відділ ентомології та фітопатології 

(шкідників та хвороб рослин). До роботи під керівництвом Є.М. Васильєва були запрошені 

Н.Т. Кузьміна, К.В. Костровський та В.М. Котов. 

Усі перелічені аспекти наукового супроводу цукробурякового виробництва були 

вагомим теоретично-практичним надбанням учених, що працювали в дослідних установах 

Всеросійського товариства цукрозаводчиків. 

 

ВИСНОВКИ 
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Розвиток установ, які здійснювали науковий супровід цукробурякової галузі на теренах 

України протягом останньої чверті ХІХ ст. – перших десятиліть XX ст., має свої особливості, 

що склалися історично. 

Для з’ясування змісту і напрямів роботи наукових установ у дисертаційній роботі 

всебічно досліджено наявність і технічне оснащення перших наукових установ, основним 

завданням яких було наукове забезпечення вирощування цукрових буряків. Зокрема було 

уточнено кількість і профіль сільськогосподарських наукових осередків, окреслено їх мережу, 

науковий потенціал та дослідницькі інтереси, що заперечує наявний у радянській історіографії 

погляд про відсутність у дореволюційну добу потужних наукових установ ВТЦ, які 

забезпечували високорезультативний процес вирощування на теренах сучасної України 

цукрового буряку, а це, насамперед, забезпечувало високі показники виробництва цукру та 

уможливлювало розробки передових технологій переробки сировини. 

Аналіз історіографії за темою дисертаційного дослідження засвідчив, що існує значна 

кількість публікацій з цієї проблеми, проте опубліковані праці лише фрагментарно розкривають 

історію становлення і розвитку сільськогосподарських дослідних установ, що забезпечували 

науковий супровід цукробурякового виробництва в Україні. Відсутність узагальнюючого, 

комплексного дослідження з даної проблеми, фрагментарність історіографічних розвідок 

ставить на перший план важливість опрацювання широкої джерельної бази, насамперед із 

залученням архівних документів як бази вивчення різнопланової наукової діяльності перших 

дослідних установ на теренах України, звітів науково-дослідних установ, наукових праць 

учених у даній галузі, звітів цукробурякових господарств, які містять цінну інформацію для 

досягнення поставленої мети дисертаційного дослідження. Обґрунтовано, що проаналізована 

джерельна база є достатньою для цілісного і всебічного дослідження поставленої наукової 

проблеми. 

З’ясовано, що існує недостатньо вивчена широка джерельна база, яка представлена 

архівними документами, періодичними й науково-дослідними виданнями найбільшого 

об’єднання цукровиробників – ВТЦ. Указані першоджерела дають можливість здійснення 

комплексного дослідження поставленої наукової проблеми на прикладі всебічного 

комплексного аналізу мережі наукових дослідних установ ВТЦ.  

Визначено, що заснування, збільшення кількості дослідних установ та результативність 

науково-практичних досліджень аграрного спрямування були обумовлені об’єктивними 

процесами швидкого піднесення цукробурякової галузі Російської імперії в другій половині 

ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Крім того, заснування науково-дослідних установ аграрного 

спрямування отримало наприкінці ХІХ ст. законодавче закріплення, а на початку ХХ ст. – 

підтримку урядових установ. 
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Становлення та швидкі темпи впровадження капіталістичних відносин у цукробурякову 

галузь обумовили необхідність фундаментальних досліджень та постійних удосконалень як 

процесу цукроваріння, так і наукового обґрунтування нових агротехнічних та агрохімічних 

заходів щодо підвищення виробництва сировини – цукрових буряків на вітчизняних ґрунтах. 

Постійні потреби в забезпеченні вітчизняних цукробурякових виробництв якісною 

сировиною, необхідність підвищення цукристості буряку спонукали кваліфікованих 

дослідників аграрного спрямування до пошуків нових заходів інтенсифікації землеробства, 

проведення комплексних селекційних досліджень із вітчизняними сортами цукрового буряку.  

Створення в 1897 р. ВТЦ сприяло консолідації виробників та об’єднанню вчених-

дослідників, наукові пошуки яких були пов’язані із цукровиробництвом, що обумовило 

створення сільськогосподарського наукового центру з буряківництва саме при цьому 

Товаристві. Таким чином, було обумовлено переважне значення мережі дослідних установ ВТЦ 

у науковому супроводі буряківництва, відбувалася концентрація наукових розробок провідних 

учених-аграріїв щодо вирощування буряків, здійснювався процес широкої перевірки та 

швидкого впровадження наукових надбань у сільськогосподарське виробництво.  

Уперше висвітлено процес утворення та формування структури ВТЦ. З’ясовано, що 

культурно-просвітницька роль ВТЦ у популяризації науково-агрономічних знань проявляла 

себе шляхом облаштування мережі дослідних установ, участі членів ВТЦ у створені навчальних 

закладів: КПІ та Смілянської школи цукроваріння, обговорень сільськогосподарських проблем 

на загальних зборах Товариства, видання періодичних журналів та науково-популярної 

літератури. ВТЦ брало участь у міжнародних та вітчизняних сільськогосподарських виставках 

різного рівня. При ньому були організовані хімічна лабораторія та Смілянська ентомологічна 

станція, бібліотека. Товариство підтримувало активні наукові зв’язки з науковими та іншими 

сільськогосподарськими товариствами, організаціями. У науковому сенсі важливою була 

співпраця ВТЦ з науковцями – членами Київського відділення Імператорського Російського 

технічного товариства. 

Проведене дослідження дало змогу вперше виділити три основні організаційні періоди 

функціонування та розвитку наукових спрямувань мережі дослідних установ ВТЦ: 

1) 1897 – 1901 рр. – заснування та окрема робота поодиноких дослідних полів та 

селекційних станцій, що були створені в маєтках членів ВТЦ, займалися питаннями 

технологічних покращень у вирощуванні культури цукрових буряків;  

2) 1901 – 1911 рр. – діяльність мережі дослідних полів, перші спроби об’єднання 

дослідної діяльності за єдиною програмою та методикою дослідів під одноосібним 

керівництвом;  
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3) 1911 – 1918 рр. – створення Миронівської центральної дослідної станції, яка 

відігравала провідну наукову-організаційну роль серед установ мережі. 

Основні напрями науково-дослідницької діяльності всіх осередків ВТЦ стосувалися 

переважно вирощування культури цукрових буряків та агрономічних питань, споріднених з цим 

напрямом землеробства. Вирішення названих проблем було основою наукового супроводу 

розвитку цукробурякової галузі. 

На основі історико-наукового аналізу виявлено особливості й визначено основні 

науково-агрономічні напрями діяльності мережі дослідних полів ВТЦ. Історичний аналіз 

конкретного матеріалу дав підстави виділити такі пріоритетні напрями досліджень: а) 

теоретико-методологічний пошук розв’язання причин вказаних завдань; б) селекція та 

насінництво цукрових буряків; в) дослідження проблем землеробства при вирощуванні культур 

бурякової сівозміни; г) ентомологічні дослідження, спрямовані на пошук ефективних засобів 

боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур.  

Учені мережі аргументовано доводили, що ґрунтові й кліматичні умови районів 

бурякосіяння України загалом дають змогу одержувати високі врожаї цукрових буряків із 

достатнім рівнем цукристості й високими технологічними якостями. 

У процесі діяльності Миронівської станції створювалися умови для більш масштабної 

селекційної діяльності, і, насамперед, із науковим підходом до справи з’явився поглиблений 

інтерес до створення нових сортів, вироблення доброякісного насіння цукрових буряків.  

Створення селекційного відділу Миронівської станції вплинуло на рівень досліджень із 

селекції та насінництва цукрових буряків, забезпечило прогресивний напрям у селекційній 

роботі в буряківництві України. Результатом цієї роботи став величезний успіх радянської 

селекційної роботи з цукровими буряками. 

Отже, вивчення науково-аграрної спадщини дослідних установ ВТЦ доводить, що 

основні теоретичні засади наукового супроводу цукробурякової промисловості в Україні 

формувалися ще в дореволюційний період. 

Встановлено, що надзвичайно велике значення для розвитку аграрної теорії та наукового 

забезпечення цукровиробництва на початку ХХ ст. мали дослідні установи ВТЦ, де наукові 

здобутки втілювалися у виробничу практику.  

Визначено, що загальним підсумком науково-агрономічних досліджень мережі 

дослідних полів ВТЦ є те, що продовж порівняно невеликого історичного проміжку часу 

(двадцять років) у межах сільськогосподарських наук проводилися наукові дослідження 

стосовно досить широкого кола проблем, присвячених цукровій промисловості та спорідненим 

із нею галузям. Дисертаційна праця дає підстави вважати мережу дослідних установ ВТЦ 
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концентрованим інтелектуальним простором наукових і практичних досягнень української 

сільськогосподарської науки. 

Мережа дослідних установ ВТЦ стала школою підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів. Цьому сприяла низка вагомих чинників: вдало підібране керівництво мережі, яке 

заклало безпрецедентні на той час принципи проведення сільськогосподарських дослідів, повне 

забезпечення дослідної роботи всіма необхідними ресурсами, широка перевірка результатів 

дослідів та негайне впровадження їх у цукрове виробництво. Традиції творчої співпраці, 

наукових дискусій, які започаткували С.Л. Франкфурт, Б.М. Рожественський, О.Ф. Нестеров, 

І.І. Шапошніков, В.І. Сазанов, І.О. Новіков, О.І. Душечкін, Б.К. Тарасов, В.П. Затонський та ін., 

стали прикладами для наслідування в подальшій роботі широкого кола дослідників-початківців, 

практикантів – випускників різних навчальних закладів, які проходили практику на дослідних 

полях мережі. Теоретично-методологічна обґрунтованість дослідницьких програм, їх 

ефективність були характерними ознаками наукового супроводу цукробурякового виробництва 

початку ХХ ст. 
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АНОТАЦІЯ 

Бокшиц О.М. Науковий супровід цукробурякового виробництва в другій половині 

ХІХ – на початку ХХ століття: передумови, основні етапи розвитку мережі дослідних 

установ. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.07 – історія науки і техніки. – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. 

У дисертаційному дослідженні подано комплексне висвітлення наукового супроводу 

цукробуряківництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в узагальненні науково-

практичних здобутків дослідних установ сільськогосподарських товариств, основним 

завданням яких було розроблення рекомендацій щодо вдосконалення агротехнічних прийомів 

вирощування цукрового буряку. Розглянуто історію зародження і становлення 

сільськогосподарських дослідних установ, що займалися науково-практичним обґрунтуванням 

агротехнічних заходів у буряківництві. Висвітлено економічні, соціальні й політичні чинники 

розвитку дослідної справи в буряківництві у другій половині XIX – на початку XX ст. 

Проаналізовано організаційно-структурну діяльність мережі дослідних установ ВТЦ. 

Визначено основні напрями та здобутки науково-дослідної діяльності з питань наукового 

обґрунтування інтенсифікації в буряківництві. Висвітлено маловідомі факти діяльності ВТЦ, 

проаналізовано науково-практичні результати роботи його дослідних установ.  
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З’ясовано особливості та регіональні аспекти виникнення перших сільськогосподарських 

науково-дослідних установ. У результаті науково-історичного розгляду обґрунтовано виняткове 

значення сільськогосподарських дослідницьких товариств у становленні наукових закладів, 

визначено роль вітчизняних видатних учених-агараріїв та сільськогосподарських діячів, які 

займалися різноманітними агрономічними проблемами щодо підвищення врожайності та 

цукристості буряків у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. для подальшого розвитку 

цукробурякової галузі та сільського господарства в цілому. 

Ключові слова: науковий супровід, цукробурякове виробництво, сільське господарство, 

сільськогосподарська дослідна справа, сільськогосподарські дослідні установи, цукрові буряки, 

Всеросійське товариство цукрозаводчиків, мережа дослідних установ, дослідні поля, дослідні 

установи. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бокшиц Е.Н. Научное сопровождение свеклосахарного производства во второй 

половине ХІХ – начале ХХ веков: предпосылки, основные этапы развития сети 

исследовательских учреждений. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 – история науки и техники. – Государственное высшее учебное 

заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени 

Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2012. 

В диссертационном исследовании осуществляется комплексное освещение научного 

сопровождения свеклосахарного производства во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. в 

обобщении научно-практических достижений исследовательских учреждений 

сельскохозяйственных обществ, основной задачам которых была разработка рекомендаций 

относительно усовершенствования агротехнических приемов возделывания сахарной свеклы, 

которая охватила большинство территории украинских земель, которые входили в состав 

Российской империи. 

Анализируется состояние научной разработки темы. Весомое значение для раскрытия 

темы имеет научная литература, в которой рассматриваются и характеризуются источники, 

использованные во время диссертационного исследования, история сельскохозяйственного 

исследовательского дела, ее специфика и значение для развития аграрной науки и практики. В 

первом разделе использованы методологические принципы исследования. 

В результате научно-исторического рассмотрения выяснены особенности и 

региональные аспекты возникновения первых сельскохозяйственных научно-
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исследовательских учреждений Российской империи, занимающихся научно-практическим 

обоснованием агротехнических мер в свекловодстве, с момента их образования до 1918 г..  

В работе указывается на важность агрономической общественности того времени, 

которое охватывали агротехническим уровнем организации хозяйств вопросами, которые 

касались возделывания культуры сахарной свеклы. Среди наиболее влиятельных учреждений 

необходимо назвать Императорское свободное экономическое общество (ИСЭО), Киевское 

отделение императорского Российского технического общества (КО ИРТО), Московского 

сельскохозяйственного общества (МСО), местные общества сельского хозяйства и 

сельскохозяйственной промышленности. Кроме того, владельцы свеклосахарных заводов 

создавали частные исследовательские и селекционные станции по вопросам культуры сахарной 

свеклы. 

Охарактеризованы экономические, социальные и политические факторы развития 

исследовательского дела в свекловодстве во второй половине XIX – начале XX вв., 

проанализированы общественно-экономические условия увеличения общей численности 

сельскохозяйственных объединений.  

Освещены малоизвестные факты деятельности ВОС, проанализированы научно-

практические результаты работы опытных учреждений Общества сахарозаводчиков.  

Автором всесторонне освещена деятельность научно-исследовательских центров 

Всероссийского общества сахарозаводчиков:  

1897 – 1901 гг. – проанализирована отдельная работа одиночных исследовательских 

полей и селекционных станций, которые создавались в имениях членов Всероссийского 

общества сахарозаводчиков, занимались вопросами технологических улучшений в 

возделывании культуры сахарной свеклы;  

1901 – 1911 гг. – проанализирована организационно-структурная деятельность сети 

опытных учреждений Всероссийского общества сахарозаводчиков. Определены основные 

направления и достижения научно-исследовательской деятельности по вопросам научного 

обоснования интенсификации в свекловодстве. Освещены первые попытки объединения 

исследовательской деятельности по единой программе и методике опытов под единоличным 

руководством;  

1911 – 1918 гг. – создание Мироновской исследовательской станции, которая играла 

руководящую научно-организационную роль среди учреждений сети опытных полей. 

Основные направления научно-исследовательской деятельности всех центров 

Всероссийского общества сахарозаводчиков касались преимущественно возделывания 

культуры сахарной свеклы и всех агрономических вопросов, родственных указанным 
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направлениям земледелия. Решение этих вопросов служило основой научного сопровождения 

развития свеклосахарной области. 

В работе рассматриваются научные Программы исследовательских учреждений 

Всероссийского общества сахарозаводчиков. Изучена Программа сети исследовательских полей 

и программа Мироновской сельскохозяйственной исследовательской станции. Освещено 

разнообразность Программ и прослежено их изменение в сравнении с соответствием и 

усовершенствовании требований в научно-исследовательской работе. 

В исследовании анализируются весомые труды ученых – членов сельскохозяйственных 

обществ, сотрудников их исследовательских заведений: С.М. Ходецкого, С.Л. Франкфурта, 

А.К. Филипповского, А.И. Душечкина и др. – в становлении аграрной науки, отдельных ее 

направлений. 

Определена роль отечественных выдающихся ученых-аграриев, и сельскохозяйственных 

деятелей, которые занимались разными агрономическими проблемами с целью повышения 

урожайности и сахаристости свеклы во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. для дальнейшего 

развития свеклосахарной области и сельского хозяйства в целом. 

Ключевые слова: научное сопровождение, свеклосахарное производство, сельское 

хозяйство, сельскохозяйственное опытное дело, сельскохозяйственные опытные учреждения, 

сахарная свекла, Всероссийское общество сахарозаводчиков, сеть опытных полей, 

исследовательские поля, исследовательские учреждения. 

 

ANNOTATION 

Bokshyts O.M. Scientific accompaniment of sugar Beet production in the second half of 

the XIXth – at the beginning of the XXth century : backgrounds, the main stages of development 

of the network of research institutions. – Manuscript. 

The Dissertation for the scienific degree of candidate of historical sciences, mayor 07.00.07- 

history of science and technology. – SHEI «Pereyaslav-Khmelnytsky state pedagogical University 

after Hryhoriy Skovoroda». – Pereyaslav-Khmelntsky, 2012. 

The dissertation research defines complex treatment of scientific accompaniment of sugar-beet 

production in the second half of the XIXth – at the beginning of the XXth century, in generalization of 

scientific – practical achievements of research institutions in agricultural societies, their main task was 

development of recommendations for improvement of agrotechnical methods of sugar-beet growing. It 

considers the history of origin, becoming of agricultural research institutions, which were engaged in 

scientific – practical ground of agrotechnical measures in beet growing. Economic, social and political 

factors of development of research affair in beet growing in the second half of the XIXth – at the 

beginning of the XXth century. It analyses the organizations – structural activity of the Network of 
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research institutions of All – Russia Society of sugar factory – owners. It discovers the main directions 

and achievements of scientific research activities in scientific ground of intensification in beet 

growing. It covers little known facts about All – Russian Society of sugar factory – owners activities ; 

it analyses scientific-practical results of the work of research institutions of All-Russian society of 

sugar factory-owners. 

It finds out peculiarities and regional aspects of appearance of the first agricultural scientific – 

research institutions. Following scientific – historical consideration it grounds exceptional importance 

of agricultural research societies in becoming of scientific institutions ; determines the role of national 

prominent scientists –agrarians and agricultural figures, who engaged various agronomical problems to 

increase the crop capacity and sugar-rising of beets in the second half of the XIXth- at the beginning of 

the XXth century for further development of sugar-beet industry and agriculture in general. 

Key words: scientific accompaniment, sugar-beet production, agriculture, agricultural research 

affair, agricultural research institutions, sugar beets, All-Russian Society of sugar factory – owners, the 

Network of research institutions, research fields, research institutions. 

 


