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Свідченням прадавніх джерел українства, здатності його до постійного поступу і 

великої адаптації до мінливих історичних процесів є яскраві вияви у культурі, духовному 

житті взагалі й зокрема в галузі економічної думки. Підтвердження цьому – поява видатних 

особистостей саме в ті часи, коли, здається, складалися дуже несприятливі умови для 

виживання української нації. До таких неординарних постатей належить і професор Євген 

Храпливий (1898-1949) – виразник кооперативних ідей в українській аграрній науці 

довоєнного періоду на Галичині, поборник матеріального добробуту й освітньо-духовної 

культури українського селянства, захисник матеріальних, соціальних, духовних і 

національних інтересів українських селян на західноукраїнських землях. Він талановитий 

публіцист, редактор, журналіст і видавець науково-популярної та періодичної літератури для 

селян. Постать Є. Храпливого у радянські роки була незаслужено забутою. Тільки зі 

здобуттям Україною незалежності з’явилися наукові публікації, присвячені цьому вченому. 

Здобувши освіту на агрономічному факультеті Віденської Земельної Академії, 

вивчивши досвід кооперативного руху європейських країн, попрацювавши в гуртках 

Товариства «Сільський господар» і читальнях «Просвіти», у Ревізійному Союзі Українських 

Кооператив (РСУК), Є. Храпливий доходить висновку, що найшвидшого економічного та 

соціального розвитку українського села можна досягнути через демократичний 

кооперативний рух, самостійність селян у визначенні виробничого напряму 

сільськогосподарських підприємств, а також їхню участь в обслуговувальних і збутових 

кооперативах. 

Є. Храпливий в основу перебудови українського села пропонує теорію суспільної 

(громадської) агрономії. Він стверджує, що найкраще суспільна агрономія розвивається у тих 

країнах, де державні та самоуправні закони переносять велику частину ініціативи та праці на 



самих зорганізованих хліборобів і на створені ними установи. На західноукраїнських землях 

аграрна політика польської держави характеризувалася централізацією, що загалом заважало 

розбудові хліборобського самоврядування. Розвиток суспільної агрономії та кооперації 

сприяв піднесенню економічної культури українського селянства. Українська кооперація на 

українських землях в Польщі за кількісними показниками значно переважала польську.  

У січні 1928 р. у зв’язку із запрошенням Є. Храпливого на посаду головного 

директора товариства "Сільський господар" він разом з однодумцями розвиває ідею 

українського державотворчого кооперативізму, утілюючи в життя стратегічний план 

перебудови західноукраїнського села за зразком Данії, Німеччини та інших економічно 

розвинених країн Європи, враховуючи при цьому ментальність, соціально-економічні умови 

й духовно-культурні потреби українського селянства [1, с. 60]. 

Важливим завданням суспільної агрономії було вирішення проблеми не тільки 

виробництва, але і збуту сільськогосподарської продукції за вигідними для селянських 

господарств цінами в умовах ринкової конкуренції. Це завдання виконували кооперативні 

організації, а також головний кооперативний центр краю – РСУК у Львові. Завдяки 

діяльності провідної кооперативної організації «Центросоюзу» була налагоджена закупівля в 

селянських господарствах продукції та її експорт. З 1924 р. «Центросоюз» експортує, 

наприклад, яйця в Австрію, Англію, Італію, Іспанію та Німеччину, птицю – в Німеччину, 

Австрію, Чехословаччину і Англію. Крім цього, у Львові «Центросоюз» заснував зразкове 

м’ясопереробне підприємство беконної свинини, а також власні крамниці для реалізації 

м’ясопродуктів; через Львівську зернову біржу реалізував зерно; закуповував городину та 

фрукти, які продавались у Львові та промислових центрах Західної Польщі; налагодив 

продаж прядива льону текстильним фабрикам Лодзі; створив так звані машинні спілки, які 

закуповували сільськогосподарську техніку та інвентар для громадського користування; 

організовував страхові кооперативи; допомагав в організації сільськогосподарських 

виставок; сприяв у придбанні племінної худоби, птиці, сортового насіння зернових і 

технічних культур [2, с.95]. 

Суспільна агрономія, надаючи допомогу в організації селянських родинних 

господарств, заготівлі та переробці сільськогосподарської продукції, вирішувала проблему 

зайнятості населення регіону, сприяла підвищенню матеріального добробуту галицького 

селянства, їхнього освітньо-культурного рівня.  

Організаційна діяльність Є. Храпливого доповнювалася також науковими 

дослідженнями, особливо у галузі молочарства. Аналіз економічних показників діяльності 

молочарської кооперації – провідної галузі сільського господарства реґіону – доповнюється 



визначенням головних шляхів розвитку товарного виробництва селянських дрібних 

господарств.  

З ініціативи Є. Храпливого в 1928 р. в світ вийшов календар "Сільський господар" 

(у двох перших випусках Є. Храпливий був головним редактором, а в наступних – 

співредактором та автором 59 статей). Календар став збірником сільськогосподарських 

статей, авторами яких були кваліфіковані й авторитетні спеціалісти (агрономи-практики), які 

працювали в краю й за кордоном, будуючи основи агрономічної науки. З виданням 

календаря співпрацювали професори й доценти Української господарської академії та 

Українського технічного інституту, що надало йому наукового характеру. Виходив календар 

щороку до 1944 р., ставши підручною книгою українського хлібороба 

Як публіцист і редактор Є. Храпливий проявив себе в журналі «Хліборобська 

молодь», який давав корисні поради, вказівки та інструкції для молодих господарів. Крім 

фахових статей, на сторінках "Хліборобської молоді" періодично були статті, присвячені 

подіям та датам в історії українського народу, а також подавалася поезія, де поряд з віршами 

українських класиків друкувалися вірші талановитої сільської молоді.  

Подвижницькою можна назвати також діяльність Є. Храпливого з підготовки та 

видання «Сільськогосподарської енциклопедії» у Львові 1939 р., що стало важливим не 

тільки в українській, а й у європейській аграрній науці того часу. 

З огляду на досягнення української кооперації на західноукраїнських землях до 1939 

р. зауважимо, що значення суспільної агрономії та кооперації Є. Храпливого сьогодні в 

Україні не тільки не зменшилась, а навпаки, зростає. Історичний досвід українського 

кооперативного руху, зокрема щодо проведення політики економічної незалежності від 

інших країн, орієнтації на власні сили, мобілізації народних капіталів, вивчення 

можливостей внутрішнього ринку та міжнародної економічної кон’юнктури, виявлення 

потреби в іноземних інвестиціях тощо може бути використаний при обґрунтуванні напрямків 

розвитку національного агробізнесу, заходів забезпечення продовольчої стабільності 

держави та її інтеграції у європейську торговельну систему. 
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