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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Соціально-економічне, культурно-просвітницьке 

відродження України потребує всебічного і повноцінного висвітлення всіх етапів її 

інтелектуального поступу. Історично склалося, що сільське господарство було і 

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

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

наукового супроводу годі й говорити про динамічний розвиток аграрного 

виробництва і, що найголовніше, продовольчу безпеку та стабільність процесу 

державотворення. Сільськогосподарська дослідна справа, як один із ключових 

чинників галузевої науки і сучасного природознавства, теоретико-методологічно й 

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

трансформаційних перетворень під впливом різних систем влади, що панували на 

українських теренах. З різних причин, насамперед політичного характеру, внесок 

окремих вітчизняних інституцій та українських учених у становлення і розвиток 

галузевого експериментаторства, незважаючи на його світовий вимір, не знайшов 

належного наукового осмислення в сучасних дослідницьких практиках. Йдеться 

передусім про структуризацію аграрного дослідництва, еволюцію наукової думки, 

персоніфікований вимір наукових розробок. 

Сьогодні в пошуку організаційних основ подальшого функціонування 

академічної галузевої науки актуальним стає вивчення історичного досвіду розвитку 

сільськогосподарської дослідної справи на українських землях як в імперську добу з 

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

колективною та кооперативною формами власності. Історичний досвід минулого 

допоможе уникнути помилок на сучасному етапі розвитку євроінтеграційних 

процесів в Україні. Йдеться насамперед про систему державної підтримки ведення 

галузевого дослідництва — правову та бюджетну. Чималий інтерес становить 

організація системи наукового забезпечення на регіональному рівні, на рівні 

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

взаємопов’язане функціонування галузевої науки і освіти, що забезпечують процес 

дослідництва. Усе зазначене зумовило актуальність дисертаційного дослідження та 

розроблення відповідних пропозицій щодо організаційної моделі побудови 

сільськогосподарської дослідної справи в сучасних умовах її реформування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалася відповідно до напряму наукових досліджень Інституту історії 

аграрної науки, освіти і техніки Національної наукової сільськогосподарської 

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

та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні» (номер державної 

реєстрації 0102U001526), «Розробити науково-організаційні та концептуальні 

основи становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні: 

теоретико-методологічні, історико-наукознавчі, біографічні та джерелознавчі 

аспекти дослідження» (номер державної реєстрації 0114U001207), «Науково-

організаційні та регулятивні засади інноваційної діяльності в системі аграрної 

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

аспекти дослідження (номер державної реєстрації 0116U002102), «Методологічні та 
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організаційні засади управління системою інноваційно-інвестиційного розвитку 

аграрної науки: історико-концептуальний аспект» (номер державної реєстрації 

0116U002103).  

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у проведенні цілісного 

історико-наукового аналізу започаткування, становлення, структуризації, 

інституціоналізації та подальшого розвитку сільськогосподарської дослідної справи 

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

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

сільськогосподарській дослідній справі з огляду на відповідні виклики часу. 

Для досягнення мети передбачено вирішення таких основних завдань: 

– визначити рівень наукового опрацювання поставленої проблеми та напрями 

її подальшого розроблення; охарактеризувати джерелознавчий потенціал і 

методологічні засади наукового пошуку; 

– обґрунтувати визнання сільськогосподарської дослідної справи як галузі 

знань та її організації на основі тлумачення сенсів, понять та визначень; 

– відтворити еволюційний поступ наукового супроводу вітчизняного 

сільського господарства на тлі історичних епох; 

– проаналізувати особливості формування державної політики регулювання 

розвитку аграрної галузі, умовні моделі її практичного застосування; 

– розкрити особливості наукових концептів аграрного дослідництва як галузі 

знань, його теоретико-практичне застосування; 

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

методологічних основ організаційних моделей ведення вітчизняної 

сільськогосподарської дослідної справи; 

– з’ясувати передумови зародження сільськогосподарської дослідної справи на 

українських теренах та окреслити їх місце і роль у загальній періодизації 

еволюційного процесу; 

– охарактеризувати особливості становлення і діяльності перших 

координаційних центрів наукового забезпечення сільського господарства на теренах 

України; 

– удосконалити авторську періодизацію розвитку сільськогосподарської 

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

освіти; 

– відстежити наукову проблематику та ресурсне забезпечення 

сільськогосподарської дослідної справи в роки незалежності Української держави; 

– розкрити персоніфікований внесок вітчизняних учених у становлення 

сільськогосподарської дослідної справи на українських землях, їхнє інтелектуальне 

співтовариство та мотиви наукової творчості; 

– сформулювати власну модель ведення сільськогосподарської дослідної 

справи в Україні на тлі викликів ХХІ ст.; 

– розкрити періодизаційну специфіку організаційної побудови 

сільськогосподарської дослідної справи на Кримському півострові; 
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– окреслити коло питань, які заслуговують на подальше дослідження з 

урахуванням історичного досвіду та сучасних потреб реформування наукової сфери 

в ХХІ ст. 

Об’єкт дослідження — багатоплановий процес розвитку 

сільськогосподарської дослідної справи на теренах України впродовж другої 

половини ХІХ — початку ХХІ ст. на тлі соціально-економічних і політичних змін та 

цивілізаційних викликів різних епох.  

Предмет дослідження — концептуальні науково-організаційні, методологічні 

чинники та понятійні форми зародження, становлення й подальшого розвитку 

вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи у процесі її структурування, 

виокремлення інтелектуальної корпорації учених-аграрників, формування 

специфічного соціокультурного середовища для реалізації ідей-стратегій аграрного 

виробництва. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину ХІХ — початок 

ХХІ ст. — період зародження і розвитку сільськогосподарської дослідної справи на 

теренах України. При висвітленні окремих аспектів проблеми необхідно було 

звернутися до попередніх років. Встановлення окреслених хронологічних меж 

зумовлено провідною ідеєю дослідницького пошуку — відтворенням характерних 

тенденцій поступального розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної 

справи як галузі знань та її організації. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію України та її 

адміністративні кордони відповідно до тогочасних і сучасних адміністративно-

територіальних меж у складі Російської імперії, СРСР і незалежної Української 

держави. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічні засади дослідження 

ґрунтуються на широкому використанні принципів наукового пошуку: історизму, 

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

забезпечують цілісність і всебічність урахування важливих аспектів еволюційного 

поступу вітчизняного аграрного дослідництва. Застосовано систему 

взаємодоповнюючих методів: загальнонаукових (аналіз, синтез, системний, 

логічний, класифікація, типологізація), міждисциплінарних (структурно-

системний), власне історичних (проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, 

періодизації, персоніфікації, ретроспективний). Велику увагу приділено методам 

історіографічного, джерелознавчого, архівознавчого і термінологічного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що робота є першим у вітчизняній історіографії науковим 

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

організаційних основ сільськогосподарської дослідної справи на теренах України 

впродовж другої половини ХІХ — початку ХХІ ст. 

У результаті виконаного дослідження вперше:  

– охарактеризовано сутнісні особливості історіографічного простору 

дослідницьких проблем і практики розвитку сільськогосподарської дослідної справи 

на теренах України другої половини ХІХ — початку ХХІ ст.;  
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– виявлено, проаналізовано та введено до наукового обігу широке коло 

документів, які розкривають найважливіші етапи процесу галузевого дослідництва, 

чинники його науково-організаційного зростання; 

– закладено теоретичні і методологічні основи становлення нового наукового 

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

відомих українських учених-аграріїв та окремих подій; 

– утвердження сільськогосподарської дослідної справи розглядається крізь 

призму термінологічного аналізу еволюції понять і визначень, суспільно-політичних 

і соціально-економічних чинників її становлення і державного регулювання; 

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

формалізоване становлення сільськогосподарської дослідної справи в Україні в лоні 

природничих дисциплін як галузі знань та організації;  

– доведено, що Сільськогосподарський учений (науковий) комітет України 

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

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

становлять організаційну основу сучасної галузевої академії; 

– відтворено перелік галузевих наукових інституцій, які функціонували на 

українських землях до 1917 р., організаційну побудову галузевих інституцій за часів 

німецької окупації України (1941–1944) та встановлено факт функціонування 

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

– запропоновано вдосконалену періодизацію тріади компонентів еволюції 

аграрної науки і дослідної справи України — сільського господарства, 

сільськогосподарської освіти та, власне, дослідництва; на основі синтезу 

узагальнень явищ теоретичного, науково-методологічного й політичного характеру 

сформовано авторське бачення функціональності взаємодоповнюючих структур 

вітчизняної академічної галузевої науки; запропоновано власну модель ведення 

сільськогосподарської дослідної справи в Україні. 

Удосконалено: 

– методологічні засади диференціації еволюційного поступу вітчизняної 

сільськогосподарської дослідної справи, виокремлено її умовні моделі практичного 

застосування; 

– змістове наповнення науково-організаційних засад функціонування 

галузевого дослідництва з визначенням внутрішніх та зовнішніх взаємовпливів; 

– систематизацію наукового знання з історії розвитку аграрної науки в Україні 

через конкретизацію персоніфікованого внеску вчених у становлення 

сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань та організації.  

Набули подальшого розвитку: 

– напрям дослідної роботи з проблем історії заснування і діяльності наукових 

установ аграрного профілю на різних етапах державотворчих процесів, а також 

відтворення наукового спадку учених-аграріїв як базового потенціалу української 

нації; 

– методологічні засади визначення сутнісних особливостей розвитку, рівня 

ефективності галузевого експериментаторства з метою розроблення та реалізації 

інноваційних проектів; 
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– створення концептуальних основ та моделей галузевого дослідництва в 

Україні. 

Практичне значення одержаних результатів визначається 

сформульованими положеннями щодо особливостей функціонування 

сільськогосподарської дослідної справи на теренах України впродовж другої 

половини ХІХ — початку ХХІ ст. Теоретичні положення, висновки, узагальнення 

можуть бути використані при підготовці комплексних праць з історії аграрного 

дослідництва, енциклопедій і біобібліографічних довідників; розробленні 

пріоритетних напрямів подальшого розвитку агропромислового комплексу України 

та оптимізації системи його наукового забезпечення. Результати дослідження 

рекомендовано використовувати у навчальному процесі при викладанні курсів 

історії України, історії аграрної науки, історії науки і техніки, а також при 

підготовці підручників та навчальних посібників з різних напрямів аграрної науки. 

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні наукової концепції 

дисертаційного дослідження, мети і задач, джерелознавчого та теоретико-

методологічного інструментарію. Особистим внеском є з’ясування теоретичних і 

наукових положень дисертаційної роботи, узагальнюючих висновків, авторських 

суджень і пропозицій, що виносяться на захист. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

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

семінарі «Актуальні проблеми історії аграрної науки півдня України» (2000, 

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

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

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

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

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

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

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

ґрунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на 

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

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

Петербург), V міжрегіон. наук. конф. «Актуальні питання історії України, 

всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки» (27 черв. 2007 р., м. Луганськ), 

ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологічні проблеми садівництва та інтродукції 

рослин» (13–18 жовт. 2008 р., м. Ялта), ІІ міжнар. наук. конф. «Актуальні питання 

вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки» (29 квіт. 

2009 р., м. Луганськ), ХІ Всеукр. наук. конф. «Актуальні питання історії науки і 

техніки» (7–9 жовт. 2010 р., м. Київ), VI Всеукр. конф. молодих учених та 

спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» (27 трав. 2011 р., м. Київ), 

Міжнар. наук.-практ. конф. «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» 

(16–18 берез. 2011 р., м. Кам.-Под.), ХVІІ Всеукр. наук. конф. молодих істориків 

науки, техніки та освіти «Пріоритети української науки і техніки» (20 квіт. 2012 р., 

м. Київ), IX міжнар. наук.-практ. конф. «Науковий потенціал світу — 2013» (17–

25 верес. 2013 р., м. Софія), ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Зоотехнічна наука: 
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історія, проблеми, перспективи» (22–24 трав. 2013 р., м. Кам.-Под.), ХVІІІ Всеукр. 

наук. конф. молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів (26 квіт. 

2013 р., м. Київ), Міжнар. наук.-практ. семінарі, присвяч. 130-річчю виходу книги 

проф. В.В. Докучаєва «Російський чорнозем» і появі с.-г. дослід. справи як галузі 

знань (10 груд. 2013 р., м. Київ), Круглому столі «В.І. Сазанов — розбудовник 

вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи та громадянин» (28 листоп. 

2014 р., м. Полтава), X міжнар. наук.-практ. конф. «Прикладні наукові новини — 

2014» (27 черв. — 5 серп. 2014 р., м. Прага), Круглому столі «Професор 

В.О. Поггенполь — учений, метеоролог, фенолог, кліматолог, викладач, інспектор 

Уманського училища землеробства і садівництва» (18 верес. 2014 р., м. Умань), 

ХІХ Всеукр. наук. конф. молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, 

присвяч. 95-річному ювілею Нац. акад. наук України (18 квіт. 2014 р., м. Київ), 

Х міжнар. наук.-практ. конф. «Новини і науковий прогрес — 2014» (17–25 серп. 

2014 р., м. Софія), X міжнар. наук.-практ. конф. «Науковий простір Європи — 2014» 

(07–15 квіт. 2014 р., м. Перемишль), Наук. конф. «Розвиток сталого зростання. 

Проф. Міхай Шарварі 70 років» (21 листоп. 2014 р., м. Дебрецен), X міжнар. наук.-

практ. конф. «Тенденції сучасної науки — 2014» (30 трав. — 7 черв. 2014 р., 

м. Шеффілд), X міжнар. наук.-практ. конф. «Наука: теорія і практика — 2014» (7–

15 серп. 2014 р., м. Перемишль), X міжнар. наук.-практ. конф. «Європейська наука 

XXI ст. — 2014» (7–15 трав. 2014 р., м. Перемишль), X міжнар. наук.-практ. конф. 

«Актуальні проблеми сучасної науки – 2014» (7–15 черв. 2014 р., м. Перемишль), 

Х міжнар. наук.-практ. конф. «Динаміка сучасної науки — 2015» (17–25 лип. 

2014 р., м. Софія), IХ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, 

науки і техніки в Україні» (22 трав. 2014 р., м. Київ), X міжнар. наук.-практ. конф. 

«Створення науки — 2014» (22–30 лип. 2014 р., м. Прага), ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю «Науковий діалог «Схід–Захід»» (7 черв. 2014 р., м. Кам.-

Под.), XI міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи світової науки — 2014» (30 

лип. — 7 серп. 2014 р., м. Шеффілд), Х міжнар. наук.-практ. конф. «Ключові 

питання сучасної науки — 2014» (17–25 квіт. 2014 р., м. Софія), X міжнар. наук.-

практ. конф. «Створення сучасної науки — 2014» (27 верес. — 30 жовт. 2014 р., 

м. Прага), X міжнар. наук.-практ. конф. «Поточне просвітництво — 2014» (27–

30 черв. 2014 р., м. Прага), Х міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні дослідження і 

розвиток — 2014» (17–25 січ. 2014 р. м. Софія), Х міжнар. наук.-практ. конф. 

«Новітні досягнення європейської науки — 2014» (17–25 черв. 2014 р., м. Софія), 

X міжнар. наук.-практ. конф. «Основні аспекти наукової діяльності — 2015» (7–

15 січ. 2015 р., м. Перемишль), міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання 

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

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 

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

фахових виданнях, визначених Міністерством освіти і науки України, з них 4 статті 

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

конференцій, 28 праць, які додатково висвітлюють наукові результати. 

Структура дисертації підпорядкована меті та дослідницьким завданням, 

зорієнтована на комплексне розкриття взаємодоповнюючих аспектів, сукупність 
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яких об’єднана предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, 

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

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

викладено на 407 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі розкрито актуальність проблеми, наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів, відповідність науковим програмам; обґрунтовано 

мету, задачі, об’єкт і предмет, хронологічні й територіальні межі та методи 

дослідження; наведено інформацію про особистий внесок здобувача, апробацію 

результатів і структуру дисертації. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» здійснено історіографічний аналіз наукових напрацювань із 

зазначеної проблеми, систематизовано джерельну базу та обґрунтовано методологію 

дослідження.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблеми» з’ясовано особливості 

формування знань з проблеми розвитку сільськогосподарської дослідної справи на 

теренах України другої половини ХІХ — початку ХХІ ст., що дало змогу відтворити 

цілісну картину еволюції наукової думки в історіографічному просторі та визначити 

основні напрями подальшого поглибленого дослідження. 

Наявні історіографічні напрацювання з проблеми дослідження умовно 

розподілено на групи за різними напрямами наукових пошуків і поєднано у три 

хронологічних періоди: імперський, радянський та доби незалежності України. 

Кожен з цих періодів має характерні особливості щодо теоретико-методологічного 

наповнення, науково-організаційних принципів та практичного використання. 

Основні групи наукових праць висвітлюють такі складові: 1) становлення й 

подальший розвиток сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань та її 

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

3) теоретико-методологічні засади розвитку галузевих напрямів дослідництва; 

4) регіональні особливості наукового супроводу ведення сільського господарства. 

Розпочинає історіографічний екскурс з проблеми еволюційного поступу 

галузевого дослідництва серія публікацій, насамперед у статистичних збірниках 

В.І. Ковалевського1, в якій відображено діяльність нечисленних галузевих дослідних 

інституцій в 70–90-х роках ХІХ ст. У статті О. Клеппера контекстово розкрито 

процес відпрацювання типів дослідних установ у країні впродовж ХІХ ст. від 

контрольних або спеціально-наукових до французького аналогу — науково-

практичних2. У першому десятилітті ХХ ст. з’являються наукові праці, в яких 

                                           
1 Ковалевский В. Значение агрономических станций для успехов сельского хозяйства. Знание. 1877. 

№ 1 (январь). С. 24–42; Производительные силы России. Краткая характеристика различных отраслей 

труда – соответственно классификации выставки (сост. под общ. ред. В.И. Ковалевского). Санкт-

Петербург : Тип. А. Ленферта, И. Гольдберга, «Экономическая», 1896. С. 75–86. 
2 Клеппер А. Сельскохозяйственные опытные станции и поля. Земледелие. 1897. № 11. С. 221–223; 

№ 13. С. 263–265; № 14. С. 286–287; № 15. С. 304–305. 
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побіжно аналізується зародження дослідництва як організації на теренах України3. Цю 

проблематику в подальшому було розвинено в публікаціях таких учених, як В.В. Вінер, 

Б.К. Єнкен та М.М. Вольф4. Автори в них висвітлюють функціонування вітчизняних 

дослідних інституцій в різні періоди їх діяльності, наводять, зокрема, робочі 

програми досліджень, а також основні здобутки у сфері наукового супроводу 

ведення сільського господарства.  

Встановлено, що в історіографічних напрацюваннях початку радянського 

періоду домінує пошук методологічних і науково-організаційних засад розвитку 

сільськогосподарської дослідної справи (В.В. Вінер, І. Ахінсон, С.О. Захаров, 

О.К. Філіповський, М.К. Недокучаєв та ін.)5. Здебільшого це курси лекцій та 

спеціалізовані підручники, в яких міститься інформація про дослідні установи, які 

функціонували на теренах України і зробили конкретний внесок у подальший 

розвиток аграрного експериментаторства як галузі знань. Низка праць окремих 

учених (О.А. Яната, О.Н. Соколовський, А.М. Сліпанський та ін.) відтворює 

особливості переходу в середині 20-х — на початку 30-х років ХХ ст. від обласної 

організації дослідництва до його академічного існування6. 

В.С. Смиренномудренський та деякі інші автори7 торкаються проблем, пов’язаних з 

теоретичними основами еволюції сільськогосподарської дослідної справи і 

                                           
3Сурин П.Ф. Современное положение сельскохозяйственного образования в России. Ежегодник 

Главного управления землеустройства и Земледелия по Департаменту земледелия и Лесному 

Департаменту (1907). Санкт-Петербург, 1908. С. 1–40; Бараков П. Развитие сельскохозяйственного 

опытного дела у нас со времени первых опытов, произведенных И.В.Э. Обществом под руководством 

Д.И. Менделеева. Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. 1908. 

Т. 19. Вып. 3. С. 123–150; Шульц А.А. Речь при открытии Первого Общего Собрания 14 ноября 1909 г. Труды 

совещания по организации сельскохозяйственного опытного дела в России, происходящего при Главном 

Управлении Землеустройства и Земледелия с 14 по 20 ноября 1908 г. Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой, 

1909. С. 1–10. 
4Винер В.В. Сельскохозяйственные опытные учреждения. Полная энциклопедия русского сельского 

хозяйства и соприкасающихся с ним наук. Доп. т. (ХІІ). (Автомобили в сельском хозяйстве — Яблочные вино и 

водка). Санкт-Петербург : Изд-во А.Ф. Девриена, 1912. С. 11171189; Енкен Б.К. Развитие опытного дела в 

России и его современное положение. Полтав. о-во сел. хоз-ва. Полтава, 1912. 52 с.; Вольф М. Развитие 

опытного дела в России. Агрономический журнал. Харьков : Изд. Харьк. о-ва. сел. хоз-ва, 1913. № 3. С. 70–84. 
5 Винер В.В. Сельскохозяйственное опытное дело. Краткий исторический очерк и обзор программ 

русских сельскохозяйственных опытных учреждений 1840–1910 гг.: лекции, читанные на курсах по с.-х. 

опытному делу при Петровской с.-х. академии. Москва : Изд-во Наркомзема «Новая деревня», 1922. 112 с.; 

Ахінсон І. З історії хліборобської культури. Книга для читання. Харків : Держвидав України, 1926. 216 с.; 

Захаров С.А. Введение в агрономию. Москва-Ленинград : Госиздат, 1927. 209 с.; Філіповський Ол-р. 

Сільськогосподарська дослідна справа: підруч. для вищ. шкіл. Київ, Книгоспілка, 1928. 167 с.; Недокучаев Н.К. 

Опытное дело в полеводстве. Теория и практика. Курс лекций. Москва : Госиздат, 1929. 388 с. 
6 Яната О.А. Час заснувати Українську академію наук сільськогосподарських. Наука та техніка. 

1925. № 2. С. 45–49; Соколовський О. Сільськогосподарська наука й життя України (увага до проблеми 

організації сільськогосподарської науки на Україні). Вісн. с.-г. науки. 1927. № 1. С. 9–19; Доповідь 

професора А.М. Сліпанського про завдання сільськогосподарської науки в реконструктивний період. 

Завдання с.-г. науки в реконструктивний період. Доповідь і промови на 1-му пленумі ВУАСГН, 20 черв. 

1931 р. Харків : Держсільгоспвидав, 1932. С. 10–27. 
7 Смиренномудренский В.С. Введение в изучение агрономии. Ленинград, 1925. 160 с.; Дояренко А.Г. 

Роль опытного дела в системе государственного строительства : Изб. соч. Москва, 1926. Т. 1. 345 с.; 

Кулжинський С. Крайові с.-г. досвідні станції та спеціальні с.-г. дослідчі інститути на Україні. Вісн. с.-г. науки 

та досвід. справи. 1928. № 6. С. 42–58. 
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безпосереднім створенням її методологічної бази, а також розкривають питання 

розвитку галузевої освіти.  

У працях ґрунтознавців О.Н. Соколовського, Д.Г. Віленського та 

Г.Г. Махова8 розглянуто історичні аспекти розвитку методологічних основ 

сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань, насамперед в 

агроґрунтознавстві України, та висвітлено основні здобутки в цьому напрямі. Крім 

того, історіографічним наповненням вирізняються видання, присвячені діяльності 

найперших установ і закладів аграрного спрямування9, які розкривають значні 

здобутки вчених у різних напрямах сільськогосподарського дослідництва. 

У 50–60-х роках минулого століття публікуються праці аналітичного 

характеру за авторством П.Н. Константинова, В.Г. Скорохода, А.А. Вербіна та ін.10 

Дослідники роблять спробу розкрити теоретичні основи, методологію та сутнісні 

ознаки сільськогосподарської дослідної справи з урахуванням історичної 

компоненти. Серед них слід відзначити публікації О.Г. Дояренка11 та праці з дещо 

заполітизованим контекстом Н.І. Пшеничного, П.А. Власюка та ін.12 Така сама 

тенденція до ідеологізації наукових досягнень у сільськогосподарській дослідній 

справі властива багатьом працям13 завершального етапу радянського 

історіографічного періоду досліджуваної проблеми.  

Загалом комплекс історіографічних напрацювань 20–80-х років ХХ ст. 

характеризується інформаційною, фактологічною насиченістю, різноплановістю 

дослідницької тематики, але потребує критичного переосмислення в площині 

достовірності та пошуку історичної правди. 

У роки побудови незалежної Української держави стан наукового розроблення 

проблеми еволюції галузевого дослідництва кардинально змінився. Новими 

методологічними підходами вирізняються узагальнюючі праці В.С. Савчука, 

                                           
8Соколовський О.Н. Ґрунтознавство. Харків ; Дніпропетровськ : Держсільгоспвидав УРСР, 1933. 551 с.; 

Виленский Д.Г. Советская наука о почве к ХVII партийному съезду. Почвоведение. 1934. № 1. С. 5–28; 

Махов Г Г. Досягнення агрономічного ґрунтознавства УРСР за 1917–1937 рр. Зернове господарство. 1937. 

№ 11–12. С. 76–81. 
9 Научно-исследовательский институт свиноводства. К итогам десятилетней работы Института. 1930–

1940. Полтава, 1940. 72 с.; Дмитренко П.Т. Харьковский ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт. Записки Харьков. ордена Труд. Красного Знамени с.-х. ин-та (1840–1940) / 

под ред. П.Т. Дмитренко. Харьков : Изд. Харьков. с.-х. ин-та, 1941. Т. 3. Вып. 1–2. Юбилейный. С. 1–13. 
10Константинов П.Н. Краткая методика сельскохозяйственного опытного дела и современная 

структура его в СССР. Основы сельскохозяйственного опытного дела. Москва, 1952. С. 43–52; 

Скороход В.Г. Введение в агрономию с основами истории земледелия (на правах рукописи). 

Ворошиловоград, 1956. 202 с.; Вербин А.А. Очерки по развитию отечественной агрономии — введение в 

агрономию. Москва : Сов. наука, 1958. 262 с. 
11Дояренко А.Г. Из агрономического прошлого; предисл. Ф.С. Соболева. Москва : Колос, 1965. 167 с. 

(К 100-летию Московской ордена Ленина сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева). 
12Пшеничний Н.І. До історії розвитку сільськогосподарської науки і дослідної справи на Україні. 

Вісн. с.-г. науки. 1972. № 12. С. 38–46; Власюк П.А. Сільськогосподарська наука до 40-річчя Великого 

Жовтня. Київ, 1957. 653 с. 
13 Дубинин Н.П. Вечное движение. Изд-е 2-е, испр. и доп. Москва : Политиздат, 1975. 431 с.; 

Василенко П.М. и др. Развитие механизации и электрификации сельского хозяйства Украинской ССР. 

Киев : Наук. думка, 1988. 472 с. 



10 

 

Л.М. Бєсова14, напрацювання щодо окремих складових становлення й розвитку 

природничих наук А.В. Новікової, С.М. Гершензона та ін.15 Колективами авторів 

розкрито історичну ретроспективу функціонування аграрної науки і освіти в межах 

діяльності регіональних галузевих вишів та установ16. Фундаментальністю розгляду 

дослідницької проблематики, зокрема інституціалізованим наповненням, 

відзначаються праці В.М. Гамалії, О.Л. Рубцової та ін.17  

Основоположні напрями сільськогосподарської дослідної справи, діяльність 

учених у контексті еволюції світової галузевої думки презентують російські 

дослідники — О.О. Ніконов, С.А. Іофінов, В.Г. Мінєєв, І.В. Іванов, О.Ю. Єліна 

та ін.18 У цілому та стосовно окремих напрямів галузевої науки автори розкривають 

еволюційний поступ теоретико-методологічних, практичних і організаційних 

чинників системи наукового забезпечення аграрної галузі на українських землях. 

Системність дослідницьких пошуків Інституту історії аграрної науки, освіти і 

техніки ННСГБ НААН скерована і великою мірою наповнена автором дослідження, 

активізувала процес відтворення регіонального аспекту еволюції галузевого 

дослідництва19, його науково-організаційного та методологічного структурування20,  

                                           
14 Савчук В.С. Природничо-наукові товариства Півдня Російської імперії: друга половина ХІХ — 

початок ХХ ст. Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1994. 232 с.; Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. 

З найдавніших часів до кінця двадцятого століття. Текст лекцій. Харків : Харків. держ. політех. ун-т, 1998. 

168 с. 
15 Новикова А.В. История почвенно-мелиоративных и экологических исследований засоленных и 

солонцовых земель Украины. 1890–1996 гг. (происхождение, окультуривание, экологические исследования 

широкой ирригации). Киев, 1999. 143 с.; Гершензон С.М. Тропою генетики. Киев : Наук. думка, 1992. 176 с. 
16 Ушкаренко В.А., Мартынова Т.Д. Херсонский государственный аграрный университет. 

Исторический очерк. 1874–1999. Херсон : Айлант, 1999. 180 с.; Власенко В.М. [та ін.] Білоцерківський 

аграрний університет: від витоків до сьогодення. Біла Церква, 2005. 224 с.; Харківській державній 

зооветеринарній академії — 160 років / Рубан Ю.Д. (гол. ред.). Харків : Золоті сторінки, 2011. 274 с.; 

Крюкова Ирина. Никитский ботанический сад. История и судьбы: к 200-летнему юбилею. Симферополь : 

Ориадна, 2011. 413 с.; Львівський національний аграрний університет / гол. ред. кол. В.В. Снітинський. 

Львів : Тов-во Видав. центр «Голос України», 2011. 318 с.; Житомирський національний агроекологічний 

університет (гол. ред. В.М. Микитюк). Київ : Тов-во «Вид-во Логос України», 2012. 199 с.; Аранчій В.І. 

[та ін.] Полтавська державна аграрна академія (1920–2015 рр.): історія та здобутки. Полтава : ФОП 

Болотін А.В., 2015. 408 с. 
17Гамалія В.М. Історія досліджень бактеріозів рослин в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Київ : 

Фітосоціоцентр, 2009. 328 с.; Рубцова О.Л. Рід RosaL. в Україні: генофонд, історія, напрями досліджень, 

досягнення та перспективи. Київ : Фенікс, 2009. 375 с. 
18 Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (ХVIIIХХ вв.). 

Москва : Энцикл. рос. деревень, 1995. 574 с.; Иофинов С.А. [и др.]. Становление агроинженерной науки и 

образования в России (XIX–XX вв.). Санкт-Петербург : СПГАУ, Химиздат, 1999. 352 с.; Минеев В.Г., 

Лебедева Л.А. История агрохимии и методика агрохимических исследований: учеб. пособие. Москва : Изд-

во МГУ, 2003. 328 с.; Иванов И.В. История отечественного почвоведения. Развитие идей, дифференциация, 

институциализация. Москва : Наука, 2003. Кн. 1. 397 с.; Елина О.Ю. От царских садов до советских полей: 

история сельскохозяйственных опытных учреждений ХVIII — 20-е годы ХХ в.: В 2 т. Москва, 2008. 480 с. 
19 Корзун О.В. Становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець 

ХІХ — початок ХХ ст.). Київ, 2011. 252 с.; Комликова Г.І. Історичні аспекти розвитку тютюнницької галузі на 

Сумщині. Історичні студії суспільного прогресу. 2017. Вип. 5. С. 131–137. 
20 Присяжнюк М.В. Розвиток сільськогосподарської дослідної справи УСРР у 20-х рр. ХХ ст.: наук.-

організац. засади. Київ, 2012. 158 с.; Щебетюк Н.Б. Розвиток аграрної науки України наприкінці 20-х — у 

30-ті рр. ХХ ст. Камʼянець-Подільський, 2017. 380 с. 
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окремих спеціалізованих напрямів21 та внеску видатних учених22 у становлення і 

розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні. Застосування принципів 

науковості, системності, історизму та його методів, використання широкої архівної 

бази дали можливість сучасній генерації дослідників збагатити історичні знання з 

проблеми розвитку вітчизняного аграрного дослідництва другої половини ХІХ — 

початку ХХІ ст. 

Загалом проаналізовані історіографічні праці віддзеркалюють окремі періоди 

розвитку вітчизняного аграрного дослідництва та частково розкривають особливості 

еволюції галузевих напрямів, наукову спадщину окремих особистостей тощо. Проте, 

попри свою різноплановість, наявні історіографічні напрацювання не задовольняють 

потребу в узагальнюючому дослідженні основних етапів становлення й розвитку 

сільськогосподарської дослідної справи в Україні другої половини ХІХ — початку 

ХХІ ст., що й зумовлює актуальність пропонованої роботи. 

У підрозділі 1.2 «Характеристика джерельної бази дослідження» викладено 

результати аналізу великого комплексу джерел, які різняться походженням, видами, 

формою, рівнем персоніфікації та змістом. Їх впорядковано в окремі групи: 

1) архівні документи і рукописні матеріали; 2) збірники опублікованих архівних 

документів і матеріалів ННСГБ НААН; 3) оприлюднені офіційні документи органів 

державної влади, наукових установ і закладів вищої освіти, громадських 

організацій; 4) наукові праці вчених з галузевого дослідництва; 5) біо- та 

бібліографічні та інші покажчики; 6) енциклопедичні та довідкові видання; 

7) мемуарна література; 8) наукова періодика та засоби масової інформації (газети, 

журнали, інтернет-ресурси). 

Основним базовим джерелом дослідження стала ретроспективна документна 

інформація, що зберігається у фондах державних архівів України. До головних 

компонентів джерельної бази належать інформаційні ресурси з фондів Центрального 

державного архіву вищих органів влади і управління (ЦДАВО) України, 

Центрального державного архіву громадських об’єднань (ЦДАГО) України, 

Державного архіву м. Києва, Державного архіву Харківської області, Архіву 

Президії НАН України, Архіву Харківського національного аграрного університету 

імені В.В. Докучаєва та Російського державного архіву соціально-політичної історії. 

Загалом у дисертаційному дослідженні використано 108 справ 21 фонду 7 архівів 

України та архіву Російської Федерації, деякі документи введено до наукового обігу 

                                           
21 Шелепов В.В. [и др.] Пшеница: история, морфология, биология, селекция. Киев, 2009. 573 с.; 

Бородай І.С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки. 

Вінниця, 2012. 414 с.; Коваленко Н.П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування 

вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.). Київ, 2014. 490 с.; 

Бей Р.В. Еволюція наукової думки в механізації та автоматизації у тваринництві УРСР (20–80-х рр. ХХ ст.). 

Вінниця, 2015. 380 с. 
22 Білоцерківська А.С. Сільське господарство України першої чверті ХХ століття та його науково-

освітнє забезпечення в контексті діяльності професора А.Г. Терниченка. Київ, 2010. 179 с.; Черныш О.А., 

Вергунов В.А. Академик В.Н. Ремесло — учёный и организатор сельскохозяйственной науки (1907–1983) (к 

100-летию Мироновского института пшеницы им. В.Н. Ремесло). Киев, 2011. 262 с.; Нижник С.В. Нарис 

життя та творчої діяльності академіка УААН В.Ф. Пересипкіна (1914–2004). Умань : Видавець 

«Сочінський М.М.», 2016. 176 с. 
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вперше. Залучення комплексу архівних матеріалів сприяло дотриманню 

об’єктивності й достовірності в дослідженні еволюції науково-організаційного 

підґрунтя функціонування сільськогосподарської дослідної справи в Україні.  

У дисертаційній роботі використано опубліковані Інститутом історії аграрної 

науки, освіти і техніки ННСГБ НААН в межах дослідницьких тем збірники архівних 

документів та матеріалів з Центрального державного архіву вищих органів влади і 

управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України та Президії НАН України. Ці видання висвітлюють історичні періоди 

розвитку галузевої науки в Україні з головною метою — формування неупередженого 

та об’єктивного бачення і адекватного сприйняття молодим, надзвичайно 

політизованим українським суспільством подій та фактів еволюції галузевої наукової 

думки з широким персоніфікованим наповненням. 

Дослідження ґрунтується на використанні опублікованих офіційних 

документів органів державної влади, наукових і освітніх інституцій, громадських 

організацій. Це передусім урядові постанови, накази й розпорядження про 

організацію Народного комісаріату земельних справ УСРР/УРСР, Всеукраїнської 

академії сільськогосподарських наук, Відділу сільськогосподарських наук АН УРСР та 

їхніх правонаступників, заходи щодо поліпшення їх діяльності, впровадження 

наукових розробок у виробництво тощо. Вивчення цих документів дало змогу 

з’ясувати завдання, форми, методи, юридичну базу аграрної політики радянського 

періоду та порівняти її з сучасним аграрним курсом держави. 

Цінним джерелом стала творча спадщина вчених, у якій відображено здобутки 

сільськогосподарської дослідної справи та аграрної науки в Україні, насамперед у 

період її становлення. Зокрема, це наукові праці О.Г. Алеші, Є.В. Бобка, 

С.М. Богданова, П.В. Будріна, В.І. Вернадського, Д.Г. Віленського, В.Р. Вільямса, 

П.А. Власюка, М.М. Вольфа, П.І. Гавсевича, В.В. Докучаєва, Г.Г. Махова, 

Д.І. Менделєєва, П.Р. Сльозкіна, А.Г. Терниченка, М.П. Флорова, С.Л. Франкфурта 

та ін. У дослідженні використовувалися біо- та бібліографічні покажчики наукових 

праць визначних учених-аграріїв, виданих, зокрема, у 13 біобібліографічних серіях 

під егідою Національної академії аграрних наук України, а також довідкові, 

енциклопедичні, періодичні та продовжувані видання.  

У підрозділі 1.3 «Методологія дослідження» обґрунтовано методологічне 

підґрунтя дослідження, вибір принципів і підходів для вирішення поставлених 

дослідницьких завдань. Дисертаційне дослідження базується на використанні 

принципу історизму, що дало змогу виявити витоки, основні періоди становлення і 

розвитку сільськогосподарської дослідної справи, провести аналіз впливу соціально-

економічних, суспільно-політичних, теоретико-методологічних, загальнонаукових 

та інших чинників на її стан і характер. Дослідницький пошук був зумовлений 

потребою врахування історичних фактів у конкретних умовах та певної історичної 

ситуації. Досліджувані явища розглянуто в контексті загальносвітового розвитку, 

соціально-політичних змін у Російській імперії, СРСР, УСРР/УРСР та незалежній 

Україні. 

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження становить 

система принципів і методів пізнання, які ґрунтуються на діалектичних засадах, 
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сприяють всебічному, максимально вичерпному аналізу подій, фактів і явищ 

сільськогосподарської дослідної справи в їх діалектичному взаємозв’язку та 

взаємодії. Усі компоненти пропонованої дисертаційної роботи ґрунтуються на 

загальнонаукових універсальних засадах об’єктивності, історизму, системності, 

всебічності, наукового плюралізму, а також на новітніх історіософських 

напрацюваннях відомих українських дослідників історії науки. 

Одним із провідних став принцип наступності, основною компонентою якого 

є акумулювання набутих знань з вивчення історії галузевого дослідництва. Цей 

підхід сприяв сутнісній оцінці наукових здобутків вітчизняних учених, організаторів 

і методологів сільськогосподарської дослідної справи. Підґрунтям теоретико-

методологічної бази дослідження стали наукові праці В.І. Вернадського та 

М.І. Вавилова, які заклали підвалини наукової методології історії науки, довели 

органічність взаємозв’язку досліджень з історії науки і техніки та науково-

технічного прогресу, що формує науковий простір розвитку. Було залучено 

спеціальні історичні методи, зокрема предметно-хронологічний, порівняльно-

історичний, історико-генетичний, ретроспективний, що дало змогу розкрити 

причини, закономірності й наслідки становлення вітчизняної сільськогосподарської 

дослідної справи; проаналізувати вплив державної політики в певні історичні 

періоди. Комплексне використання методів джерелознавчого, архівознавчого та 

бібліографічного аналізу, а також контент-аналізу уможливило створення належної 

систематизації та формалізації інформаційного поля, поєднання елементів у межах 

періодизаційних форматів, дозволило виявити як стабільні, так і тимчасові та 

еволюціонуючі явища, а також загальні та часткові тенденції розвитку вітчизняної 

сільськогосподарської дослідної справи. 

Напрями проблематики та завдання дисертаційної роботи зумовили 

застосування системного поєднання історичних і загальнонаукових методів. 

Першорядним став науково-історичний аналіз, керований принципами 

об’єктивності й цілісності наукового пізнання еволюції сільськогосподарської 

дослідної справи. Системний підхід був основоположним під час опрацювання 

джерельного потенціалу, його відбору та систематизації і сприяв відображенню в 

дослідженні цілісної історичної дійсності, реконструкції внутрішніх 

взаємопов’язаних механізмів еволюції процесу інституалізації галузевого 

дослідництва. Особливу роль відведено термінологічному підходу в розумінні 

перебігу подій, пов’язаних з появою та розвитком сільськогосподарської дослідної 

справи як галузі знань і організації, тобто запропоновано вивчення історії аграрного 

дослідництва через конкретні поняття, наведено авторське визначення поняття 

«сільськогосподарська дослідна справа». 

У другому розділі «Професіоналізація та інституціоналізація 

сільськогосподарської дослідної справи, формування її понятійного апарату» 

проаналізовано найважливіші етапи накопичення наукових знань у царині 

сільськогосподарської дослідної справи на тлі суспільно-політичних змін другої 

половини ХІХ — початку ХХІ ст.  

У підрозділі 2.1 «Поняття «сільськогосподарська дослідна справа» в 

мережевих моделях сільського господарства» зосереджено увагу на 
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трансформаційному взаємопов’язаному поступі в розумінні цих понять у межах 

авторського періодизаційного формату розвитку галузі. 

Встановлено, що накопичений століттями досвід ведення вітчизняного 

сільського господарства, особливо починаючи з XVII ст., дав змогу на початку 80-

х років ХІХ ст. сформувати теоретичні складові сільськогосподарської дослідної 

справи і як галузі знань, і як організації, а в широкому сенсі — визначального 

маркера культури нації й сучасного природознавства. Автором науково 

обґрунтовано і визначено законодавчі, соціально-політичні та суспільні генеруючі 

передумови зародження і становлення сільськогосподарської дослідної справи в 

країні, які протягом XVII–XIX ст. трансформували приватну ініціативу з проведення 

експериментів у підтримувану державою складову економіки.  

У період від початку становлення сільськогосподарської дослідної справи і до 

революційних подій 1917 р. подвижники в питаннях теоретизації галузевих знань та 

їх практичного застосування на українських землях вирішували головні завдання, 

пов’язані з відпрацюванням агротехніки вирощування основних польових культур у 

розрізі окремих ґрунтово-кліматичних умов; інтродукцією в аграрне виробництво 

нових рослин; створенням теоретико-методологічних основ ведення галузевого 

дослідництва та структурованих форм його забезпечення; розробленням науково 

обґрунтованих моделей ведення окремих галузей сільського господарства. 

Підґрунтям відповідних наукових пошуків стала еволюційна теорія Ч. Дарвіна 

(1859), морфолого-генетичне ґрунтознавство В.В. Докучаєва (1883) та закон 

географічного районування В.І. Ковалевського (1884), що сприяло переходу 

аграрного дослідництва від вирішення розрізнених, суто прикладних питань до 

формування окремого наукового напряму. 

Результати дослідження доводять, що становлення та піднесення галузевої 

науково-освітньої думки безпосередньо пов’язані з етапами розвитку вітчизняного 

сільського господарства. Історіографічний аналіз змін у тлумаченні поняття 

«сільське господарство» доводить, що його смислове наповнення 

трансформувалося, передусім під впливом накопичених нових знань і практичних 

умінь щодо його складових. Це поняття стало предметом спеціальних визначень з 

боку провідних учених та освітян, а також енциклопедичних видань на початку 

ХІХ ст. Його смислове наповнення постійно еволюціонувало, практично до 

сьогодення, пройшовши впродовж ХІХ ст. певний шлях адаптивного співіснування з 

поняттями «агрономія» та «землеробство», увібравши в себе ще й тваринницьку 

складову, а потім — переробку рослинницької і тваринницької продукції, особливо 

в першій половині ХХ ст. За часів української державної незалежності поняття 

«сільське господарство» почали законодавчо розглядати крім того і як провідну 

галузь економіки. 

У підрозділі 2.2 «Сільське господарство на теренах України: історична 

ретроспектива і сучасність» відображено особливості еволюційного поступу 

сільськогосподарського виробництва під впливом перманентних реформувань 

політичної системи різних епох.  

На сучасних українських землях сільське господарство тривалий час 

розвивалося стихійно і лише згодом набуло стабільної державної підтримки. 
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Йдеться про величезний відрізок часу: починаючи від 400–300 тис. рр. до н.е. і до 

появи першого законодавчого органу, який регулював відносини у сфері сільського 

господарства — Камер-колегії (1719).  

У розвитку сільського господарства на теренах України другої половини 

ХІХ — початку ХХІ ст. слід виділити три періоди. Перший період (18611917) 

пов’язаний з такими реформами, як скасування кріпацтва і столипінська аграрна 

реформа. На цьому етапі почали переважати ґрунтово-кліматичні та економічні 

чинники розвитку сільського господарства. Другий період (1920–1991) відзначений 

колективним веденням сільського господарства і відповідним науково-освітнім 

забезпеченням його планового розвитку. Третій період (1991 і донині) 

характеризується адаптацією ведення вітчизняного сільського господарства в 

умовах задекларованої виконавчою владою приватної власності на землю та 

пріоритетних напрямів європейської інтеграції і світової глобалізації. 

Встановлено, що побудову системи державного регулювання та законодавчих 

рішень щодо ведення сільськогосподарської дослідної справи було розпочато у 

1894 р. зі створення профільного відомства — Міністерства землеробства і 

державних маєтностей на чолі з відомим ученим-аграрієм і державним діячем 

О.С. Єрмоловим. Великою мірою на розвиток галузі вплинула аграрна реформа 

прем’єр-міністра П.А. Столипіна, проведена у 1906–1917 рр., яка мала на меті 

проведення таких заходів: виділення селян з общин і закріплення за ними землі у 

приватну власність; створення хутірського і відрубного господарства; 

запровадження переселенської політики. Провідна ідея цієї аграрної реформи 

полягала у створенні земельного фонду й передачі з нього землі селянам з метою 

подальшого створення фермерських господарств. Станом на 1916 р. в українських 

селах налічувалося 440 тис. хутірських і відрубних господарств, або 13 % загальної 

кількості селянських дворів. Завдяки реформі у період з 1906 по 1915 р. врожайність 

збільшилася на 14 %, а в деяких губерніях — на 2025 %. Урожай основних 

зернових культур зріс з 2 млрд пудів у 1884 р. до 4 млрд пудів у 1911 р., або на 28 %. 

Проголошений більшовиками в 1917 р. Декрет про землю та прийняте ВЦВК у 

1919 р. «Положення про соціалістичний землеустрій і про заходи переходу до 

соціалістичного землеробства» стали основою для подальшого запровадження 

колгоспно-радгоспної системи ведення господарства. Пройшовши через 

голодомори, репресії та війну, країна побудувала другу у світі за розмірами 

командну (планову) економіку, яка періодично зростала і падала, а наприкінці 1990-

х років зазнала краху. Зміни в українській сільськогосподарській галузі розпочалися 

у грудні 1990 р. із затвердженням Верховною Радою України Земельного кодексу 

України як незалежної держави і прийняттям Постанови «Про земельну реформу», 

згідно з якою 15 березня 1991 р. було розпочато реформування земельних відносин. 

Низка законодавчих актів, спрямованих на прискорення реформування аграрного 

сектору економіки на засадах приватної власності певним чином акумулює основні 

підходи в державній політиці до подій 1917 р. Проте на сучасному етапі системної 

кризи в економіці державі потрібно враховувати й використовувати історичні уроки, 

зокрема щодо принципів столипінської реформи. Це насамперед створення 

Селянського банку, відродження сільськогосподарської кооперації, розвиток 
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різноманітних форм власності на селі (державної, кооперативної, приватної, 

сімейно-трудової) тощо. 

У підрозділі 2.3 «Еволюція поглядів на аграрне дослідництво як галузь знань» 

розкрито внесок видатних учених у процес накопичення знань щодо осмислення 

галузевого дослідництва як складової природознавства та культури нації. 

Зосереджено увагу на еволюції поняття «сільськогосподарська дослідна справа», яка 

нерозривно пов’язана зі зміною назв стосовно визначення «агрономія» і свої витоки 

веде з XVII ст. Наприкінці ХІХ ст., спираючись на державну підтримку, 

сільськогосподарська дослідна справа, особливо після Першого Всеросійського 

з’їзду в 1901 р., повноправно увійшла в нове століття: було прийнято відповідні 

законодавчі рішення, запроваджено спеціалізовану назву, організовано регулярні 

професійні зібрання, засновано галузеві видання і, головне, розроблено методики та 

інструкції проведення досліджень та сформульовано завдання діючим інституціям. 

Результати дослідження доводять, що перші визначення поняття 

«сільськогосподарська дослідна справа» у вітчизняному галузевому науковому 

процесі припадають на 80-ті роки ХІХ ст. (трактування В.І. Даля). Далі це поняття 

постійно вдосконалювалося аж до кінця 90-х років минулого століття, коли 

фактично завершився організаційний пошук структурування науки. Активізувала 

функціонування всього комплексу сприйняття галузевого дослідництва радянська 

доба, що чітко простежується у визначеннях поняття «сільськогосподарська 

дослідна справа», зокрема через перехід від суто практичних завдань до 

теоретичних напрацювань у дослідному процесі як галузі знань. Підтвердженням 

цьому є галузеві енциклопедичні видання за редакцією І.Є. Андрієвського, 

К.К. Арсеньєва, О.О. Петрушевського та ін., які поетапно узагальнювали весь 

напрацьований масив знань стосовно сільського господарства і організації його 

наукового забезпечення. У період державності України системна робота з цього 

напряму ще не розгорнулася повною мірою, за винятком окремих статей в 

«Енциклопедії сучасної України» та «Енциклопедії історії України». 

Встановлено, що наприкінці 20-х років ХХ ст. галузеве дослідництво, передусім 

завдяки діяльності М.К. Недокучаєва, набуло визначення щодо свого 

основоположного поділу, а завдяки С.О. Захарову посіло чітке місце в освітній 

системі при підготовці фахівців. Перший підручник О. Філіповського засвідчив, що 

сільськогосподарська дослідна справа має власну філософію, методологію, історію та 

здобутки світового рівня. Упродовж 30-х років минулого століття, а потім 50–70-х 

років відбувалося удосконалення методології проведення галузевих досліджень у 

зв’язку з широко розгорнутою спеціалізацією аграрного виробництва. 

Н.І. Пшеничний у 1964 р. дає відповідне визначення поняття «сільськогосподарська 

дослідна справа», пристосоване до змін у завданнях, що стояли перед сільським 

господарством країни. У 2012 р. зроблено авторську редакцію цього визначення з 

урахуванням реалій сьогодення, а також запропоновано основоположні принципи її 

подальшого функціонування. 

У підрозділі 2.4 «Теорія і практика сільськогосподарського дослідництва в 

Україні у вимірі державної політики» акцентовано увагу на провідній ролі 

державницьких рішень у розвитку сільськогосподарської дослідної справи. 
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Доведено якісний рівень формування або наповнення поняття 

«сільськогосподарська дослідна справа». Ці процеси розпочалися з 20-х років 

минулого століття і пов’язані з контролем держави над галузевим дослідництвом як 

організацією, а згодом і як галуззю знань, введенням певного політичного підтексту 

у сферу діяльності повністю фінансованих державою інституцій. Разом із науково-

організаційними змінами відбувся остаточний перехід від колективного руху до 

теоретично-практичного забезпечення колгоспно-радгоспного будівництва, що на 

початку 60-х років ХХ ст. отримав новий імпульс щодо теоретизації процесу 

дослідництва, наповнення новим змістом напрацювань попередників.  

На сучасному етапі внесено певні корективи у сформовану й доволі 

відпрацьовану ще за царської доби та розвинену за радянських часів 

взаємодоповнюючу систему існування галузевого дослідництва. Як наслідок, 

питання теорії, а тим більше методології процесу ведення галузевого дослідництва, 

відходять на другий план, поступаючись пріоритетом інноваційним підходам у 

діяльності. Відтак, сьогодні практично вже не йдеться про окреме існування поняття 

«сільськогосподарська дослідна справа». Наразі відбувається повернення до 

визначення «землеробство» чи, скоріше, «агрономія». Усе найкраще з 

напрацьованого за майже три століття увібрало в себе поняття «точне 

землеробство», поєднавши здобутки як теорії, так і практики галузевого 

дослідництва з метою отримання максимального прибутку, оптимізації природних 

ресурсів, захисту навколишнього природного середовища. Його теоретико-

методологічною основою стало використання комп’ютерних систем генерації 

агротехнічних рішень, глобальних систем позиціонування, геоінформаційних 

систем, новітніх інформаційних технологій тощо. 

У підрозділі 2.5 «Вітчизняна сільськогосподарська дослідна справа в 

організаційних моделях академіка В.І. Вернадського і професора В.В. Докучаєва» 

наголошено на провідній ролі вчених у формуванні методологічних засад організації 

галузевого дослідництва в Україні. Підкреслено важливість складених ними 

ґрунтових карт Полтавської губернії, які були першими не лише в історії Російської 

імперії, а й у світі такими картами для окремих адміністративних одиниць 

територіального поділу з використанням в оцінці морфолого-генетичного підходу. 

Успішне застосування знань про ґрунти заклало підґрунтя їх вивчення для потреб 

різних галузей сільськогосподарського виробництва — основи основ продовольчої 

безпеки країни. Як наслідок, розпочався активний процес розвитку галузевого 

експериментаторства та передусім дослідницької мережі, що стало передумовою 

подальшого прогресу в аграрному секторі держави. Повною мірою це стосується й 

масової появи галузевих вищих, середніх та спеціальних навчальних закладів. 

Результати дослідження свідчать, що поява сільськогосподарської дослідної 

справи є одним з визначних здобутків світового виміру не лише вітчизняної науки, а 

й культурно-просвітницького суспільства, яке активно розвивалося до подій 1917 р. 

на сучасних українських землях у складі Російської імперії. Завдяки діяльності 

В.В. Докучаєва і особливо В.І. Вернадського було відпрацьовано весь механізм, 

який організаційно і, головне, системно успішно функціонує й дотепер, а саме: 

1) виконання галузевих досліджень при постійно діючих інституціях (дослідні 
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господарства, станції, інститути); 2) комплекс лабораторних, вегетаційних, 

польових, а також аналітичних досліджень виконується з використанням спеціально 

розроблених і затверджених методик; 3) усі дослідні роботи здійснюються на основі 

державного бюджетного замовлення. Такий підхід, обґрунтований ще за царської 

доби, остаточно утвердився за радянської влади і досить вдало функціонує до 

сьогодні під координаційним керівництвом Національної академії аграрних наук 

України (наявність такого органу також передбачалася В.І. Вернадським, швидше за 

все, як четверта складова української моделі існування сільськогосподарської 

дослідної справи як організації). 

У третьому розділі «Становлення і розвиток вітчизняної аграрної освіти, 

організаційних засад сільськогосподарської дослідної справи в умовах 

соціально-економічних викликів другої половини ХІХ — початку ХХ ст.» 

зосереджено увагу на особливостях та чинниках, які привели до появи галузевої 

освіти й дослідництва на українських теренах. 

За результатами вивчення різнопланових аспектів досліджуваної проблеми 

сформульовано висновки в періодизаційному форматі з окресленням певної 

етапності передумов становлення сільськогосподарської освіти та дослідної справи, 

як взаємопов’язаних складових природознавчої науки. Становлення на українських 

землях сільськогосподарської освіти як основоположної умови розвитку аграрного 

експериментаторства розпочалося зі спроб впровадити надання 

сільськогосподарських знань у загальноосвітню підготовку учнів (початок бере з 

ХІІ ст.), а також з відкриття Києво-Могилянської академії в 1615 р., де її першим 

ученим, дослідником природи, ботаніком, метеорологом Іоаникієм Галятовським 

було введено у навчальний процес спеціальний предмет «сільське господарство».  

Перший період розвитку аграрної освіти починається з відкриття в 1790 р. 

професором М.Г. Лівановим першої сільськогосподарської школи в 

с. Богоявленському біля м. Миколаїв і завершується у 1883 р. Його можна 

охарактеризувати як період широкого використання накопичених наукових знань 

для підготовки фахівців сільського господарства, а також появи мережі 

спеціалізованих навчальних закладів різного типу: 1) шкіл землемірів, механіків і 

агрономів при Волинському ліцеї у Кременці (1805), 2) кафедр сільського 

господарства при університетах (Харківському, Київському, Новоросійському); 

3) Луганської зразкової ферми (1827); 4) Катеринославської казенної навчальної 

ферми (1840); 5) Харківського землеробського училища (1855); 6) Рільничої школи в 

Дублянах (1856); 7) Уманського училища землеробства і садівництва (1868); 

8) першої земської сільськогосподарської навчальної установи — Херсонського 

землеробського училища (1874); 9) Харківської ветеринарної школи (1851); 

10) низки приватних галузевих шкіл, заснованих коштом господарів. Серед них 

вирізняється перший у Європі подібний заклад — Школа бджільництва, створена 

П.І. Прокоповичем у своєму маєтку в с. Митчинки Конотопського повіту 

Чернігівської губернії в 1828 р. під патронатом Міністерства державних маєтностей 

і за підтримки Імператорського Московського сільськогосподарського товариства та 

військового губернатора Малоросії князя М.Г. Репніна. До названих закладів слід 

додати й ті, що розташовані не на сучасних українських землях, але в яких багато 
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українських студентів вивчали предмет «сільське господарство» і готувалися стати 

агрономами: Віленський університет, (1804), Інститут земельного господарства в 

Маримонті біля Варшави (1816), а з 1862 р. — Ново-Олександрійський 

політехнічний і землеробсько-лісовий інститут.  

Другий період розвитку аграрної освіти розпочався в 1883 р. з прийняттям 

Олександром ІІІ «Положення про нижні сільськогосподарські школи» У цей час 

остаточно сформувалася організаційна система підготовки фахівців сільського 

господарства, яка підтримувалася державою, а саме: 1) вищі сільськогосподарські 

інститути — для центральних регіонів країни; 2) середні сільськогосподарські 

училища — для задоволення потреб губерній, згрупованих за схожими 

господарськими умовами; 3) нижчі сільськогосподарські училища — по одному в 

кожній губернії країни; 4) нижчі сільськогосподарські школи — відповідні школам 

1-го і 2-го розрядів; 5) практичні школи — по 2–3 на повіт; 6) різноманітні курси — 

для поширення знань у галузі сільського господарства. Першим закладом вищої 

освіти на українських землях, в якому готували агрономів, став Київський 

політехнічний інститут імператора Олександра ІІ (1898).  

Сільськогосподарська дослідна справа вийшла з лона вищої галузевої освіти 

під впливом соціально-економічних чинників. Серед них слід назвати: 1) приватну 

ініціативу прогресивних представників аристократії, великих землевласників та 

інтелігенції; 2) вихід Маніфесту Олександра ІІ від 3 березня (19 лютого) 1861 р. 

«Про Всемилостиве дарування кріпосним людям прав стану вільних сільських 

обивателів»; 3) численні посухи, що потребували їх вивчення та вжиття відповідних 

заходів; 4) запровадження графом К.Г. Розумовським (17281803) французької 

системи освіти, згідно із законодавчим актом Олександра І «Попередні правила 

народної освіти» (1803) (централізоване управління, помірна плата за навчання, 

державне фінансування), яка сприяла розвитку «вищої сільськогосподарської 

освіти»; 5) розширення промислового виробництва і поява торговельного 

землеробства в 7080-х роках ХІХ ст.; 6) указ Олександра ІІ «Положення про 

губернські та повітові земські установи» і введення їх у дію з 1 січня 1864 р. в 

33 губерніях європейської частини Росії, а також творчі фахові об’єднання у вигляді 

товариств і спеціалізовані з’їзди; 7) діяльність церкви у напрямі сприяння 

запровадженню освіти для потреб сільського господарства; 8) розвиток вітчизняного 

цукровиробництва починаючи з 1800 р.; 9) розгортання сільськогосподарської 

меліорації, насамперед завдяки створеній у 1872 р. Особливій комісії для 

дослідження стану вітчизняного сільського господарства та спеціальній Західній 

експедиції на чолі з генералом Й.І. Жилінським (1834–1916); 10) інтенсивний 

розвиток наукової і популярної сільськогосподарської літератури, особливо 

впродовж ХІХ ст.; 11) становлення й розвиток статистики, яка у другій половині 

ХІХ ст. стала державною справою. Вагомим фактором розвитку виявилася також 

суспільна агрономія, яку було започатковано в 1883 р. як технічну складову галузі 

сільського господарства. 

Автором запропоновано умовну періодизацію еволюції організаційних основ 

сільськогосподарської дослідної справи в українських землях для потреб різних 

форм власності на землю з урахуванням хронології розвитку передумов. Відомо, що 
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започаткування галузевого дослідництва пов’язане зі створенням наприкінці ІХ ст. 

Києво-Печерського яблуневого саду. Перші літописні згадки про плодівництво 

датуються ХХІ ст. за часів князівства Володимира Святославовича і Ярослава 

Мудрого. Помітним був внесок церков у використання практичного досвіду з 

перероблення рослинницької продукції, а також ведення народної селекції польових 

та плодових культур. Відпрацьований організаційно-господарський формат дав 

змогу в ХVІІXVIII ст. створити поряд із царськими і приватні садово-паркові 

ландшафтні ансамблі, які стали підґрунтям для появи первісних спеціальних 

галузевих інституцій у вигляді аптекарських городів та ботанічних садів. 

З’являються перші методичні настанови або накази щодо отримання стійких 

урожаїв польових культур з елементами агротехніки, їх збирання і способів 

зберігання, а також ведення тваринництва в монастирях. Пізніше вийшла друком 

праця М.В. Ломоносова «Запрошення сільських доморядників до лагодження деяких 

дослідів, що стосуються хліборобства» (1769), яку вважають першою методикою з 

постановки польових дослідів у країні. 

У 1709 р., після створення Петром І казенної «запасної аптеки», лабораторії 

для виготовлення ефірних олій та отриманих екстрактів і двох ботанічних садів 

(ділянок) у м. Лубни і с. Терни Лубенського повіту, було започатковано розведення 

лікарських рослин. Більш системно ця робота почала провадитися з 1721 р., після 

відкриття в Лубнах, відповідно до царського указу, «Польової аптеки Малоросії». 

Кінець періоду припадає на 1812 р. і пов’язаний з відкриттям Нікітського 

ботанічного саду — установи, яка за своєю структурою і змістом була вже 

повноцінною науковою спеціалізованою інституцією агробіологічного спрямування. 

У цей час спостерігалася також надзвичайно активна діяльність з популяризації 

новітніх знань та умінь, яка здебільшого спиралася на ентузіазм «соціальних 

патронів». Перший офіційно визнаний приклад — дослідне поле Богоявленської 

школи практичного землеробства поблизу м. Миколаїв, яке функціонувало 

впродовж 1790–1795 рр. Набутий досвід трансформувався у Школу практичного 

землеробства, розташовану поблизу м. Павловськ (1797 р.), а згодом, згідно зі 

спеціальним законом Удільного відомства, — у так звані експериментальні оранки 

із запровадженням трьох- і п’ятипілля. Проте кадрові проблеми, мізерне 

фінансування та остаточна невизначеність їх суспільної ролі стали причиною 

ліквідації цих структур.  

З боку держави та зацікавлених осіб відбувався активний пошук шляхів 

організації повноцінного наукового аграрного виробництва з використанням 

насамперед європейського досвіду. Яскравим прикладом є створення 1 січня 1827 р. 

Луганської зразкової ферми на кшталт подібної ферми, заснованої в 1822 р. у 

французькому Ровелі, яка виконувала навчально-наукову функцію. Радикальні зміни 

сталися після аграрної реформи 1861 р. та появи з 1864 р. губернських земств. 

Переважно вони і ставали замовниками проведення спеціальних досліджень з 

вивчення сільськогосподарських особливостей регіонів через місцеві та центральні 

товариства (Імператорське Вільне економічне товариство, Імператорське товариство 

сільського господарства Півдня Росії, Полтавське товариство сільського 

господарства та ін.). Було створено першу класичну галузеву дослідну інституцію — 
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Кирияківське дослідне поле та організовано мережу інших дослідних полів. 

Піонерами у заснуванні перших дослідних полів і проведенні на них дослідів стали 

князі Л.В. Кочубей і В.О. Кудашев, П.А. Кочубей та професор А.Є. Зайкевич. 

Загальною ознакою досліджень цього періоду була їх спеціалізація, спричинена 

спробами вирішити якусь конкретну агрономічну проблему без дотримання будь-

якої методики та відсутність стабільного замовлення з боку держави. Нечисленні 

дослідні установи при освітніх закладах та ботанічних садах, які діяли на той час, 

виконували переважно контрольні або вузькоспеціалізовані наукові функції, без 

зобов’язань щодо поширення новітніх знань. 

У хронологічних межах дисертаційного дослідження перший період розвитку 

організаційних основ сільськогосподарської дослідної справи розпочинається в 

1884 р. з утворенням першої постійно діючої казенної галузевої дослідної 

установи — Полтавського дослідного поля. На цьому етапі відбувається пошук 

оптимальної організаційної структурної форми функціонування дослідної справи, 

відпрацювання питань фінансування, державної зацікавленості, створення перших 

наукових методик постановки дослідів (А.Є. Зайкевич, 1891 р.), а також 

розроблення основ структуризації країни в наукових цілях (проекти В.В. Докучаєва, 

1892 р.; П.А. Костичева, 1895 р., В.Г. Ротмістрова, 1898 р.). Першим науково 

обґрунтованим документом став «Проект організації дослідних полів у Росії» 

В.Г. Ротмістрова, оснований на ґрунтових картах А. Чаславського та 

В.В. Докучаєва, а також на звітах науково-дослідних установ. Перший трициклічний 

проект організації ведення вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи 

розробив професор В.В. Докучаєв (1892), побіжно заперечивши в ньому наявність 

будь-якої надбудови. 

Другий період розпочинається з Указу Миколи ІІ від 28 травня 1901 р., яким 

було затверджено «Положення про сільськогосподарські дослідні установи», що 

дало змогу державі взяти під фінансову опіку подальший розвиток вітчизняної 

галузевої дослідної справи в науково-практичних цілях. Місцева ініціатива, 

підтримана урядом, сприяла збільшенню фінансування дослідної справи від 303 000 

крб. у 1901 р. до 4 773 000 крб. у 1913 р. Слід відзначити успішну діяльність з 

впровадження наукових досягнень Харківської мережі дослідних полів 

(А.Є. Зайкевич), мережі дослідних полів Всеросійського товариства 

цукрозаводчиків (С.Л. Франкфурт), колективних дослідів Миронівської 

сільськогосподарської станції та ін. У 1908 р. спроектовано систему дослідних 

установ з районними та обласними дослідними станціями в найголовніших 

сільськогосподарських районах, на які поділялася країна за природно-кліматичними 

умовами (В.В. Вінер, С.М. Богданов). Велике координуюче значення, насамперед у 

питаннях теоретизації галузевого дослідництва, мали з’їзди і наради діячів 

сільськогосподарської дослідної справи та галузеві виставки. Отже, вітчизняна 

сільськогосподарська дослідна справа на початку ХХ ст. організовувалася на базі 

п’яти типів установ: районні станції; місцеві або внутрішньорайонні станції; 

дослідні поля; дослідні ділянки; колективні досліди, а з 1912 р. до них ще додалися 

обласні станції. Станом на 1913 р., за різними даними, з 173 дослідних установ у 

Російській імперії на Україну припадало 46.  
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Серед видатних, визнаних світом учених-аграріїв, що творили в період 

становлення сільськогосподарської дослідної справи, слід назвати: П.Р. Сльозкіна 

(1862–1927) — розробника методу ізоляції при вивченні живлення в рослин, 

засновника контрольно-насіннєвої справи в Україні; О.Г. Набоких (1874–1920), який 

запропонував першу класифікацію деградованих чорноземів, а також детально 

вивчив сірі лісові ґрунти лісостепової зони, вперше розробив технологію відбору 

монолітних зразків ґрунту та підґрунтя і створив перший у країні Ґрунтовий музей; 

О.О. Ізмаїльського (1851–1914) — дослідника науково-агрономічних методів 

боротьби з посухою; В.Г. Ротмістрова (1866–1941) — теоретика і практика ведення 

«сухого» землеробства; І.Є. Овсинського (1856–1909) — піонера вітчизняного 

безплужного землеробства (1876), що згодом стало практичною основою 

відновлюваного органічного рослинництва; П.І. Прокоповича (1775–1850), який 

винайшов і сконструював рамковий (втулковий) вулик з рухомими рамками (1814) 

та ін. Окремо також слід згадати про І.У. Палімпсестова (1818–1902), який у 1855 р. 

видав перший вітчизняний 812-сторінковий сільськогосподарський довідник 

«Словник сільськогосподарських рослин» з описом основних рослин, що 

знаходяться в культурі Європейського континенту; В.Є. Таїрова (1859–1938) — 

засновника першої в країні виноробної дослідної станції (1905 р.), одного з 

фундаторів галузевої бібліографії; С.Ф. Третьякова (18721918) — розробника 

першої у світі методики порівняння сортів картоплі, теоретика і ініціатора 

виокремлення кормовиробництва в самостійну галузь науки; К.Г. Шиндлера (1869–

1940) — організатора першої не лише в країні, а й у Європі Станції випробування 

землеробських машин і знарядь агрономічного спрямування при КПІ (1900); 

П.І. Гавсевича (18791920), який 20 березня 1916 р. відкрив першу у світі дослідну 

станцію з культури лікарських рослин від імені Лубенського 

сільськогосподарського товариства; І.І. Іванова (1870–1932), який запровадив 

штучне запліднення тварин (1902); О.І. Душечкіна (1874–1956), який довів 

доцільність внесення добрив з осені під оранку і весною у рядки (1907) та 

обґрунтував біологічне вбирання поживних речовин у ґрунті та ін. 

У четвертому розділі «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи в 

радянську добу» проаналізовано особливості процесу одержавлення вітчизняної 

галузевої науки, принципи її організаційного наповнення та методологічно-

координаційного забезпечення. 

У підрозділі 4.1 «Пошук моделі побудови галузевого дослідництва в умовах 

суспільно-політичних трансформацій 1917–1945 рр.» на основі аналізу архівних 

документів реконструйовано хід подій, що сприяли побудові чіткої структури 

наукового забезпечення подальшого розвитку вітчизняного сільського господарства.  

Встановлено, що радянський політичний режим вніс деякі зміни до системи 

освіти, які дозволяють виокремити третій період (з 1921 р.) її розвитку. Радикально 

змінилося основне завдання підготовки галузевих фахівців, спрямоване тепер на 

обслуговування колгоспно-радгоспної системи в умовах планової економіки. Було 

ліквідовано всі приватні організаційні форми навчання. З уведенням вузької 

спеціалізації розроблено нові організаційні підходи галузевої освітньої підготовки у 

технікумах і агрокомбінатах. Загальнодержавну політику щодо координації 
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загальноосвітньої, виробничо-навчальної, а також наукової роботи від часу 

остаточного встановлення радянської влади на українських землях здійснював 

Комітет з наукової та професійної освіти (Укрголовпрофосвіта) НКО УСРР. 

Відбулися кардинальні зміни в системі галузевого дослідництва, які 

започаткували третій період його розвитку. Основними чинниками цього періоду 

стали державна зацікавленість і контроль через центральні, крайові та обласні 

органи влади. В основу розробок було покладено принцип районізації країни для 

потреб спеціалізації в колективному веденні сільського господарства конкретної 

області або краю, оснований на однорідному природно-історичному комплексі.  

З’ясовано, що значну координуючу й генеруючу роль у відпрацюванні 

механізму організаційної побудови галузевого дослідництва, особливо на 

початковому етапі його розгортання у 20-х роках ХХ ст., відіграв НКЗ УСРР. 

Відбулося становлення численних нових дослідних установ і різних агрономічних 

шкіл, що у 20–30-х роках ХХ ст. певною мірою дезорганізовувало дослідну справу, 

особливо в питаннях теорії, незважаючи на появу нових організаційних форм 

координації досліджень у вигляді спеціалізованих НДІ і галузевої академії. За своєю 

структурою, кадровим потенціалом і статутними завданнями першою повноцінною 

академічною науковою установою став створений академіком В.І. Вернадським 

1 листопада 1918 р. Сільськогосподарський науковий (вчений) комітет України 

(СГНКУ) при профільному міністерстві Української Держави гетьмана 

П. Скоропадського. За період його діяльності змінювалися форми організації, 

підпорядкування та найменування, але провідною функцією залишалася повноцінна 

науково-координаційна діяльність для потреб українського сільського господарства. 

Відповідно до обґрунтування правонаступниці СГНКУ — Науково-консультаційної 

ради (НКР, з 1928 р.), при НКЗ УСРР в 1931 р. було організовано Всеукраїнську 

академію сільськогосподарських наук (ВУАСГН). Серед найвизначніших здобутків 

академічної галузевої науки в цей період слід відзначити проведення 

агроінвентаризації ґрунтів республіки та їх широкомасштабне вапнування, а також 

обстеження та картографування у 3- та 10-верстовому масштабі територій усіх регіонів 

українських земель, що входили тоді до складу СРСР, які здійснив Всеукраїнський НДІ 

агроґрунтознавства та хімізації сільського господарства. Для потреб галузевого 

експериментаторства, зокрема колгоспної дослідної справи, з 1934 р. з’являються 

досі небачені у цивілізованому світі новоутворення — хати-лабораторії з 

політичним підтекстом радянської епохи, які наприкінці 60-х років ХХ ст. 

перетворилися на колгоспні дослідні станції. У подальшому функції всеукраїнської 

сільськогосподарської наукової організації виконував сектор наукових установ НКЗ 

(1935–1940), де для науково-методичного керівництва науково-дослідними 

установами було створено наукову Раду Мінсільгоспу УРСР (сектор НДУ у 1940–

1946 рр.). Постановою РНК УРСР № 156 від 12.02.1941 р. на матеріально-технічній 

базі Всесоюзного НДІ наукових методів посіву в Голосієві створюється Український 

філіал ВАСГНІЛ, але через початок німецько-радянської війни 22.06.1941 р. він так і 

не встиг розгорнути свою діяльність. Станом на 1938 р. в Україні налічувалося 

165 галузевих дослідних установ, а на 1 січня 1947 р. — 129.  
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Починаючи з кінця 20-х років минулого століття, багато вчених-аграріїв УСРР 

стали об’єктом політичних репресій з боку каральних органів влади, зазнали 

переслідувань, арештів, ув’язнень тощо. Застосовуючи надумані звинувачення, 

фабрикування справ, радянська влада насаджувала комуністичне світосприйняття 

дійсності. Загальнодержавні принципи соціалістичного розвитку сільського 

господарства сформулював професор В.Р. Вільямс. Він теоретично обґрунтував і 

запропонував практичні підходи до замкнутого циклу перетворення енергії у 

складне сільськогосподарське виробництво, що ґрунтується на трьох основних 

елементах — цехах: рослинництво, тваринництво, землеробство. Узагальнення 

класика вітчизняного галузевого дослідництва того часу стали методичним 

порадником при визначенні пріоритетів функціонування окремих напрямів ведення 

сільськогосподарської дослідної справи не тільки як галузі знань, а й як організації. 

Результати дослідження засвідчили, що до найвагоміших наукових здобутків у 

розвитку сільськогосподарської дослідної справи цього періоду належить внесок 

таких українських учених-аграріїв, як Д.Г. Віленський (1892–1960), який відкрив 

закон гомологічних рядів при ґрунтоутворенні (1924) та запропонував нові індекси 

генетичних горизонтів ґрунтів — Н, Е, І, Р та ін., замість А, В, С (1928); 

М.Ф. Іванова (1871–1935) — першого розробника наукової методики 

породотворення сільськогосподарських тварин на початку 30-х років ХХ ст.; 

М.Г. Холодного (1882–1953) — творця теорії фітогормонів, яка успішно 

застосовувалася на практиці для укорінення за допомогою ростових речовин 

цитрусових культур, тунгового і хінного дерева й підвищення врожаю чайного 

куща. Г.М. Висоцький (1865–1940) розробив гіпотезу сольової міграції, довів 

головну роль ґрунтових вод у пересуванні сольових розчинів у ґрунтові горизонти 

при їх випаровуванні. В.Ф. Старченко (1904–1948) опрацював систему застосування 

калійного добрива; А.О. Василенко (1891–1963) розробив принципи побудови 

бурякових комбайнів і обґрунтував систему використання сільськогосподарських 

машин для основного обробітку ґрунту. Є.В. Зверезомб-Зубовський (1890–1967) 

розробив теорію походження шкідників сільськогосподарських рослин та методи 

боротьби з ними та ін. 

У підрозділі 4.2 «Удосконалення організаційної структури і механізмів 

функціонування сільськогосподарської дослідної справи в УРСР на тлі суспільно-

політичних змін 1945–1990 рр.» основну увагу приділено аналізу вжитих державою 

заходів щодо активізації системи наукового забезпечення аграрної галузі країни.  

Встановлено, що академічна галузева думка отримала новий імпульс після 

закінчення Другої світової війни. Структура Міністерства землеробства УРСР 

забезпечувала ведення сільського господарства за виробничо-територіальним 

принципом керування (1939). Але згодом її було перебудовано у Головні 

виробничо-територіальні управління (Центру, Півдня, Південного Сходу, 

Північного Заходу та Західних областей), діяльність яких координувалася 

Управлінням НДУ. У жовтні 1945 р. вітчизняну сільськогосподарську дослідну справу 

вперше офіційно було репрезентовано в системі АН УРСР через спеціально створений 

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

організаційний вплив «Велика академія» справила на розвиток галузевої академічної 
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науки в 1945–1956 рр., оскільки країна потребувала якнайшвидшої взаємодії всіх її 

складових для відновлення народного господарства після війни. Функції 

всеукраїнської сільськогосподарської наукової організації в 1945–1990 рр. 

виконували Відділ сільськогосподарських наук АН УРСР (1945–1956, 1962–1963), 

УАСГН (1956–1962) та ПВ ВАСГНІЛ (1969–1990) з адміністративним контролем з 

боку Управління НДУ (1947–1948); Управління сільськогосподарської пропаганди 

(1949–1952); Головного управління сільськогосподарської пропаганди і НДУ (1953–

1954); Головного управління сільськогосподарської науки (1955–1956); 

Мінсільгоспу УРСР (1962–1970).  

З’ясовано, що, незважаючи на відпрацьований механізм державної підтримки 

розвитку сільськогосподарської дослідної справи в УРСР наприкінці 80-х років 

ХХ ст., розгалужену мережу діючих інституцій (167 н.-д. установ, у тому числі 64 

НДІ, 79 дослідних станцій та 19 галузевих ВНЗ) з достатнім науковим кадровим 

потенціалом (18 тис. наукових працівників, з яких 485 докторів і 7330 кандидатів 

наук), аграрна наука все ж не відповідала певною мірою викликам часу і 

потребувала автономного функціонування. 

За результатами дослідження встановлено, що в 1945–1990 рр. система 

наукового забезпечення ведення сільського господарства розвивалася завдяки 

новітнім здобуткам видатних вітчизняних учених. Так, І.В. Смирнов (1911–1993) 

розробив метод довготривалого зберігання сперми (1947); О.В. Квасницький (1900–

1989) винайшов метод ендріотрансплантації (1950); М.М. Гришко (1901–1964) 

створив одночасно достигаючі коноплі; О.Н. Соколовський (1884–1959) з’ясував 

колоїдно-хімічні процеси у ґрунті та запропонував методи поліпшення ґрунтів 

хімічною меліорацією; П.А. Власюк (1905–1980) опрацював теорію і практику 

застосування нових ефективних марганцевих мікродобрив та обґрунтував теорію 

живлення рослин на базі адекватних співвідношень елементів живлення в 

зовнішньому середовищі відповідно до складу насіння і рослин та ін. Важливим 

надбанням аграрної науки стали сорти та гібриди сільськогосподарських культур 

В.М. Ремесла (1907–1983) і В.Я. Юр’єва (1879–1962); теоретичні відкриття на ниві 

землеробської механіки П.М. Василенка (1900–1999) тощо. До славетної когорти 

вчених належать і багато інших особистостей, які з різних позицій сприяли 

подальшому розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як галузі 

знань. Насамперед це М.О. Тюлєнєв — фахівець із сільськогосподарського 

використання меліорованих ґрунтів, Є.П. Лівен — спеціаліст у галузі насінництва 

овочевих культур, С.А. Мельник — фахівець з виноградарства, А.С. Хренніков — 

відомий учений з агротехніки конопель, І.Н. Шевельов — знавець біології бур’янів, 

В.П. Муравйов — фахівець у галузі хвороб і методів боротьби з ними, 

Д.О. Долгушин — відомий своїми методами поліпшення природи сортів і знавець 

насінництва зернових культур, М.А. Пеленга — спеціаліст біологічних методів 

боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин та інші науковці, які 

принесли славу вітчизняному галузевому дослідництву у світовому вимірі. 

У п’ятому розділі «Провідні тенденції й особливості розвитку 

сільськогосподарської дослідної справи в умовах розбудови Української 

держави і європейської інтеграції» проаналізовано пріоритетні напрями 
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реформування системи наукового забезпечення розвитку аграрної галузі країни в 

останні десятиліття. 

Обґрунтовано, що в умовах державотворення в Україні відбулися якісні зміни 

як у системі аграрної освіти, так і в галузевому дослідництві. Це дало підстави для 

виокремлення четвертого періоду розвитку аграрної освіти, який триває й досі, у 

пошуках парадигми розвитку в ХХІ ст. 

Четвертий період розвитку сільськогосподарської дослідної справи 

відрізняється від попередніх насамперед умовами розбудови незалежної держави й, 

зокрема, налагодженням дієвих механізмів функціонування галузевого 

дослідництва. Він характеризується тривалим пошуком інноваційної оптимальності 

для потужної мережі галузевих інституцій НААН на тлі приватної власності на 

землю. Діяльність НААН як науково-методичного і координаційного центру 

спрямована на розв’язання аграрних проблем в Україні, створення належних умов для 

технологічного завершення наукових розробок, комплексного підходу до наукового 

забезпечення всіх галузей АПК. За часів державності України організаційна структура 

НААН постійно вдосконалювалася з метою підвищення рівня управління аграрною 

наукою, поліпшення координації досліджень та їх методичного забезпечення. Нині 

НААН є провідним центром наукового забезпечення розвитку галузей 

агропромислового комплексу держави і структурно об’єднує 6 галузевих відділень: 

землеробства, меліорації і механізації; рослинництва; ветеринарної медицини, 

зоотехнії; аграрної економіки і продовольства та наукового забезпечення інноваційного 

розвитку. До її складу входять 10 національних наукових центрів, 30 інститутів, 

11 дослідних станцій, Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, 

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека, Державне видавництво 

«Аграрна наука» та ін. У системі НААН функціонують 11 наукових об’єктів, які 

мають статус національного надбання. Мережа наукових установ НААН 

складається з 184 підприємств, установ та організацій, зокрема 33 дослідних 

станцій, двох науково-дослідних центрів, двох торгових домів, двох науково-

виробничих центрів, 143 державних підприємств дослідних господарств та ін.  

У межах виконання фундаментальних наукових досліджень на сучасному 

етапі вчені-аграрії вивчають закономірності формування агроландшафтів, способи 

раціонального використання природних ресурсів; розробляють наукові основи 

управління продуктивним потенціалом агросистем; досліджують геноми рослин і 

тварин; використовують новітні методи для створення нових високопродуктивних 

рослин і тварин з цінними для людини господарськими властивостями; вивчають 

закономірності формування та реалізації продуктивних ознак 

сільськогосподарських тварин під впливом генетичних і паратипових чинників; 

удосконалюють теоретичні основи породоутворення й селекції, онтогенетичного 

розвитку тварин; з’ясовують особливості процесів живлення та обміну речовин у 

високопродуктивних генотипів тварин; вивчають еволюційні екогеографічні та 

епізоотологічні закономірності циркуляції збудників інфекційних захворювань 

тварин; удосконалюють наукові основи підвищення надійності 

сільськогосподарської техніки; розробляють новітні технології отримання 

високоякісних харчових продуктів; здійснюють науково-методологічний супровід 
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механізмів реалізації сталого розвитку сільських територій, розробляють основи 

інвестиційно-інноваційного розвитку наукомісткої аграрної сфери. 

Прикладні дослідження наукових установ НААН спрямовані на розроблення й 

удосконалення механізмів реалізації земельної реформи та запровадження ринку 

землі в Україні; новітніх технологій з охорони, відтворення й підвищення родючості 

ґрунтів; технічних засобів екологобезпечного використання водних ресурсів; 

наукомістких технологій виробництва органічної рослинницької продукції; 

ресурсоощадних технологій виробництва і глибокої переробки продукції 

рослинництва; вдосконалення існуючих генотипів тварин, ресурсоощадних 

технологій виробництва і переробки продукції тваринництва; методів контролю 

безпечності тваринницької продукції; високоефективних засобів діагностики, 

профілактики та лікування хвороб; технологічних процесів і технічних засобів 

застосування наноматеріалів для технічного обслуговування, ремонту техніки й 

відновлення деталей сільськогосподарських машин та обладнання; нормативно-

методичного забезпечення інноваційного розвитку галузей агропромислового 

комплексу.  

Результати дослідження засвідчили подальший розвиток наукових основ 

галузі, закладених на початку минулого століття і відображених у діяльності 

відомих наукових шкіл, засновниками яких стали видатні вчені-ґрунтознавці: 

О.Н. Соколовський, М.К. Крупський, В.В. Медведєв; вчені з ґрунтозахисного 

землеробства: О.Г. Тараріко, В.Ф. Сайко; вчені-агрохіміки: О.І. Душечкін, 

М.А. Єгоров; вчені-гідротехніки: С.М. Алпатьєв, П.І. Коваленко, М.І. Ромащенко; 

вчені-селекціонери: А.О. Сапєгін, Ф.Г. Кириченко, В.Ф. Савицький, Б.П. Соколов, 

В.Я. Юр’єв, П.Х. Гаркавий, О.О. Созінов, В.М. Ремесло, С.П. Лифенко, 

Б.В. Дзюбецький, Ф.А. Ткаченко, В.В. Кириченко; вчені-фітопатологи: 

В.П. Васильєв, В.Ф. Пересипкін, М.П. Лісовий; вчені-фізіологи та біологи: 

О.П. Бондаренко, О.В. Квасницький, Й.А. Даниленко, Ф.Ф. Ейснер, Ф.І. Осташко, 

С.З. Гжицький, Г.О. Богданов, М.В. Зубець; вчені-ветеринари: О.І. Собко, 

І.Н. Гладенко, І.І. Кулеско, І.Н. Дорошко; вчені-технологи харчових продуктів: 

Г.О. Єресько, В.І. Нілов, Г.Г. Валуйко, О.М. Датунашвілі; вчені-механіки: 

М.С. Хоменко, B.C. Крамаров, П.І. Андрусенко, М.К. Лінник, Л.Г. Гром-

Мазнічевський; вчений з напряму радіоекологія Б.С. Прістер, вчені-економісти: 

І.Н. Романенко, І.І. Лукінов, Л.Я. Новаковський, П.Т. Саблук. 

Доведено, що за період державності України активізувалася міжнародна 

співпраця вчених НААН, зокрема, з профільними інституціями, організаціями і 

фірмами з 55 країн світу, наразі виконуються понад 300 спільних проектів, науковці 

НААН є членами більш як 100 світових та європейських міжнародних організацій.  

У шостому розділі «Організаційна побудова сільськогосподарської 

дослідної справи на Кримському півострові» узагальнено особливості 

формування науково-організаційних основ галузевого дослідництва для потреб 

сільського господарства, що спеціалізується на зерново-тваринницькому напрямі, 

виноградарстві, садівництві, овочівництві, а також вирощуванні ефіроолійних 

культур (лаванди, троянди, шавлії тощо). 
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Сільськогосподарська дослідна справа на Кримському півострові до 1920 р. 

була складовою розвитку науково-організаційних підходів у Російській імперії. 

Умовно його можна поділити на чотири періоди. Перший період розпочинається зі 

створення Нікітського ботанічного саду в 1812 р., пов’язаний з пошуком форм 

організації дослідництва та його спеціалізації і закінчується 1897 р. На цьому етапі 

практично всі наукові дослідження в галузі агрономії мали несистемний характер і 

стосувалися переважно виноградарства з плодівництвом та переробки їхніх 

продуктів. Домінувала приватна ініціатива великих землевласників з метою 

підвищення продуктивності вирощуваних сільськогосподарських культур і тварин. 

Помітну роль у становленні дослідництва цього періоду в агрономії і тваринництві 

відіграли окремі відомі постаті, зокрема князь Г.О. Потьомкін, граф С.М. Воронцов, 

герцог де Рішельє. 

Відлік другого періоду починається від створення Олешківського казенного 

виноградного розплідника в 1897 р. Незважаючи на місцезнаходження, він став 

першою державною дослідною сільськогосподарською установою для потреб 

регіону із затвердженою науковою програмою, що передбачала дотримання 

відповідних методик при проведенні досліджень в агрономії. Завершився цей період 

у 1917 р. Його загальною особливістю залишалося домінування рослинницької 

складової агрономічних досліджень, але з виокремленою спеціалізацією: 1) інтродукція 

та акліматизація, 2) виноградарство, 3) плодівництво, 4) виноробство, 5) тютюнництво, 

6) рослинництво (рільництво) разом із луківництвом. У 1895 р., відповідно до проекту 

В.Р. Ротмістрова, було створено перші загальнорегіональні науково-організаційні 

форми дослідних установ, які діяли до 1912 р. включно. У 1913–1923 рр. істотних 

організаційних змін, передбачених проектом В.В. Вінера, практично не відбувалося, 

а отже, плани так і було втілено в життя. 

Третій період розпочався в 1923 р. і тривав до 2014 р. з чотирма умовними 

підперіодами: 1923–1941; 1941–1944; 1944–1954 і 1954–2014 рр. На початку 

першого підперіоду функціонувала модель «Кримської Каліфорнії», розроблена за 

ініціативою американської благодійної організації «Джойнт» на чолі з І. Розеном та 

затверджена відповідним рішенням ЦВК РРФСР. Цей етап характеризується 

обласною організацією сільськогосподарської дослідної справи за проектом 

В.В. Вінера з доповненнями М.М. Клепініна. З 1929 р. обласна форма галузевого 

дослідництва стала складовою загальнодержавної координуючої системи ВАСГНІЛ 

через інститутизовану спеціалізацію різних напрямів досліджень. Серед 

найважливіших наукових робіт того часу можна назвати створення 

М.М. Клепініним ґрунтової карти Криму (1932) і його монографію «Ґрунти Криму» 

(1935). У 1941–1944 рр. Кримський півострів увійшов до Генерального округу Крим. 

Дослідження здійснювали через Центр досліджень сільського і лісового 

господарства зі штаб-квартирою у Києві та Крайовий дослідницький центр (1943). 

1944–1954 рр. ознаменувалися новою спробою американців за ініціативою 

президента США Ф. Рузвельта організувати пільгове кредитування єврейських 

переселенців до Криму. З 1954 р. було офіційно впроваджено обласну побудову 

ведення галузевого дослідництва з подальшим методичним керівництвом УАСГН 

(1956), відділу сільськогосподарських наук АН УРСР (1962), ПВ ВАСГНІЛ (1969), 
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УААН (1990). Створено Центр наукового забезпечення АПВ Автономної 

Республіки Крим: Кримський інститут АПВ УААН; Національний інститут 

винограду і вина «Магарач»; Інститут ефіроолійних і лікарських рослин; Кримську 

дослідну станція овочівництва Кримського інституту АПВ; Кримську дослідну 

станцію ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»; 

Кримську дослідну станцію Інституту садівництва; Кримський НДЦ Інституту 

гідротехніки і меліорації; НВО «Селта» ННЦ «Інститут механізації і електрифікації 

сільського господарства; Кримський державний аграрний навчально-

консультаційний центр Міністерства сільського господарства АР Крим; Південну 

дослідну станцію Інституту сільськогосподарської мікробіології; Південний філіал 

«Кримський державний агротехнічний університет» Національного аграрного 

університету. Спроба запровадити в аграрній науці інноваційну складову зумовила 

створення регіональних навчальних науково-виробничих комплексів, серед яких був 

Кримський комплекс з головною установою — Інститутом сільського господарства 

Криму НААН. 

Четвертий період організаційної побудови сільськогосподарської дослідної 

справи на Кримському півострові пов’язаний з політичною ситуацією, а саме, з 

анексією Криму в 2014 р. Російською Федерацією. Місцеві галузеві науково-

дослідні установи увійшли до системи координування та бюджетного фінансування 

Російської академії наук (РАН).  

 

ВИСНОВКИ 

1. Аналіз стану наукового розроблення проблеми розвитку 

сільськогосподарської дослідної справи в Україні другої половини ХIX — початку 

ХХІ ст. засвідчив відсутність цілісних системних досліджень з окресленої теми. 

Наявні історіографічні напрацювання формують предметно-тематичні групи у 

межах трьох загальноприйнятих хронологічних періодів (імперський, радянський та 

доби незалежності України) і різняться теоретико-методологічними та науково-

організаційними особливостями. Процес прирощення знань з ведення галузевого 

дослідництва розпочинається з 70-х років ХІХ ст. (видання інформативного 

характеру), набуває розвитку наприкінці першого і впродовж другого десятиліття 

ХХ ст. (аналіз наукової організації експериментаторства, теоретико-методологічні 

підходи) та удосконалюється в 1950–1960-х роках (спроби узагальнення процесу 

дослідництва). На сучасному етапі розвитку Української держави відбувається 

структуризація історіографічного простору, яка потребує комплексного аналізу та 

узагальнення складових еволюційного поступу вітчизняної сільськогосподарської 

дослідної справи в Україні. 

Об’єктивне відтворення історії розвитку сільськогосподарської дослідної 

справи в Україні ґрунтується на використанні повноцінної джерельної бази, яку 

формують архівні документи і рукописні матеріали; збірники опублікованих 

архівних документів і матеріалів ННСГБ НААН; оприлюднені офіційні документи 

органів державної влади, наукових установ і закладів вищої освіти, громадських 

організацій; наукові праці вчених з галузевого дослідництва; біо- і бібліографічні та 

інші покажчики; енциклопедичні та довідкові видання; мемуарна література; 
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публікації в засобах масової інформації. Визначення методологічних принципів у 

сукупності з аналізом історіографії та джерельної бази зумовили вибір напрямів і 

шляхів вирішення основних проблем предмета дослідження, сприяли побудові 

авторської інтерпретації окремих подій та явищ, об’єктивному висвітленню 

еволюції сільськогосподарської дослідної справи в Україні другої половини ХІХ — 

початку ХХІ ст. 

2. Обґрунтовано, що трансформація розуміння понять «сільське 

господарство» і «сільськогосподарська дослідна справа» здійснювалася в межах 

умовного періодизаційного формату розвитку вітчизняної аграрної галузі. 

Становлення галузевого дослідництва наприкінці ХVIII ст. відбувалося самобутнім 

шляхом, переважно за приватною ініціативою, а не як результат функціонування 

спеціальних наукових установ. Завдяки діяльності великої плеяди видатних 

вітчизняних учених-аграріїв та прогресивних господарів, а також функціонуванню 

системи взаємодоповнюючих заходів, насамперед з боку держави, на межі ХІХ–

ХХ ст. відбулося офіційне формалізоване утвердження сільськогосподарської 

дослідної справи як галузі знань та організації. Сучасне, законодавчо закріплене 

поняття «сільське господарство» увібрало в себе всі принципові ознаки з визначень, 

які впродовж минулого століття наводилися у провідних вітчизняних 

енциклопедичних та довідкових виданнях, підручниках і працях окремих авторів та 

розбудовників сільськогосподарської дослідної справи як до революційних подій 

1917 р., так і за радянської доби. Ключовими моментами у визначенні цього поняття 

є процес виробництва сільськогосподарської продукції та її переробка. Незважаючи 

на загальновизнане тлумачення поняття «сільське господарство», провідні вчені 

продовжують вдосконалювати його трактування через певну деталізацію складових 

або розширення спектру сприйняття. Зберігається трансформаційний підтекст 

впливу розуміння місця результатів галузевого дослідництва на поняття «сільське 

господарство» як провідного сектору економіки держави та певний зворотний 

взаємозв’язок, який простежується в еволюції поняття «сільськогосподарська 

дослідна справа». 

3. Періоди розвитку вітчизняного сільського господарства відображають 

характерні особливості історичних епох, взаємовпливи яких і були його рушійними 

силами. Попередні етапи розвитку сільського господарства на теренах України 

охоплюють широкі хронологічні межі від 400300 тис. рр. до н.е. — VIVII ст. н.е. 

до появи у 1719 р. першого державного законодавчого органу, який регулював 

відносини щодо сільського господарства. У хронологічних межах досліджуваної 

проблеми перший період (18611917) охоплює відрізок часу від скасування 

кріпацтва і до проведення столипінської аграрної реформи; другий період (1920–

1991) пов’язаний з колгоспно-радгоспною системою ведення сільського 

господарства; третій період (з 1991 р.) — з веденням сільського господарства в 

умовах побудови ринкової економіки. Накопичені знання сприяли започаткуванню 

наприкінці ХІХ ст. системи державного регулювання ведення сільського 

господарства на теренах України. 

4. Формування державної політики регулювання розвитку 

сільськогосподарської галузі розпочалося в період столипінської аграрної реформи 
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на основі приватної власності, набуло специфічних рис державної планової 

економіки у радянський період та повернулося до основних ринкових принципів на 

сучасному етапі. Удосконалення тріади умовних моделей ведення сільського 

господарства відбувалося під впливом формування всіх складових українського 

суспільства. Різні системи влади через законодавчі рішення певною мірою сприяли 

підвищенню продуктивності сільськогосподарського виробництва, зокрема завдяки 

забезпеченню його наукового супроводу. Державна підтримка дала змогу 

вітчизняному сільському господарству помітно розвинутися на початку ХХ ст. і 

сприяла тому, що Україна посіла провідне місце серед світових експортерів 

сільськогосподарської продукції. 

5. Перші визначення поняття «сільськогосподарська дослідна справа», 

запропоновані ще до 80-х років ХІХ ст., поступово еволюціонували аж до кінця 90-

х років ХХ ст. У середині 90-х років ХІХ ст. вчені-аграрії вперше актуалізують 

питання вивчення природних явищ (О.О. Ізмаїльський), розвитку мережі дослідних 

установ (П.А. Костичев), з’являється перша методика проведення дослідів 

(А.Є. Зайкевич) для потреб агрономії, яка розглядалася як наука про вирощування 

рослин, розведення й утримання тварин, економічні основи організації переробки 

сільськогосподарської продукції. У цей період відбулася методологічна полеміка 

щодо місця агрономії в загальному вимірі галузевих знань та умінь, в історії 

існування вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи (В.І. Даль, В. Золотов 

і Ф. Толь, С.М. Богданов, С.Л. Франкфурт, В.І. Сазанов, П.Р. Сльозкін, О.І. Стебут 

та ін.). На початку другого десятиліття ХХ ст. вперше здійснено спробу визначити 

поняття «сільськогосподарська дослідна справа» у співвідношенні з вітчизняною 

агрономією або тогочасною сільськогосподарською наукою, а галузеве 

дослідництво розглядати як основоположну складову сільськогосподарської науки 

(О.Г. Дояренко, В.Г. Ротмістров). З розвитком сільськогосподарської економіки, як 

складової сільськогосподарської науки, з’являється можливість оцінити 

ефективність новацій у дослідництві (П.Ф. Бараков). Проте саме поняття 

«сільськогосподарська дослідна справа» та її функціонування на основі державного 

запиту або зацікавленості не змогли повноцінно розвинутися до початку ХХІ ст. 

Відсутність повного масиву теоретичних знань, підготовлених кваліфікованих 

кадрів, відповідного обладнання та помітне відставання отриманих дослідницьких 

результатів вітчизняних учених від реальних успіхів зарубіжних колег гальмували 

подальший розвиток галузевого дослідництва. 

Організаційне структурування аграрної науки відбувалося упродовж 1884–

1931 рр. (дослідні поля, доказові ферми, дослідні станції, крайові станції, інститути, 

академія). Методики проведення польових та вегетаційних дослідів з’являються 

наприкінці ХІХ ст., як і постійно діючі дослідні установи, що сприяло появі 

вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як складової природознавства та 

культури нації. Зусиллями відповідальних з боку державних структур наприкінці 

ХІХ — на початку ХХ ст. було відпрацьовано регламентуючі документи, функції та 

поняття, що супроводжують процес організації дослідництва. Повністю під 

державну опіку сільськогосподарська дослідна справа перейшла з 1920 р., після 

остаточного встановлення радянської влади на переважній більшості українських 
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земель. Надалі вдосконалювалося й поглиблювалося смислове наповнення 

основоположних принципів ведення сільськогосподарської дослідної справи 

(С.К. Чаянов, О.К. Філіповський, П.Н. Константинов, О.Г. Дояренко та ін.). Новий 

якісний етап у формуванні теоретико-методологічного та функціонального змісту 

поняття «сільськогосподарська дослідна справа» розпочався з 20-х років минулого 

століття (М.М. Вольф, М.К. Недокучаєв, С.О. Захаров та ін.) під супроводом 

політизованого державницького контролю (М.С. Соколов, Б.М. Рожественський). 

Після масових репресій та війни продовжився випуск вже соціалістичних 

енциклопедичних видань з більшою часткою теоретизації галузевого дослідництва. 

Класичне визначення й розуміння складових поняття «сільськогосподарська 

дослідна справа» (П.Н. Константинов) у середині 1950-х років доповнили 

методологічні та філософські аспекти розвитку галузевого дослідництва 

(В.І. Сазанов), бачення агрономії як основи наукового забезпечення ведення 

сільського господарства (А.А. Вербін), конкретизація переліку галузевих напрямів, 

що наповнюють поняття «сільськогосподарська дослідна справа» («Большая 

Советская энциклопедия»). Подальша теоретизація процесу дослідництва сприяла 

всебічному розвитку визначення й удосконалення поняття «сільськогосподарська 

дослідна справа» як такого, а також розгляду його історичного поступу з 

урахуванням вже новітніх наукових знань та умінь (С.Й. Воробйов, П.А. Власюк, 

Н.І. Пшеничний та ін.). 

6. В.В Докучаєв і В.І. Вернадський уперше в світовій ґрунтознавчій 

практиці теоретично обґрунтували генетичний зв’язок між різноманітними типами 

ґрунтів, з одного боку, та елементами рельєфу — з іншого, вказали на біологічний 

фактор ґрунтоутворення та роль у цьому процесі живої речовини і продуктів її 

життєдіяльності. Практичні успіхи науки про ґрунти дозволили скласти ґрунтові 

карти територій країни, а отже, стати методичною основою вивчення ґрунтів для 

потреб сільськогосподарського виробництва як основи основ продовольчої безпеки 

країни. Як наслідок, почався активний розвиток сільськогосподарської дослідної 

справи, особливо дослідницької мережі, що стало важливою умовою подальшого 

розвитку аграрного сектору держави. Державницьке бачення В.І. Вернадським 

проблем та місця сільськогосподарської дослідної справи полягало в державній 

підтримці вирішення аграрного питання, що визначалося ідеями соціальної 

справедливості, стабільності та економії, розумного і максимального використання 

природних ресурсів країни, зв’язку вітчизняного господарства зі світовим, його 

піднесення до тогочасного рівня та виконання соціальних зобов’язань. Обіймаючи 

керівні посади в новостворюваних інституціях, учений започаткував СГВКУ як 

модель координуючого організаційного органу галузевого дослідництва в Україні.  

7. Передумовами створення організаційних засад сільськогосподарської 

дослідної справи на теренах України були: приватна ініціатива прогресивних 

представників аристократії, великих землевласників та інтелігенції, сформованої як 

окремий прошарок суспільства в середині ХІХ ст.; скасування кріпацтва згідно з 

Маніфестом Олександра ІІ від 3 березня (19 лютого) 1861 р.; численні посухи; 

запровадження в 1803 р. французької системи освіти відповідно до законодавчого 

акта Олександра І «Попередні правила народної освіти», що сприяло розширенню 
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промислового виробництва та появі торговельного землеробства у 7080-х роках 

ХІХ ст. Помітну організаційну роль щодо розгортання спеціальної фахової освіти й 

особливо суспільної агрономії відіграли «Положення про губернські та повітові 

земські установи» Олександра ІІ та їх введення в дію з 1 січня 1864 р. у 33 губерніях 

європейської частини Росії, а також запровадження творчих фахових об’єднань у 

вигляді товариств і спеціалізованих з’їздів. Зародженню сільськогосподарської 

дослідної справи сприяли також діяльність церкви з поширення освіти і знань для 

потреб сільського господарства; розвиток вітчизняного цукровиробництва з 1800 р.; 

розгортання сільськогосподарської меліорації; інтенсивний розвиток бібліографії 

сільськогосподарської літератури та статистики; еволюція суспільної агрономії 

тощо. Формалізація сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань 

остаточно завершилася 10 грудня 1883 р. після виходу праці В.В. Докучаєва 

«Російський чорнозем», а як організації — з відкриттям 28 жовтня (10 листопада) 

1884 р. першої постійно діючої казенної організаційної одиниці — Полтавського 

дослідного поля. Відстаючи від Європи в організації галузевого дослідництва майже 

на 50 років, вітчизняна аграрна наука, або, як тоді її називали, агрономія, за 

короткий проміжок часу наприкінці XIX — початку XX ст. завдяки зваженій 

системі державної підтримки змогла довести свою необхідність як дієвого чинника 

підвищення продуктивності полів і ферм.  

8. Удосконалено періодизацію становлення й розвитку сільськогосподарської 

освіти в Україні, якій передували спроби впровадити вивчення 

сільськогосподарських знань у загальноосвітню підготовку учнів, а також відкриття 

Києво-Могилянської академії у 1615 р. Перший період (1790–1883) позначився 

широким використанням накопичених наукових знань для підготовки фахівців 

сільського господарства, а також заснуванням мережі спеціалізованих навчальних 

закладів різного типу та організації професором М.Г. Лівановим першої 

сільськогосподарської школи в с. Богоявленському (біля м. Миколаїв). Другий 

період (1883–1920) веде свій відлік від прийняття Олександром ІІІ «Положення про 

нижні сільськогосподарські школи» і характеризується формуванням системи 

підготовки фахівців сільського господарства за державної підтримки. Третій період 

(1921–1990) пов’язаний зі зміною основного завдання з підготовки галузевих 

фахівців, спрямованого відтепер на колективне господарювання в умовах планової 

державної економіки. Четвертий період розпочинається з 1991 р., з набуттям 

державності України і наразі продовжується через пошук нової парадигми, 

характеризуючись активним проявом приватної складової в навчанні та 

запровадження ідей Болонської декларації у фахову підготовку. 

Доведено, що сільськогосподарська дослідна справа вийшла з лона вищої 

галузевої освіти під впливом соціально-економічних чинників. Запропоновано 

відповідну умовну періодизацію еволюції її організаційних основ з певним 

маркуванням передумов. Започаткування галузевого дослідництва пов’язане зі 

створенням наприкінці ІХ ст. Києво-Печерського яблуневого саду. Ця доба 

вирізняється помітним внеском церкви у запровадження наукових підходів щодо 

переробки рослинницької продукції та ведення народної селекції. У ХVІІXVIII ст. 

поряд з царськими створюються приватні садово-паркові ландшафтні ансамблі, які 
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стали першоосновою для появи первісних спеціальних галузевих інституцій у 

вигляді аптекарських городів і ботанічних садів. У 17091812 рр. за царськими 

указами створюються казенна «запасна аптека», лабораторія, два ботанічні сади в 

Лубенському повіті, «Польова аптека Малоросії» і Нікітський ботанічний сад. У цей 

час галузеве дослідництво переважно займається популяризацією новітніх знань та 

умінь. Пошуком повноцінного наукового забезпечення аграрного виробництва з 

використанням європейського досвіду вирізняється період 18121884 рр., що 

позначився радикальними змінами після проведення аграрної реформи 1861 р. та 

появи в 1864 р. губернських земств. Визначальна роль у становленні галузевого 

дослідництва в цей час належить сільськогосподарським товариствам. Перший 

період (18841901) пов’язаний із започаткуванням діючої казенної галузевої 

дослідної установи — Полтавського дослідного поля і характеризується пошуком 

оптимальної організаційної структурної форми існування дослідної справи у 

питаннях фінансування, державною зацікавленістю, появою перших наукових 

методик тощо. Другий період (19011921) розпочинається із затвердження 

«Положення про сільськогосподарські дослідні установи» і відповідного державного 

впорядкування та фінансування дослідництва. Виникає нова міжрегіональна форма 

дослідництва — колективні досліди, спроектовано систему дослідних установ з 

районними та обласними дослідними станціями, набувають координуючого 

значення з’їзди та наради діячів сільськогосподарської дослідної справи. 

Створюється координуючий орган — СГВКУ як прототип перших академічних 

галузевих інституцій. Третій період (19211991) пов’язаний зі встановленням на 

українських землях радянської влади. Дослідна справа стає державною через 

центральні, крайові та обласні органи влади. Відбувається поетапний процес 

інституалізації, а згодом і академізації сільськогосподарської дослідної справи, що 

супроводжується масовим становленням численних нових дослідних установ, різних 

агрономічних шкіл, відкриттям хат-лабораторій, а також спробами спеціальної 

підготовки освічених фахівців-аграрників марксистсько-ленінського спрямування. 

Характерною ознакою стає максимальне сприйняття агропромисловим 

виробництвом усього нового, індустріального й інтенсивного, особливо в 60–80-

х роках ХХ ст., що дало змогу значно підвищити продуктивність аграрного сектору 

економіки країни. Четвертий період (з 1991  р.) за часів незалежності України 

позначився активним пошуком шляхів ефективного розвитку галузевого 

дослідництва, інноваційної оптимальності з координуючою роллю НААН в умовах 

приватної власності на землю. 

9. Визначено перші координаційні центри з наукового забезпечення 

ведення сільського господарства та встановлено специфіку їх діяльності. Доведено, 

що СГНКУ, а потім його правонаступниця, НКР НКЗС УСРР за сукупністю 

статутних функцій, методів і завдань у роботі, організаційною побудовою повністю 

відповідали класичній академічній структурі. Їх діяльність було прирівняно до 

державної служби, як у Франції, а виконання статутних функцій гарантовано 

забезпечувалося з бюджету, як у США. Водночас діюча мережа (станцій, полів, 

лабораторій, дослідних господарств та ферм-розплідників) підпорядковувалася не 

комплексній станції на рівні окремого регіону (як у США, наприклад, штату), а 
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безпосередньо СГНКУ. Тим самим, на відміну від російського аналога, цей орган не 

лише відповідав за затвердження програм досліджень на основі новітньої 

методології чи теорії, а й безпосередньо керував їх практичним втіленням. З часом 

змінювалися лише наповнення, кількісне структурування інституцій та їх назви, а 

сама модель наукового забезпечення ведення сільського господарства через СГНКУ, 

НКР (НР) НКЗС УСРР, ВУАСГН, Український філіал ВАСГНІЛ, відділ с.-г. наук 

АН УРСР, УАСГН, ПВ ВАСГНІЛ, НААН діє й сьогодні. На відміну від НАН 

України, яку інституціонально було створено лише в листопаді 1918 р., СГВКУ на 

момент початку його роботи вже мав дієву розгалужену структуру дослідних полів і 

станцій з багаторічною історією, традиціями та відкриттями світового виміру. З 

огляду на це СГВКУ свої подальші структурні зміни за окремими позиціями почав 

здійснювати через спеціалізовану інституалізацію протягом 1919–1923 рр. Тоді як у 

НАН України експериментаторство відбувалося насамперед через проблемні 

науково-дослідчі кафедри, підпорядковані НКО УСРР. НКР НКЗС УСРР створила 

діючу і в наш час мережу галузевих науково-дослідних інститутів НААН з 

матеріально-технічною базою, закладеними принципами діяльності та допоміжною 

виробничою структурою. Як і «Велика академія», СГНКУ обирав своїх дійсних 

членів і членів-кореспондентів на Пленумах. НКР (НР) НКЗС УСРР, як і УАН в 

1918 р., ВАСГНІЛ у 1935 р., УАСГН у 1962 р. свій первісний склад членів отримала 

відповідно до урядового рішення, а потім обирала нових на Пленумах за окремими 

науковими напрямами. Тим самим за сукупністю завдань, кадровим наповненням, 

принципами діяльності обидві структури мають всі юридичні підстави вважатися 

повноцінними попередниками сучасної НААН.  

10. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні ґрунтується на 

пріоритетних засадах, а саме: виконання галузевих досліджень при постійно діючих 

інституціях (дослідні господарства, станції, інститути); комплексному проведенні 

лабораторних, вегетаційних, польових, а також аналітичних досліджень з 

використанням спеціально розроблених і затверджених методик і міжнародних 

стандартів; здійсненні фундаментальних досліджень на основі державного 

бюджетного замовлення, а прикладних — за бажанням замовника. Подальше 

реформування сільськогосподарської дослідної справи має інноваційну пріоритетність, 

визначену основними напрямами розвитку аграрної науки України на 2016–

2020 роки та Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

прийнятим Верховною Радою України 26 листопада 2015 р. Планується забезпечити 

інтеграцію аграрної науки в інноваційно-інвестиційне середовище наукомісткого ринку 

АПВ шляхом пріоритетних напрямів наукових досліджень для завершення земельної 

реформи і розбудови фінансово-кредитного забезпечення АПК під заставу земельних 

ділянок та прав оренди землі; розвитку аграрного ринку і базових галузей; розвитку 

сільських територій; удосконалення нормативно-технічної документації в галузі 

харчової промисловості; розроблення галузевих програм «Біопаливо», «Овочівництво», 

«Садівництво», «Кормовиробництво»; виконання національних проектів «Зерно 

України» та «Відроджене скотарство», розвитку органічного виробництва; відтворення 

ґрунтових ресурсів, агрокосмічного прогнозування виробництва продукції 

рослинництва; покращення досягнень у селекції та генетиці тощо. 
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11. На основі методу персоніфікації галузевої науки обґрунтовано вагомий 

внесок учених-аграріїв у теоретизацію галузевих знань та їх практичне застосування 

на українських землях у період становлення сільськогосподарської дослідної 

справи: М.Г. Ліванова — першого вітчизняного професора землеробства; князя 

В.О. Кудашева, який створив першу в країні класичну галузеву дослідну установу; 

А.Є. Зайкевича — автора першої методики проведення досліджень в агрономії 

(1892); С.М. Богданова, який розробив класифікацію ґрунтових вод (1889), увів 

поняття «агрономія» у вітчизняний дослідний процес та разом з П.В. Будріним 

науково обґрунтував використання люпину та середели як зеленого добрива для 

ґрунтів різного механічного складу, або сидерацію. Не менш значущий внесок у 

становлення вітчизняного галузевого дослідництва зробили й інші видатні вчені: 

О.Г. Набоких, П.І. Прокопович, В.Г. Ротмістров, І.У. Палімпсестов, В.Є. Таїров, 

С.Ф. Третьяков, П.Р. Сльозкін, П.І. Гавсевич, І.І. Іванов, О.О. Ізмаїльський, 

О.І. Душечкін, І.Є. Овсинський, С.М. Ходецький, С.Л. Франкфурт, Б.К. Єнкен та ін. 

Доведено, що широке визнання здобули й наукові праці українських учених-

аграріїв радянської доби: Д.Г. Віленського (закон гомологічних рядів при 

ґрунтоутворенні (1924), нові індекси генетичних горизонтів ґрунтів (1928)); 

М.Ф. Іванова (перша наукова методика породотворення сільськогосподарських 

тварин на початку 30-х років ХХ ст.); І.В. Смирнова (метод довготривалого 

зберігання сперми, 1947); О.В. Квасницького (метод ендріотрансплантації, 1950) 

тощо. До славетної когорти належить і багато інших особистостей, які свого часу 

зробили відкриття, що з різних позицій сприяли подальшому розвиткові вітчизняної 

сільськогосподарської дослідної справи, як, наприклад, П.А. Власюк, М.О. Тюлєнєв 

М.М. Гришко, М.Г. Холодний О.Н. Соколовський, Г.М. Висоцький, В.М. Ремесло, 

В.Я. Юр’єв, П.М. Василенко та ін.  

12. Ґрунтуючись на історичному досвіді та новітніх знаннях запропоновано 

сучасну модель сільськогосподарської дослідної справи в Україні на основі обласної 

побудови ведення сільськогосподарської дослідної справи як організації, а саме: 

через наявність у кожному регіоні окремої обласної сільськогосподарської дослідної 

станції зі структурною побудовою відповідно до спеціалізації краю. Свою роботу 

вони мають здійснювати через підпорядковану мережу дослідних господарств 

(полів, опорних пунктів, демонстраційних дослідів, проблемних лабораторій). На 

мережу покладається завдання з широкого впровадження результатів теоретичних 

досліджень спеціалізованих науково-дослідних інститутів (національних наукових 

центрів), діяльність яких виходить за межі окремих регіонів і ґрунтово-кліматичних 

зон, а методичне керівництво ними здійснюється, в разі необхідності, через обласні 

дослідні станції за проблематикою. Загальне координаційне керівництво плану робіт 

здійснює Національна академія аграрних наук України, що функціонує як 

автономний орган при профільному міністерстві, який є головним замовником 

виробленої наукової продукції. У межах відпрацювання інноваційної моделі 

розвитку аграрного сектору до сучасних ініціатив з боку профільного міністерства 

слід віднести бюджетну підтримку появи різноманітних приватних дослідних 

інституцій, а також проведення відкритих, навіть міжнародних, тендерів щодо 

виконання конкретних наукових проектів, пріоритетність та спрямованість яких 
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відомство визначає самостійно. Тільки із застосуванням виваженого 

державницького підходу, основаного на здобутках і знаннях учених-аграріїв, які 

через творчі інституціональні об’єднання науково супроводжують процес ведення 

сільського господарства, Україна не лише забезпечить власну продовольчу безпеку, 

а й зміцнить державні позиції в системі європейських цінностей. 

13. Розроблено періодизацію розвитку сільськогосподарської дослідної 

справи на Кримському півострові, яка містить чотири етапи. Перший період (1812–

1897) — заснування Нікітського ботанічного саду та пошук форм організації 

галузевого дослідництва. Науковим дослідженням цього часу властивий 

несистемний характер, переважає приватна ініціатива великих землевласників та їх 

провідна роль у становленні експериментаторства. Другий період (1897–1917) — 

створення першої державної дослідної сільськогосподарської установи — 

Олешківського виноградного розплідника. Характерною особливістю цього періоду є 

домінування рослинницької складової агрономічних досліджень з виділеною 

спеціалізацією, поява перших регіональних науково-дослідних установ. Третій 

період (1923–2014) складається з чотирьох підперіодів: 1923–1941 рр. — діє модель 

«Кримської Каліфорнії» за ініціативою американської благодійної організації 

«Джойнт», нечисленні дослідні установи виконують дослідження для потреб 

РРФСР; 1941–1944 — Кримський півострів увійшов до Генерального округу Крим, 

дослідження проводять через Центр досліджень сільського і лісового господарства; 

1944–1954 — нова «реанімація» американського пільгового кредитування; 1954–

2014 рр. — із входженням Кримської АРСР до складу УРСР збільшується кількість 

галузевих наукових установ, координація науково-дослідної роботи відбувається 

академічними науковими центрами. Четвертий період зумовлений анексією 

Кримського півострову Російською Федерацією (2014), внаслідок чого галузева 

дослідницька мережа увійшла до системи координування РАН.  

14. Встановлено, що протягом усього періоду свого існування, від 80-х 

років ХІХ ст. і до сьогодення, сільськогосподарська дослідна справа як складова 

культури нації та сучасного природознавства вирішує головне завдання — 

підвищення продуктивності рослинництва. З цією метою за результатами 

багаторічних польових, лабораторних, вегетаційних експериментів та 

демонстраційних дослідів відпрацьовуються новітні підходи для вирішення 

проблеми. На першому місці залишаються питання пошуку шляхів збереження 

вологи, який відчутно активізувався за умов змін клімату, — за останні десятиліття 

зона Степу розширилася на 200 км за рахунок Лісостепу. Такі загрозливі тенденції 

потребують відпрацювання науково обґрунтованих заходів щодо запобігання 

деградаційним процесам. Вони стали не лише об’єднуючою платформою для всіх 

галузевих учених, а й основою стратегічного наукомісткого розвитку національної 

економіки, яка могла б забезпечити Україні науково-інноваційний та 

високотехнологічний індустріальний розвиток у контексті дванадцяти ключових 

технологій, передбачених четвертою індустріальною революцією та зазначених у 

Лімській декларації, прийнятої у грудні 2013 р. на 15 сесії Генеральної конференції 

ЮНІДО. Серед інших пріоритетів, поряд із запровадженням у дослідницький процес 

можливостей нанотехнологій та генної інженерії, а також космічних, комп’ютерних 
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і цифрових технологій, слід приділити увагу збереженню потенційної родючості 

українських чорноземів. На сьогодні в Україні налічується 40 типів і 800 видів 

ґрунтів, з яких 60% чорноземного типу, що становить 8–9% світових запасів. 

Приблизно 5 млн га з них відносено до категорії особливо цінних. У процесі їх 

окультурювання протягом останніх 130 років в них втрачено 20–25% вмісту гумусу, 

насамперед під дією 16 видів деградації та дефіциту вологи на 80% території 

України. Частина цих земель перетворилася на різновид ґрунту — так звані 

агроземи передусім унаслідок меліорації солонців та торфово-болотних ґрунтів. 

Пошук шляхів їх ефективного використання разом із веденням органічного 

землеробства також перебуває серед пріоритетів галузевої академічної науки. 

Обравши як показник благополуччя розвитку економіки країни виробництво 

зерна на душу населення, доведено, що завдяки науковим розробкам вітчизняних 

учених після аграрної реформи 1861 р. вдалося підвищити середню врожайність 

озимини з 7,1 ц/га до 14,7 ц/га в 1914 р., що вивело країну до п’ятірки провідних 

світових експортерів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. За 

радянську добу в історії України, насамперед у 70–80-х роках минулого століття, 

внаслідок широкого впровадження науково обґрунтованих технологій вирощування 

зернових культур, інтенсифікації та індустріалізації їх виробництва стало можливим 

отримання врожаю на рівні 1 т зерна на душу населення. За цим інтегрованим 

показником УРСР поступалася лише Канаді та Аргентині. У роки незалежності 

України такі заходи, як створення високопродуктивних, стійких до хвороб сортів та 

гібридів, виконання багаторічної програми з внесення мінеральних та органічних 

добрив, ведення раціональних природоохоронних адаптивно-ландшафтних сівозмін, 

застосування сучасних високотехнологічних засобів, інтегрованих систем захисту 

рослин, відпрацьованих підходів щодо раціонального використання вологи тощо, 

дали змогу довести середню врожайність озимої пшениці до 35–42 ц/га. Крім того, 

через зміни клімату «друге дихання» отримала кукурудза, врожайність якої завдяки 

селекційним розробкам ДУ «Інститут зернових культур НААН» становить на 

сьогодні 12–14 т/га і навіть більше. 

15. Дисертаційним дослідженням фактично утверджується організаційна 

побудова сільськогосподарської дослідної справи в Україні від зародження та 

становлення до академічного існування з широким персоніфікованим виміром. Його 

результати стануть у пригоді для подальших історичних розвідок стосовно окремих 

напрямів галузевого дослідництва. За великим рахунком, крім ґрунтознавства і 

тваринництва, меліоративного землеробства на осушених ґрунтах та агрономії, інші 

галузі мають фрагментарне вивчення з відчутним радянським колоритом. Потребує 

продовження вивчення внеску вчених-аграріїв і окремих інституцій у розвиток 

сільськогосподарської дослідної справи в Україні, особливо за часів Української 

революції 1917–1921 рр. та німецько-радянської війни 1941–1945 рр., а також в 

еміграції. На часі систематизація діяльності проблемних науково-освітніх центрів та 

наукових шкіл у контексті еволюційного розвитку галузевого експериментаторства. 

Напрацювання автора стануть дорожньою картою для відтворення загального 

поступу функціонування сільськогосподарської дослідної справи в Україні як галузі 

знань та покликані актуалізувати нові наукові розвідки. 
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Анотація 

Вергунов В. А. Науково-організаційні засади функціонування 

сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина 

ХІХ ст. — початок ХХІ ст.). — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.07 — історія науки й техніки. — Державний вищий навчальний 

заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, Переяслав-

Хмельницький, 2019. 

Дисертаційна робота є комплексним науково-історичним дослідженням, у 

якому на основі використання широкого джерельного матеріалу, значну частину 

якого вперше введено до наукового обігу, та новітніх методологічних підходів 

розв’язано наукову проблему відтворення еволюції науково-організаційних засад 

розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи. Доведено, що 

методологічні чинники і понятійні форми дослідництва сформувалися під впливом 

суспільно-політичних, соціально-економічних і наукознавчих чинників. На основі 

термінологічного і періодизаційного підходів проаналізовано характерні 

особливості й тенденції зародження та розвитку сільськогосподарської дослідної 

справи та аграрної освіти на українських землях із розкриттям персоніфікованого 

внеску видатних учених-аграріїв. Виокремлено роль В.В. Докучаєва й 

В.І. Вернадського у створенні методологічних основ організаційних моделей та 

ведення вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи. Охарактеризовано 

вплив державної політики за радянської влади на процес побудови системи 

наукового забезпечення розвитку галузі від дослідних полів до інституціоналізації 

та академічної форми ведення дослідництва, розкрито специфіку дослідництва на 

Кримському півострові. Обґрунтовано основні риси функціонування галузевого 

експериментаторства в роки державності та сформульовано власну модель ведення 

сільськогосподарської дослідної справи в Україні.  

Ключові слова: історія науки й техніки, історія аграрної науки, організація 

сільськогосподарської дослідної справи, науково-організаційні засади, сільське 

господарство, агрономія, приватна ініціатива, дослідне поле, державна підтримка, 

координація, інституціоналізація та академізація, удосконалення й розвиток. 

Аннотация 

Вергунов В. А. Научно-организационные основы функционирования 

сельскохозяйственного опытного дела на территории Украины (вторая 

половина XIX в. – начало XXI в.). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.07 – история науки и техники. – Государственное высшее 

учебное учреждение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический 



51 

 

университет имени Григория Сковороды» Министерства образования и науки 

Украины, Переяслав-Хмельницький, 2019.  

Диссертационная работа является комплексным научно-историческим 

исследованием, в котором на основе использования широкого исходного материала, 

значительную часть которого впервые введено в научный оборот, и новейших 

методологических подходов решена научная проблема воссоздания процесса 

эволюции научно-организационных основ развития отечественного 

сельскохозяйственного опытного дела. 

Обосновано формирование методологических факторов и смысловых форм 

исследовательской деятельности под влиянием общественно-политических, 

социально-экономических и науковедческих факторов. На основе 

терминологического и периодизационного подходов проанализированы 

характерные особенности и тенденции зарождения и развития 

сельскохозяйственного опытного дела, а также аграрного образования на 

украинских землях с раскрытием персонифицированного вклада выдающихся 

ученых-аграриев. Выяснено, что становление отраслевой исследовательской 

деятельности происходило самобытным путем, преимущественно за счет частной 

инициативы. Благодаря деятельности плеяды выдающихся отечественных ученых-

аграриев и прогрессивных хозяев, а также системы взаимодополняющих мер, в 

первую очередь со стороны государства, на рубеже ХIХ–ХХ в. произошло 

официально формализованное установление сельскохозяйственного опытного дела 

как отрасли знаний и организации. Первые определения понятия 

«сельскохозяйственное опытное дело» в отечественном отраслевом научном 

процессе относятся к 80-м годам XIX в. и активно развиваются до конца 90-х годов 

прошлого века, когда фактически завершился организационный поиск 

структурирования науки. В дальнейшем функционирование всего комплекса 

отраслевой исследовательской деятельности активизирует советская эпоха, что 

четко прослеживается в определениях понятия «сельскохозяйственное опытное 

дело», в частности, отражает переход от чисто практических задач к теоретическим 

наработкам в исследовательском процессе как области знаний. 

Установлено, что государственное регулирование развития 

сельскохозяйственной отрасли началось в период столыпинских реформ на основе 

частной собственности, приобрело специфические черты государственной плановой 

экономики в советский период и вернулось к основным рыночным принципам в 

современный период. Совершенствование условных моделей ведения сельского 

хозяйства происходило под влиянием формирования всех составляющих 

украинского общества. Отмечена роль В.В. Докучаева и В.И. Вернадского в 

создании методологических основ организационных моделей и ведения 

отечественного сельскохозяйственного опытного дела. Практические успехи науки 

о почвах позволили создать почвенные карты территорий страны, стать 

методической основой для разработки и изучения почв для нужд ведения 

сельскохозяйственного производства — основы основ продовольственной 

безопасности страны. 
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Доказано генерирующее влияние определенных факторов зарождения и 

становления сельскохозяйственного опытного дела в стране, а именно: частная 

инициатива со стороны «социальных патронов» в XVII–XIX вв.; последствия 

реформы 1861 г.; частые засухи; введение французской системы образования с 

1803 г. и становление собственного отраслевого образования; расширение 

промышленного производства, особенно во второй половине XIX в.; 

просветительская деятельность земств, специализированных обществ и съездов. 

Установлено, что в конце 20-х годов ХХ в. отраслевая исследовательская 

деятельность заняла соответствующее место в системе сельскохозяйственных 

знаний в процессе образовательной подготовки специалистов (Захаров С.А., 

Недокучаев М.К.), а также утвердилась в собственной философии, методологии и 

истории, пополнилась достижениями мирового уровня (Филипповский О.). Сначала 

в 30-х, а потом і в 50–70-х годах прошлого века совершенствовалась методология 

ведения отраслевых исследований, что связано с широко развернувшейся 

специализацией аграрного производства.  

Реконструирован процесс формирования первых координационных центров 

научного обеспечения ведения сельского хозяйства, раскрыта специфика их 

деятельности. Доказано, что СХНКУ, а затем его правопреемник в виде НКС НКЗД 

УССР по совокупности уставных функций, методов и задач в работе, а также 

организационному построению полностью соответствовал классической 

академической структуре. Со временем менялись только наполнение, количество 

институтов, их названия, а сама модель научного обеспечения ведения сельского 

хозяйства через СХНКУ, НКС НКЗД УССР, ВУАСХН, отдел с.-х. наук АН УССР, 

УАСХН, ЮО ВАСХНИЛ, НААН действует и по сей день. 

Обоснован вклад ученых-аграриев С.М. Богданова, П.В. Будрина, 

П.И. Гавсевича, А.И. Душечкина, А.Е. Зайкевича, И.И. Иванова, А.А. Измаильского, 

В.А. Кудашева, М.Г. Ливанова, А.Г. Набоких, И.Е. Овсинского и др. в теоретизацию 

отраслевых знаний и их практическое организационное применение на украинских 

землях в период становления исследовательской деятельности. Также получили 

признание достижения украинских ученых-аграриев советского периода: 

П.Н. Василенко, Г.Н. Высоцкого, Д.Г. Виленского, П.А. Власюка, М.М. Гришко, 

М.Ф. Иванова, А.В. Квасницкого, В.Н. Ремесло, А.Н. Соколовского, В.Я. Юрьева 

и др. 

Предложена авторская модель ведения сельскохозяйственного опытного дела 

в Украине, основанием для которой является областное построение 

сельскохозяйственного опытного дела как организации, а именно: с наличием в 

каждой области отдельной областной сельскохозяйственной опытной станции со 

структурным построением в соответствии со специализацией региона. Свою работу 

они должны осуществлять через подчиненную им сеть исследовательских хозяйств 

(полей, опорных пунктов, демонстрационных опытов, проблемных лабораторий). На 

эту сеть возлагается задача по широкому внедрению результатов теоретических 

исследований специализированных научно-исследовательских институтов 

(национальных научных центров), деятельность которых выходит за пределы 

отдельных регионов. Руководство ею, в случае необходимости, будет 
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осуществляться областными исследовательскими станциями по соответствующей 

проблеме. Общее координационное руководство всего плана работ должно быть 

возложено на Национальную академию аграрных наук Украины. 

Ключевые слова: история науки и техники, история аграрной науки, 

организация сельскохозяйственного опытного дела, научно-организационные 

основы, сельское хозяйство, агрономия, частная инициатива, опытное поле, 

государственная поддержка, координация, институционализация и академизация, 
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