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Анотація.  Мета дослідження – провести аналіз біо-

бібліографічних серій, заснованих на базі Національ-

ної наукової сільськогосподарської бібліотеки Націо-

нальної академії аграрних наук України. Методи дос-

лідження: джерелознавчий аналіз, методи клaсифіка-

ції і критики докyментальних джерел, їх ідентифікації, 

аналізу та синтезу. Наукова новизна. Вперше наведено 

деталізовану характеристику бібліографічної серії 

«Аграрна наука України в особах, документах, бібліо-

графії» за тематичними блоками видань та персоналі-

ями вчених, які зробили вагомий теоретичний і прак-

тичний внесок у розроблення стратегії ведення агро-

промислового комплексу України. Оригінальність до-

слідження. Виділено тематичні блоки серійних ви-

дань, присвячені питанням ролі академічних наукових 

установ в науково-методичному супроводі та коорди-

нуванні наукових досліджень, розвитку окремих галу-

зей сільського господарства, наведено їх узагальнюва-

льну характеристику. Основні результати. Доведено 

вагоме значення серійних видань як інформаційного 

ресурсу з вивчення історії становлення і розвитку сіль-

ськогосподарської дослідної справи в Україні, її стру-

ктуризації та професіоналізації, поширення аграрної 

освіти, заснування наукових шкіл і напрямів в аграр-

ній науці, актуалізації наукової спадщини для вирі-

шення нагальних питань сучасності тощо. 

Висновки. Серійні видання, створені на базі широкого 

кола різноманітних джерел, здебільшого архівних 

фондів України, періодики, статистичних матеріалів, 

наукової літератури, сприяють репрезентації та 

оцінці діяльності відомих учених-аграріїв і дослід-

них колективів у відомчому, регіональному та галузе-

вому аспектах. Практичне значення. Стаття сприя-

тиме розширенню джерелознавчого ресурсу з дослі-

дження проблеми становлення і розвитку сільськогос-

подарської дослідної справи в Україні.  
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Аннотация. Цель исследования – провести анализ 

биобиблиографических серий, основанных на базе 

Национальной научной сельскохозяйственной биб-

лиотеки Национальной академии аграрных наук Укра-

ины. Методы исследования – источниковедческий 

анализ, трaдиционные методы клaссификации и кри-

тики докyментальных источников, их идентификации, 

анализа и синтеза. Научная новизна. Впервые приве-

дена детализированная характеристика библиографи-

ческой серии «Аграрная наука Украины в лицах, доку-

ментах, библиографии» по тематическим блокам изда-

ний и персоналиям ученых, внесших весомый теоре-

тический и практический вклад в разработку страте-

гии ведения агропромышленного комплекса Украины. 

Оригинальность исследования. Выделены тематиче-

ские блоки серийных изданий, посвященные вопросам 

роли академических научных учреждений в научно-

методическом сопровождении и координации науч-

ных исследований, развития отдельных отраслей сель-

ского хозяйства, приведена их обобщающая характе-

ристика. Основные результаты. Доказано весомое 

значение серийных изданий как информационного ре-

сурса по изучению истории становления и развития 

сельскохозяйственной опытной дела в Украине, его 

структуризации и профессионализации, распростра-

нения аграрного образования, основания научных 

школ и направлений в аграрной науке, актуализации 

научного наследия для решения насущных вопросов 

современности. Выводы. Серийные издания, создан-

ные на базе широкого круга различных источников, в 

основном архивных фондов Украины, периодики, ста-

тистических материалов, научной литературы, спо-

собствуют репрезентации и оценке деятельности из-

вестных ученых-аграриев и опытных коллективов в 

ведомственном, региональном и отраслевом аспектах. 

Практическое значение. Статья будет способствовать 

расширению источниковедческого ресурса по иссле-

дованию проблемы становления и развития сельско-

хозяйственной опытной дела в Украине. 

 

Ключевые слова: источниковедение; сельское хозяй-

ство; аграрная наука; академические научные учре-

ждения. 
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Abstract. The aim is to analyze the bibliographic series 

based on the National Scientific Agricultural Library of 

the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. 

The methods are source analysis, in particular, the use of 

traditional methods of classification and critique of docu-

mentary sources, its identification, analysis and synthesis. 

Scientific novelty. The article covers the topics of the most 

popular series “Agrarian Science of Ukraine in Persons, 

Documents, Bibliographies”, that was founded in 1998. 

The theoretical and practical contribution in the develop-

ment of a strategy for managing the agro-industrial com-

plex of Ukraine by well-known scientists M. Vavilov, 

O. Kvastsnyky, P. Sloskin, K. Gedroits, V. Resemlo, 

I. Lukinov, O. Alesho, S. Tretyakov, B. Yenken, A. Sko-

rohodko, O. Bugutsky, D. Lykhvar, A. Sapegin, V. Pere-

sipkin, C. Frankfurt, O. Kalachikov,  M. Kravchenko, 

M. Zubets, P. Prokopovych, V. Kudashev is revealed. 

Originality. Thematic blocks of serial editions are devoted 

to issues of the role of academic scientific institutions in 

scientific and methodological support and coordination of 

scientific researches, development of some branches of ag-

riculture, with its general characterization are set. Main re-

sults. The significance of serial publications as an infor-

mation resource for studying the history of the forming 

and development of agricultural research work, the for-

mation of a network of branch scientific institutions, the 

extension of agrarian education, the establishment of sci-

entific schools and areas in agrarian science, actualization 

of the scientific heritage for solving urgent issues of the 

present, etc. The most numerous block of editions is de-

voted to the development of academic branch science, 

which took place within the framework of the functioning 

of the All-Ukrainian Academy of Agricultural Sciences, 

the Department of Agricultural Sciences of the Academy 

of Sciences of the Ukrainian SSR, the Ukrainian Academy 

of Agricultural Sciences, the Southern Department of the 

All-Union Academy of Agricultural Sciences and the Na-

tional Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Conclu-

sions. It is shown that serial editions, created on the basis 

of a wide range of diverse sources, mainly Ukrainian ar-

chival funds, periodicals, statistical materials, scientific 

literature, promote the representation and evaluation of the 

activities of some agricultural scientists and research 

teams in the departmental, regional and sectoral aspects. 

Practical meaning. The article will contribute to the ex-

pansion of the source resource for the study of the for-

mation and development of the agricultural researching 

work in Ukraine. 
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Постановка проблеми. Сільськогосподар-

ська дослідна справа як визначальна складова на-

укового супроводу аграрної науки в Україні фор-

малізувалась у другій половині ХІХ ст. На шляху 

еволюційного поступу за різних систем політич-

ної влади як у питаннях теорії та методології, так 

і вироблення ефективних організаційних форм 

стала запорукою становлення сільського госпо-

дарства як пріоритетної галузі народногосподар-

ського комплексу України, що в сучасних умовах 

на 50 % наповнює державний бюджет (Вергу-

нов, В. А., 2012, сс. 12–13). Для вибору раціона-

льних шляхів подальшого розвитку академічної 

галузевої науки особливе значення набуває ви-

вчення історичного досвіду розбудови сільсько-

господарської дослідної справи на українських 

землях як у форматі приватної власності на зе-

млю, так і колективних форм господарювання. 

Окремі конструктивні організаційні здобутки, як 

і пріоритетні напрацювання українських учених 

для практичних потреб сільського господарства 

не втратили свого значення в умовах сучасних єв-

роінтеграційних процесів. Практичний інтерес 

представляють регіональні моделі наукового су-

проводу галузі сільського господарства, а також 

прогресивні системи підготовки фахівців вищої 

кваліфікації, що забезпечували процес сільсько-

господарського дослідництва на різних етапах 

його еволюційного поступу. З огляду на це такі 

розвідки є актуальними для України з її політизо-

ваним суспільством при реконструкції не тільки 

загальної історії, а й її складових, передусім галу-

зевого дослідництва.  

Історіографія. Враховуючи пріоритетність 

сільського господарства в народногосподарсь-

кому комплексі України та галузевої дослідної 

справи як підґрунтя для його подальшого підне-

сення, вбачається невиправданим недостатнє 

опрацювання цього напряму порівняно із загаль-

ними питаннями історії України. Джерелознавчі 

засади  дослідження   сільськогосподарської  до-

слідної справи та аграрної освіти знайшли част-

кове відображення в наукових працях В. А. Вер-

гунова, який розкрив специфіку її становлення як 

організації, так і галузі науки (Вергунов, В. А., 

2012). Окремі питання формування джерельної 

бази історії становлення та діяльності сільського-

сподарських товариств актуалізувала І. О. Демуз, 

зокрема зміну курсу в історичних дослідженнях 

наукових сільськогосподарських товариств ра-

дянської доби, сучасні тенденції наукових дослі-

джень з історії галузевих товариств (Демуз, І. О., 

2014). Формування основних засад аграрної полі-

тики Української Держави за журналами засідань 

Ради Міністрів розкрив Д. В. Архірейський (Ар-

хірейський, Д. В., 2017).  

Нині в Україні єдиною науковою установою, 

що системно й послідовно вивчає наукові конце-

пції аграрного дослідництва, його теоретико-

практичне застосування у системі державного ре-

гулювання, є Інститут історії аграрної науки, 

освіти та техніки, створений на базі Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки Наці-

ональної академії аграрних наук України 

(ННСГБ НААН) згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів України № 1697 від 29 жовтня 2003 р. 

Тематичне наповнення фонду рідкісних і цінних 

видань ННСГБ НААН, якому присвоєно статус 

національного надбання, в загальних рисах оха-

рактеризували Л. Ф. Забудська, Н. Д. Коломієць, 

Т. О. Бондур, однак інші інформаційні ресурси 

бібліотеки, які мають не менш вагоме значення 

при проведенні історичних розвідок, залиша-

ються недостатньо розкритими (Забудська, Л. Ф., 

2010; Коломієць, Н. Д., 2011; Бондур, Т. О., 

2017). 

Метою дослідження є проведення аналізу 

інформаційного наповнення біобібліографічних 

серій, заснованих на базі ННСГБ НААН, їхнього 

інформаційного потенціалу як джерельної бази 

дослідницьких пошуків з вивчення історії стано-

влення  та   розвитку  сільськогосподарської  до-

слідної справи в Україні. Основним методом до-

слідження є джерелознавчий аналіз, зокрема ви-

користання традиційних методів класифікації і 

критики документальних джерел, їх ідентифіка-

ції, аналізу та синтезу тощо. 

Виклад основного матеріалу та резуль-

тати. ННСГБ НААН як галузевий депозитарій 

сільськогосподарської літератури через Інститут 

історії аграрної науки, освіти та техніки репрезе-

нтує результати джерелознавчих досліджень у 

13-ти біобібліографічних серіях. Дві з них, а саме 

«Академіки Нацiональної академії аграрних наук 

України» та «Біобібліографія вчених-аграріїв Ук-

раїни», були засновані ще в 1998 р. Однією із най-

більш змістовно та кількісно наповнених є за-

тверджена в 2001 р. серія «Аграрна наука Укра-

їни в особах, документах, бібліографії», у межах 

якої вже опубліковано 110 книг (бібліографічні, 

ретроспективні тематичні і біобібліографічні по-

кажчики, збірки документів, монографії). Цього 

самого року відкрито серії: «Наукові історико-бі-

бліографічні читання» та «Науково-допоміжні 

ретроспективні бібліографічні, біобібліографічні 

покажчики». Досить популярними в наукових ко-

лах є серії, що видаються: з 2004 р. – «Відомі 

вчені-природознавці та освітяни України», з 

2005 р. – «Члени-кореспонденти Національної 

академії аграрних наук України» та «Землевпоря-

дна наука». Намагаючись послідовно охопити всі 

аспекти галузевого дослідництва, у 2007 та 
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2009 рр. заснували серії «Академіки та члени-ко-

респонденти НАН України для сільського госпо-

дарства», «Іноземні члени Національної академії 

аграрних наук України», «Іноземна сільськогос-

подарська книга у фондах ННСГБ НААН та нау-

ково-дослідних установ і вищих навчальних за-

кладів аграрного профілю». Формування блоку 

серійних репрезентаційних видань завершено з 

затвердженням двох останніх серій: «Інформа-

ційно-бібліографічні ресурси – агропромисло-

вому виробництву України» та «Біобібліографія 

діячів науки, освіти, культури України» в 2013 та 

2014 рр. відповідно. Загалом в біобіліографічних 

серіях ННСГБ НААН опубліковано більше 300 

книг. Їхня тематика – становлення і розвиток, ін-

ституціоналізація та персоніфікація вітчизняної 

сільськогосподарської дослідної справи; поши-

рення аграрної освіти; формування інтелектуаль-

ного соціуму різних епох, наукових шкіл і напря-

мів в аграрній науці в умовах цивілізаційних ви-

кликів епохи; ствердження нового концептуаль-

ного бачення історії науки і біографістики; ево-

люція соціальної функції науки; актуалізація на-

укової спадщини відомих учених для вирішення 

нагальних питань сучасності тощо.  

Серійні видання відтворюють основні періо-

ди еволюційного поступу аграрної науки в Україні 

задля формування неупередженого бачення у полі-

тизованого молодого українського суспільства її іс-

торії з широким персоніфікованим наповненням. Їх 

автори, враховуючи сформовану за радянської 

доби політичну складову, включали у серійні ви-

дання все те, що, на їхню думку, принесло україн-

ській аграрній науці заслужену славу та визнання 

у світовому інформаційному середовищі (Вергу-

нов, В. А., 2012, с. 10–11).  

Розглянемо тематичне наповнення однієї із 

найбільш популярних біобібліографічних серій 

ННСГБ НААН «Аграрна наука України в особах, 

документах, бібліографії». Найвагоміший блок її 

видань присвячено відображенню однієї з основ-

них тенденцій, що позначилася на шляху розви-

тку вітчизняної сільськогосподарської науки, – її 

академізації, завдяки якій забезпечено оптима-

льні шляхи її співіснування з аграрною освітою, 

зростання результативності наукових розробок, 

тісний зв’язок з виробництвом. Упродовж майже 

90-річної історії еволюційного поступу академі-

чна сільськогосподарська наука удосконалювала 

форми свого функціонування, що зумовлювалося 

наявними проблемами політичного лідерства, 

впливом ідеології, політики й загальнонаукового 

процесу, взаємовідносинами у структурі влади 

(Бородай, І. С., 2012, с. 94–95).  

Академізація галузевої науки у різні періоди 

здійснювалася у форматі функціонування 

Всеукраїнської академії сільськогосподарських 

наук (ВУАСГН), Відділу сільськогосподарських 

наук АН УРСР, Української академії сільського-

сподарських наук (УАСГН), Південного відді-

лення Всесоюзної академії сільськогосподарсь-

ких наук (ПВ ВАСГНІЛ), Національної академії 

аграрних наук України (Бородай, І. С., 2012, 

сс. 94–95). Прототипом перших сільськогоспо-

дарських академічних установ був створений в 

1918 р. Сільськогосподарський вчений (науко-

вий) комітет Наркомзему УСРР (СГНКУ). Цьому 

періоду, який за часом збігся зі становленням на 

українських землях радянської влади, одержав-

ленням і професіоналізацією сільськогосподарсь-

кої дослідної справи, присвячена збірка докумен-

тів і матеріалів «Сільськогосподарський науковий 

комітет України (1918–1927)», підготовлена твор-

чим колективом ННСГБ (Зубець, М. В., ред., 

2006). Правонаступницею СГНКУ, що продовжила 

реалізацію ідеї послідовного розвитку галузевого 

дослідництва, потерпаючи від впливу тодішніх по-

літичних та економічних реалій, стала Науково-

Консультаційна Рада Народного комісаріату земе-

льних справ УСРР (1927–1930). Висвітленню орга-

нізаційних засад її функціонування, теоретичного і 

практичного внеску в становлення суспільної агро-

номії присвячено чергову збірку документів і мате-

ріалів (Вергунов, В. А., 2010).  

У травні 1931 р. Рада Народних Комісарів 

УСРР прийняла постанову про організацію 

ВУАСГН як республіканського науково-методи-

чного і координаційного центру у галузі сільсь-

когосподарських наук. Ця постанова фактично 

втілювала в життя рішення Пeршого з’їзду Рад 

СРСР від 30 грудня 1922 р. і Президії ЦВК СРСР 

від 8 серпня 1924 р. про організацію ВАСГНІЛ 

(Мельник, Ю. Ф., ред., 2006, с. 28-29). ВУАСГН 

входила до її системи, представляючи собою асо-

ціацію галузевих науково-дослідних інститутів 

УСРР. З першопочатків своєї діяльності активно 

виконувала покладену на неї місію – науковий су-

провід сільського господарства УСРР. У збірку до-

кументів «Всеукраїнська академія сільськогоспо-

дарських наук (1931–1935)» включено всі організа-

ційні документи (всього 59 назв), що стосувалися її 

юридичного оформлення та функціонування (Ме-

льник, Ю. Ф., ред., 2006). Містить документи, які 

засвідчують, що ВУАСГН першою серед галузевих 

академічних установ країни сформувала тематич-

ний план науково-дослідних робіт. Варто зазна-

чити, що більшість наукових тем і завдань не втра-

тили свого практичного значення в умовах сього-

дення. Однак у процесі свого нетривалого функціо-

нування Академія опинилася заручницею політиза-

ції науки. Її вчених звинуватили у наслідках голоду 

1932 р., у неспроможності здійснювати належний 
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науковий супровід та координування розвитку галу-

зевої науки. У результаті практично весь керівний 

склад ВУАСГН було репресовано і в 1935 р. вона 

припинила своє існування.  

Подальший розвиток аграрної науки в Україні, 

зокрема в форматі посилення її зв’язку з виробниц-

твом, вироблення ефективних методів господарю-

вання, пов’язаний зі становленням колгоспної дос-

лідної справи. Для вивчення цього соціального фе-

номену радянської доби на тлі цивілізаційних ви-

кликів епохи значний інтерес представляють збірки 

документів і матеріалів «Державне регулювання 

сільськогосподарської науки в УСРР / УРСР у 

1935–1940 роках», (Вергунов, В. А., ред., 2015а) 

та «Колгоспна дослідна справа в УСРР/УРСР у 

1934–1956 роках» (Гадзало, Я. М., ред., 2016). 

Остання містить 121 назву документів і матеріалів, 

зокрема постанову НКЗ УРСР «Про організацію 

колгоспних хaт-лабораторій», яка фактично регла-

ментує появу нової організаційної форми галузе-

вого дослідництва – колгоспної дослідної справи» 

від 16 квітня 1934 р. (Гадзало, Я. М., ред., 2016, 

с. 48–50). Іншою постановою ЦК ВКП(б) СРСР від 

5 жовтня 1936 р. для координування діяльності хат-

лабораторій у структурі Наркомзему СРСР створю-

ється Всесоюзний науково-дослідний інститут нау-

кових методів посіву з розташуванням у Києві 

(Гадзало, Я. М., ред., 2016, с. 159). Відповідно до 

постанов РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про структуру 

народного комісаріату землеробства УРСР» 

(31 грудня 1939 р.) та «Про структуру Наркомзему 

СРСР, наркомземів РРФСР і УРСР, наркомземів ав-

тономних республік, крайових, обласних і районних 

земельних відділів» (5 грудня 1939 р.) його діяль-

ність спрямовували за виробничо-територіальним 

принципом, у зв’язку з чим створено сім виробничо-

територіальних управлінь (Гадзало, Я. М., ред., 

2016, с. 234). За рішенням цієї постанови до органі-

зації філії ВАСГНІЛ в складі НКЗ залишили сектор 

науково-дослідних установ як координуючу галу-

зеву структуру. У 1940 р. створено організаційний 

комітет для відновлення роботи галузевої академії, 

проте задум не вдалося реалізувати внаслідок поча-

тку німецько-радянської війни. 

Однією з унікальних збірок документів і мате-

ріалів у серії «Аграрна наука України в особах, до-

кументах, бібліографії» є книга, присвячена орга-

нізації галузевого дослідництва та наукового су-

проводу сільського господарства УРСР в один із 

найбільш критичних періодів її існування, а саме 

період окупаційної німецької влади (Вергу-

нов, В. А., 2012). Як відомо, деякі республіканські 

установи, як Український науково-дослідний ін-

ститут соціалістичного землеробства, Українсь-

кий науково-дослідний інститут агролісомеліора-

ції і лісового господарства та інші були евакуйо-

вані частково. Німецька окупаційна влада зорга-

нізувала їхню діяльність для потреб Третього 

Рейху та підпорядкувала їх Центру сільськогос-

подарських досліджень, який повністю контро-

лював організаційні, фінансові, кадрові та нау-

кові питання. Більшість документів, включених до 

цієї збірки, вперше введено до наукового обігу. До 

її підготовки офіційно долучився Центральний дер-

жавний архів вищих органів влади та управління 

України.  

Новий етап в історії розвитку академічної галу-

зевої науки розпочався після закінчення німецько-

радянської війни. Цей період пов’язаний із черго-

вою спробою академізації сільськогосподарської 

науки у форматі функціонування Відділу сільсь-

когосподарських наук при АН УРСР, створеного 

за постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 20 жо-

втня 1945 р. Для його вивчення представляє інте-

рес чергова збірка Інституту історії аграрної науки, 

освіти та техніки, присвячена його діяльності в 

1945–1956 рр., яка містить 88 назв установчих до-

кументів і матеріалів (Гадзало, Я. М., ред., 2014, 

с. 51-52). Це видання стало першою спробою на те-

ренах України репрезентувати на основі викорис-

тання різнопланової джерельної бази тривалі спі-

льні пошуки оптимальної моделі функціонування 

сільського господарства галузевих наукових струк-

тур і «великої» Академії. Розкрита роль учених га-

лузевих академічних структур у відновленні народ-

ного господарства України після Другої світової 

війни. Цю збірку підготовлено у тісній співпраці із 

Національною бібліотекою України ім. В. І. Вер-

надського НАН України.  

Рада Міністрів України 30 грудня 1956 р. від-

повідно до Постанови № 1556 вдруге відновлює 

академічну форму розвитку вітчизняної сільського-

сподарської дослідної справи та аграрної науки у 

форматі функціонування УАСГН. Відповідно до 

цього документа, офіційно відновлюється обласна 

організація ведення галузевого дослідництва для 

зростання рівня керування галузевою наукою, ак-

тивізації науково-дослідних робіт, підвищення 

теоретичного рівня досліджень та впровадження 

у виробництво досягнень науки і передового дос-

віду. Академія отримала статус вищого республі-

канського науково-методичного центру в галузі 

аграрної науки і координувала науково-дослідну 

роботу 87 науково-дослідних установ, серед яких 

17 науково-дослідних інститутів і 21 обласна дер-

жавна сільськогосподарська дослідна станція, ок-

ремі наукові установи союзного підпорядку-

вання, що знаходилися на території УРСР, забез-

печувала теоретичну і практичну підготовку фа-

хівців вищої кваліфікації (Бородай, І. С., 2012, 

с. 94–95). Незважаючи на помітні досягнення як у 

питаннях запровадження інноваційних розробок у 
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виробництво, так і проведення циклу фундамента-

льних теоретичних робіт, УАСГН, як і її поперед-

ниця, стає заручницею нових політичних рішень. 

Так, Постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР 

№ 487 від 4 травня 1962 р. її у черговий раз ліквіду-

ють (Петриченко, В. Ф., ред., 2014, с. 328–329). 

Науковцями Інституту історії аграрної науки, 

освіти та техніки підготовлено збірку документів 

і матеріалів «Українська академія сільськогоспо-

дарських наук (1956–1962 рр.)», що відтворює іс-

торичні віхи її функціонування, її роль в розбу-

дові сільськогосподарської дослідної справи в 

Україні. Збірка вміщує 59 архівних документів, 

що регламентували діяльність Академії. Пунктом 

5 вищезазначеної постанови відновлено діяльність 

Відділу сільськогосподарських наук при АН УРСР 

(Петриченко, В. Ф., ред., 2014). Другий термін пе-

ребування галузевої академічної думки в складі 

«Великої Академії» продовжився до 1963 р. Спри-

яння у підготовці збірки документів «Науково-ор-

ганізаційні засади розвитку аграрної науки та її 

управління в УРСР (1962–1969 рр.)», крім Цент-

рального державного архіву вищих органів влади 

та управління України, надав ще й Центральний 

державний архів громадських об’єднань України.  

До ювілею однієї із чергових організаційних 

форм академічної аграрної науки в Україні – Пів-

денного відділення ВАСГНІЛ, що функціонувало в 

1969–1990 рр., підготовлено спеціальну збірку до-

кументів і матеріалів (Безуглий, М. Д., ред., 2011). 

Слід відмітити, що Відділення було створене для 

координування та науково-методичного супро-

воду дослідною справою у галузях сільського, лі-

сового і водного господарства на території Укра-

їнської і Молдавської РСР. Його діяльність під-

порядковувалася Президії та Раді Міністрів 

УРСР і спрямовувалася на розвиток теоретичних 

досліджень із провідних напрямів сільськогоспо-

дарської науки, забезпечення технічного про-

гресу в сільському господарстві, вдосконалення 

методів наукових досліджень, вивчення й уза-

гальнення досягнень науки й передового досвіду. 

Діяльність відділення здійснювалася за секціями і 

проблемними координаційно-методичними комісі-

ями в його складі. Зокрема, функціонували секції: 

агрономії, лісівництва, тваринництва й ветеринарії, 

механізації й електрифікації, економіки й організа-

ції сільського господарства. Згодом організували се-

кцію зведеного планування і координування нау-

ково-дослідних робіт. Незважаючи на досягнення 

вітчизняної аграрної науки цього періоду, необхі-

дно визнати, що відділення недостатньо впли-

вало на прискорення науково-технічного про-

гресу в сільському господарстві. Однією з при-

чин було повільне викорінення недоліків у пла-

нуванні, координуванні та фінансуванні науково-

дослідної роботи. Як результат, значна частина 

розробок не знаходила широкого застосування у 

виробництві (Бородай, І. С., 2012, с. 95). У зв’язку 

з необхідністю посилення розвитку фундамента-

льних досліджень, спрямованих на розв’язання 

продовольчої проблеми, подальшого вдоскона-

лення наукового забезпечення агропромислового 

комплексу України, Рада Міністрів УРСР прийн-

яла постанову № 279 від 22 вересня 1990 р. «Про 

заснування Української академії аграрних наук» 

як вищого республіканського науково-методич-

ного і координаційного центру з розвитку сільсь-

когосподарської науки УРСР. 

Водночас з процесом академізації сільсько-

господарської дослідної справи відбувалася її по-

дальша інститутизація як за територіальним, так 

і за проблемним принципом. Створено вузькога-

лузеві наукові установи, що здійснюють науково-

методичний супровід, координування наукових 

досліджень за певними галузями науки. Для істо-

ричної реконструкції діяльності окремих галузе-

вих інституцій у межах біобібліогарфічних серій 

ННСГБ НААН підготовлено спеціальні видання: 

«Харківський сільськогосподарський науково-

освітній центр з селекції і насінництва : станов-

лення та діяльність (друга половина ХІХ – поча-

ток ХХ століття)» (2004), «Коломийській дослід-

ній станції − 50 років : здобутки, перспективи» 

(2006), «Харківський науковий центр з селекції 

сільськогосподарських культур : історія і сього-

дення» (2007), Національному університету вод-

ного господарства та природокористування – 100 

років» ( 2015), «Передумови становлення та дія-

льність Миронівської селекційно-дослідної стан-

ції (1911−1968)», «Київська дослідна станція тва-

ринництва «Терезине» : історія, здобутки, вчені» 

(2011), «Сорто-насіннєве управління Цукротре-

сту» (2011), «Становлення та діяльність Харків-

ського науково-освітнього центру з ветеринарної 

паразитології кінець ХІХ – початок ХХІ століття» 

(2010), які узагальнюють їх наукові здобутки. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у 

продукування та поширення галузевого знання 

помітний внесок зробили сільськогосподарські 

товариства. Основні напрями їхньої діяльності: 

обстеження окремих галузей сільського госпо-

дарства, пошук раціональних прийомів та зрос-

тання культури його ведення, організація дослід-

них полів і станцій, виставок, публікація спеціа-

льних видань, проведення з’їздів сільських гос-

подарів тощо. За характером своєї діяльності 

вони поділялися на загальні та спеціалізовані, за 

територіальним принципом – на всеросійські, ре-

гіональні та районні (Бородай, І. С., 2012, с. 48–

50). Особливо помітну роль в піднесенні сільсь-

кого господарства України здійснили Полтавське 
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та Київське товариства сільського господарства та 

сільськогосподарської промисловості.  

Варто визнати, що практично вперше систе-

мне відображення із конкретним внеском у станов-

лення аграрної науки в Україні діяльності Київсь-

кого товариства сільського господарства та сільсь-

когосподарської промисловості (1876–1919), побу-

доване на зібраних протоколах засідань, забезпечує 

спеціальна збірка документів і матеріалів, підгото-

влена вченими Інституту історії аграрної науки, 

освіти та техніки (Вергунов, В. А., ред., 2015б).  

У дослідників галузевих товариств, їхнього внеску 

в розбудову сільськогосподарської дослідної спра-

ви на теренах України, закономірний інтерес ви-

кликає тритомне видання, присвячене унікальному 

соціальному феномену місцевої спільноти аграрної 

Полтавщини, а саме – Полтавському товариству 

сільського господарства (Вергунов, В. А., ред., 

2015в). 

Блок серійних видань присвячено станов-

ленню й розвитку окремих галузей сільського гос-

подарства. Найбільш фундаментальні збірки відт-

ворюють становлення наукових засад ґрунтознавс-

тва як визначальної складової не тільки сільського-

сподарської дослідної справи, а й сучасного приро-

дознавства. Мала значний резонанс у наукових ко-

лах України перша частина збірки матеріалів, що 

була опублікована в 2007 р. на широкій документа-

льній основі й довела генеруючий внесок ВУАСГН 

в інституалізацію агроґрунтознавства, формаліза-

цію науки про українські ґрунти, яка стала методо-

логічною основою районізації (Вергунов, В. А., 

ред., 2007). У 2008 р. вийшла її наступна частина, 

що розкрила історію розроблення першої карти ґру-

нтів, першого підручника з ґрунтознавства україн-

ською мовою, окремі факти примусової суцільної 

колективізації тощо (Вергунов, В. А., ред., 2008). 

Вміщені до неї матеріали послідовно відображають 

еволюційний поступ цього напряму у другій поло-

вині 30-х рр. минулого століття. Висвітлюються 

пріоритетні розробки українських учених-аграріїв 

у часи масових політичних репресій, серед яких ок-

ремо виділявся процес учених-агрогрунтознавців. 

Широким документальним форматом і новизною 

відрізняється збірка документів «Сівозміни в систе-

мах землеробства України (1958–1984 рр.)» (Вер-

гунов, В. А., ред., 2012а), яка наповнила дослідни-

цькі пошуки повноцінними джерелами вивчення 

ефективних агротехнічних засобів ведення систем 

землеробства стосовно різних ґрунтово-кліматич-

них регіонів України.  

У межах біобіліографічної серії «Аграрна 

наука України в особах, документах, бібліогра-

фії» підготовлено низку монографічних видань, 

що відображають основні етапи розвитку селек-

ції та генетики в рослинництві та тваринництві. 

Зокрема, теоретико-методологічні та інституціо-

нальні засади розвитку зоотехнічної науки дета-

льно висвітлено І. С. Бородай (Бородай, І. С., 

2012), тоді як процеси механізації виробничих про-

цесів як основи для розвитку галузі тваринництва 

відображено в монографії Р. В. Бея (Бей, Р. В., 

2015). 

Як відомо, аграрну науку перш за все пред-

ставляють учені, які є генераторами нових теорій 

та ідей, репрезентантами галузевого наукового 

знання. З огляду на це вчені Інституту історії аг-

рарної науки, освіти та техніки справою першо-

рядної важливості вважають подальший розви-

ток аграрної біографістики. З різних причин, на-

самперед політичної ситуації, внесок українських 

учених у становлення та розвиток галузевого до-

слідництва, навіть з відкриттями світового фор-

мату, не знайшов достойного відображення. На-

віть зі ствердженням державності часто нівелю-

ються здобутки у становленні і розвитку галузе-

вого дослідництва в Україні у роки тоталітарної 

держави, панування комуністичної ідеї взагалі й 

зокрема стосовно внеску провідних учених-агра-

ріїв. Інколи їх вважають репрезентантами радян-

ської доби, тому виникла потреба, застосовуючи 

метод історико-біографічних досліджень у зага-

льному вимірі еволюції галузевої наукової ду-

мки, реконструювати конкретні наробки учених-

аграріїв та їх колективів. Перша такого типу збірка 

вийшла у 2005 р. і була присвячена видатному вче-

ному-аграрію світового масштабу, академіку 

АН СРСР М. І. Вавилову, який відіграв генерува-

льну роль в появі 21 травня 1931 р. ВАСГНІЛ та 

академізації галузевої науки.  

У межах біобіліографічної серії «Аграрна 

наука України в особах, документах, бібліогра-

фії» підготовлено монографічні видання про ук-

раїнських учених: О. Г. Алешо, О. А. Бугуцького, 

К. К. Гедройца, Б. К. Єнкена, М. В. Зубця, О. Т. Ка-

лачикова, О. В. Квасницького, М. А. Кравченка, 

В. О. Кудашева, Д. Ф. Лихваря, І. І. Лукінова, 

В. Ф. Пересипкіна, П. І. Прокоповича, А. О. Сапє-

гіна, А. К. Скороходька, П. Р. Сльозкіна, В. М. Ре-

месло, С. Ф. Третьякова, С. Л. Франкфурта та ін. Ці 

вчені зробили основоположний вплив на запрова-

дження сільськогосподарської дослідної справи в 

Україні. Деякі з них були видатними представни-

ками вітчизняної аристократичної еліти за часів 

Російської імперії, деякі творили на благо радян-

ської України, але стали жертвами сфабрикова-

них політичних процесів у 30-х рр. ХХ ст. Кон-

текстово досліджено діяльність та здобутки тала-

новитих учених пострадянського періоду. 

Обговорення. Відтворення основних тенде-

нцій становлення і розвитку сільськогосподарсь-

кої дослідної справи є не повним без урахування 
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інформаційного потенціалу серійних видань, пе-

реваги яких полягають в послідовності викла-

дення визначених питань, поступовому розши-

ренні хронологічних меж. За часів незалежності 

України репрезентацію здобутків галузевого дос-

лідництва системно і послідовно здійснює 

ННСГБ НААН через створений на її базі Інститут 

історії аграрної науки, освіти та техніки. У межах 

державної науково-технічної програми реалізує 

низку наукових проектів з дослідження історико-

наукознавчих, біографічних, джерелознавчих ас-

пектів науково-організаційних та регулятивних 

засад становлення і розвитку сільськогосподарсь-

кої дослідної справи, увічнення постатей видат-

них учених і галузевих інституцій, які прославили 

Україну у світовому масштабі. На сьогодні актуа-

льними завданнями для ННСГБ НААН залиша-

ється формування національного галузевого інфо-

рмаційного ресурсу аграрного спрямування з інте-

грацією у світовий інформаційний простір й забез-

печення всім категоріям користувачів вільного до-

ступу до документальних джерел. Установа готова 

для співпраці з іншими науковими та архівними 

установами, освітніми закладами у напрямі відт-

ворення та популяризації культурної спадщини, 

репрезентації вітчизняних пріоритетів. 

Висновки. Важливим джерельним ресурсом 

з вивчення історії становлення і розвитку сільсь-

когосподарської дослідної справи на українських 

землях є серійні видання. Представляють інтерес 

створені на базі ННСГБ НААН 13 біобіліографі-

чних серій, зокрема найбільш численна і 

популярна з них «Аграрна наука України в осо-

бах, документах, бібліографії». Виділено основні 

напрями її тематичного наповнення: започатку-

вання, становлення, професіоналізація та інсти-

туціоналізація, персоніфікація сільськогосподар-

ської дослідної справи на теренах України; поши-

рення аграрної освіти, формування інтелектуаль-

ного соціуму різних епох, наукових шкіл, напря-

мів, течій в аграрній науці в умовах цивілізацій-

них викликів епохи, проблеми формування но-

вого концептуального бачення історії науки і бі-

ографістики, еволюція соціальної функції науки, 

актуалізація наукової спадщини для вирішення 

нагальних питань сучасності тощо.  

З’ясовано, що найбільш чисельний блок се-

рійних видань присвячено розвитку академічної 

галузевої науки, що відбувалася у межах функці-

онування Всеукраїнської академії сільськогоспо-

дарських наук, Відділу сільськогосподарських 

наук АН УРСР, Української академії сільського-

сподарських наук, Південного відділення Всесо-

юзної академії сільськогосподарських наук, На-

ціональної академії аграрних наук України. Виді-

лено групу серійних видань, присвячених україн-

ським ученим, розбудовникам сільськогосподар-

ської дослідної справи на українських землях.  

Подяка. Дякую директору ННСГБ НААН, 

доктору сільськогосподарських наук, професору, 

академіку НААН В. А. Вергунову за сприяння у 

проведенні дослідження та виконанні наукової 

тематики.
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