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Біографічна довідка 

М.В. Довнар-Запольський – визначний учений історик, економіст, етнограф, 

громадський та суспільно-політичний діяч білоруського походження, який половину 

свого життя був пов’язаний з Україною, зокрема мешкав у Києві з перервами з 1885 

по 1920 р. 

Ще будучи гімназистом Довнар-Запольський почав друкуватись. Спочатку 

сферою його інтересів був фольклор та етнографія загалом. Потім Довнар-

Запольський переключився на історичні дослідження. Але з кінця 1890-х рр. 

провідною темою досліджень стала економічна історія та міжнародні економічні 

відносини. 

На початку XX ст. М.В. Довнар-Запольський видав ряд підручників, які стали 

першими підручниками з історії господарства в Україні, були відзначені урядовими 

нагородами та дозволені до використання у навчальних установах різних відомств. 

Також М.В. Довнар-Запольський видавав фундаментальні праці з економічної 

історії, які фактично започаткували наукове вивчення економічної історії в Україні. 

У 1906 р. М.В. Довнар-Запольський став засновником першого в Україні ВНЗ 

економічного профілю – Київських вищих комерційних курсів. Сприяв розвитку 

матеріально-технічної бази цього вишу – саме його зусиллями було зібрано кошти 

на придбання земельної ділянки для спорудження власного навчального корпусу 

інституту і отримано дозвіл на його реорганізацію на повноцінний виш – Київський 

комерційний інститут (1908 р.), який був зрівняний у правах із державними ВНЗ 

(1912 р.). 

М.В. Довнар-Запольський виступав за тісний зв’язок теорії і практики в 

економічній сфері, а тому запровадив у Київському комерційному інституті 

обов’язкову виробничу практику студентів-економістів. При цьому студенти 

отримували також і можливість відбувати у тривалі закордонні відрядження задля 

наочного вивчення економічного розвитку інших країн. 

М.В. Довнар-Запольський був одним із найбільш активних розробників 

реформ у сфері економічної освіти в Російській імперії. Для цього вивчав іноземний 

досвід та видавав відповідну літературу ат виступав з публічними лекціями з цієї 

теми. 

М.В. Довнар-Запольський сприяв зосередженню в стінах Київського 

комерційного інституту найкращих фахівців у сфері економічних та інших наук. 

У 1917 р. М.В. Довнар-Запольський став організатором і першим директором 

ще одного київського вишу – Київського археологічного інституту. Був одним із 

засновників першого у Криму Таврійського університету, а в 1920 р. заснував 

Керченський університет. 

У 1920 – 1922 рр. М.В. Довнар-Запольський був професором Харківського 

університету та Харківського Інституту народного господарства, а також працював 

консультантом Наркомату зовнішньої торгівлі УСРР. 

У 1922 – 1925 рр. брав участь у заснуванні першого у Закавказзі університету: 

був проректором Бакинського університету. 



Восени 1926 р. М.В. Довнар-Запольський переїхав до Мінську, де став одним 

із професорів першого білоруського університету – Мінського університету. 

В останній період життя М.В. Довнар-Запольський мешкав у Москві, де був 

професором Тимирязівської академії, а також викладав в Інституті народного 

господарства ім. Плеханова та став дійсним членом Інституту історії АН СРСР. 

Його смерть у 1934 р. була значною мірою спричинена політичним цькуванням, так 

само як і його «забуття» обумовлено тим, що його наукові погляді не відповідали 

ідеологічній доктрині радянського керівництва. 

Таким чином, М.В. Довнар-Запольський був засновником як нашого 

університету (який став першим економічним вишем в Україні), так і ще кількох 

університетів в Україні, а також долучився до започаткування вищої освіти в 

Азербайджані та Білорусі. Був активним популяризатором економічних знань та 

економічної освіти. 

Загальна кількість наукових праць становить понад 200 позицій. Значна 

кількість наукових праць присвячена історії економіки, питанням зовнішньої 

торгівлі та міжнародних економічних відносин, аграрному сектору тощо. 
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