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М. М. ВОЛЬФ — УЧЕНИЙ І ОРГАНІЗАТОР 

ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

НАУКИ 
У цьому році виповнюється 140 років від дня народження 

Мойсея Михайловича Вольфа (1880–1933 рр.) ученого-аграрія, 

організатора сільськогосподарської дослідної справи, фахівця з 

насінництва, сільськогосподарської кооперації, фундатора 

сільськогосподарської науки й освіти. Учений у 150 наукових працях 

та монографіях висвітлив проблеми сільського господарства, науки й 

освіти, що й на сьогодні є актуальними. На довгі роки славетне ім’я 

вченого було забуте. Лишень у роки незалежності України науковцями 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН 

(ННСГБ НААН) ім’я вченого повернуто на пантеон слави.  

Мойсей Михайлович Вольф народився в 1880 році в місті Шклов Могильовської 

губернії (нині — Гомельська область, Білорусь) у багатодітній єврейській родині. У 1895–

1901 роках навчався в Гори-Горецькому землеробському училищі. У 1901 році переїхав до 

Польщі, де вступив на агрономічне відділення Ново-Олександрійського інституту сільського 

господарства й лісівництва (нині — Харківський національний аграрний університет 

ім. В. В. Докучаєва). Інститут на той час знаходився в місті Пулави Люблінського воєводства 

Царства Польського. Будучи студентом, вступив до Російської соціал-демократичної партії 

(РСДРП). Приймав участь у роботі з'їзду РСДРП у Стокгольмі. У 1904 році організував 

студентський протест проти дисциплінарних судів, через що його було відраховано з 

інституту. Міністерство освіти надало дозвіл на продовження навчання в Петровській 

землеробській академії, де він отримав диплом агронома. У 1908 році через загострення 

туберкульозу переїхав з Москви до Катеринослава.  

Свій трудовий шлях М. М. Вольф пройшов від земського агронома до заступника 

Народного комісара земельних справ Української Радянської Соціалістичної Республіки 

(УРСР) (квітень 1920 р.), завідувача Сільськогосподарського відділу Народного комісаріату 

земельних справ (НКЗС) УРСР (1921 р.), члена Колегії НКЗС УРСР (1921–1926 рр.), голови 

Планової Комісії НКЗС УРСР (1922–1923 рр.), очільника Сільськогосподарського наукового 

комітету України (1924–1925 рр.), керівника Центрального статистичного управління УРСР 

(1926–1928 рр.). Він був членом ВКП(б) з серпня 1920 року. Зрозуміло, що на той буремний 

час, який виллється у тоталітарний режим, людина не могла займати такі високі посади, якщо 

не була  членом більшовицької партії. Вперше ім’я М. М. Вольфа згадується у листопаді 1909 

році у "Листах із Катеринославської губернії», де  висвітлено роботу наради агрономів. На 

цій нараді вчений подав пропозицію щодо організації короткострокових курсів із кооперації, 

залучення  представників кооперативних установ до сільськогосподарських з’їздів. У 1910 

році він очолив відділ хімії Харківської дослідної станції, з 1910–1919 років — завідував 

дослідним полем станції.  

Як член Комісії зі складання проєктів кошторисів Харківської губернської земської 

управи, запропонував і розробив принципи участі місцевих установ в організації і 

керівництві обласними дослідними сільськогосподарськими станціями. Узяв активну участь 

у нараді 14 – 15 жовтня 1911 року при Харківській губернській земській управі з питань 

реорганізації Харківської обласної сільськогосподарської дослідної станції (нині — Інститут 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, НААН) — однієї з провідних сільськогосподарських 

наукових установ на лівобережжі України у першій половині ХХ ст. і дотепер. За підписом 

М. М. Вольфа вийшла резолюція №1528 від 08.11.1911 року щодо утворення Харківської 

обласної сільськогосподарської  дослідної станції (ХОСДС). Про вченого як заступника 

директора ХОСДС згадується: у збірнику «Труды совещания по сельскохозяйственному 

опытному делу 10 – 17 февраля 1913 г.»; у виданні праць «Наради з обговорення результатів 



ЛЮДИ НАУКИ  
 

ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2021. № 29 

133 
 

 

досліджень ґрунтів Харківської губернії від 23 – 25.03.1914 р.»; у довіднику «Местный 

агрономический персонал, состоящий на правительственной и общественной службе» станом 

на 01.01.1914 р. та в «Трудах Северного сумского и Центрального харьковского районных 

совещаний». Діяльність установи проводилась за напрямами селекції, рослинництва, 

насінництва, розробки агротехніки, захисту рослин тощо. Робота, що проводилась на станції 

із залученням та використанням генофонду рослин була важливим етапом на шляху до 

створення у 90-ті роки ХХ сторіччя Національного генбанку рослин України і його важливої 

складової — Національного сховища. На цей час у сховищі зосереджено 151,3 тис. зразків 

544 культур, 1802 видів рослин. У співавторстві з Б. М. Рожественським, який на той час був 

завідуючим відділом рослинництва ХОСДС (1910–1928 рр.), М. М. Вольф розробив 

методику обліку врожаїв хлібів за середніми зразками. Методику було надруковано в 

першому випуску "Труды сети коллективных опытов в Екатеринославской губернии" (1914).   

У праці "Разбор труда М. М. Тулайкова о применении математического метода к 

исследованию результатов наблюдений" вчений відстоював думку, що у методиці масових 

дослідів основну увагу слід зосередити не на питаннях точного обліку окремих ділянок (на 

чому зауважував М. Тулайков), а на гарантії точності середнього висновку. Спеціального 

значення набували поглиблений аналіз сільськогосподарських явищ, встановлення 

закономірних зв'язків між окремими чинниками, що впливали на врожай. Особливу увагу 

слід звернути на розроблений ученим метод застосування математичної теорії ймовірності в 

опрацюванні результатів польових досліджень («сніп Вольфа»). М. М. Вольф першим в 

колишньому СРСР застосував математичну теорію ймовірності для оцінки результатів 

польових досліджень, заклавши основи використання математичного моделювання 

агробіологічних процесів. У щорічнику "Матеріали сільськогосподарської бібліографії 

України за 1925 р." подано назви десяти робіт ученого щодо питань розвитку вітчизняної 

галузевої дослідної справи в Україні. 

М. М. Вольф очолював оргбюро з проведення Першого Всеукраїнського 

агрономічного з'їзду, який відбувся 13–22 листопада 1920 року. Постановою Колегії УРСР 

від 25 листопада 1920 року його призначено завідувачем сільськогосподарського відділу 

відомства. За ініціативою вченого організації обласні управління з сільськогосподарської 

дослідної справи набули статусу самостійних інститутів у сфері державного управління. Він 

був одним з перших розробників декрету, а потім постанови Ради Народних Комісарів УРСР 

про визнання організації дослідної справи в УРСР завданням державного значення. Завдяки 

М. М. Вольфу Народний комісаріат землеробства УРСР (НКЗ УРСР) восени 1920 року 

першим у своїй діяльності увів плановість у роботі, яку згодом перейняли інші наркомати. 

Вчений був автором ряду директивних документів з планування в народному господарстві, 

провідним теоретиком і практиком впровадження плановості в розвиток сільського 

господарства УРСР. 

З лютого 1921 року займав посади в галузі сільського господарства і входив до складу 

сільськогосподарських органів уряду УРСР: в Колегію НКЗ УРСР; Правління 

Всеукраїнського бюро з дослідної справи (1922 р.); Харківське обласне управління з 

сільськогосподарської дослідної справи, Правління Всеукраїнського товариства насінництва, 

Редакційну комісію НКЗ УРСР (1923 р.) та ін. У кінці грудня 1923 року М. М. Вольф увійшов 

до складу секції рільництва Сільськогосподарського наукового комітету України (СГНКУ). У 

1924 році очолив його економічну секцію і Комісію з боротьби з посухою. З червня 1924 по 

лютий 1925 року був керівником Президії СГНКУ. 

У 1926 році М. М. Вольф очолив Центральне статистичне управління УРСР, де 

запропонував створення окружних статистичних бюро. За його участі вперше з'явилася 

кон'юнктурна сільськогосподарська статистика, почали розроблятися баланси народного 

господарства, було підготовлено опис округів і демографічні зведення, проводилися 

підрахунок і оприлюднення результатів ведення народного господарства в нових 
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адміністративних округах. У 1928 році вченого призначили членом президії Держплану 

СРСР. У 1929 році він очолив сільськогосподарську секцію Держплану СРСР і став членом 

Колегії Наркомату землеробства Російської Радянської Федеративної Соціалістичної 

Республіки (РРФСР). За його пропозицією в складі НКЗ СРСР створено сектор обліку і 

статистики сільського господарства. У 1931 році М. М. Вольф виступив з ініціативою 

заснувати навчально-дослідні радгоспи в союзних трестах. Став розробником концепції 

п'ятирічного плану розвитку сільського господарства СРСР. Викладав у Харківському 

інституті сільського господарства «Економіку сільського господарства». За його ініціативою 

організовано статистичний факультет. 

Разом з М. І. Вавиловим, М. М. Вольф взяв активну участь в організації Всесоюзної 

академії сільськогосподарських наук ім. Леніна (ВАСГНІЛ). У 1929–1933 роках займав 

посаду другого віце-президента та члена Президії  ВАСГНІЛ. 

Голодомор 1932–1933 років світова спільнота вважає українською катастрофою ХХ 

століття. Терор голодом, масові репресії та депортації забрали життя мільйонів українців. Ці 

буремні часи не оминули й Мойсея Михайловича. За сфабрикованим звинуваченням у 

контрреволюційній змові, у перешкожданні сільському господарству вченого було 

заарештовано 9 січня 1933 року. Колегія ОГПУ засудила його до страти через розстріл. 

Вирок виконали 12 березня 1933 року на території Ваганьківському кладовищі в Москві 

(Росія).  

Тільки через двадцять чотири роки вченому повернуто його чесне ім’я. Ухвалою 

військової комісії Верховного Суду СРСР 12 березня 1957 року М. М. Вольфа реабілітовано. 

Останнє місце проживання вченого — м. Москва, Большой Новинський  переулок, 3-
51 (нині — Новий Арбат). Завдяки зусиллям правнука М. М. Вольфа та науковців 
ННСГБНААН відновлено та доповнено новими фактами біографію вченого, було подано 

заявку на вшанування його пам’яті. Так, 23 лютого 2019 року на будинку М. М. Вольфа 
відкрито меморіальну пам’ятну дошку. 
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