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Мета. розкрити внесок С.л. франкфурта 
у розвиток сільськогосподарської 
дослідної справи в Україні у 1901 – 1920 рр. 
Методи. Методом історико-наукового 
аналізу із залученням архівних документів 
реконструйовано біобібліографію 
С.л. франкфурта в частині науково-
організаційної роботи і творчих напрацювань 
на ниві агробіології. Результати. Вперше 
відтворено діяльність С.л. франкфурта 
для розгортання системних досліджень з питань 
агрономії, агрохімії, особливо для потреб 
культури цукрового буряку. розкрито роль 
С.л. франкфурта у становленні академічної 
науки в Україні. Висновки. Доведено 
значущість творчого доробку С.л. франкфурта 
для утвердження у світовій практиці поняття 
«культура цукрового буряку», а також створення 
ним київської школи агрохіміків. Уперше 
описано його життя і творчі напрацювання після 
еміграції з України у 1921 р.

актуальність досліджень. З ім’ям Со-
ломона (Шоломона) Львовича Франкфурта. 
пов’язане становлення та розвиток сільсько-
господарської дослідної справи в Україні 
[1 – 4]. Публікації академіка Б.С. Носка широко 
висвітлюють історію агрохімічних досліджень 
в Україні [10] та діяльність київської школи 
[9]. Національна академія наук України без 
усіляких застережень ще з 1993 р. у своїх 
історичних оглядах називає С.Л. Франкфурта 
одним зі своїх засновників [11]. Однак через 
відсутність архівних документів як в Україні, 
так і в Росії контекстової біобібліографії 
С.Л. Франкфурта не створено.

Ключові слова: С.Л. Франкфурт, Всеросійське товариство  
цукрозаводчиків, культура цукрового буряку.

Мета. Розкрити внесок С.Л. Франкфурта 
у розвиток сільськогосподарської дослідної 
справи в Україні як галузі знань та організації 
у 1901 – 1920 рр. 

Матеріали та методи досліджень. Ви-
ко ристано загальнонаукові (аналіз, синтез, 
класифікація), міждисциплінарні (структурно-
системний підхід) та власне історичні (про-
блемно-хронологічний, порівняльно-історич-
ний, персоніфікації) методи. 

Результати досліджень. С.Л. Франкфурт 
народився 1866 р. в м. Вільно (нині — Вільнюс, 
Литва). Спеціальну агрономічну освіту здобув 
у цюріхському університеті. Після повернення 
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на Батьківщину спочатку працював за фахом, 
а потім викладав у Московському сільськогос-
подарському інституті. У цей час він вступає 
до створеного 1880 р. в Санкт-Петербурзі 
Товариства ремісної і сільськогосподар-
ської праці (ТРП) для навчання єврейської 
молоді сільськогосподарської та ремісничої 
майстерності і стає його активним членом. 
Крім того, С.Л. Франкфурт не менш резуль-
тативно співпрацював із партією кадетів, від 
якої згодом увійшов до Тимчасового уряду 
О. Керенського після подій 1917 р. як уповно-
важений Міністерства землеробства в Україні.

Під науковим керівництвом К.А. Ти міря зєва 
у 1896 р. він захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня магістра сільського госпо-
дарства на тему: «Про фізичну роль деяких 
складових частин насіння». Того самого року 
побачила світ його фундаментальна моногра-
фія «Методи хімічного дослідження речовин 
рослинного походження». Починаючи з 1898 р. 
він працював під керівництвом П.С. Коссовича 
у створеній ним сільськогосподарській хімічній 
лабораторії Міністерства землеробства і дер-
жавних маєтностей при Лісовому інституті, що 
стала методичним центром із хімії ґрунтів у краї-
ні. Разом з ним працювали такі майбутні акаде-
міки АН СРСР, як К.К. Гедройц і М.М. Тулайков, 
член-кореспондент АН СРСР В.С. Буткевич, 
професори С.О. Захаров, П.Г. Лосєв та ін. Під 
час роботи в лабораторії С.Л. Франкфурта стає 
одним із провідних агрохіміків країни, й осо-
бливо щодо проведення вегетаційних дослідів. 
Він був ініціатором створення першої мережі 
географічних дослідів з удобреннями, яку реа-
лізував передусім в Україні. 

Після захисту дисертації до 1900 р. Со-
ломон Львович також працює приват-доцентом 
Московського СГі, проходить наукове стажуван-
ня у відомого вченого — професора Є. Шульца 
в цюріху, а також на Ротамстедській станції. 
На початку 1901 р. С.Л. Франкфурт відгукуєть-
ся на пропозицію створеного 1897 р. у Санкт-
Петербурзі Всеросійського товариства цукро-
заводчиків (ВТц) переїхати до Києва й очолити 
агрохімічну (насіннєву) лабораторію Південно-
Російського товариства заохочення землероб-
ства і сільської промисловості. Він стає орто-
доксальним прибічником міністра внутрішніх 
справ П.А. Столипіна щодо втілення принципів 
його аграрної реформи, коли той перебував 
на посаді прем’єр-міністра країни.

С.Л. Франкфурт — розробник програм і схем 
усіх польових дослідів із цукровим буряком, 
а також з 1905 р. — із картоплею та зерновими 

колосовими, що проводила мережа дослід-
них полів ВТц. Разом із майбутнім академіком 
ВАСГНіЛ Б.М. Рожественським він складає 
одну із кращих для свого часу «інструкцію став-
лення дослідів з буряками», а також, мабуть, 
першу в країні повноцінну методику проведен-
ня польового досвіду у 1901 р. 

Вчений створив у Києві одну з кращих 
в імперії агрохімічних і контрольно-насіннє-
вих лабораторій (1903). Саме в ній академік 
В.і. Вернадський провів у 1919 р. дослідження 
з подільським каоліном, про результати яких 
доповів у 1922 р. на засіданні Паризької ака-
демії наук, що стало першою репрезентацією 
сучасної НАН України на міжнародній арені [6]. 
Згодом на основі цієї лабораторії був створений 
сучасний ННц «інститут землеробства НААН». 

Завдяки С.Л. Франкфурту у світовій прак-
тиці остаточно утвердилося поняття «культу-
ра цукрового буряку». 

У період Першої світової війни (1914 –  
1917) С.Л. Франкфурт працював уповноваже-
ним Міністерства землеробства та Комітету 
Південно-Західного фронту із заготівлі про-
довольства не лише для діючої армії, а й на-
селення Київської, Подільської, Волинської та 
Чернігівської губерній зі штаб-квартирою у Києві. 

С.Л. Франкфурт був одним із засновни-
ків першого вітчизняного творчого фахового 
об’єднання — Київського агрономічного това-
риства, створеного 12 лютого 1909 р., фундато-
ром Київського обласного союзу хіміків (1917), 
членом правління Союзу промисловості, тор-
гівлі, фінансів і сільського господарства (1918), 
товаришем (заступником) міністра землероб-
ства центральної Ради та Української Держави 
гетьмана П. Скоропадського, членом Вищої 
земельної комісії УНР, членом Комісії із засну-
вання УАН, головою Сільськогосподарського 
наукового комітету України (1919 – 1920), що 
став предтечею сучасної НААН, завідувачем 
селекційно-насіннєвого відділу Головцукру 
(1920). Від імені Української Держави гетьмана 
П. Скоропадського очолив Комісію з перегляду 
торговельного договору з Німеччиною. Домігся, 
щоб німецька сторона заплатила золотом за 
вивезений хліб та цукор. 

С.Л. Франкфурт — один з ініціаторів про-
ведення Першого Всеукраїнського агроеконо-
мічного з’їзду, що пройшов у Києві 22 – 26 жовт-
ня 1917 р., на якому було ухвалено створити 
Українську хліборобську (аграрну) академію. 
Його доповідь «Аграрна реформа і цукрова 
промисловість» лягла в основу Тимчасового зе-
мельного закону, затвердженого центральною 
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С.Л. Франкфурт упродовж 1901 – 1920 рр. 
безпосередньо брав участь у створенні 
практично всіх провідних науково-дослідних 
установ аграрного профілю на українських 
землях, у формуванні наукових програм їх-
ньої діяльності та розробці всіх основних 
законодавчих документів щодо становлен-
ня й розвитку галузевого дослідництва 

для потреб порайонного та обласного ве-
дення. Доведено значущість творчого до-
робку С.Л. Франкфурта для утвердження 
у світовій практиці поняття «культура 
цукрового буряку», а також створення ним 
київської школи агрохіміків. Уперше описано 
його життя і творчі напрацювання після 
еміграції з України у 1921 р.

Висновки

Українською Радою 18 січня 1918 р.
З 1921 р. С.Л. Франкфурт — член цент-

рального правління і керівник Закупівельного то-
вариства Всесвітнього союзу ТРП. У 1940 р. 
учений емігрує до США і бере активну участь 
у роботі Надзвичайного комітету у справах 
Союзу ТРП в Нью-Йорку. У 1947 р. очолив 
Всесоюзний Союз ТРП, до складу якого вхо-
дило 76 відділень різних країн світу.

Пішов із життя Соломон Львович 18 листопада 

1954 р. у віці 88 років у Нью-Йорку (США), де 
і був похований. 

Творча спадщина С.Ф. Франкфурта налічує 
близько 200 наукових праць російською, україн-
ською, німецькою та англійською мовами з пи-
тань агрономії, аграрної економіки, агрохімії, 
переробки сільськогосподарської продукції, ме-
тодології, організації галузевого дослідництва, 
що з багатьох позицій за життя вченого визнані 
класичними і неодноразово перевидавалися.


