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ЕКОНОМІЧНІ	ПОГЛЯДИ	Є.В.	ХРАПЛИВОГО	
Павлова	О.	М.,	Павлов	К.	В.,	Садовська	І.	Б.,	Шворак	А.	М.,	Вербова	О.	С.	Економічні	погляди	
Є.	В.	Храпливого.	Український	журнал	прикладної	економіки	та	техніки.	2021.	Том	6.	№	3.	
С.	258	–	265.	

Анотація	
У	 статті	 вивчаються	 економічні	 погляди	 Є.В.	Храплівого	 щодо	 розробки	 наукових	 шляхів	 та	 методів	
підвищення	ефективності	зернового	виробництва	в	Україні,	зокрема	вирощування	пшениці.	Розглядається	
твердження	вченого	про	те,	що	з	подальшим	розвитком	названої	галузі	виробництва,	 зв'язок	людини	 із	
землею	 буде	 розширюватися:	 постійно	 покращується	 обробка	 ґрунту	 під	 урожай,	 його	 удобрення,	
використовуються	дедалі	нові	високоврожайні	сорти,	проводиться	ефективна	боротьба	з	бур'янами	та	
шкідниками,	 удосконалюється	механізація	 збирання	 врожаю	та	 покращуються	 умови	 його	 збереження.	
Є.В.	Храпливий	 підкреслює,	 що	 в	 зерновому	 господарстві	 врожай	 багато	 в	 чому	 залежить	 також	 і	 від	
природних	умов.	З	розвитком	суспільства,	вважає	вчений,	роль	стихійних	чинників	у	зерновому	виробництві	
скорочуватиметься,	 а	 психологічних	 та	 соціальних	 зростатиме.	 Чим	 складніше	 зернове	 господарство,	
мислить	він,	тим	більше	переваг	має	дрібне	виробництво	порівняно	з	великим,	незважаючи	навіть	на	те,	
що	останнє	краще	використовує	новітні	досягнення	агрономічної	науки,	застосовує	високоврожайні	сорти,	
виробляє	механізацію	трудомістких	виробничих	процесів,	удосконалює	обробку	ґрунту	та	його	удобрення.	
Є.В.	Храпливий	 стверджує,	 що	 велике	 сільськогосподарське	 виробництво	 відчуває	 на	 собі	 вплив	 і	 певних	
соціальних	факторів.	
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ECONOMIC	VIEWS	OF	YE.	KHRAPLYVYY	

Pavlova	O.,	Pavlov	K.,	Sadovska	I.,	Shvorak	A.,	Verbova	O.	Economic	views	of	YE.	Khraplyvyy.	
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Abstract	
The	article	examines	the	economic	views	of	Ye.	Khraplyvyy	to	develop	scienti�ic	ways	and	methods	to	increase	the	
ef�iciency	of	grain	production	in	Ukraine,	in	particular	the	cultivation	of	wheat.	The	scientist's	statement	that	with	
the	 further	 development	 of	 this	 branch	 of	 production,	 man's	 connection	 with	 the	 earth	 will	 expand:	 tillage,	
fertilization,	new	high-yielding	varieties	are	used,	effective	weed	and	pest	control	is	carried	out,	mechanization	of	
harvesting	and	improving	its	storage	conditions	are	provided.	Ye.	Khraplyvyy	emphasizes	that	in	grain	farming	the	
harvest	 largely	depends	on	natural	 conditions.	With	 the	development	of	 society,	 the	 scientist	 believes,	 the	 role	of	
natural	factors	in	grain	production	will	decrease,	and	psychological	and	social	ones	will	increase.	The	more	complex	
grain	farming,	he	thinks,	the	more	advantages	small-scale	production	has	over	large-scale	production,	despite	the	
fact	 that	 the	 latter	 makes	 better	 use	 of	 the	 latest	 advances	 in	 agronomic	 science,	 uses	 high-yielding	 varieties,	
mechanizes	labor-intensive	production	processes,	and	improves	tillage	and	fertilization.	Ye.	Khraplyvyy	argues	that	
large-scale	agricultural	production	 is	 also	affected	by	 certain	 social	 factors.	Through	his	academic	and	practical	
organizational	activities,	Ye.	Khraplyvyy	 left	his	descendants	an	example	of	sel�less	service	to	the	people.	Given	 its	
essential	role	in	the	history	of	the	Zalishchyk	region.	Yevhen	Vasyliovych	Khraplyvyy	as	a	scientist,	public	�igure,	the	
teacher,	with	his	scienti�ic	and	practical	activities,	contributed	to	the	rise	of	the	economic	activity	of	the	Ukrainian	
people	made	great	efforts	to	ensure	that	every	citizen,	including	peasants,	considered	their	economy	as	part	of	the	
state	and	social	system.	He	developed	a	strategic	plan	to	increase	grain	yields,	bring	Ukraine's	agriculture	to	the	level	
of	 European	 and	 world	 agricultural	 science,	 pointed	 out	 the	 internal,	 hidden	 reserves	 of	 improving	 production	
ef�iciency,	and	de�ined	agronomic	culture	principles.	Knowledge	of	the	scienti�ic	achievements	creative	heritage	of	
Ye.	Khraplyvyy	 is	 the	 key	 to	 the	 successful	 economic	 development	 of	 Ukraine	 and	 raising	 the	welfare	 and	 living	
standards	of	the	people.	The	theoretical	and	practical	achievements	of	Ye.	yKhraplyvy	are	an	invaluable	treasure.	

Keywords:	 economic	 views,	 Ye.	Khraplyvyy,	 grain	 agricultural	 production,	 agronomic	 culture,	 public	 agronomy,	
scienti�ic	heritage,	Ukraine.	
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Вступ	
Євген	Васильович	Храпливии( 	–	видатнии( ,	але	маловивчении( 	у	науковіи( 	літературі	

украıн̈ськии( 	 вчении( ,	 дослідник	 сільськогосподарського	 виробництва,	 практик	
суспільноı	̈агрономіı	̈в	Галичині,	громадськии( 	діяч.	И� ого	наукові	праці	щодо	піднесення	
ефективності	 вирощування	 зернових	 культур,	 практична	 діяльність,	 пов’язана	 з	
сільськогосподарським	виробництвом,	зберігають	цінність	до	наших	днів,	залишаються	
актуальними	в	період	реформування	економіки	Украıн̈и	на	ринкових	засадах.		

Життєвии( 	шлях,	наукову	та	організаторську	діяльність	Є.В.	Храпливого	вивчали	
головним	 чином	 вітчизняні	 науковці	 В.	Барна,	 В.	Гавліч,	 Б.	Головин	 [1,	 c.	 563],	
С.М.	Злупко	[3,	 с.	129;	4,	 с.	387;	5,	 c.	4;	8,	 c.	248],	 І.	Сагаи( дак	 [10,	 c.	114]	та	 ін.	 [11].	Серед	
названих	 дослідників	 виділяються	 праці	 львівського	 вченого	 С.М.	Злупка,	 котрии( ,	 на	
базі	 широкого	 кола	 документальних	 матеріалів	 та	 літератури,	 наи( більше	 серед	
названих	 вище	 авторів	 приділив	 уваги	 вивченню	 теми	 дослідження.	 Але	 не	 вся	
багатогранна	наукова	та	практична	діяльність	Є.В.	Храпливого	достатньо	висвітлена.		

Потребують,	зокрема,	більш	ширшого	розгляду	питання	безпосереднього	внеску	
Є.В.	Храпливого	 у	 розробку	 теоретичних	 та	 організаціи( них	 засад	 організаціı	̈ на	
украıн̈ських	 землях	 сучасного	 ефективного	 сільськогосподарського	 виробництва	 з	
високою	 врожаи( ністю	 зернових	 культур.	 Отже,	 незважаючи	 на	 наявність	 наукових	
досліджень,	 в	 Украıн̈і	 ще	 до	 останнього	 часу	 відсутні	 ґрунтовні	 праці	 з	 вивчення	
наукового	 доробку	 Є.В.	Храпливого	 в	 галузі	 вирощування	 на	 украıн̈ських	 землях	
високоврожаи( них	 зернових	 культур.	 Все	 це	 потребує	 поглибленого	 наукового	
дослідження	 творчоı	̈ спадщини	 вченого.	 При	 цьому	 справедливо	 буде	 зазначити,	 що	
вона	ще	належним	чином	не	вивчена.	

Мета	та	завдання	статті	
Мета	 даноı	̈ статті	 полягає	 у	 дослідженні	 науковоı	̈ спадщини	 Є.В.	Храпливого,	

розгляд	ним	необхідності,	умов,	обставин	та	самого	процесу	запровадження	в	Украıн̈і	
високоврожаи( ного	зернового	господарства.	

Відповідно	до	мети	виконувалися	такі	завдання:	життєвии( 	шлях	дослідника,	и( ого	
економічні	 погляди	 щодо	 піднесення	 хліборобства	 Украıн̈и	 до	 світового	 та	
європеи( ського	 рівня;	 визначення	 ним	 принципів	 агрономічноı	̈ культури;	 пропаганда	
вченим	сільськогосподарських	знань.	

Виклад	основного	матеріалу	
	Євген	 Васильович	 Храпливии( 	 народився	 22	червня	 1898	року	 в	 селі	 Лисівці	

недалеко	 містечка	 Заліщики	 Чортківського	 раи( ону	 на	 Тернопільщині	 [5,	 с.	2].	 И� ого	
батьки	–	вчителі	місцевоı	̈школи.	Батько,	Василь	Храпливии( ,	був	учителем	і	управителем	
(директором)	 народноı	̈ школи	 у	 вищеназваному	 селі.	 Мати,	 Стефанія	 Ганкевич,	
походила	 із	 священицькоı	̈ родини.	 І�ı	̈ батько,	Спиридон	Ганкевич,	 був	парохом	церкви	
села	Целіıв̈	поблизу	містечка	Копичинці.		

У	Євгена	Васильовича	було	три	брати:	старшии( 	Іван-Богдан	працював	учителем	
класичних	 мов	 (грецькоı	̈ і	 латинськоı)̈	 у	 Коломии( ськіи( 	 гімназіı,̈	 Роман-Ярослав	 був	
відомим	спортсменом	і	загинув	під	час	визвольноı	̈боротьби	за	незалежність	Украıн̈и	на	
початку	 ХХ	ст.,	 Зенон-Володимир	 тривалии( 	 час	 обіи( мав	 посаду	 професора	 фізики	 в	
університеті	міста	Сент-Луıс̈	(США).		

Після	закінчення	школи	у	рідному	селі	Лисівці	та	смерті	батька	в	1908	році	мати	з	
дітьми	 переıӟдить	 до	 Тернополя,	 де	 проживав	 ıı̈	̈ брат	 Зенон	 Ганкевич.	 Тут	 Євген	
продовжує	навчання	у	місцевіи( 	гімназіı.̈	Вчиться	дуже	добре,	отримує	добрі	та	відмінні	
оцінки	 маи( же	 з	 усіх	 навчальних	 дисциплін.	 Наи( більш	 улюбленими	 предметами	
маи( бутнього	 вченого	 були	 природничі.	 З	 особливою	 теплотою	 згадував	 він	
неодноразово,	пізніше,	своıх̈	вчителів	і,	зокрема,	вчителя	Івана	Галущинського,	котрии( 	
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викладав	природничі	предмети	 і	прищепив	и( ому	любов	та	 глибоку	зацікавленість	до	
них	на	все	життя	[1,	с.	562].	

Коли	розпочалася	Перша	світова	віи( на,	навчання	дітеи( 	у	гімназіı	̈було	припинено.	
Після	 окупаціı	̈ Галичини	 росіи( ськими	 віи( ськами	 сім’я	 Храпливих	 покидає	 Тернопіль	 і	
емігрує	 спочатку	 у	 Моравію,	 а	 пізніше	 до	 Австріı.̈	 У	 Відні	 30	червня	 1916	року	 Євген	
Храпливии( 	 закінчує	 украıн̈ські	 гімназіи( ні	 курси,	 отримує	 атестат	 зрілості	 и( 	 відразу	
вступає	вчитися	на	агрономічнии( 	факультет	Високоı	̈земельноı	̈академіı,̈	розташованоı	̈у	
столиці	Австріı.̈	

З	проголошенням	Західноукраıн̈ськоı	̈Народноı	̈Республіки	у	листопаді	1918	року	
Євген	 Храпливии( 	 перериває	 навчання	 в	 академіı,̈	 повертається	 до	 Тернополя	 і	
погоджується	бути	біи( цем	Украıн̈ськоı	̈Галицькоı	̈арміı.̈	 Із	зброєю	в	руках	самовіддано	
захищає	народну	республіку.	Але	відбити	наступ	ворожих	сил	не	вдається.	Під	тиском	
польських	 віи( ськ,	 разом	 з	 біи( цям	 Галицькоı	̈ арміı,̈	 переходить	 річку	 Збруч	 і	 через	
невеликии( 	проміжок	часу	попадає	у	полон	до	поляків.	Деякии( 	час	перебуває	у	таборі	для	
віи( ськовополонених,	 розташованому	 у	 Стшалкові.	 Після	 звільнення	 з	 полону	
повертається	 до	 Тернополя,	 згодом	 виıӟдить	 до	 Відня,	 щоб	 продовжити	 навчання	 у	
місцевіи( 	 академіı.̈	 Будучи	 студентом,	 бере	 активну	 участь	 у	 роботі	 украıн̈ського	
студентського	товариства	«Січ».	Деякии( 	час	працює	навіть	секретарем	цієı	̈організаціı.̈	
Разом	з	головою	товариства	«Січ»	Зеноном	Пелеи( ським	звертається	до	уряду	Австріı	̈з	
листом	 про	 визнання	 самостіи( ності	 Галичини.	 Відповідь	 австріи( ського	 уряду	 була	
блискавична.	 І�х	 звільняють	з	лав	студентів	 і	притягують	до	сувороı	̈ відповідальності:	
кидають	 до	 в’язниці.	 Навчання	 в	 академіı,̈	 з	 перервами,	 Євген	 Храпливии( 	 закінчує	
23	лютого	1924	року	і	отримує	диплом	“інженера	–	агронома».	У	1925	році	повертається	
до	Галичини	і	працює	спочатку	в	гуртках	товариств	«Сільськии( 	господар»	та	«Просвіта»	
на	 Самбірщині,	 обіи( має	 різні	 керівні	 посади	 у	 ревізіи( них	 комісіях	 кооперативів	 міста	
Львова.	Багато	уваги	приділяє	фаховому	хліборобському	шкільництву,	господарським	
школам	 і	 курсам	 у	 населених	 пунктах	 Коршів,	 Миловань,	 Шибалин,	 Янчин	 та	
хліборобському	ліцею	у	Черниці,	яким	керував	доктор	М.	Холевчук.		

Коли	 у	 вересні	 1939	року	 західноукраıн̈ські	 землі	 переи(шли	 до	 Радянського	
Союзу,	 Є.В.	Храпливии( 	 емігрує	 за	 кордон.	 З	 відступом	 червоноı	̈ арміı	̈ з	 Галичини	 під	
тиском	 німецьких	 віи( ськ	 у	 липні	 1941	року	 повертається	 до	 Львова,	 керує	 тут	
хліборобською	палатою	у	місцевіи( 	управі,	викладає	у	сільськогосподарському	інституті	
у	Дублянах	під	Львовом	[8,	c.	247–249].	Коли	Я.	Стецько	почав	формувати	свіи( 	уряд,	то	
запропонував	 Є.	Храпливому	 очолити	 керівництво	 сільським	 господарством.	 Але	 до	
роботи	в	уряді	не	приступив,	бо	перебував	у	цеи( 	час	в	Кракові.	Та	и( 	сам	уряд	невдовзі	
припинив	своє	існування,	тобто	був	розформовании( .		

Коли	в	1944	році	на	західноукраıн̈ські	землі	знову	повертається	радянська	влада,	
Є.В.	Храпливии( 	покидає	ріднии( 	краи( 	і	цього	разу	назавжди.	Він	переıӟдить	до	Німеччини	
и( 	 оселяється	 у	 місті	 Ерлянген	 (Баварія).	 Тут	 заи( мається	 науковою	 і	 викладацькою	
діяльністю.	 Працює	 науковим	 співробітником	 університету	 ім.	Фрідріха-Александра,	
читає	 лекціı	̈ про	 сільськогосподарські	 кооперативи	 у	 Вільному	 Украıн̈ському	
Університеті	 (м.	 Мюнхен),	 а	 також	 на	 аграрно-лісовому	 факультеті	 Украıн̈ського	
техніко-господарського	інституту	в	місті	Регенсбург	[9,	с.	116].	6		травня	1949	року,	на	51	
році	життя	Є.В.	Храпливии( 	відходить	у	вічність.	Так	закінчився	земнии( 	шлях	відомого,	
але	мало	знаного	в	Украıн̈і,	дослідника	та	громадського	діяча.	

Виходячи	з	конкретних	обставин	існування	сільського	господарства	на	західно-
украıн̈ських	 землях,	 Є.В.	Храпливии( 	 визначає	 цілии( 	 спектр	 завдань	 агрономіı	̈ щодо	
піднесення	ефективності	виробництва	[7,	c.	282],	зокрема	щодо	відповідноı	̈ціни	на	хліб.	
Вона,	на	думку	автора,	визначається	витратам	на	и( ого	виробництво	на	гірших	земель-
них	ділянках,	бо	отримання	на	добрих	землях	не	може	задовольнити	всі	потреби	суспіль-
ства.	Коли	ціна	на	хліб	не	буде	відповідати	витратам,	здіи( сненими	на	гірших	земельних	
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ділянках,	то	вони	перестануть	оброблятися.	Хліба	поменшає,	а	це	викличе	підвищення	
ціни.	 У	 роботі	 «Як	піднести	наше	 хліборобство»	 говориться	про	 співпрацю	товариств	
«Сільськии( 	 господар»	 з	 культурно-освітніми	 установами,	 зокрема	 товариством	
«Просвіта».	На	переконання	вченого,	співпраця	повинна	мати	своıм̈	основним	завданням	
«…	культурне	и( 	господарське	відродження	украıн̈ського	села»	[4,	c.	282].		

Основою,	 на	 якіи( 	 може	 об’єднатися	 селянство,	 повинна	 бути	 боротьба	 «…	 за	
розумне	 господарювання;	 за	 належне	 оцінення	 хліборобськоı	̈ праці;	 за	 належне	
використання	 опроцентування	 капіталу;	 за	 організування	 села	 перед	 наступом	
визискувачів	різних	мастеи( ;	за	культурне	здвигнення	(зрушення)	нашого	села;	за	и( ого	
кращу	долю».	«Таємничі	сили	природи,	-	пише	Є.В.	Храпливии( 	у	праці	«За	хліборобську	
справу»,	 -	 гірші	 умови	 праці,	 важкі	 умови	 при	 вкладенні	 грошеи( 	 в	 невідомии( 	 врожаи( 	
чинять	 великі	 перешкоди.	 Коли	 до	 цього	 додати	 ще	 и( 	 те,	 що	 проти	 села	 негативно	
ставиться	увесь	добре	організовании( 	світ,	то	село	мусить	в	кінці-кінців	станути	в	своıӥ( 	
обороні,	мусить	організуватися….	Мусимо	одною	лавиною	станути	за	нашу	хліборобську	
справу»	[4,	c.	386	-	388].		

Є.В.	Храпливии( 	 підкреслює,	 що	 «…	 суспільна	 агрономія	 –	 це	 та	 ділянка	
агрономічноı	̈праці,	яка	поставила	собі	за	завдання	службу	суспільству,	народові,	працює	
в	приватніи( 	і	у	публічніи( 	агрономіı,̈	відбираючи	з	однієı	̈і	другоı	̈те,	що	конче	потрібне	
для	організованого	загалу	хліборобів»	[6,	c.	5].		

У	 сільському	 господарстві	 людина	 більше	 залежить	 від	 природи,	 ніж	 від	
суспільних	 відносин.	 Вплив	 природи	 не	 можуть	 замінити	 машини.	 З	 розвитком	
хліборобства	 зв’язки	 людини	 із	 землею	 ставатимуть	 все	 більш	 тіснішими.	 Далі	
зазначається,	 що	 у	 суспільніи( 	 агрономіı	̈ без	 агронома-організатора	 у	 хліборобськіи( 	
справі	 обіи( тися	 не	 можна.	 Керівник	 господарства	 повинен	 бути	 прекрасним	
організатором	і	добрим	пропагандистом.	

Наукові	 досягнення	 вченого	 щодо	 піднесення	 врожаи( ності	 зернових	 культур,	
вмілоı	̈організаціı	̈сільськогосподарського	виробництва	втілюються	на	практиці	у	и( ого	
рідному	 краı	̈ (у	 Заліщицькому	Наддністров’ı)̈.	 Тут,	 наприклад,	ПП	ВЕП	 –	Агро	 –	Плюс,	
котре	 розташовується	 на	 територіı	̈ Торськівськоı	̈ селищноı	̈ ради,	 до	 якоı	̈ належать	
населені	 пункти	 Торське,	 Глушка	 та	 Якубівка,	 у	 практику	 господарювання	 увіи(шло	
постіи( не	дотримання	сівозмін	при	вирощуванні	таких	сільськогосподарських	культур,	
як	 пшениця,	 соняшник,	 соя,	 кукурудза	 і	 ріпак.	 Для	 отримання	 високих	 урожаıв̈	
закуповується	 високоякісне	 насіння,	 щорічно	 удобрюються	 ґрунти	 органічними	
добривами.	 Для	 цього	 на	 базі	 колишнього	 свинокомплексу,	 котрии( 	 не	 працював	
тривалии( 	 час,	 було	 відновлено	 свинарство,	 нарощується	 з	 кожним	 наступним	 роком	
поголів’я	 свинеи( .	 Споруджено	 комбікормовии( 	 мінізавод,	 котрии( 	 задовольняє	 власні	
потреби	виробництва	[2,	c.	4].		

Керівник	 господарства	 О.М.	Пельцер	 піклується	 не	 тільки	 про	 виробництво,	
піднесення	и( ого	ефективності,	але	и( 	про	колектив,	члени	якого	стали	однією	родиною,	
прои(шли	 тернистии( 	 шлях	 організаціи( ного	 становлення,	 подолали	 випробування,	
поставлені	 самим	 життям.	 Разом	 з	 громадою	 Торськівськоı	̈ сільради	 створюються	
належні	умови	для	роботи	та	відпочинку	працівників	господарства.	

Плідно	працював	Євген	Васильович	на	організаціи( но-науковіи( 	ниві.	Брав	активну	
участь	у	роботі	наукового	товариства	ім.	Т.Г.	Шевченка	у	Львові,	був	членом	наукового	
колективу,	 якии( 	 заи( мався	 написанням	 та	 виданням	 багатотомноı	̈ «Енциклопедіı	̈
украıн̈ознавства».	 У	 1930-1934	рр.	 працював	 головним	 редактором	 «Господарсько-
кооперативного	 часопису»,	 входив	 до	 складу	 редакціи( них	 колегіи( 	 «Агрономічного	
вісника»	 та	 ін.	 наукових	 видань.	 Організував	 видання	 «Енциклопедіı	̈ сільського	
господарства»,	 матеріали	 якоı	̈ представляють	 цінність	 для	 спеціалістів	 аграрного	
сектора	економіки	ще	до	наших	днів.	Але	завершити	повністю	видання	енциклопедіı	̈не	
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вдалося	 через	 об’єктивні	 обставини.	 Головні	 з	 них	 –	 це	 Друга	 світова	 віи( на	 та	 стан	
здоров’я	дослідника.	Опублікована	лише	перша	частина	науковоı	̈збірки.	

Чимало	 уваги	 вчении( 	 приділяв	 пропаганді	 сільськогосподарських	 знань,	
особливо	серед	молоді.	Він	писав:	«Великою	силою	на	світі	є	багатство.	Та	прии( де	віи( на,	
прии( дуть	злі	часи,	прии( де	вогонь	чи	вода,	багатии( 	стане	жебраком.	Велике	значення	має	
на	світі	сила.	Міцного	бояться,	з	ним	рахуються,	и( ому	поклоняються.	Але,	не	даи( 	Боже,	
прии( де	нещастя,	прии( де	хвороба	–	і	от	міцна,	грізна	людина	ломиться,	вона	стає	ні	до	
чого.	 Велика	 цінність	 –	 це	 краса	 людини.	 Але	 скільки	 ж	 то	 було	 гарних	 людеи( ,	 які	
сьогодні	погані,	 постарілі,	 знеможені.	 Багатство,	 здоров’я,	 краса	 –	 все	це	минає.	Але	 є	
один	 скарб,	 наи( ціннішии( 	 з	 усіх,	 якого	 не	 забере	 вода,	 не	 спалить	 вогонь,	 якого	 не	
знищать	 роки.	 А	 скарбом	 цим	 є	 знання»	 [10,	 c.	112].	 Поширення	 знань	 для	
Є.В.	Храпливого	 було	 справою	 життя.	 Пропаганді	 сільськогосподарських	 знань	 він	
присвятив	усе	своє	яскраве,	але	коротке,	на	жаль,	життя.	

Новим	 вектором	 досліджень,	 присвячених	 украıн̈ськіи( 	 сільськогосподарськіи( 	
коопераціı	̈ в	 Західніи( 	 Украıн̈і	 Ю.	Такарським,	 при	 висвітленні	 історіı	̈ сільськогоспо-
дарськоı	̈ академіı	̈ в	 Дублянах	 Львівськоı	̈ області	 увіи(шли	 бібліографічні	 статті	 про	
багатьох	 відомих,	 малознаних	 украıн̈ських	 журналістів,	 дослідників,	 редакторів	 та	
видавців.	Зокрема	серед	них	був	і	Євген	Храпливии( .	

До	святкування	ювілеи( них	подіи( 	украıн̈ськоı	̈громадськості,	а	також	до	100-річчя	
з	дня	народження	Є.	Храпливого	(1998	р.)	у	Львов	і	було	видано	книгу	«Євген	Храпли-
вии( »	 під	 редакцією	 дослідника	 І.	Гургули.	 Дана	 книга	 вміщує	 спогад	 доньки	 вченого	
«Міи( 	батько»,	окремі	уривки	із	праць	А.	Качора	і	І.	Витановича,	та	розділи	науковоı	̈праці	
самого	Євгена	Храпливого	«Як	працювати	у	хліборобському	вишколі	молоді».	

Незабаром,	іншии( 	дослідник	Степан	Злупко	видав	статтю	про	економічні	погляди	
и( 	 організаторську	 діяльність	 Є.	Храпливого:	 «Теоретик	 і	 організатор	 модерного	
хліборобства»,	«Наука	суспільноı	̈ агрономіı	̈Є.	Храпливого»,	Ф.	Коваля	«Був	аграрієм	за	
покликанням.	До	100-річчя	від	дня	народження	Є.	Храпливого»,	И� .	Децовського	«...Любив	
гармонію	в	усьому».	

Згодом,	 за	 ініціювання	колег	 та	послідовників	Євгена	Храпливого,	 у	Львівськіи( 	
національніи( 	науковіи( 	бібліотеці	імені	В.	Стефаника	було	організовано	виставку	творів	
вченого.	 Маи( же	 одночасно	 була	 опублікована	 хрестоматія	 з	 украıн̈ськоı	̈ економічноı	̈
думки,	де	згадується	про	Є.	Храпливого	та	и( ого	фундаментальне	дослідження	«Шляхом	
праці	нашоı	̈суспільноı	̈агрономіı̈».	

Надзвичаи( ною	 популярністю	 серед	 науковців	 та	 підприємців	 аграрноı	̈ сфери	
користується	монографія	«На	чатах	рідноı	̈землі»,	де	автор	показав	основи	різноманітноı	̈
джерельноı	̈бази,	 ідеи( ні	 засади	становлення	та	розвитку	украıн̈ського	господарського	
устрою	 на	 землях	 Західноı	̈ Украıн̈и,	 проаналізував	 наукову	 спадщину,	 запропонував	
шляхи	підвищення	агрономічноı	̈та	громадськоı	̈позиціı	̈селян,	діяльність	у	міжвоєннии( 	
період.		

Також	 висвітленню	 ідеи( них	 позиціи( 	 автора	 приділено	 зусилля	 дослідницею	
Л.	Рева-Родіоновою,	яка	широко	та	доступно	висвітлює	історію	товариства	«Сільськии( 	
господар»	 (1899-1939),	 у	 своıӥ( 	 кандидатськіи( 	 дисертаціı.̈	 Інша	 послідовниця	 Євгена	
Храпливого,	 Г.	Шевчук	 у	 дисертаціı	̈ «Фахово-господарська	 та	 культурно-освітня	
діяльність	товариства	«Сільськии( 	господар»	(1899-1944)»	окреслена	роль	та	значення	
товариства	 у	 розвитку	 сільського	 господарства	 на	 землях	 Західноı	̈ Украıн̈и	 скрізь	
призму	політичних,	культурно-просвітницьких	та	економічних	подіи( 	в	житті	украıн̈ців.	

Важливі	 біографічні	 відомості	 про	 Є.	Храпливого	 відображено	 в	 сучасніи( 	
літературі,	зокрема	в	«Енциклопедіı	̈Украıн̈ознавства.	Словникова	частина»,	та	згодом	
продубльовано	в	англомовному	форматі,	якии( 	було	видано	в	м.	Торонто.	

Своєю	теоретичною	та	практичною,	організаторською	діяльністю	Є.В.	Храпливии( 	
залишив	нащадкам	приклад	безкорисливого	служіння	народові	[11,	c.	365].	Враховуючи	
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и( ого	важливу	роль	в	 історіı	̈Заліщицького	краю	(Тернопільська	область),	на	прохання	
Національного	 аграрного	 університету	 (нині	 університет	 біоресурсів	 та	
природокористування)	 22	лютого	 2000	року	 Постановою	 Кабінету	 Міністрів	 Украıн̈и	
Заліщицькому	 аграрному	 технікуму	 (нині	 коледжу)	 як	 структурно	 віддаленому	
підрозділу	 названого	 університету	 присвоєно	 ім’я	 професора	 Євгена	 Храпливого.	
Рішенням	 виконавчоı	̈ влади	 міста	 Заліщиків	 від	 14	травня	 2009	року	 одна	 із	 вулиць	
міста	названа	іменем	родини	Храпливих.	

Висновки	та	перспективи	подальших	розвідок	
Євген	 Васильович	 Храпливии( 	 як	 вчении( ,	 громадськии( 	 діяч,	 педагог,	 своєю	

науковою	 та	 практичною	 діяльністю	 сприяв	 піднесенню	 господарськоı	̈ активності	
украıн̈ського	народу,	докладав	чимало	зусиль,	щоб	кожен	громадянин,	зокрема	селянин,	
розглядав	своє	господарство	як	частинку	державноı	̈та	суспільноı	̈ системи	краıн̈и.	Він	
розробив	 стратегічнии( 	 план	 підвищення	 врожаи( ності	 зернових	 культур,	 виведення	
хліборобства	 Украıн̈и	 на	 рівень	 європеи( ськоı	̈ та	 світовоı	̈ аграрноı	̈ науки,	 вказав	 на	
внутрішні,	 приховані	 резерви	 піднесення	 ефективності	 виробництва,	 визначив	
принципи	агрономічноı	̈культури.	

Пізнання	 наукових	 здобутків,	 творчоı	̈ спадщини	 Є.В.	Храпливого	 служать	
запорукою	успішного	господарського	розвитку	Украıн̈и	та	піднесення	добробуту	і	рівня	
життя	 народу.	 Теоретичні	 та	 практичні	 надбання	 Є.В.	Храпливого	 є	 неоціненним	
скарбом.	
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