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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В сучасних умовах інформаційного суспільства відбуваються якісні 

зміни в історичних дослідженнях, зростає науковий інтерес до людиновимірних аспектів 

вітчизняної історії, а відтак до наукових біографій учених, професійних корпорацій науковців, 

зокрема дослідників аграрного сектору економіки ХХ ст. Найважливішими чинниками 

інтелектуального простору виступає учений, його наукові доробки, комунікативні зв’язки в 

соціумі. Саме тому назріла потреба розглянути розвиток аграрно-економічної науки ХХ ст. під 

кутом зору «вузлових точок» мережі-моделі науки (за І.І. Колесник), формування її 

інституціональної бази, наукових шкіл, професійної і соціокультурної біографії вчених, 

авторських лабораторій наукового пошуку, горизонтальних і вертикальних інтелектуальних 

зв’язків, особистого внеску дослідників у розвиток аграрно-економічної науки.  

До когорти видатних учених сучасності в галузі аграрної економічної науки належить 

академік О.А. Бугуцький (1929–2000 рр.). 

За 45 років (1956–2000рр.) наукової біографії О.А. Бугуцького з’явився великий перелік 

фундаментальних і прикладних розробок, які лягли в основу сучасних аграрно-економічних 

статистичних досліджень. У запропонованій роботі розкриваються внутрішні механізми розвитку 

науки, тяглість наукових традицій, місце і роль учених, зокрема В.Г. Андрійчука, М.А. Голика, 

М.І. Кісіля, В.В. Прядка, П.Т. Саблука, О.М. Шпичака та інших в формуванні наукового 

світогляду О.А. Бугуцького з проблем мотивації праці, якості робочої сили, рівня її самореалізації 

та використання, трудової мотивації в сільському господарстві, залежності аграрного сектора 

економіки від демографічної ситуації в українському селі та ін. актуальні й досі, в умовах «нової 

наукової революції ХХІ ст.», коли формується «новий тип наукового мислення, що передбачає не 

лише створення новацій, а й прогнозування, відповідальність за них…», «орієнтацію на практичне 

значення» (І.І. Колесник).  

Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається також необхідністю вивчення 

історичного досвіду дослідницьких практик академіка О.А. Бугуцького, його лідерських якостей в 

організації наукової роботи, партнерської співпраці в корпорації учених-економістів заради 

розв’язання нагальних і перспективних завдань аграрного виробництва в середині – кінці ХХ ст. 

Науковий доробок О.А. Бугуцького, його професійна, наукова і соціокультурна біографія має 

велике виховне значення для формування сучасної еліти вчених-аграрників, патріотів Української 

держави.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у 

межах науково-дослідних тем кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» «Соціальні зміни 
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та політичні процеси в Україні ХІХ – початку ХХІ ст.» (номер державної реєстрації 0112U005220) 

та «Людинознавча історія, як ключовий дидактичний фактор сучасної історичної освіти ВНЗ» 

(номер державної реєстрації 0112U002942). 

Мета і завдання дослідження. На основі комплексного аналізу архівних документів, 

наукових періодичних видань, опублікованих праць з досліджуваної проблематики, розкрити 

інтелектуальний портрет, основні етапи становлення ученого в галузі аграрної економіки, 

найважливіші складники його професійної, наукової, соціокультурної та історіографічної біографії 

на тлі суспільно-політичних змін двох епох – радянської і сучасної.  

Для реалізації поставленої мети визначені такі завдання:  

- проаналізувати джерельну та історіографічну базу дослідження; 

- визначити основні етапи формування О.А. Бугуцького як ученого в галузі аграрної 

економічної науки; 

- з’ясувати суспільно-політичні та соціально-економічні чинники формування наукового 

світогляду О.А. Бугуцького як дослідника, організатора науки і громадського діяча; 

- розкрити основні напрями наукових досліджень академіка О.А. Бугуцького, його вплив 

на зміст і структуру наукових пошуків, інституціонування аграрно-економічної науки 

другої половини ХХ – поч. ХХІ ст.; 

- визначити результативність фундаментальних і прикладних досліджень О.А. Бугуцького, 

їх впровадження в сільськогосподарське виробництво; 

- відслідкувати горизонтальні і вертикальні інтелектуальні зв’язки академіка 

О.А. Бугуцького; 

- охарактеризувати корпорацію вчених, у якій працював дослідник; його наукову школу; 

- окреслити коло проблем, які потребують подальшого наукового дослідження. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є інтелектуальний, професійний, соціокультурний 

портрет академіка О.А. Бугуцького на тлі динамічних соціально-економінчих і політичних змін 

другої половини – кінця ХХ ст. 

Предметом дослідження є найважливіші складники наукової, організаційної, громадської 

роботи академіка О.А. Бугуцького, роль ученого в професіоналізації і інституціоналізації аграрної 

економічної науки; наукова школа вченого, лабораторія творення власного інтелектуального 

продукту, інноваційних ідей; методологічний інструментарій ученого, його рефлексивні практики, 

наукові комунікації, інтелектуальна взаємодія і взаємозбагачення в професійній корпорації 

учених-економістів аграрної галузі. 

Хронологічні межі дослідження окреслені роками життя академіка О.А. Бугуцького (1929–

2000 рр.), де виокремлюється період його активної наукової, професійної роботи в другій половині 

1950-х рр. – кінця ХХ ст. 
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Методи дослідження. Теоретико-методологічні засади дисертації базуються на 

загальнонаукових принципах історичного дослідження: об’єктивності, наступності, історизму, 

критичного підходу до джерел. Для розв’язання дослідницьких завдань з історії розвитку 

вітчизняної аграрної науки використовувалися порівняльно-генетичний, структуризації, 

взаємозв’язку і взаємовпливу аграрної економічної науки з іншими науками, матеріальною 

практичною, соціально-економічними, політичними умовами епохи. У запропонованому 

дослідженні застосовувалися також такі загальнонаукові методи, як періодизації, типологізації, 

класифікації, власне історичні – проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, описовий, 

статистично-аналітичний, методи джерелознавчого та історіографічного аналізу й синтезу. У 

роботі дотримувалися усталені методологічні підходи стосовно відтворення інтелектуальної, 

професійної, соціокультурної, історіографічної біографії академіка О.А. Бугуцького на тлі 

викликів другої половини – кінця ХХ ст. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

вперше: 

- на основі уведених автором до наукового обігу архівних документів, матеріалів періодики 

розкривається багатогранна наукова робота, аналізуються публічні виступи вченого на наукових 

зібраннях під кутом зору формування нових дослідницьких напрямів і моделей; 

- запропоновано періодизацію інтелектуальної біографії О.А. Бугуцького, визначені 

найважливіші індикатори його професійної діяльності на тлі запитів соціально-економічного 

розвитку другої половини – кінця ХХ ст.; 

- виявлено найважливіші чинники формування наукового світогляду О.А. Бугуцького як 

ученого і громадського діяча; 

- подано кількісно-якісну характеристику наукової спадщини академіка О.А. Бугуцького, 

з’ясовано його роль і місце в аграрно-економічній науці; 

- відслідковано соціальну значимість його фундаментальних і прикладних досліджень; сферу 

застосування статистичних методів в економічних дослідженнях. Інтелектуальні продукти 

академіка О.А. Бугуцького розглядаються під кутом зору особливостей розвитку вітчизняної 

аграрно-економічної науки на тлі соціально-економічних трансформацій ХХ ст. 

Набули подальшого розвитку та конкретизовані концептуальні положення про взаємодію і 

взаємовпливи ученого і соціуму, визначальні чинники сільськогосподарського виробництва в 

удосконаленні змісту і напрямів наукових досліджень, підпорядкованих стратегічним інтересам 

аграрної сфери, продовольчого та промислового секторів економіки; роль аграрної статистики в 

прогнозуванні і визначенні пріоритетних напрямів розвитку сільського господарства. 

Удосконалено інтелектуальний портрет академіка О.А. Бугуцького шляхом багатовимірних 

характеристик його наукової, професійної, соціокультурної біографій. 
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Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дослідження можуть бути 

використані при підготовці узагальнюючих наукових праць з історії науки й техніки, вітчизняної 

аграрно-економічної науки, історії України, історіографії, регіональної історії та краєзнавства. 

Основні положення, висновки та матеріали дослідження підлягають використанню в навчальному 

процесі в якості спецкурсів і спецсемінарів з інтелектуальної історії, мережевої моделі науки, 

стилів наукового мислення, інтелектуальної портретистики учених – наших сучасників. 

Особистий внесок здобувача. Положення, результати та висновки дослідження є особистим 

здобутком автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні його положення, висновки та рекомендації 

роботи оприлюднені на наукових конференціях, обговорювалися на кафедрі історії та культури 

України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», а також були оприлюдненні на ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку» 

(м. Переяслав-Хмельницький, 28-30 квітня 2010 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Комунікативні горизонти усної історії» (м. Переяслав-Хмельницький, 17-18 травня 2013 р.); 

Інноваційному семінарі «Еволюція науково-освітніх програм для національних меншин» 

(м. Переяслав-Хмельницький, 15 квітня 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Моделювання організаційних форм навчання у початковій школі в контексті компетентнісного 

підходу» (м. Переяслав-Хмельницький, 26 травня 2015 р.). 

Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 7 одноосібних наукових праць, із яких 

4 статті – у фахових наукових виданнях, 1 – в закордонному виданні та 2 публікації, що додатково 

відображують результати дисертаційного дослідження. 

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота складається зі 

вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (648 позицій), 2 додатків. 

Повний обсяг дисертації становить 273 сторінки, обсяг основного тексту – 162 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, об’єкт і предмет дослідження, 

сформульовано його мету та завдання, розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних 

результатів, хронологічні межі, наведено відомості про апробацію результатів пошуку, зв'язок з 

науковими програмами. 

Перший розділ «Історіографія, джерельна база та методологія дослідження» складається 

із трьох підрозділів. У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» проаналізовано стан наукової 

розробки проблеми, її джерельне забезпечення. Увесь історіографічний масив дослідження умовно 

поділяється на два періоди: І – радянський – друга половина 1950-х рр. – кінець 1980-х рр. і ІІ – 
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сучасний, з 1991 року. Перший історіографічний період охоплює літературу, яка формувалася в 

умовах двох хвиль науково-технічної революції (1950-1960-х рр.) та останньої чверті ХХ ст. (за 

Т.В. Орловою), інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, а в світовій 

соціогуманітаристиці (за Г. Звєрєвим) відбувався багатовекторний спектр «пізнавальних 

поворотів» – антропологічний, культурний, лінгвістичний тощо. Формувалася мережева модель 

аграрно-економічної науки, наукові школи, зокрема інтелектуальний простір академіка 

О.А. Бугуцького. 

Другий історіографічний період охоплює літературу сучасних дослідників аграрно-

економічної науки, інтелектуального простору учених-аграрників другої половини ХХ – поч. ХХІ 

ст. Відбувається історична реконструкція найважливіших складників інтелектуальної біографії 

вчених-аграрників, визначаються інтелектуальні лінії зв’язку академіка О.А. Бугуцького в 

корпорації вчених, виробничників і управлінців сільського господарства. У 1990-і рр. 

спостерігається тенденція (за І.І. Колесник) повернення до соціально-гуманітарного знання, 

«великих законів», а «на полі історії – загальноісторичних стратегій», посилюється інтерес до 

історії науки. 

Увесь комплекс літератури з досліджуваної проблематики можна умовно поділити на 

декілька груп. Перша – озброює дослідників сучасною методологією наукового пізнання складних 

і суперечливих процесів розвитку самої науки, формування її «вузлових точок», визначає місце і 

роль ученого в тривимірній системі: наука-суспільство-людина. До цієї групи слід віднести праці 

В.А. Смолія, Л.М. Бєсова, Л.І. Буряк, В.Я. Борщевського, М.А. Варшавчика, В.А. Вергунова, 

Г.М. Доброва, Я.С. Калакури, Д.І. Ковальченка, І.І. Колесник, С.В. Кульчицького, В.П. Коцура, 

О.П. Реєнта, А.В. Санцевича та ін.  

Другу історіографічну групу становлять публікації про академіка О.А. Бугуцького в 

бібліографічних вимірах Інституту аграрної економіки УААН (упорядник Л.Ф. Кондратів, (1996 

р.), в збірнику «Вчені економісти-аграрники» (К., 1996р.), стаття Л.В. Мулякова, Т.В. Матика в 

«Історичних записках» Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, матеріалах 

міжнародного науково-практичного семінару до 130-річчя виходу книги В. Докучаєва «Російські 

чорноземи» (К., 2013 р.) та ін. У зазначених публікаціях окреслюються наукові горизонти 

академіка О.А. Бугуцького, визначається його місце і роль в науковій корпорації учених-

економістів аграрної сфери. 

Третю історіографічну групу становлять матеріали конференцій, науково-методичних нарад 

за участю академіка О.А. Бугуцького, які розкривають основні напрями наукового пошуку 

вченого, сутнісні характеристики інтелектуального простору, взаємодію наукових установ і 

виробничників у розв’язанні нагальних народногосподарських завдань. Зокрема, в доповіді 23–

26 вересня 1969 р. в Одесі на Всесоюзній науковій конференції, присвяченій питанням 
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використання математичної статистики в економіці сільського господарства, О.А. Бугуцький 

значну увагу приділив вивченню продуктивності праці в колгоспах і радгоспах, із застосуванням 

математико-статистичного методу дисперсійного аналізу. На міжреспубліканській науковій 

конференції «Науково-технічний прогрес і підвищення продуктивності праці у сільському 

господарстві» (23–25 листопада 1970 р., м. Київ) О.А. Бугуцький доповів на тему «Тенденції 

зростання продуктивності праці в сільському господарстві УРСР», висвітливши такі питання: 

1) темпи зростання продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві та інших галузях 

народного господарства у зв’язку з науково-технічним прогресом»; 2) методи аналізу тенденцій в 

русі показників продуктивності праці й чинників, під дією яких вона формується в сільському 

господарстві; 3) деякі результати визначення закономірностей підвищення продуктивності праці в 

колгоспах і радгоспах УРСР; 4) динаміка та структурні зрушення живої і уречевленої праці при 

різних методах розрахунку сукупних затрат (у вартісному і трудовому вимірах) в колгоспах 

республіки і т.д. 

6-8 лютого 1974 р. в Ростові-на-Дону на Всесоюзній науково-методичній нараді з питань 

розробки оптимальних співвідношень темпів зростання продуктивності праці та її оплати в 

сільськогосподарських підприємствах О.А. Бугуцький виступив із співдоповіддю «Результати 

досліджень співвідношень темпів росту продуктивності та оплати праці в колгоспах та радгоспах 

Української РСР», у якій обґрунтував необхідність оптимального співвідношення темпів росту 

продуктивності праці та її оплати залежно від вимог об’єктивного економічного закону 

відповідності продуктивних сил виробничим відносинам, що мало виняткове значення для 

нагромадження і розширеного відтворення в промисловості й сільському господарстві. При цьому 

він зазначив, що вимоги росту продуктивності й оплати праці визначають три ключові 

взаємообумовлені чинники: 1) випереджаючий ріст продуктивності праці якнайважливіша умова 

зниження собівартості сільськогосподарської продукції; 2) підвищення продуктивності праці як 

чинник росту оплати праці; 3) заробітна плата як засіб матеріального стимулювання праці. Цей 

висновок вчений підтвердив методом парної кореляції трьох масивів інформації з 392 колгоспів 

різних природніх зон республіки.  

Важливу інформацію про запровадження математико-статистичних методів для аналізу 

сільськогосподарського виробництва містять матеріали Координаційної Ради при Всесоюзному 

науково-дослідному інституті кібернетики Міністерства сільського господарства СРСР (24-

28 червня 1974 р., м. Ульяновськ). Відомо, що в роботі секції взяв участь завідуючий відділом 

трудових ресурсів і аналізу сільськогосподарського виробництва УкрНДІЕОСГ ім. О. Г. Шліхтера 

доктор економічних наук О. А. Бугуцький, де виступив з доповіддю «Статистико-математичні 

методи в аналізі економічних показників сільськогосподарського виробництва», наголосивши 

важливість використання автоматизованої системи управління сільськогосподарським 
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виробництвом.  

Названа історіографічна група водночас виступає історичним джерелом вивчення наукової і 

професійної діяльності академіка О.А. Бугуцького, формування його наукових ідей, концепцій, 

появи тих чи інших «інтелектуальних поворотів» у наукових пошуках ученого. 

Отже, історіографія проблеми досі належним чином не представлена в науковому просторі. 

Відсутні узагальнюючі праці про внесок академіка О.А. Бугуцького в розвиток вітчизняної 

аграрно-економічної науки в другій половині – кінці ХХ ст. У деяких працях інтелектуальна 

біографія вченого відображена фрагментарно, а професійна діяльність в Українському науково-

дослідному інституті економіки і організації сільського господарства не підлягала ґрунтовному 

аналізу, зокрема залишилася поза увагою дослідників його організаційна, просвітницька робота. 

Дотепер належним чином не осмислені наукові здобутки вченого, їх значення на сучасному етапі 

розвитку аграрної економіки. 

У підрозділі 1.2. Джерельна база дослідження» окреслено коло джерел з досліджуваної 

проблематики.  

Документальну основу дисертаційного дослідження становить архів ННЦ «Інституту 

аграрної економіки» НААН, зокрема особова справа академіка О.А. Бугуцького № 2774. 

За результатами вивчення архівних документів можна виокремити найважливіші етапи 

наукової діяльності академіка О.А. Бугуцького, а саме: 

1949–1955 рр. – навчання в Московській сільськогосподарській академії ім. К.А. Тімірязєва. 

Установлено, що декілька місяців у 1949 р. О.А. Бугуцький навчався в Інституті сталі та сплавів 

(нині – Держаний технологічний університет «Московський інститут сталі і сплавів», МІСіС), 

звідки перевівся до академії;  

1956–1960 рр. – період входження в науку – опанування методологією наукового пошуку; 

1961–2000 рр. – науково-організаційна робота в Українському науково-дослідному 

інституті економіки і організації сільського господарства (нині – ННЦ «Інститут аграрної 

економіки»). 

Архівні документи висвітлюють роботу О.А. Бугуцького на посадах молодшого і старшого 

наукового співробітника, а згодом – завідувача відділом економіки і організації сільського 

господарства Донецької державної дослідної станції в місті Артемівськ; навчання в аспірантурі 

Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства та ін. 

Нами встановлено, що особова справа вченого складається із 52 документів на 120 сторінках 

рукописного тексту, а не 33, як це указано в наявному переліку особової справи вченого. 

Основну джерельну групу, яка окреслює напрями і визначає зміст  наукової роботи 

академіка О.А. Бугуцького, є його праці, які зберігаються в бібліотеці Національного наукового 

центру «Інституту аграрної економіки» НААН, Національної наукової сільськогосподарської 



8 

 

  

бібліотеки НААН, у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, а також в 

бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Нами проведено систематизацію та контент-аналіз наукових праць О.А. Бугуцького за 8 

напрямами: статистичні та математичні методи в економічних дослідженнях; продуктивність та 

оплата праці в сільському господарстві; собівартість і рентабельність виробництва продукції 

сільського господарства; економічна ефективність та інтенсифікація виробництва аграрної 

продукції; організація та планування виробництва продукції сільського господарства; 

бухгалтерський та статистичний облік у сільському господарстві; теорія аграрної економіки і 

сільськогосподарської статистики; наукові засади сільськогосподарського виробництва. 

Автором запропоновано сутнісні характеристики наукової роботи академіка 

О.А. Бугуцького на тлі професійної реалізації (рис. 1).  

О.А. Бугуцький працював завідувачем Відділу економіки і організації сільського 

господарства Донецької державної дослідної станції (1955–1956 рр.), був аспірантом (1957–

1959 рр.) та молодшим науковим співробітником (1960 р.) Українського науково-дослідного 

інституту економіки і організації сільського господарства.   

З’ясовано взаємозв’язок між теоретико-методологічним зростанням ученого і результатами 

його наукової роботи. Нами виділено два періоди наукової кар’єри О.А. Бугуцького: утвердження 

(1955–1960 рр.) і визнання (1980–2000 рр.), відповідно «інтелектуальні повороти» в науковій 

біографії вченого «Входження в науку» та «Становлення» відносяться до періоду утвердження, а 

«Зростання» й «Зрілості» – до визнання. «Входження в науку» (1955–1960 рр.) вченого відбувався 

в умовах модернізації радянської тоталітарної системи в Україні, коли реформування сільського 

господарства супроводжувалося підвищенням закупівельних цін для колгоспів на м’ясо, молоко, 

масло й зерно у 2–5 рази; освоєнням цілинних земель у Казахстані, що зумовило відтік з України 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; невдалої спроби перейняти успішний досвід США 

(«кукурудзяно-горохова епопея»); передачі техніки з МТС колгоспам. У цей час учений 

досліджував собівартість і рентабельність виробництва продукції сільського господарства, 

економічну ефективність та інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва, організацію та 

планування виробництва продукції сільського господарства, бухгалтерський та статистичний 

облік у галузі. 

Періоди наукової і професійної роботи О.А. Бугуцького 
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Рис. 1. Періодизація наукової роботи О.А. Бугуцького (1955–2000 рр.) 

 

У ході «Становлення» (1961–1979 рр.) вчений досліджував широке коло проблем, а саме: 

статистичні та математичні методи в економічних дослідженнях; продуктивності та оплати праці в 

сільському господарстві; собівартості і рентабельності виробництва продукції сільського 

господарства; економічної ефективності та інтенсифікації виробництва аграрної продукції; 

організації та планування виробництва продукції; бухгалтерського та статистичного обліку у 

сільському господарстві; теорії аграрної економіки і сільськогосподарської статистики; наукові 

засади сільськогосподарського виробництва.  

Інтелектуальне «Зростання» О.А. Бугуцького (1980–1989 рр.) характеризується 

дослідженням проблем поєднання ринкових і централізованих методів управління під час 

реформування господарської системи в країні шляхом широкого впровадження НТП, створення 

нового господарського механізму, підвищення продуктивності праці тощо. 

На «інтелектуальному повороті» «Зрілості» (1990–2000 рр.) учений вивчав проблеми 

приватизації, бартеризації та причини формування тіньової економіки, збільшення зовнішнього 

боргу тощо. 

Третю джерельну групу становлять періодичні видання сільськогосподарського та 

економічного профілю другої половини – кінця ХХ ст.: «Вісник сільськогосподарських наук», 

«Вестник статистики», «Економіка АПК», «Економіка і організація сільськогосподарського 

виробництва», «Кадры сельского хозяйства», «Плановое хозяйство» та ін. У названих виданнях не 

лише друкувалися праці академіка О.А. Бугуцького, а й відображується соціально-економічний, 



10 

 

  

соціокультурний контекст часу – наукової рефлексії вченого, віддзеркалюються особливості 

науково-технічної творчості в радянську добу. 

Отже, наявний комплекс архівних документів, наукових праць О.А. Бугуцького та 

періодичних видань дозволив дослідити найважливіші складники наукової, професійної, 

соціокультурної та історіографічної біографії вченого на тлі соціально-економічних і політичних 

змін другої половини – кінця ХХ ст. 

У підрозділі 1.3. «Методологічна основа дослідження» йдеться про те, що методологічні 

підходи до аналізу розглянутих у роботі проблем визначалися специфікою об’єкта та предмета 

дослідження, його метою і завданнями. Дисертаційне дослідження проводилось на основі 

методологічних принципів (історизму, об’єктивності), які є загальними для всіх галузей історичної 

науки.  

У ході виконання поставлених завдань використовувались методи: загальнонаукові (аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, логічний, узагальнення); специфічно-історичні (проблемно-

хронологічний, порівняльно-історичний, персоніфікації); міждисциплінарні (бібліографічний, 

статистичний, джерелознавчого аналізу й синтезу). 

Отже, дисертаційне дослідження спирається на досягнення вітчизняної та зарубіжної 

історичної науки і спрямоване на об’єктивне та всебічне вивчення задекларованої проблематики, 

враховуючи важливі в концептуальному плані сучасні розробки вчених, їхні теоретичні висновки і 

узагальнення, які сприяли формуванню принципових наукових положень. 

Другий розділ «Найважливіші чинники формування інтелектуальної біографії 

академіка О.А. Бугуцького» складається з трьох підрозділів, у яких в проблемно-хронологічній 

послідовності висвітлюються умови, які сприяли формуванню наукового світогляду 

О.А. Бугуцького, стимулювали обрати в якості досліджень економіку й статистику праці в 

сільському господарстві. 

У підрозділі 2.1. «Входження в науковий простір, становлення вченого» відображено 

визначальні чинники обрання вченим наукового напряму та результати його дослідницької 

роботи.  

У ході дослідження з’ясовано: відсутність в літературі соціально-економічного контенту 

початку 1970-х років чіткого розмежування між економічними категоріями «продуктивність 

праці» й «ефективність праці» спонукала О.А. Бугуцького до обґрунтування численних 

практичних пропозицій з проблеми підвищення ефективності сільськогосподарської праці, яку він 

трактував у двох ракурсах: 1) вужче – ефективність праці та її продуктивність є ідентичними 

категоріями, тому автор називає її «частковою ефективністю праці», яка віддзеркалює рівень 

продуктивності праці в натуральних або вартісних показниках; 2) ширше – «загальна ефективність 

праці», яку він охарактеризував відношенням отриманого результату до затрат праці у 
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виробництві, обслуговуванні та особистому підсобному господарстві (всіх сферах трудової 

діяльності людини). Розкриваючи зміст продуктивності праці, О.А. Бугуцький виділив два її 

аспекти: 1) соціально-економічний та 2) виробничо-технічний. Останній охарактеризував як такий, 

де особливу роль відіграє земля; переплітаються економічні процеси виробництва з природнім 

біологічним процесом відтворення; характеризується сезонним застосуванням праці та широтою 

просторового базису виробництва, що істотно впливають на докладання праці, використання 

робочої сили й техніки. 

Оскільки на початку 1970–х років методика та критерії вибору типу застосовуваного 

аналітичного рівняння для вирівнювання економічних показників виробництва продукції 

сільського господарства не були розроблені, вчений запропонував використання конкретних 

прийомів оцінки. Такими прийомами, які ґрунтувалися на методичних рекомендаціях вченого, 

були: побудова графіка функції, ескіз якої найкращим чином відтворює основну тенденцію 

динамічного ряду, розрахованого за допомогою підібраної формули; визначення близькості 

теоретичної лінії до емпіричної за сумою квадратів відхилень вирівняних членів ряду від 

фактичних значень; розрахунок індексу кореляції, що відображає рівень зв’язку між вирівняними 

та фактичними даними; розрахунок середньої помилки апроксимації, величина якої свідчить про 

адекватність (відповідність) теоретичної лінії емпіричній; оцінка можливості економічної 

інтерпретації отриманих аналітичних формул. 

Результати проведених О.А. Бугуцьким наукових розвідок відносно вибору та практичного 

застосування аналітичних виразів для вирівнювання динамічних рядів прямих та оборотних 

показників продуктивності праці у сільському господарстві та чинників формування їх рівня 

дозволили йому розробити рекомендації по доцільності використання конкретних математичних 

рівнянь (у залежності від цілей аналізу) з метою виявлення тенденцій при обробці: показників, які 

характеризують вихід валової продукції по господарству в цілому, галузі їх окремих видів 

продукції на одиницю затраченого часу, а також зміни урожайності сільськогосподарських 

культур та продуктивності худоби – пряму або параболу другого порядку та ступеневу функцію; 

питомої трудомісткості, собівартості одиниці продукції, затрат праці на гектар посіву та голову 

худоби – параболу другого порядку та ступеневу криву. 

У процесі дослідження встановлено, що О.А. Бугуцький першим на той час зробив спробу 

вирішити складну актуальну проблему, розробивши методику статистичного прогнозування 

продуктивності праці та собівартості продукції сільського господарства за допомогою 

конструювання багатофакторних часових моделей на базі 12–річних даних колгоспів ім. Жданова 

Миронівського району Київської області, довівши, що ефективність використання методів 

соціально-економічної та математичної статистики підвищується при їх комплексному 

застосуванні як при аналізі фактичного стану, так і в розрахунках прогнозних значень показників 
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ефективності праці в сільському господарстві. Окрім того, до важливих здобутків 

О. А. Бугуцького належать розроблені методологічні та методичні підходи щодо вирішення 

проблеми обліку сукупних суспільно необхідних виробничих витрат. 

У підрозділі 2.2. «Наукова, педагогічна, громадська робота О.А. Бугуцького» розкрито 

найважливіші складники інтелектуальної, соціокультурної діяльності вченого. 

О.А. Бугуцький за вагомі результати науково-організаційної роботи був удостоєний 

10 державних нагород, почесних грамот Кабінету Міністрів України з врученням йому пам’ятного 

знака Президії УААН за багаторічну плідну наукову діяльність, вагомий внесок у розроблення 

теоретико-методологічних основ економіки праці, підготовку і становлення школи наукових 

кадрів, а також у зв’язку із 70-річчям від дня народження. 

Проаналізовано форми й методи співпраці академіка О.А. Бугуцького та очолюваних ним 

наукових колективів з виробництвом. Олексій Андрійович Бугуцький був керівником та 

провідним виконавцем практично всіх наукових тематик Інституту аграрної економіки, яка 

стосувалася підвищення продуктивності сільськогосподарської праці в мовах науково-технічного 

прогресу (1980–1984 рр.); підвищення ефективності праці в сільському господарстві УРСР і 

системі АПК (1985–1990 рр.). Окрім того, він брав участь у комплексних дослідженнях з 

узагальнення передового досвіду колгоспів та радгоспів по підвищенню продуктивності 

сільськогосподарської праці та підготовці рекомендацій по його впровадженню в УРСР для 

Держагропрому СРСР спільно з річним координатором ВНІЕСГ; розробці пропозицій по 

підвищенню продуктивності праці в сільському господарстві в системі АПК у тринадцятій 

п'ятирічці та представленні їх у Держплан СРСР й Держагропром СРСР (спільно з ВНІЕСГ); 

підготовці пропозиції по оптимізації затрат живої та уречевленої праці (спільно з ВНІЕСГ); 

прогнозуванні продуктивності праці в суспільному секторі сільського господарства УРСР на 

1991–2010 рр. 

Основними теоретичними розробками й упровадженнями академіка О.А. Бугуцького стали 

вдосконалення методів економічного аналізу продуктивності агарної праці та трудомісткості 

продукції; методичні рекомендації по визначенню показників матеріаломісткості, в якій 

віддзеркалюється минула праця у вартісному виразі; пропозиції планово-економічним та 

сільськогосподарським органам стосовно зниження затрат праці; оптимальні співвідношення 

темпів росту продуктивності праці та її оплати в колгоспах і радгоспах. У цьому плані були 

підготовлені «Методичні рекомендації по визначенню сукупної трудомісткості продукції у 

сільському господарстві» (1984 р.) та «Єдині методичні рекомендації по визначенню сукупних 

затрат праці на виробництво й переробку сільськогосподарської продукції» (1983 р.).  

У звіті Президії Академії на Річному загальному зібранні ВАСГНІЛ 26 березня 1986 р. 

академік А.А. Ніконов серед найбільш значних розробок, виконаних економістами-аграрниками в 
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одинадцятій п’ятирічці, відмітив й розробку цих єдиних рекомендацій, звернувши увагу на те, що 

сукупні трудові оцінки у порівнянні з оцінкою по собівартості дозволяють більш точно 

враховувати реальні витрати виробництва й на їх основі обґрунтовано вирішувати важливі 

проблеми економіки АПК: ефективність виробництва, ціноутворення, регіональне розміщення 

виробництва та інші питання. Згадані методичні пропозиції ґрунтувалися на поглибленому аналізі 

продуктивності праці в колгоспах і радгоспах за допомогою сучасних економічних та статистико-

математичних методів, а також по довгостроковому її прогнозуванню. Особливістю розробленої 

методики довгострокового прогнозування продуктивності аграрної праці полягали в тому, що в ній 

враховувалися не лише ресурсний підхід, але й дія прогресивних явищ у перспективі. Результати 

проведеної роботи з аналізу й прогнозування продуктивності праці були викладені у виданих 

спільно з ВНІЕСГ «Методичних рекомендаціях по аналізу й прогнозуванню продуктивності праці 

у сільському господарстві». За розробленою вченим методикою був складений прогноз 

продуктивності праці у суспільному секторі сільського господарства України на 1991–2010 рр., 

який включено в комплексну програму «Науково-технічний прогрес та його соціально-економічні 

наслідки на 1991–2010 рр. в Україні», схвалений Держагропромом.  

У результаті спільної роботи з ВНІЕСГ та іншими координованими О.А. Бугуцьким 

науковими установами були досягнуті такі результати: Союзним планово-економічним органам 

надані «Пропозиції по підвищенню продуктивності праці у сільському господарстві на період 

1986–1990 рр.»; Держкомпраці УРСР та Держагропрому УРСР надано доповідь-аналіз «Про 

скорочення затрат ручної праці та підвищення її продуктивності в трудомістких галузях сільського 

господарства»; у наукову доповідь ВНІЕСГ на тему «Режим економії робочого часу в 

сільськогосподарських галузях» підготовлена аналітична записка з даної проблеми при 

виробництві кукурудзи, цукрового буряка й молока; Наукова рада з проблем народонаселення й 

відтворення трудового потенціалу АН УРСР розіслала для практичного використання 

зацікавленим відомствам та установам доповідь «Проблеми підвищення ефективності 

сільськогосподарської праці в системі АПК; через ВАСГНІЛ для Відділу сільського господарства 

та харчової промисловості ЦК КПРС представлені пропозиції на тему: «Проблеми підвищення 

продуктивності праці в сільському господарстві УРСР» (грудень, 1986 р.); відповідно «Договору 

про творчу співпрацю» зі Ставищенським РАПС Київської області від 23 травня 1985 р. передано 

для використання доповідь-аналіз на тему «Виявлення резервів та розробка пропозицій по 

підвищенню продуктивності праці в колгоспах Ставищенського району (1987 р.); у співпраці з 

працівниками інших секторів відділу у наукову доповідь-аналіз для директивних та планово-

економічних органів республіки «Економічні передумови стабілізації трудових ресурсів на селі та 

підвищення ефективності їх використання спільно з Н.Х. Вдовиченком, Є.І. Якубою (1988 р.); 

керівним органам республіки представлені «Результати узагальнення формування й 
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функціонування колективної високопродуктивної праці у сільському господарстві УРСР за 

підсумками роботи за 1986–1987 рр.» спільно з В.С. Дієсперовим  та ін. (1988 рік); Всесоюзному 

НДІ економіки та організації сільського господарства передана доповідь-аналіз «Досвід 

досягнення високої продуктивності праці» (на прикладі господарств Гошанського району 

Рівненської області) для представлення Держагропрому СРСР спільно з Н. В. Калинчиком, 

Н. А. Петровським (1988 р.); доповідь на тему «Підвищення продуктивності праці на базі 

комплексної механізації та інтенсивних технологій у тваринництві» представлена в Держагропромі 

УРСР спільно з Н. В. Калинчиком (1988 р.); у загальноінститутській доповіді «Про оренду та 

шляхи подальшого розвитку форм організації у сільськогосподарському виробництві (Погляди та 

пропозиції вчених УкрНДІЕОСГ ім. О. Г. Шліхтера), представленої керівним органам УРСР, 

поміщений розділ «Деякі аспекти соціально-економічного розвитку колгоспно-радгоспного 

виробництва на базі орендних відносин» (спільно з Н. А. Петровським, 1988 р.); на виконання 

постанови Президії ВАСГНІЛ від 19 квітня 1986 р. і Президії НТС Держагропрому від 16 квітня 

1987 р., а також постанови ВАСГНІЛ від 5 травня 1987 р. розроблені «Рекомендації по організації 

та ефективному функціонуванню колективів високопродуктивної праці в сільськогосподарському 

виробництві УРСР», які представлені в ВАСГНІЛ (грудень, 1988 р.; сектор продуктивності праці, 

НОТ і госпрозрахунку) та ін. Результати наведених досліджень були викладені О.А. Бугуцьким 

особисто в Держкомпраці УРСР; Науково-експертній раді Держкомстату УРСР; Науково-технічній 

раді Мінсільгоспу УРСР; Вченій раді Інституту; Президії ВАСГНІЛ; Проблемній раді по 

соціальному розвитку села ВАСГНІЛ; Проблемно-координаційній комісії ВАСГНІЛ; наукових та 

науково-практичних конференціях союзного, республіканського, обласного та районного 

масштабів. 

Окрім того, з’ясовано, що О.А. Бугуцький здійснював безпосередній науковий супровід 

сільськогосподарського виробництва, який полягав у чисельних консультаціях стосовно 

розрахунку синтетичних показників затрат праці – повної та сукупної трудомісткості виробництва 

сільськогосподарської продукції; щорічне представлення в 1–2 господарствах й РАПО різних 

областей УРСР доповідей-аналізу по підвищенню продуктивності аграрної праці; заключення 

договорів про творчу співпрацю (1985 р.) з радгоспом «Русанівський» Броварського району 

Київської області на тему «Аналіз та розробка заходів по підвищенню ефективності праці в 

овочівництві радгоспу»; 1985–1987 рр. – зі Ставищенським районним агропромисловим 

об'єднанням Київської області на тему «Виявлення резервів та розробка пропозицій по 

підвищенню продуктивності праці у колгоспах району»; в радгоспі ім. Ватутіна Вишгородського 

району Київської області проводилася робота по пошуку внутрішньогосподарських резервів 

скорочення затрат живої та уречевленої праці. 

Наукові розробки О.А. Бугуцького і дотепер впроваджуються в господарську практику. Під 
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його керівництвом та при безпосередній участі реалізовано результати дослідження по 

вдосконаленню методів кількісної оцінки діяльності господарств і, як результат, було 

запропоновано систему показників та прийоми визначення економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва із застосуванням статистико-математичних методів. Особливо 

значимими є проведені дослідження вченого з проблем продуктивності та використання праці у 

сільському господарстві. Зокрема, в 1972–1979 рр. ним були запропоновані розробки по 

вдосконаленню використання трудових ресурсів та підвищенню ефективності сукупних затрат 

праці у сільському господарстві. Їх результати викладені в доповідних записках директивним, 

планово-економічним та сільськогосподарським органам і були використані при підготовці 

прийнятих урядом УРСР двох спеціальних постанов. У 1980–1984 рр. в секторі продуктивності 

праці під керівництвом О.А. Бугуцького успішно проводились дослідження за темою державного 

плану – «Пропозиції з підвищення продуктивності сільськогосподарської праці в умовах науково-

технічного прогресу». 

Помітна робота вченого в Національному аграрному університеті, де він читав курс лекцій з 

теорії економічної, соціальної та сільськогосподарської статистики. О.А. Бугуцький підготував 

посібник для студентів вищих навчальних закладів з економічних спеціальностей 

«Сільськогосподарська статистика з основами економічної статистики» (1984 р.) та низку 

навчально-методичних посібників. 

О.А. Бугуцький приймав активну участь в науковому і суспільному житті: був членом низки 

координаційно-методичних рад та спеціалізованих учених рад по захисту кандидатських і 

докторських дисертацій економічних наук (в УкрНДІЕОСГ та КІНГ). В університетах, державних 

установах і організаціях прочитав десятки лекцій на тему «Проблеми ефективності праці в 

основній ланці АПК – сільському господарстві» (таблиця 1). 

Табл. 1 

Лекційна робота О.А. Бугуцького 

Тематика лекцій Кількість 

Народні університети, різного роду установи, організації 36 

Господарства, РАПО 24 

ВУЗи 13 

ВДНГ 14 

Конференції, наради, семінари 29 

Всього 116 
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О.А. Бугуцький брав активну участь у громадському житті науково-дослідного Інституту, де 

тричі обирався до складу місцевого профспілкового комітету, шість разів – він працював членом 

партійного бюро інституту, був керівником теоретичного семінару в просвітницькій мережі. Серед 

видів громадської роботи, якими опікувався О.А. Бугуцький, керівник методологічного семінару: 

«Актуальні проблеми активізації людського чинника в аграрній сфері АПК» в системі політичної 

освіти Інституту; член Науково-експертної ради Держкомітету УРСР; член бюро Наукової ради з 

проблем народонаселення та відтворення трудового потенціалу АН УРСР; член секції з проблем 

кадрів АПК при Президії ВАСГНІЛ; член секції з проблем економіки праці та соціального 

розвитку села галузевого НК з економіки та управління АПК, голова координаційно-методичної 

комісії з «Розробки пропозицій по підвищенню ефективності праці в сільському господарстві та 

соціальному розвитку села»; член спеціалізованих учених рад по захисту дисертацій при 

Київському інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченко та Українському науково-

дослідному інституті економіки і організації сільського господарства ім О. Г. Шліхтера. 

Підрозділ 2.3. «Науковий доробок академіка у галузі аграрної економічної науки» розкриває 

значення теоретичних і прикладних досліджень О.А. Бугуцького для розвитку 

народногосподарського комплексу країни. 

Праці академіка О.А. Бугуцького спрямовані на вдосконалення статистико-математичних 

методів аналізу економічних показників та способів їх розрахунку у сільськогосподарському 

виробництві. Зокрема, О.А. Бугуцький першим серед економістів-аграрників в Україні видав 

книгу «Статистичні методи впливу врожайності, собівартості продукції i продуктивності праці в 

землеробстві» (1964 р.). Помітним попитом й досі користуються його монографії: «Підвищення 

економічної ефективності сільськогосподарського виробництва» (1967 р.), «Продуктивність праці 

в сільському господарстві (методи аналізу і резерви підвищення)» (1970 р.). Актуальними є його 

видання «Урожай і економіка» (1974 р.), «Аналіз економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва» (1976 р.), «Повышение эффективности труда в сельском 

хозяйстве» (1980 р.); «Эффективность использования ресурсов сельскохозяйственного 

производства» (1984 р.), «Повышение производительности труда – ключевая проблема аграрной 

экономики» (1986 р.) й «Економія сукупних затрат праці в сільському господарстві» (1987 р.). 

Уперше в Україні під редакцією вченого-аграрія видано колективну монографію прикладного 

характеру – «Мотивація праці та формування ринку робочої сили» (1993 р.); 40–річчю Інституту 

аграрної економіки УААН присвятив працю «Соціально-трудовий потенціал аграрної економіки» 

(1996 р.); й «Аграрна праця та соціальний розвиток села» (1996 р.), де синтезовано наукові 

здобутки співробітників Відділу соціальної політики та праці по розробці Державної науково-

технічної програми «Продовольство – 95». 

Отже, найвагомішим внеском О.А. Бугуцького в аграрну економічну науку стали системні 
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дослідження суспільних затрат праці, на основі якої було вдосконалено механізм економічного 

регулювання агропромислового комплексу. Науковець вирішив методологічні проблеми 

оцінювання продуктивності праці шляхом встановлення економічного змісту продуктивності 

праці як економічної категорії; визначив індикатори продуктивності праці та її вимірювання; 

виробив принципи співставлення показників продуктивності праці в часі і просторі та ін.  

До наукових активів ученого належать численні фундаментальні дослідження із статистики 

сільськогосподарського виробництва, соціальних проблем зайнятості на селі та ефективності 

використання ресурсів при виробництві продукції сільського господарства. Визнання наукових 

надбань вченого знайшло своє підтвердження в обранні його дійсним членом Академії 

економічних наук України, численних науково-методичних комісій та спеціалізованих рад. Велика 

організаційна і професійна робота вченого сприяла професіоналізації та інституціонуванню 

української аграрно-економічної науки, формуванню сучасної корпорації учених-аграрників 

ХХІ ст. 

У третьому розділі «Наукова школа академіка О.А. Бугуцького» розкриваються 

найважливіші складники наукової школи вченого, а саме: запропоновані ним ідеї, методи, 

пропозиції по розв’язанню актуальних проблем аграрно-промислового комплексу країни; 

інституціональні маркери дослідника – наукові підрозділи, які він очолював, наукові видання, 

науково-просвітницька громадська робота вченого в корпоративному середовищі аграрників-

економістів і т.д. 

У підрозділі 3.1. «Підготовка наукових кадрів» розкрито науково-дослідну роботу з 

аграрної економіки аспірантами вченого. За період 1965–2000 рр. під керівництвом 

О.А. Бугуцького захистилося 52 аспіранти.  

За тематикою досліджень найбільше наукових робіт присвячено продуктивності та оплаті 

праці в сільському господарстві (складає 64 % або 33 од.) По 10 % або 5 здобувачів припадає на 

дослідження: 1) статистичних та математичних методів у економічних дослідженнях; 

2) організацію та планування виробництва продукції сільського господарства; 3) економічної 

ефективності та інтенсифікації виробництва аграрної продукції. 

У підрозділі 3.2. «Провідні напрями досліджень наукової школи академіка О.А. Бугуцького» 

розкриваються дидактичні зв’язки учений-учні, інтелектуальний супровід академіком нових 

напрямів аграрно-економічних досліджень, формування наукових цінностей в рамках авторської 

школи, нової генерації учених-економістів аграрної сфери. В умовах викликів другої половини ХХ 

ст. актуальними напрямами наукових дослідників авторської школи академіка О.А. Бугуцького 

були: ефективність виробництва, ціноутворення, регіональне розміщення виробництва; 

довгострокове прогнозування продуктивності аграрної праці; виявлення резервів підвищення 

продуктивності парці; економічні передумови стабілізації трудових ресурсів на селі; форми 
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організації сільськогосподарського виробництва; орендні відносини; соціальні аспекти розвитку 

села; математико-статистичні методи визначення економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва та ін. 

За період 1984–2000 рр. під керівництвом академіка О.А. Бугуцького захистилося 

5 докторантів: Яремчук І. Г., Ходаківський Є. І., Лишиленко В. І., Купалова Г. І. та Орлатий М. К. 

Аналіз захищених під керівництвом О. А. Бугуцького докторських дисертацій за предметом 

дослідження показав, що здобувачі наукового ступеня доктора економічних наук зосереджували 

першочергову увагу на проблемах продуктивності та оплати праці в сільському господарстві і 

теорії аграрної економіки й сільськогосподарської статистики. 

Отже, академік О.А. Бугуцький – творець вітчизняної наукової школи 

сільськогосподарської статистики, проблем продуктивності та оплати праці на селі. Продуковані 

О.А. Бугуцьким ідеї, методи, концептуальні підходи до розв’язання практичних завдань аграрної 

економіки знайшли продовження в наукових розвідках його учнів, на університетських кафедрах, 

в наукових структурних підрозділах НААН України. Інтелектуальний простір міжособистісних 

комунікацій ученого-аграрія відзначається великою інтенсивністю, що свідчить про динамічність 

наукової школи, відповідність її викликам часу, формування конкурентного інтелектуального 

середовища, на якому базується сучасна аграрна наука. 

У результаті проведеного дослідження на захист виносяться такі висновки і положення: 

1. В сучасному історіографічному полі відсутні узагальнюючі комплексні дослідження із 

задекларованої проблематики, а саме: зроблено лише окремі спроби в цьому напрямі, які носять 

фрагментарний характер. Дотепер поза увагою дослідників залишилися важливі складники 

наукової, професійної, соціокультурної, історіографічної біографії академіка О.А. Бугуцького. 

Джерельна база наукового внеску вченого в розвиток аграрної економіки другої половини – кінця 

ХХ ст. представлена архівними документами, науковими працями вченого, періодичними 

виданнями другої половини – кінця ХХ ст. є репрезентативною і дозволяє відслідкувати 

найважливіші здобутки наукової школи академіка О.А. Бугуцького в умовах «третьої наукової 

революції» (від середини ХХ ст.) та їх вплив на розвиток аграрного сектору економіки. 

Загалом, аналіз історіографічної та джерельної бази дозволяють зробити висновок про 

актуальність і своєчасність появи спеціального наукового дослідження, яке в міждисциплінарному 

ракурсі розкриває багатогранну дослідницьку практику академіка О.А. Бугуцького як ученого в 

галузі аграрної економіки, його унікальні наукові і культурні рефлексії, самопізнання на тлі 

науково-технічного прогресу. 

2. На основі опрацьованих архівних документів, праць ученого, матеріалів журнальної 

публіцистики можна виділити найважливіші періоди наукової рефлексії академіка 

О.А. Бугуцького, а саме: період «Утвердження» (1955–1979 рр.) і «Визнання» (1980–2000 рр.). 



19 

 

  

Окрім того, в окреслених періодах наукової біографії вченого відбувалися «інтелектуальні 

повороти», які визначали актуальні напрями наукових пошуків, тематику дослідницьких практик 

тощо. Так, у періоді утвердження (1955–1979 рр.) слід виділити «інтелектуальні повороти» – 

«Входження в науку» (1955–1960 рр.) і «Становлення» (1961–1979 рр.), а в періоді визнання 

(1980–2000 рр.) – «інтелектуальні повороти» «Зростання» (1980–1989 рр.) і «Зрілості» (1990–

2000 рр.). 

У період «Утвердження» О.А. Бугуцький першочергову увагу в наукових дослідженнях 

приділяв собівартості і рентабельності, економічній спрямованості організації планування 

сільськогосподарського виробництва. Учений запропонував математико-статистичні методи в 

економічних дослідженнях, в розробці наукових засад обліку сільського господарства. 

У 1980–2000 рр. академік О.А. Бугуцький працював над розв’язанням проблем поєднання 

ринкових і централізованих методів управління, створення нового господарського механізму, 

вивчав проблеми приватизації, бартеризації та причин формування тіньової економіки тощо. 

3. Формування наукового світогляду О.А. Бугуцького відбувалося в умовах «третьої 

наукової революції» (від середини ХХ ст.), інтенсифікації сільського господарства, появи 

біотехнологій тощо. В межах марксистської теорії в аграрно-економічній науці наприкінці 1950-х 

років пожвавився методологічний рух, спрямований проти догматизму та сталінської 

вульгаризації економічної науки. Водночас марксистська концепція економічної науки не 

ставилася під сумнів, а соціалістична формація сприймалася як реальне соціально-економічне 

утворення. У цей час найновітнішим внеском ученого в аграрну економічну науку стала 

методологія системного дослідження суспільних затрат праці, на основі якої було вдосконалено 

механізм економічного регулювання агропромислового комплексу. 

У кінці 1980-х рр. спостерігається «другий інтелектуальний ренесанс» (за І.І. Колесник), 

який відбувався на тлі кризи марксистської економічної теорії. Ознакою нового часу стала зміна 

наукової проблематики академіка О.А. Бугуцького, вивчення ним процесів централізації і 

децентралізації в аграрній економічній сфері, процесів бартеризації і приватизації, ефективного 

використання трудових ресурсів в нових соціально-економічних умовах. 

Важливим чинником формування О.А. Бугуцького, як ученого, були теоретико-

методологічні настанови його вчителів – учених-економістів І.І. Лукінова та Й.С. Пасхавера. 

Продовжуючи наукові традиції ученого-статиста Й.С. Пасхавера, О.А. Бугуцький розробив 

методологію аграрної статистики, запровадив її у практику підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів Київського інституту народного господарства. Під впливом наукових ідей академіка 

І.І. Лукінова, О.А. Бугуцький зосередився на пошуку ефективних шляхів економічних 

трансформацій кінця ХХ ст., еволюції економічних систем в умовах економічного і політичного 

плюралізму.  
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4. У ході аналізу наукового доробку О.А. Бугуцького встановлено, що він є одним із 

фундаторів статистико-економічних досліджень в аграрній сфері України, який вперше серед 

вітчизняних учених-аграрників застосував загальну методику соціально-економічної статистики, 

вдосконалив аналіз синтетичних показників у галузі сільського господарства, науково обґрунтував 

систему економічних показників для об’єктивної оцінки діяльності та ефективності 

сільськогосподарського підприємства в цілому та окремих його галузей у контексті соціальної 

політики на селі. З’ясовано, що найбільш істотним внеском вченого в аграрну економічну науку є 

розробка ним методології системного дослідження суспільних затрат праці, на основі якої було 

вдосконалено механізм економічного регулювання агропромислового комплексу. 

Окрім того, провідними напрямами наукових досліджень О.А. Бугуцького були соціально-

трудовий потенціал аграрної економіки; мотивація праці та формування ринку робочої сили; 

підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва; економія сукупних 

затрат праці в сільському господарстві та ін. 

5. Встановлено, що академік О.А. Бугуцький результати своїх наукових досліджень, які 

містили ґрунтовний аналіз реального стану аграрної сфери, запроваджував у різні галузі народного 

господарства з метою підвищення їх ефективності  та конкурентоспроможності. Прикладне 

спрямування мали проведені дослідження з проблем продуктивності праці в сільському 

господарстві. У 1972–1979 рр. ним були запропоновані рекомендації по вдосконаленню 

використання трудових ресурсів та підвищенню ефективності сукупних затрат праці у сільському 

господарстві, результати яких викладені в багатьох доповідних записках директивним, планово-

економічним та сільськогосподарським органам та використані урядом  УРСР в підготовці 

відповідних постанов. 

З метою поліпшення функціонування сільськогосподарського виробництва безпосередньо у 

керованих О.А. Бугуцьким відділах та установах було розроблено практичні рекомендації по 

раціональному використанню трудових ресурсів сільськогосподарського підприємства; оцінці 

кадрового потенціалу АПК після Чорнобильської катастрофи, запропоновано методики 

розрахунку суспільних затрат праці в сільському господарстві; визначення затрат живої та 

уречевленої праці на продукцію сільського господарства в радгоспах та колгоспах; сукупних 

затрат праці в сільському господарстві; здійснено аналіз показників ефективності виробництва в 

колгоспах; ефективності впровадження досягнень науки та передового досвіду в 

сільськогосподарське виробництво, а також було розроблено інструкції, які значною мірою 

полегшили аналітичну роботу сільськогосподарських підприємств і керівних органів в аграрній 

сфері країни, сприяли підвищенню ефективності виробництва продукції сільського господарства 

та використання трудових ресурсів. 

6. Інтелектуальна біографія академіка О.А. Бугуцького – це, насамперед, історія його ідей, 



21 

 

  

методів дослідження в галузі економічної статистики, ефективності сільськогосподарського 

виробництва, раціонального використання трудових ресурсів, науково обґрунтована система 

економічних показників для оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств і т.д.  

Важливим складником горизонтальних наукових зв’язків ученого була його професійна 

діяльність в корпорації вчених, які входили у відділи статистики і обліку УкрНДІЕОСГ (1961–

1971 рр.), трудових ресурсів і аналізу сільськогосподарського виробництва (1972–1979 рр.), 

ефективності праці (1980–1989 рр.), мотивації і ринку праці Інституту аграрної економіки УААН 

(1990–1992 рр.), соціальної політики і праці (1993–2000 рр.) цієї ж наукової установи.  

Професійна біографія академіка О.А. Бугуцького включає два найважливіших періоди: 

утвердження (1955–1979 рр.) та визнання (1980–2000 рр.) і відображує такі важливі віхи життя 

вченого, як входження в наукове товариство, соціалізацію, організаційну роботу в наукових 

підрозділах, формування наукової школи тощо. 

Вертикальна лінія інтелектуальних зв’язків О.А. Бугуцького указує на активне 

наслідування ним наукових традицій учених-економістів І.І. Лукінова, Й.С. Плехавера, що 

сприяло формуванню власної наукової майстерні вченого, механізмів творчості та потужного 

інтелектуального альянсу учнів-послідовників, корпоративного наукового простору в соціумі 

другої половини – кінця ХХ ст. 

7. Академік не лише залишив потужний науковий доробок, а й створив наукову школу 

економічної статистики аграрної сфери. Вона характеризується насамперед: а) продукуванням 

нових наукових ідей і методів в галузі соціально-економічної статистики, оцінки діяльності та 

ефективності сільськогосподарських підприємств, системної оцінки суспільних затрат праці, 

механізмів економічного регулювання агропромислового комплексу та ін.; б) інституціональними 

вимірами: науковою і організаційною роботою вченого в структурних підрозділах НААН України, 

навчально-науковою, педагогічною діяльністю в Київському інституті народного господарства 

ім. Д.С. Коротченка (тепер КНЕУ імені Вадима Гетьмана), у співпраці з редакційними колегіями 

профільних наукових видань «Вісник сільськогосподарських наук», «Економіка і організація 

сільського господарства», «Вопросы экономики» та ін.; в) формуванням простору 

міжособистісних комунікацій ученого-економіста в корпоративному середовищі дослідників 

аграрної сфери. Йдеться насамперед про інтенсивні наукові контакти з відомими вченими-

економістами І.І. Лукіновим і Й.С. Пасхавером, а також В.Г. Андрійчуком, М.А. Голиком, 

М.І. Кісілем, В.В. Прядком, П.Т. Саблуком, О.М. Шничаком та ін. Наукові горизонтальні 

комунікації між вченими забезпечували інтелектуальне суперництво, корпоративну конкуренцію, 

сприяли формуванню молодої генерації дослідників аграрної економіки. 

Під керівництвом академіка О.А. Бугуцького захищено 52 кандидатські дисертації, з яких 

64% присвячені проблемам оплати праці в сільському господарстві, а решта – статистичним і 
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математичним методам в економічних дослідженнях, організації і ефективності 

сільськогосподарського виробництва, пошукам шляхів підвищення виробництва, продуктивності 

праці в аграрному секторі економіки та ін. 

Академік О.А. Бугуцький забезпечував науковий супровід докторантів Г.І. Купалова, 

В.І. Лишеленка, М.К. Орлатого, Є.І. Ходаківського, І.Г. Яремчука. Провідною тематикою їхніх 

досліджень була продуктивність праці в сільському господарстві, питання теорії аграрної 

економіки та сільськогосподарської статистики. 

У рамках наукової школи академіка О.А. Бугуцького сформувалася партнерська співпраця 

учених-економістів аграрної сфери, а її лідер мобілізував дослідницькі практики на розв’язання 

актуальних народногосподарських завдань другої половини – кінця ХХ ст. 

8. Результати наукових досліджень професійної, наукової, соціокультурної біографії 

академіка О.А. Бугуцького розкривають нові горизонти наукових пошуків, а саме: на сучасні 

дослідницькі практики чекають проблеми взаємодії, конкуренції наукових шкіл аграрної 

економіки; питання кар’єрного зростання вчених в умовах партійного монополізму в науці; 

з’ясування образу вченого-аграрника радянської і пострадянської епох на тлі соціально-

економічних трансформацій другої половини – кінця ХХ ст. 

За даною проблематикою потребують наукового з’ясування механізми творчості вчених, їх 

ментальності – соціально-культурні уявлення про час і простір, в якому вони жили та здійснювали 

науковий пошук. 

Заслуговує на окреме дослідження повсякденне життя учених-аграрників, їхні буденні 

практики, мікроісторичні ситуації, які складають світ людини в «усіх його зрізах і площинах» (за 

І.І. Колесник). Потребує наукового вирішення проблема «інтелектуального побуту» вченого – 

міжособистісних зв’язків, професійних і партнерських взаємовпливів, що відбиває «внутрішнє 

життя» аграрно-економічної науки другої половини – кінця ХХ ст. і т.д. 
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вченого, організатора аграрної науки в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

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

університеті імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2015. 

Дисертаційна робота є системним науковим історичним дослідженням, у якому на основі 

аналізу комплексу репрезентативних джерел визначено основні теоретичні розробки й конкретний 

практичний внесок О.А. Бугуцького в розвиток вітчизняної аграрної економіки та визначено 

чинники формування наукового світогляду О.А. Бугуцького як дослідника й особистості. 

Встановлено форми і методи співпраці безпосередньо О.А. Бугуцького та очолюваних ним 

наукових колективів з сільськогосподарським виробництвом. 

Висвітлено науково-організаційну та науково-просвітницьку діяльність вченого. З’ясовано 

сутність, характер й особливості системного дослідження наукових явищ в економічній науці. 

Поглиблено розуміння наукових мотивацій академіка як організатора дослідницьких напрямів в 

очолюваних ним наукових колективах. Установлено особистісні виміри вченого в розгортанні 

прикладних наукових  досліджень у відповідь на виклики часу. 
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У ході аналізу наукової спадщини видатного вченого економіста-аграрія О.А. Бугуцького 

встановлено, що він є одним із фундаторів статистико-економічних досліджень в аграрній сфері 

України, який вперше серед вітчизняних учених використав загальну методику соціально-

економічної статистики, вдосконалив аналіз синтетичних показників у галузі сільського 

господарства, науково обґрунтував систему економічних показників для об’єктивної оцінки 

діяльності та ефективності як сільськогосподарського підприємства в цілому, так і окремих його 

галузей у контексті соціальної політики на селі. 

На основі аналітико-синтетичного вивчення опублікованих та вперше уведених до наукового 

обігу архівних документів, які відображають різні аспекти наукової роботи О.А. Бугуцького, 

досліджено пріоритетні напрями дослідницьких практик ученого, його просвітницьку місію.  

Ключові слова: О. А. Бугуцький, статистико-економічні дослідження, аграрна статистика, 

методологія системного дослідження суспільних затрат праці, соціальна політика, ринок праці.  

 

АННОТАЦИЯ 

Павлушко Ю.И. Академик А.А. Бугуцкий (1929–2000 гг.): интеллектуальная 

биография ученого, организатора аграрной науки в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.07 – история науки и техники. – ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный 

педагогический университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2015. 

Диссертация является системным научным историческим исследованием, в котором на 

основе анализа комплекса репрезентативных источников определены основные теоретические 

разработки и конкретный практический вклад А.А. Бугуцкого в развитие отечественной аграрной 

экономики, определены факторы формирования научного мировоззрения А.А. Бугуцкого как 

исследователя и личности. Установлены формы и методы сотрудничества непосредственно 

А.А. Бугуцкого и возглавляемых им научных коллективов с сельскохозяйственным 

производством. 

Выявлено, что в исторической научной литературе отсутствует комплексное исследование 

научной биографии ученого, кратко и фрагментарно воссоздано сведения по отдельным периодам, 

в частности, становление его научного мировоззрения, научные труды не систематизированы. 

Установлено, что в начале научного пути для аграрно-экономической науки благодаря 

сосредоточению на стратегически важных проблемах сельского хозяйства и их научно-

прикладной сущности ученым получено оригинальные результаты, которые расширяют границы 

процессов и явлений, которые исследуются в области сельскохозяйственной науки, обогащают их, 

открывают новые направления исследований. 

По результатам исследования, в зависимости от научных достижений А.А. Бугуцкого, 
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выделены основные периоды его деятельности: 

1) вхождение в науку (1956–1960 гг.) – охватывает первые несколько лет научной 

деятельности, включающие подготовку и защиту кандидатской диссертации и публикацию целого 

ряда научных трудов; 

2) становление (1961–1979 гг.) – расширение границ научных интересов и углубление 

исследовательских практик. Научными вехами данного периода стали первые опубликованные 

среди экономистов-аграрников в Украине книги «Статистические методы воздействия 

урожайности, себестоимости продукции и производительности труда в земледелии», монографии, 

которые пользуются большим спросом и сейчас «Повышение экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства» и «Производительность труда в сельском хозяйстве 

(методы анализа и резервы повышения)». Наблюдается процесс становления А.А. Бугуцкого в 

1972–1979 гг. как признанного исследователя в области аграрной экономики. Вехами этого 

«интеллектуального поворота» являются оригинальные издания «Урожай и экономика» и «Анализ 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства». 

3) рост академика А.А. Бугуцкого в научной среде как выдающегося ученого аграрно-

экономического профиля (1980–1989 гг.). Научными вехами этого этапа стали «Повышение 

эффективности труда в сельском хозяйстве», «Эффективность использования ресурсов 

сельскохозяйственного производства», «Повышение производительности труда – ключевая 

проблема аграрной экономики» и«Экономия совокупных затрат труда в сельском хозяйстве ». 

4) зрелость (1990–2000 гг.) – достижение ученым высот экономической науки. Научными 

вехами этого периода является впервые опубликована в Украине под редакцией ученого в 

соавторстве монографии прикладного характера «Мотивация труда и формирования рынка 

рабочей силы» и двух в модерном стиле: «Социально-трудовой потенциал аграрной экономики» и 

«Аграрная работа и социальное развитие села». 

Определены основные теоретические разработки и конкретный практический вклад 

А.А. Бугуцкого в развитие отечественной аграрной экономики в период получения им научных 

степеней кандидата и доктора экономических наук. Выяснены факторы, которые, как считал 

ученый, способствуют решению методологических проблем оценки производительности труда. 

Установлено, что односторонний характер (сосредоточение на теоретических основах и расчетных 

алгоритмах) применяемых в исследовании отрасли сельского хозяйства математических методов 

статистики в начале 70–х годов ХХ века стал решающим фактором для увязки А.А. Бугуцким 

теоретических основ с расчетными алгоритмами с целью оценки эффективности 

сельскохозяйственного труда; определены проблемы, которые при этом были решены 

Установлено, что научные доклады для руководящих органов академик А.А. Бугуцкий 

широко использовал в научно-организационной работе по результатам своих наиболее актуальных 
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и важных тематических исследований, содержащих подробный анализ реального состояния 

аграрной сферы и рекомендации по улучшению различных ее отраслей, к подготовке которых 

привлекались практически все исполнители научной темы или проблемы возглавляемого им 

отдела. 

Особое практическое значение имеют проводимые исследования ученого по проблемам 

производительности и использования труда в сельском хозяйстве. В частности, за 1972–1979 гг. 

им осуществлены разработки по совершенствованию использования трудовых ресурсов и 

повышению эффективности совокупных затрат труда в сельском хозяйстве, результаты которых 

изложены в многочисленных докладных записках директивным, планово-экономическим и 

сельскохозяйственным органам и использованы при подготовке принятых Республиканским 

правительством двух специальных постановлений по этому поводу. 

Для улучшения функционирования сельскохозяйственного производства непосредственно 

в управляемых А.А. Бугуцким отделах и учреждениях, где он работал, единолично и в 

сотрудничестве с другими учреждениями разработаны: 1) практические рекомендации (по 

рациональному использованию трудовых ресурсов сельскохозяйственного предприятия; оценке 

кадрового потенциала АПК после Чернобыльской катастрофы), методики (по расчету 

общественных затрат труда в сельском хозяйстве, их уровня и структуры; определению затрат 

живого и овеществленного труда при производстве продукции сельского хозяйства в совхозах и 

колхозах; определению и анализе совокупных затрат труда в сельском хозяйстве: размноженный 

доклад на заседании научно-экспертного координационного Совета ЦСУ УССР 30 марта 1978 г.; 

определению и анализе показателей эффективности производства в колхозах; определению 

экономической эффективности внедрения достижений науки и передового опыта в 

сельскохозяйственное производство); 3) инструкции, которые в значительной степени облегчили 

аналитическую работу сельскохозяйственных предприятий и руководящих органов в аграрной 

сфере страны, способствовали повышению эффективности производства продукции сельского 

хозяйства и использования трудовых ресурсов. 

Исследовано научно-организационную и научно-просветительскую деятельность академика 

А.А. Бугуцкого. Проанализированы формы и методы сотрудничества ученого непосредственно и 

возглавляемых им научных коллективов с производством. Развито сущность, характер и 

особенности системного обеспечения научно-исторических экономических исследований. 

Углубленно понимание организационно-обеспечивающих умений и способностей академика как 

организатора науки, руководителя возглавляемых им научных коллективов на основе личного 

примера и ответственности за выполнение порученной работы. 

Проанализировано научное наследие выдающегося ученого экономиста-агрария 

А.А. Бугуцкого. Установлено, что профессор А.А. Бугуцкий (1929–2000 гг.) является одним из 
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основателей статистико-экономических исследований в аграрной сфере Украины, который 

впервые среди отечественных ученых-аграриев использовал общую методику социально-

экономической статистики, усовершенствовал анализ синтетических показателей в области 

сельского хозяйства, научно обосновал систему экономических показателей для объективной 

оценки деятельности и эффективности как сельскохозяйственного предприятия в целом и по 

отдельных его отраслях, сельскохозяйственных культурах (видах животных) в контексте 

социальной политики на селе. 

Ключевые слова: А.А. Бугуцкий, статистико-экономические исследования, аграрная 

статистика, методология системного исследования общественных затрат труда, социальная 

политика, рынок труда. 

 

ANNOTATION 

Pavlushko Y.I. Academician O. Buhutskiy (1929–2000): intellectual biography of the 

scientist, organizer of agricultural science in Ukraine. – Manuscript. 

Dissertation for the Candidate of historical science degree in specialty 07.00.07 – History of 

Science and Technics. – State Institution of higner education «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy 

Skovoroda State Pedagogical University». – Pereyaslav-Khmelnytsky, 2015. 

The thesis is a systematic scientific historical research that based on the analysis of complex 

representational sources of the main theoretical developments and specific practical contribution of in the 

development of national agricultural economy. The factors in the formation of O. Buhutskiy’s scientific 

outlook as a researcher and personality are identified. The forms and methods of cooperation with the 

production directly to the scientist and research teams that were led by him are established. 

Scientific-organizational and scientific-educational activities of the scientist are analyzed. The 

essence, nature and characteristics of the system providing of scientific and historical researches in 

economics are shown. Academic skills and abilities as an organizer of science, head of scientific 

collectives are presented by the example and responsibility for the execution of assigned work. 

The scientific heritage of outstanding scientist, agrarian economist O. Bugutskiy is analyzed. It 

was found that he is one of  the founders of statistical and economic studies in the agrarian sector of 

Ukraine, who was the first among domestic agricultural scientists used a common methodology of socio-

economic statistics, improved the analysis of synthetic indicators for agriculture, scientifically proved the 

system of economic indicators for an objective assessment of the activity and efficiency of the 

agricultural enterprise as a whole and its individual sectors, crops (species of animals) in the context of 

social policy in the village. 

On the basis of analytic-synthetic study of published and first introduced to the scientific use the 

archival sources that reflected O. Buhutskiy’s activity aspects, the specificity of his work in different 
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directions of science and educational field are investigated. 

Key words: O. Buhutskiy, statistical and economic studies, agricultural statistics, the 

methodology of system research of labor social costs, social policy, labor market. 

 


