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Мета. Висвітлити період творчості видатного вченого та організатора галу-
зевої науки, державного й громадського діяча Володимира івановича Кова-
левського та його роль у становленні та розвитку вітчизняної сільськогоспо-
дарської дослідної справи. Методи. Для розв’язання дослідницьких завдань 
використано загальнонаукові методи: аналіз, синтез, типологізація, а також 
методи наукового пізнання — проблемно-хронологічний і порівняльно-істо-
ричний. Результати. Реконструйовано біобібліографію В.і. Ковалевського 
із контекстовим наповненням її результатами основних наукових праць та 
розкриттям раніш невідомої сторінки творчості на посаді голови предтечі 
Національної академії аграрних наук україни  — Сільськогосподарського 
наукового комітету україни (СГНКу) — з вересня 1923 по червень 1924 рр.  
Висновки. Доведено, що після академіка В.і. Вернадського, Б.Г. іваницько-
го, академіка П.а. Тутковського, професорів С.Л. Франкфурта та С.Ф. Ве-
селовського головою СГНКу було обрано В.і. Ковалевського. За період пе-
ребування його на посаді відбувся переїзд відомства до Харкова та перша 
загальнодержавна репрезентація на Першій Всесоюзній сільськогосподар-
ській та кустарно-промисловій виставці у Москві 1923 р. Також було нала-
годжено багатогранне міжнародне наукове співробітництво.
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Серед заходів «Про відзначення на дер-
жавному рівні 100-річчя Національної 
академії аграрних наук України», перед-
бачених п. 12 По станови Президії НААН 
від 14 березня 2018 р. (протокол № 5), є 
підготовка авторської монографії «історія 
сільськогосподарської дослідної справи» 
у трьох частинах. Перша частина з неї при-
свячена ста найбільш видатним ученим та 
організаторам галузевої науки, які відіграли 
основоположне і генеруюче значення у ста-
новленні та розвитку сільськогосподарської 
дослідної справи в Україні. історичними 
розвідками вдалося довести належне міс-
це у цій когорті уродженця Харківщини 
Володимира івановича Ковалевського, 
який тривалий час працював на найвищих 
посадах Російської імперії, РСФРР, СРСР, 
а також безпосередньо в УСРР.

Матеріали та методи досліджень. 
Метод історико-наукового аналізу доступ-
них публікацій — енциклопедичних та до-
відкових видань різних епох [1 – 4], видань 
до ювілейних дат [5 – 7] та таких, що висвіт-
люють окремі періоди життя [8 – 15]. 

Результати досліджень. В.і. Кова-
левсь кий народився за одними дани-
ми 9 листопада в с. Балаклея [3, с. 224], 
а за іншими — 10 (22) листопада 1848 р. 
у слободі Ново-Серпухов Зміївського пові-
ту Харківської губернії [4, с. 373]. існують 
прижиттєві відомості, що рік його народ-
ження — 1844 [1, 2]. Родом він із дво-
рянської сім’ї, початкову освіту отримав 
у Петровському Полтавському кадетсько-
му корпусі (військовій гімназії) [8]. Після її 
закінчення у серпні 1865 р. вступив до при-
вілейованого Другого Константинівського 
військового училища. Служив на Кавказі 
до відставки 14 травня 1868 р. Того самого 
року вступає спочатку до Петербурзького 
технологічного інституту, а наступного — 
на сільськогосподарське відділення (відкри-
тої у 1865 р. замість ліквідованого «…після 
польського повстання Гори-Горецького «ін-
ституту» [7, с. 45]) Петровської землероб-
ської і лісової академії (нині — Російський 
державний аграрний університет — МСГА 
імені К.А. Тімірязєва). На початку 1875 р. 
розпочав співпрацю з редакцією офіційно 
друкованих органів Міністерства державних 
маєтностей — «Землеробська газета» та 

«Сільське господарство і лісівництво», що 
виходили під редакцією відомого просвіти-
теля Ф.А. Баталіна. Готував для них аналі-
тичні огляди успіхів сільського господарства 
та переклади. Став членом імператорського 
Вільного Економічного Товариства (згодом 
5 років очолював його сільськогосподарське 
відділення). У 1875 р. закінчив Академію 
по першому розряду та зі ступенем канди-
дата сільського господарства за підготов-
лену роботу «історичний огляд про сутність 
алкогольного бродіння і живлення дріж-
джів». Перше визнання на ниві агробіології 
принесла В.і. Ковалевському оригінальна 
стаття про перехресне запилення і само-
запилені рослини, що вийшла на сторін-
ках «Землеробської газети» у 1877 р. [16].  
У 2-х номерах часопису «Сільське госпо-
дарство і лісівництво» деталізовано роз-
криває позиції Ч. Дарвіна [17, 18], ця стаття 
передруковується в 1939 [19] та 1940 рр. 
[20]. Того самого року він уперше репрезен-
тує власне бачення спеціалізованих агро-
номічних станцій для подальшого розвитку 
вітчизняного сільського господарства [21]. 

Разом із і.О. Левитським у 1879 р. ви-
дає до чергової Всеросійської Молоко-
господарської виставки, яку проводило 
імператорське Вільне економічне товари-
ство у С.-Петербурзі, — «Статистичний 
нарис молочного господарства в північній 
і середній смузі європейської Росії» [22], 
що поклав початок статистичним дослі-
дженням цієї галузі сільського господар-
ства в країні. Наступні публікації присвя-
чені темам чайного дерева, скотарству 
і торгівлі худобою та м’ясом, метеорології 
і землеробству [23 – 26]. Він зробив пере-
клад книги професора Землеробської ака-
демії у Відні Ф. Габерландта «Загальне 
сільськогосподарське рослинництво» [27], 
а також Г. Зеттегаста «Вчення про скотар-
ське мистецтво» [28]. У 1883 р. виходить 
його праця «Основи культури і технічної 
переробки» цукрового сорго [29] та пе-
реклади Ф. Проша «Вирощування вели-
кої рогатої худоби і догляд за нею» [30]. 
Аналізуючи найбільш прогресивне із досяг-
нень іноземних вчених, В.і. Ковалевський 
робить усе можливе для популяризації кра-
щого для ведення вітчизняного сільського 
господарства [32, 33]. 
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В.і. Ковалевський брав участь у широ-
комасштабних дослідженнях по картогра-
фуванню ґрунтів європейської частини 
Російської імперії, включаючи українські 
землі, що проводились під керівництвом 
В.В. Докучаєва. Вперше в історії відом-
ства з 1881 р. організовує видання ста-
тистичних збірок в узагальненій назві 
«Сільськогосподарські роки», що, насам-
перед, подавали до 1917 р. відомості про 
врожаї в країні. Перший випуск від імені 
Департаменту землеробства і сільської 
промисловості вийшов під назвою «1884 р. 
у сільськогосподарському відношенні згід-
но відповідей, отриманих від господарів» 
[36]. Систематизувавши напрацьоване від 
Херсонської до Архангельської губерній, 
22 лютого 1884 р. робить доповідь «Про 
тривалість вегетаційного періоду культурних 
рослин у залежності від широти і довготи 
місця» на засіданні Ботанічного відділення 
С.-Петербурзького товариства природо-
знавців, в якій уперше доводить залежність 
зменшення вегетаційного періоду у зерно-
вих від просування їх до півночі, або більш 
відомої як «Закон Ковалевського» [39]. 
Його особливості в розрізі окремих регіо-
нів європейської частини Росії підкріплює 
відповідними географічними картами, 
практичне значення яких стосовно України  
не втратило значення за моніторинго-
вих досліджень донині. Не менший інте-
рес, особливо для істориків аграрної на-
уки, представляє і частина II випуску III 
«1884 рік у сільськогосподарському від-
ношенні», підготовлений під загальною 
назвою «Діяльність урядових і суспільних 
установ по сільськогосподарській части-
ні» [40]. У ній, чи не вперше, друкуються 
узагальнюючі матеріали щодо діяльності 
нечисленних галузевих дослідницьких ін-
ституцій, насамперед 7-ми сільськогоспо-
дарських ферм, 10-ти насіннєвих станцій 
і лабораторій, 16-ти спеціалізованих хуто-
рів, бджільників та ін. Міністерства держав-
них маєтностей. У тому числі були — ла-
бораторії Харківська та при Уманському 
училищі садівництва, технічна лабораторія 
при Київському відділенні імператорського 
Російського технічного товариства, кон-
трольна насіннєва станція в Києві при 
Бюро Київського товариства сільського 

господарства, сільськогосподарське бюро 
при Харківському товаристві сільського 
господарства. 

В.і. Ковалевський готує том про сільське 
господарство до фундаментального видан-
ня «історико-статистичний огляд промис-
лової Росії» (1882). Його обирають членом 
імператорського Російського географічного 
товариства та у 1882 р. призначають чле-
ном Вченого комітету Міністерства держав-
них маєтностей, а у 1884 р. призначають 
ще й віце-директором Департаменту оклад-
них зборів цього відомства. Незважаючи на 
реальні успіхи в роботі, за вимогою міні-
стра внутрішніх справ Д.А. Толстого, як 
політично неблагонадійного, звільняють 
з роботи у 1886 р. Наприкінці цього само-
го року, на запрошення нового міністра 
фінансів і.О. Вишнеградського, займає  
посаду чиновника особливих доручень 
і представника відомства в міністерстві 
шляхів сполучення. У березні 1889 р. при-
значається членом Тарифного комітету 
і Ради по тарифних справах новоутво-
реного Департаменту залізничних справ 
Міністерства фінансів, де почав співпрацю-
вати із С.Ю. Вітте. Займається питанням 
тарифів на сільськогосподарські вантажі. 
На Vііі Всеросійському з’їзді природо-
дослідників та лікарів у 1889 р. уперше 
в їх історії проведення організовує секцію 
агрономії, на якій виступає із програмною 
доповіддю «Запити сучасного сільського 
господарства до природознавства» [41], 
у якій розкриває можливості використання 
досягнень природничих наук для аграрних 
потреб, насамперед, фізики для вивчення 
клімату і погоди та їх впливу на формуван-
ня врожаю. Крім того, наводить результати 
власних досліджень за метео-, гідрологіч-
ними і температурними спостереженнями. 
За його ініціативою у різних регіонах краї-
ни відкриваються метеостанції. Не без-
підставно його разом із А.і. Воєйковим та 
П.і. Броуновим вважають основоположни-
ком вітчизняної науки — агрометеороло-
гії. До речі, те ж саме стосується й іншої, 
а саме: сільськогосподарської екології. Він 
її визначав як «…сукупність впливу врожаю 
на якість насіння, склад ґрунту, прийомів 
обробітку, метеорологічних умов, захист 
рослин і т. ін.». 
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За його редакцією до Всеросійської 
промислової і художньої виставки та 
Всеросійського торговельно-промисло-
вого з’їзду в Нижньому Новгороді на ро-
сійській і німецькій мовах виходить збірка 
«Виробничі сили Росії» [42] із короткою 
характеристикою різних галузей пра-
ці відповідно до класифікації виставки. 
Після її виходу В.і. Ковалевського поста-
вили поряд із М.Х. Бунге, Ф.Г. Тернером 
та С.Ю. Вітте — державними діячами, які 
відіграли важливу роль у розвитку фаб-
рично-заводської промисловості в краї-
ні. Бере участь у розробці закону «Про 
державно-промисловий податок» (1898). 
Упродовж 1899 – 1901 рр. очолює Особливу 
нараду з підготовки законопроекту про від-
криття промислових підприємств, є членом 
Комісії по вивченню питання Чорноземного 
центру. У квітні 1899 р. отримує черговий 
чин — таємний радник. Того самого року 
разом із С.Ю. Вітте, Д.і. Менделєєвим 
та ін. організовує С.-Петербурзький по-
літехнічний інститут. Він також сприяв 
відкриттю Варшавського та Київського 
політехнічних інститутів (1898). Не менш 
видатною та конструктивною виявилася 
діяльність В.і. Ковалевського для потреб 
й інших діючих у країні університетів. Радою 
імператорського Дерптського (Юрьєвського) 
університету у 1902 р. В.і. Ковалевського по-
ряд із Д.і. Менделєєвим, В.М. Бехтерєвим, 
і.і. Мечніковим та ін. обрано почесним чле-
ном закладу. З 1900 р. стає товаришем (за-
ступником) міністра фінансів та завідувачем 
справами торгівлі і промисловості відом-
ства. За його редакцією від імені Комісії 
по завідуванню облаштуванням російсько-
го відділу на Всесвітній виставці 1900 р. 
у Парижі готується збірка «Росія в кінці 
ХіХ сторіччя» [43], що вийшла і французь-
кою мовою. 

З 1913 р. В.і. Ковалевський головує 
в Урало-Каспійському нафтовому товари-
стві, а з наступного року ще й у товаристві 
механічних заводів «Брати Бромлей». З по-
чатком Першої світової війни стає членом 
Бюро центрального військово-промислового 
комітету і позаштатним головою Торф’яного 
комітету Головного управління землеустрою 
і землеробства. Сприйняв як лютневу, так 
і жовтневу революції в Росії 1917 р.

Після того, як Хіі з’їзд Російської Ко му-
ністичної партії (більшовиків) у квітні 1923 р. 
розглянув національне питання, проголосив 
політику коренізації або в український реа-
ліях — українізації,  отримує запрошення 
переїхати на Батьківщину — в Харків. На 
Пленумі Сільськогосподарського наукового 
комітету України 13 липня 1923 р. обирають 
його дійсним членом [10]. Після відмови 
на засіданні Президії СГНКУ професора 
С.Ф. Веселовського від займаної посади, 
з 15 вересня 1923 р. по обранню стає новим 
головою відомства [11]. Розглядає Комітет 
як установу, що «… не тільки добуває на-
укові істини, а й робить їх надбанням сіль-
ськогосподарської практики для підняття 
продуктивності народної праці». При цьо-
му, на його переконання, «… з одного боку 
академія сільськогосподарських знань, а з 
іншого — інститут дослідної агрономії» за-
безпечують з боку науки, техніки і економіки 
розвиток сільськогосподарської промисло-
вості «… у виробництві найбільшої кількості, 
найвищої якості, при найменших витратах, 
корисної органічної речовини рослинного 
і тваринного походження» [44]. У цей час, 
за матеріалами його доповіді в пленарній 
частині Першої Всесоюзної конференції з ви-
вчення природних виробничих сил, виходить 
його програмна стаття «Основи агрокуль-
турної політики» у т. 2 «Вісті Державного 
інституту дослідної агрономії» в якій автор 
концептуально спиняється на завданнях «…
що треба їх вжити для найшвидшого відро-
дження й розвитку нашого сільського госпо-
дарства» [45]. Трохи згодом його обирають 
головою Головного комітету експертизи 
(науково-технічної ради), а також керівни-
ком агрономічної секції та членом Президії 
головного Виставкового Комітету Першої 
Всесоюзної сільськогосподарської і кустар-
но-промислової виставки у Москві. Крім того, 
він долучився до розробки проекту створен-
ня ВДНГ СРСР та Всеросійського інституту 
рослинництва, а також, згідно із серпневим 
1924 р. рішенням Президіуму цВК СРСР, — 
до відкриття у 1929 р. Всесоюзної академії 
сільськогосподарських наук ім. В.і. Леніна. 
Таке передбачало досить часті переїзди між 
столицею і Києвом. Як наслідок, він важко 
захворів. Незважаючи на те, що 29 груд-
ня 1923 р. Пленум СГНКУ в черговий раз 
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підтвердив його повноваження на посаді 
голови, після переїзду Комітету до Харкова 
він залишався номінальним керманичем 
аж до 21 червня 1924 р. [46]. Перебуваючи 
на посаді, він друкує на сторінках офіцій-
ного друкованого органу СГНКУ — у журна-
лі «Вісник сільськогосподарської науки» за 
1923 – 1924 рр., українською мовою, серію 
своїх статей [47 – 50].

План видань популярної бібліотеки 
СГНКУ по боротьбі з посухою в Україні 
на 1925 р. свідчить, що В.і. Ковалевський 
планував продовжити свою творчу працю 
на Батьківщині. Він збирався видати на 2-х 
друкарських аркушах накладом 10 тис. 
примірників брошуру «Боротьба з посухою 
по різних районах» [51]. Але, як кажуть, не 
склалося. Тим не менше, членом редколегії 
журналу «Вісник сільськогосподарської нау-
ки» він залишився до кінця 1924 р. 

З початком роботи Всесоюзного інсти-
туту прикладної ботаніки і нових культур 
із серпня 1924 р., стає і до кінця жит-
тя залишається, почесним членом його 
вченої ради. Продовжує писати змістов-
ні реферати на публікації провідних іно-
земних учених, опублікованих у галузевих 
часописах, особливу увагу приділяючи 
тим, що тою чи іншою мірою пов’язані із 

результатами досліджень вітчизняних 
учених агробіологів. Прикладом є корот-
кий огляд іноземних агрономічних журна-
лів, а саме «Land wirtschaftliche jahrbucrel, 
zeitschr. F. wissench. Landwirtsehcoft», «The 
journal of the Ministry of Agriculture», «The 
journal estranger» та «Annales de la Science 
Agronomigue francaiseet e`trangere» до  
№ 5 – 6. Т. IV. «Вісті ДіДА» за 1926 р. [52].

В.і. Ковалевський у рефераті, підготов-
леному на основі опублікованого тому А 
матеріалів засідання другої Комісії по хіміч-
ному ґрунтознавчому аналізу Міжнародного 
Товариства ґрунтознавців, що пройшла 
у квітні 1926 р. у Гронінгені (Нідерланди), 
першим повідомив про міжнародне визнан-
ня результатів досліджень, проведених  
К.К. Гедройцем, насамперед на Носівській 
дослідній станції про фізико-хімічні власти-
вості ґрунтів [53]. Неможливо обійти ува-
гою аналітичні публікації В.і. Ковалевського 
щодо принципів створення ВАСГНіЛ [54]. 

Протягом багатьох років перебував 
на посаді головного редактора «Великої 
сільськогосподарської енциклопедії», яка 
нині не має аналогів. 

Володимр іванович Ковалевський помер 
2 листопада 1934 р., похований на Смо-
ленському цвинтарі у С.-Петербурзі (РФ). 

В.І. Ковалевський словом і ділом спри-
яв становленню та розвитку системи 
наукового забезпечення історично про-
відного сектору економіки — сільського 
господарства. Володимир Іванович має 

безпосереднє відношення до появи біль-
шості інституцій, у тому числі, і до орга-
нізації ведення галузевого дослідництва 
через обласну побудову та академічний 
координаційний початок. 
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Профессор В.И. Ковалевский — выдающий
ся ученый и организатор отечественного 
сельскохозяйственного опытного дела

цель. Описать периоды творчества выдаю-
щегося ученого и организатора отраслевой науки 
Владимира Ивановича Ковалевского, его вклад 
в становление и развитие отечественного сель-
скохозяйственного опытного дела. Методы. Для 
решения исследовательских задач использованы 

общенаучные методы: анализ, синтез, типологи-
зация, а также методы научного познания — 
проблемно-хронологический и сравнительно-и-
сторический. Результаты. Реконструирована 
биобиблиография В.И. Кова левс кого с контек-
стовым наполнением ее ре зультатами основных 
научных работ и раскры тием ранее неизвестной 
страницы творчества на должности председате-
ля прообраза Национальной академии аграрных 
наук Украины — Сельскохозяйственного научно-
го комитета Украины (СХНКУ) — с сентября 1923 
по июнь 1924 гг. Выводы. Доказано, что после 
академика В.И. Вернадского, Б.Г. Иваницкого, 
академика П.А. Тутковского, профессоров 
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Professor V.I. Kovalevskyi — an outstanding 
scientist and organizer of domestic agricultural 
research business

The purpose. To describe periods of creativity 
of an outstanding scientist and organizer of 
branch science Vladimir Ivanovich Kovalevskyi, 

his contribution to creation and development of 
domestic agricultural research business. Methods. 
For decision of research tasks general scientific 
methods are used: analysis, synthesis, typology, 
and also methods of scientific knowledge — problem-
chronological and comparative-historical. Results. 
V.I. Kovalevskyi biobibliography is reconstructed with 
its context filling with results of basic scientific works 
and disclosure of unknown page of creativity on the 
post of chairman of a prototype of National academy 
of agrarian sciences of Ukraine — Agricultural 
scientific committee of Ukraine (ASCU) — since 
September 1923 till June, 1924. Conclusions. It is 
proved that V.I.Kovalevskyi was elected the chairman 
of ASCU after academician V.I. Vernadskyi,  
B.G. Ivanytskyi, academician P.A. Tutkovskyi, 
professors S.L. Frankfurt, and S.F. Veselovskyi. 
For the period of his stay on a post ASCU moved 
to Kharkiv and organized the first nation-wide 
presentation at the First All-Union agricultural and 
handicraft-industrial exhibition in Moscow (1923), as 
well as multilateral international scientific cooperation.
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