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1 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Сучасна історична наука дає дослідникам 
можливість звертатися до вивчення життя та діяльності видатних державних і 
громадсько-політичних діячів, учених, освітян, митців, які зробили вагомий 
внесок у розвиток духовної спадщини України. До актуальних наукових 
проблем належать історико-біографічні дослідження, завдяки яким не тільки 
пізнається і осмислюється конкретна епоха, але й повертаються суспільству 
забуті імена тих, хто творив історію і збагачував духовну скарбницю України.  

Однією із визначних постатей першої половини ХХ ст. є академік 
Костянтин Григорович Воблий (1876–1947) – економіст, дослідник природних 
ресурсів України, засновник економіко-географічної наукової школи, автор 
низки краєзнавчих публікацій та історичних нарисів періоду так званих 
соціалістичних перетворень в Україні 20-х–30-х рр. ХХ ст. Науковий інтерес до 
вченого зумовлений також його внеском у становлення Національної академії 
наук України, оскільки він був одним із перших її академіків і керівників та 
сприяв розвитку тих галузей науки, якими займався у час складних суспільно-
політичних зрушень перехідної доби. Зважаючи на те, що К.Г. Воблий родом із 
містечка Царичанка Катеринославської губернії (нині – смт. Дніпропетровської 
обл.), дослідження його життя і наукової спадщини для автора дисертації, як 
земляка,  викликає додатковий інтерес.  

Актуальність дослідження життєвого шляху, науково-огранізаційної 
діяльності К.Г. Воблого у царині вивчення природних ресурсів та краєзнавства 
зумовлюється принаймні двома основними причинами: по-перше, необхідністю 
визначення внеску вченого у становлення та розвиток економічної географії в 
Українській академії наук; по-друге, без глибокого осмислення його історико-
економічних праць неможливо відтворити загальну картину розвитку економічної 
історії України. Крім того, в історичній науці на сьогодні відсутні комплексні 
дослідження, у яких би висвітлювалася також творча спадщина академіка з питань 
історії та краєзнавства, з урахуванням його рукописного доробку.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження здійснене в рамках держбюджетної теми 
«Суспільно-політичне та культурне життя південноукраїнських земель у період 
модерної та новітньої історії» (номер державної реєстрації 0116U006736), що 
виконується колективом кафедри історії та політичної теорії Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка». 

Об’єктом дослідження є постать академіка К.Г. Воблого – фундатора 
наукової школи економіко-географів в Україні у першій половині ХХ ст. 

Предметом дослідження є формування світогляду К.Г. Воблого, 
організаційна, наукова і педагогічна діяльність вченого в умовах суспільно-
політичних подій 20-х – 30-х рр. ХХ ст. 

Метою дисертаційної роботи є дослідження життя та діяльності 
К.Г. Воблого в різні періоди розвитку науки й освіти України, а також 
визначення його внеску у вивчення природних ресурсів та краєзнавства першої 
третини ХХ ст.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  
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– охарактеризувати стан розробки проблеми в історіографії, джерельну базу 

та методологічні засади дослідження; 
– простежити умови формування світогляду й становлення К.Г. Воблого; 
– висвітлити педагогічну діяльність ученого у вітчизняних вищих 

навчальних закладах; 
– розкрити значення перших наукових праць дослідника з історії розвитку 

польської промисловості та виявити їх вплив на формування К.Г. Воблого як 
провідного економіста-географа і статистика; 

– проаналізувати науково-організаційну роботу в Українській академії наук; 
– охарактеризувати наукові зв’язки та соціокультурне оточення академіка; 
– визначити роль К.Г. Воблого як фундатора наукової школи з економічної 

географії; 
– дослідити значущість комплексу праць вченого з історії розвитку 

цукробурякової промисловості; 
– з’ясувати значення праць науковця з питань продуктивних сил України за 

програмами краєзнавчих установ, а також окреслити роль його регіональних 
розвідок у патріотичному вихованні молоді. 

Хронологічні рамки матеріалу, висвітленого в дисертації, збігаються з 
датами життя К.Г. Воблого (1876–1947). Разом з тим, аналізуючи наукові 
роботи вченого, доводилось заглиблюватися у період першої половини ХІХ ст. 

Географічні межі дослідження окреслені містами, пов’язаними з життям 
К.Г. Воблого – Царичанкою, Полтавою, Дерптом, Варшавою, Кримом та 
Києвом, а за тематикою – з промисловими регіонами України та Царства 
Польського, які він досліджував у своїх працях. 

Методологічною основою дисертації є принципи історизму, об’єктивності 
та системності. У ході дослідження застосовувалися такі конкретно-історичні 
методи: історико-генетичний, історико-системний, проблемно-хронологічний 
та історико-біографічний, просопографії, а також міждисциплінарні (контент-
аналіз, хорологічний, районування й генералізації). Вони дозволили 
охарактеризувати факти біографії К.Г. Воблого з урахуванням хронології їх 
виникнення та конкретних історичних умов життя і діяльності вченого. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вперше усебічно 
висвітлено творчу діяльність К.Г. Воблого, спрямовану на розвиток 
економічної географії та краєзнавства; на основі архівних джерел 
реконструйовано його повну біографію; введено до наукового обігу 
епістолярну спадщину вченого; зроблено комплексний аналіз наукового 
доробку К.Г. Воблого з історії польської промисловості; досліджено розроблені 
вченим принципи організації праці науковців; систематизовано неопубліковані 
наукові праці вченого, доведено їх значущість для розробки питань розвитку 
економічної та аграрної історії, економічної географії, краєзнавства. Доповнено 
факти про педагогічну діяльність К.Г. Воблого у вітчизняних вищих 
навчальних закладах; участь науковця у розробці планів розбудови народного 
господарства і розміщення продуктивних сил України; роль вченого як 
фундатора української школи економіко-географів. 

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання її 
матеріалів у наукових працях з історії України і створенні біографічних 
енциклопедичних словників. Результати роботи можуть знайти застосування 
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під час розробки спецкурсів з економічної історії та у краєзнавчих навчальних 
проектах.  

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження пройшли 
апробацію на регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, 
зокрема: на Х-й Регіональній краєзнавчій конференції «Придніпров’я давнє і 
недавнє» (25 березня 2011 р., м. Дніпропетровськ); ХІ-й Регіональній краєзнавчій 
конференції «Дослідники і дослідження природи Придніпров’я ХVІІ-ХХІ ст.» 
(23 березня 2012 р., м. Дніпропетровськ). Ключові аспекти дисертації були 
оприлюднені на Х-й Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні питання 
історії науки і техніки» (6-8 жовтня 2011 р., м. Київ), ХІІІ-й Всеукраїнській 
науковій конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (16-18 жовтня 
2014 р., м. Коростень), VІ Всеукраїнській краєзнавчій конференції «Важкий 
шлях до свободи: сучасний погляд на події та долі людей Придніпров’я (1917-
1919 рр.)» (23 березня 2018 р., м. Дніпро); Міжнародних науково-практичних 
конференціях «Współczesne tendencje w nauce i edukacji» (30-31 stycznia 2016 р., 
Kraków), «Таврійські історичні наукові читання» (27-28 січня 2017 р., м. Київ) та 
Міжнародному конгресі гуманітаріїв MAG-2018 (27-29 червня 2018 р., м. Львів). 

Публікації. Результати дослідження викладено у 9 наукових публікаціях, з 
яких 8 статей – у фахових наукових виданнях України, з них 3 – включено до 
міжнародних наукометричних баз. Усі публікації виконані без співавторів. 

Структура дисертації обумовлена її метою та завданнями. Вона 
складається зі вступу, 5 розділів (13 підрозділів), висновків, списку 
використаних джерел і літератури (341 позиція) та 4 додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 236 сторінки, з них основного тексту – 168 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір теми, розкрито її актуальність, визначено 
об’єкт і предмет дослідження, поставлено мету, окреслено завдання, 
хронологічні та історико-географічні межі, вказано наукову новизну, практичне 
значення та апробацію роботи.  

Перший розділ – «Історіографія, джерельна база та методологія 
дослідження» – складається з трьох підрозділів, у яких проаналізовано стан 
наукової розробки означеної проблеми, охарактеризовано комплекс 
використаних джерел, а також визначено теоретико-методологічне підґрунтя 
дослідження. 

У підрозділі 1.1. – «Постать академіка К.Г. Воблого в історіографії» –
проаналізовано науковий доробок українських дослідників та науковців 
діаспори, спрямований на вивчення творчої спадщини вченого. У результаті 
цього було виокремлено: рецензії на його праці; статті біографічного характеру; 
довідки про участь академіка в укладанні енциклопедій та видань з історії 
Академії наук; розвідки, присвячені окремим напрямам його наукової 
діяльності.  

В історіографічному процесі дослідження життя і творчості К.Г. Воблого 
чітко виділяються три періоди. Перший охоплює початок ХХ ст. – 1947 р. і 
характеризується появою праць біографічного характеру та рецензій на його 
наукові роботи, а також некрологів. Початок вивчення наукового доробку 
вченого припадає на перше десятиліття минулого століття, коли з’явилися 
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рецензії на праці молодого науковця знаних професорів Г.Ф. Симоненка та 
М.П. Яснопольського1. Тоді ж науково-довідкові видання публікували 
біографічні відомості про К.Г. Воблого та його внесок у розвиток науки, а 
також називали основні наукові праці вченого, які стосувалися переважно 
досліджень польської промисловості2. У 20-х рр. ХХ ст. з’явилися рецензії на 
підручник дослідника «Економічна географія України». Так, відомі географи 
К.В. Дубняк та М.М. Баранський загалом схвалили використану автором 
термінологію, утім при цьому зазначили, що автор нехтує досягненнями 
Жовтневої соціалістичної революції3.  

Упродовж 1940-х рр. надруковано рецензії на монографію вченого 
«Організація праці наукового працівника (методика і техніка)». Педагоги 
Г.Є. Жураковський та Я.П. Кисленко наголосили на практичному значенні 
видання для студентів, аспірантів та науковців4. У 1947 р. були опубліковані 
некрологи, які вміщували біографію, огляд педагогічної й наукової діяльності 
вченого5. Власне, прижиттєва історіографія – це переважно біографічні студії 
про К.Г. Воблого та рецензії на основні його праці. Поза увагою залишалися 
важливі аспекти життєпису вченого, його історико-економічні дослідження та 
краєзнавчі розробки.  

Другий період представлений публікаціями в академічних виданнях 60-х – 
80-х рр. ХХ ст. та короткими інформаційними довідками в енциклопедіях. У 
1968 р. Центральною науковою бібліотекою Академії наук УРСР розпочато 
випуск серії «Біобібліографія вчених Української РСР», серед перших була 
брошура «Костянтин Григорович Воблий»6. Біографічні відомості тут подано 
узагальнено, відсутня інформація про наукову та педагогічну діяльність 
вченого у Таврійському університеті. До 100-річчя з дня народження 
К.Г. Воблого з’явилася стаття І.Д. Лисоченко, в якій проаналізовано склад та 
особливості формування особового фонду академіка7.  

За радянської доби видано чимало праць з історії Академії наук, що 
висвітлювали становлення головної установи української науки, одне з чільних 
місць у якій посідав К.Г. Воблий. Про наукову діяльність ученого у роки 
                                           
1 Симоненко Г.Ф. Отзыв о медальном сочинении на тему: «Современная заатлантическая эмиграция, 
ее причины и следствия». Варшавские университетские известия. 1903. № 6. С. 14-15; Яснопольский 
Н. [Рец. на кн.] Очерки по истории польской фабричной промышленности. Университетские 

известия. 1909. № 9. С. 3-23. 
2 Павловский И.Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей с половины ХVІІІ века. 
Полтава, 1912. С. 36-39; Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. 
С.Петербург, 1913. Т.11. Столб. 41. 
3 Дубняк К. [Рец. на кн.] Економічна географія. Червоний шлях. 1925. № 10. С. 211; Баранский Н.Н. 
Исторический обзор учебников географии (1876 – 1934). М., 1954. С. 372-373. 
4 Жураковський Г. [Рец. на кн.] Організація праці наукового працівника (методика і техніка). 
Советская педагогика. 1947. № 7. С. 107-108; Кисленко Я. [Рец. на кн.] Організація праці наукового 
працівника (методика і техніка). Вестник высшей школы. 1947. № 10. С. 61.   
5 Романенко І.Н. Некролог. Вісник АН УРСР. 1947. № 6. С. 6-8; Воблий Констянтин Григорович 
(Некролог). Радянська Україна. 1947. 13 вересня.  
6 Костянтин Григорович Воблий / вступ. стаття Д.Ф. Вірника, І.А. Кугукала / уклад. О.Г. Ровнер. К.: 
Наук. думка, 1968. 77 с.  
7 Лисоченко І.Д. Костянтин Григорович Воблий. Фонди відділу Рукописів Центральної наукової 
бібліотеки АН УРСР. К.: Наукова думка, 1982. С. 24-32. 
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німецько-радянської війни 1941–1945 рр. йшлося у дослідженнях 
О.В. Палладіна та І.І. Ладивіра8, які акцентували увагу на ролі вченого в 
розбудові народного господарства країни. 

Біографічні відомості про академіка вміщено в «Большой cоветской 
энциклопедии», «Українській радянській енциклопедії» та «Історії Академії 
наук УРСР», зокрема, в них йдеться про основні віхи життя вченого та його 
досягнення в науковій діяльності. Більшість статей цього періоду мають 
описовий, ювілейний характер, що пояснюється, з одного боку, його науковим 
авторитетом і офіційним званням академіка, з іншого – його поглядами, які не 
зовсім збігалися з панівними тоді ідеологічними настановами. 

Окрему групу праць становлять дослідження вчених української діаспори, 
написані в еміграції, які потрапили до українського читача значно пізніше. 
Науково цінними є нариси з історії УАН відомого історика Н.Д. Полонської-
Василенко9. У них розглянуто трагічні події 30-х рр. ХХ ст. в Академії наук, 
зокрема процес «Спілки визволення України». У монографії О.П. Оглоблина 
«Українська історіографія 1917-1956» зазначено, що одним із центрів 
історичних досліджень у Києві в 20-х–30-х роках ХХ ст. була Комісія з 
вивчення народного господарства, очолювана К.Г. Воблим10. Професор 
Темпльського університету І. Коропецький у роботі про українських учених-
економістів ХІХ ст. проаналізував погляди К.Г. Воблого на теорію й 
методологію економічної науки. Дослідники з діаспори в загальних рисах 
змогли окреслити діяльність К.Г. Воблого в УАН та схарактеризувати значення 
його історико-економічних праць в українській історіографії.  

Третій період вивчення життєвого і творчого шляху К.Г. Воблого 
розпочався з 1990-х рр., коли активізувався інтерес учених до відомих діячів 
української освіти та науки. На це вплинуло загальне пожвавлення в історичній 
науці і розширення джерельної бази та проблематики досліджень. Тоді 
з’явилася низка фундаментальних видань з історії Національної академії наук 
України11. Автори цих колективних праць підкреслили значну роль 
К.Г. Воблого як одного з організаторів найвищої наукової установи України.  

У 1998 р. вчені Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка провели Всеукраїнську наукову конференцію, присвячену 120-річчю 
від дня народження К.Г. Воблого. Її результатами стали публікації економістів і 
географів С.І. Іщука, Л.Н. Корецького, В.М. Матвієнка, М.Д. Пістуна, 
М.Д. Стеченка, в яких розглянуто розвиток економіко-географічної школи 
К.Г. Воблого, проаналізовано його наукові підходи щодо розвитку та 

                                           
8Палладін О.В. Академія наук Української Радянської Соціалістичної республіки. К.: АН УРСР, 1944. 
106 с.; Ладивір І.І. Вклад учених АН УРСР у перемогу над фашистською Німеччиною: монографія. 
К.: Наукова думка, 1970. 176 с. 
9 Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія наук: нарис історії. К.: Наук. думка, 1993. 415 с. 
10 Оглоблин О. Українська історіографія 1917–1956: монографія. К., 2003. 252 с. 
11 Історія Академії наук України. 1918–1923. Документи і матеріали / відп. ред. П.С. Сохань. К., 1993. 
575 с.; Історія Академії наук України. 1924–1928. Документи і матеріали / відп. ред. П.С. Сохань. К., 
1993. 375 с.; Історія Національної Академії наук України. 1929–1933. Документи і матеріали / відп. 
ред. П.С. Сохань. К., 1998. 542 с.  
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розміщення продуктивних сил України12.  

У 2001 р. В.М. Матвієнко13 захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата географічних наук, що містить опис наукової спадщини 
К.Г. Воблого та окреслення основних напрямів його діяльності. 

Багатогранне наукове надбання К.Г. Воблого викликало значний інтерес 
також і в істориків. Л.В. Матвєєва14 зверталася до постаті К.Г. Воблого, 
характеризуючи академічне життя в умовах ідеологічного терору. Відомі вчені 
Я.В. Верменич та Г.Ф. Турченко приділяли велику увагу зв’язкам історичної 
регіоналістики і краєзнавства15. На переконання Я.В. Верменич, у 30-і роки 
ХХ ст. інтерес до регіональної історії підтримувався завдяки працям 
К.Г. Воблого та його учнів.  

Дослідники М.М. Москалюк, Н.Й. Романюк та А.І. Чуткий висвітлили різні 
напрями організаційної і наукової діяльності вченого16. Виділимо дисертацію  
В.Г. Ничкалюка17, в якій детально розглянуто спадщину К.Г. Воблого з питань 
цукрової промисловості. Автор розкрив внесок вченого у розвиток 
цукробурякової кооперації та показав значення його робіт для сучасних 
дослідників-економістів та істориків аграрної науки. 

Особистість К.Г. Воблого не залишилася поза увагою й дніпропетровських 
учених, таких як Г.К. Швидько, Н.М. Буланова та М.П.Чабан. Зокрема, 
Н.М. Буланова, досліджуючи життєвий шлях та науковий доробок учня 
К.Г. Воблого, О.А. Плевако, звернулася й до постаті самого академіка та його 
роботи в УАН18.  

Сучасні вчені досліджували діяльність вченого передусім як економіко-
географа, проте повної наукової біографії цієї видатної особи досі не створено. 
Утім, опубліковані праці академіка, а також документи з історії АН України та 
особовий рукописний фонд вченого формують підґрунтя для всебічної 
реконструкції його життєвого і творчого шляху. 

У підрозділі 1.2. – «Систематизація й особливості джерельної бази 
дисертації» – охарактеризовано основні групи джерел та показані особливості 
                                           
12 До 120-річчя від дня народження К.Г. Воблого. Вісник Київського університету. Серія Географія. 
К.: РВЦ «Київський університет», 1998. Вип. 44.С. 3-24. 
13 Матвієнко В.М. Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії: дис. …канд. 
геогр. наук: 11.00.02. К., 2000. 231 с. 
14 Матвєєва Л.В. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук: монографія. К., 2003. 296 с. 
15 Верменич Я.В. Історична географія й регіонознавство: наступність і взаємодія. Істину встановлює 

суд історії. Збірник на пошану Ф.П. Шевченка. Т. 2. К., 2004. С. 488-518; Турченко Г.Ф. Історична 
регіоналістика і краєзнавство в контексті національної історії. Краєзнавство. 2006. № 1-4. С. 50-57. 
16 Москалюк М.М. Загальний нарис промислового розвитку України у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст.: монографія. Тернопіль: ТНПУ, 2007. 257 c.; Романюк Н.Й. Наукова школа 
Костянтина Воблого: до 140-річчя з Дня народження вченого. Історія науки і біографістики. 2016. 
№ 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2016_1_15. (дата звернення: 15.10.2017); Чуткий А.І. 
Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906–1920 рр.): монографія. Ніжин: 
Лисенко М.М., 2013. 524 с. 
17 Ничкалюк В.Г. Академік АН УРСР К.Г. Воблий – вчений і організатор економіко-географічної 
науки та цукрово-бурякової кооперації (перша половина ХХ століття): дис. …канд. іст. наук: 
07.00.07. К., 2018. 196 с. 
18 Буланова Н.М. О.А. Плевако: доля людини в контексті тоталітарної доби. Наддніпрянська 

Україна: історичні процеси, події, постаті. Д., 2016. Вип. 14. С. 208–218.  
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їх використання у дисертації. Джерельну базу дослідження складають 
документальні й наративні джерела, розподілені на дві великі групи: 
опубліковані та архівні. Останні дають можливість доповнити його біографію, 
відтворити образ К.Г. Воблого як педагога, вченого та краєзнавця. Джерела 
переважно зосереджені в архівах та рукописних відділах бібліотек України – 
Інституті рукопису НБУВ, Інституті архівознавства НБУВ, Центральному 
державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України), 
Державному архіві міста Києва (ДАК), Центральному державному історичному 
архіві (ЦДІАУ) та Державному архіві Дніпропетровської області.  

Важливим джерелом для дослідження організаційно-наукової діяльності 
вченого є документальні джерела, серед них виділено: офіційно-діловодну 
документацію, опубліковані наукові роботи вченого, довідкові матеріали та 
фотодокументи. Найбільш репрезентативним серед документальних джерел є 
офіційно-діловодна документація освітніх закладів та наукових установ, де 
працював К.Г. Воблий. Для зручності аналізу її розподілено на такі групи: 
розпорядчі, планові та звітні. Так, у фонді Управління Київського навчального 
округу ЦДІАУ (Ф. 707) зберігається діловодна документація Міністерства 
народної освіти та керівництва Університету Св. Володимира, яка дозволяє 
відтворити перші роки викладацької діяльності К.Г. Воблого. У фонді 
Київського університету Св. Володимира ДАК (Ф. 16) знаходиться 
справочинна документація юридичного факультету та копія послужного списку 
(формуляру) вченого. У фонді Київського комерційного інституту (Ф. 153) – 
комплекс документів про діяльність ученого на посаді декана та ректора 
інституту. Матеріали вченого, зокрема особова справа, зберігаються у фонді 
Київського інституту народного господарства (Ф. Р-871).   

Фонд ВУАН Інституту рукопису НБУВ (Ф. 10) містить матеріали Комісії з 
вивчення народного господарства (звіти, доповіді, рукописи робіт, протоколи 
тощо). Фонд академіка М.В. Птухи Інституту архівознавства НБУВ (Ф. 22) 
зберігає документи з історії заснування та діяльності перших десяти років 
Соціально-економічного відділу ВУАН. Для з’ясування ситуації в Академії наук 
у 20-х–30-х рр. ХХ ст. проаналізовані протоколи засідань Політбюро ЦК 
КП(б)У з фонду Компартії України ЦДАГО України (Ф. 1). Вони відобразили 
ідеологічний наступ на представників академічної інтелігенції, серед яких був і 
К.Г. Воблий. 

Важливе значення, як джерела дослідження, мають матеріали особового 
фонду К.Г. Воблого (Ф. 38), що зберігаються в Інституті Рукопису НБУВ. Це 
неопубліковані автобіографії, записні книжки та щоденник ученого, що містять 
чимало біографічної, генеалогічної та іншої інформації з життя автора, а також 
рукописи наукових праць, машинопис його промови з «самокритикою своїх 
наукових праць» тощо. Матеріали особового фонду К.Г. Воблого дають підстави 
говорити про вченого не тільки як економіко-географа, але і як історика. У фонді 
зберігаються рукописи ґрунтовних праць науковця з історії розвитку цукрової 
промисловості в Україні, які були заборонені радянською цензурою.  

Епістолярна спадщина К.Г. Воблого – це об’ємний масив службового та 
приватного листування фонду вченого (Ф. 38). Для ознайомлення з 
соціокультурним оточенням К.Г. Воблого залучено листи особових фондів 
літературознавця В.В. Данилова (Ф. 53) та академіка А.Ю. Кримського (Ф. 1). 
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Для відтворення біографії вченого, його інтелектуальних кіл використано 
опубліковані спогади та щоденники академіків В.І. Вернадського і 
М.П. Василенка, професорів Н.Д. Полонської-Василенко і С.О. Єфремова. 

Комплекс архівних та опублікованих джерел дозволив проаналізувати 
життєвий шлях та наукову діяльність К.Г. Воблого, а також висвітлити окремі 
періоди його біографії, пов’язані з науковою діяльністю в Академії наук, 
зокрема окреслити раніше замовчуваний кримський період життя академіка. 

У підрозділі 1.3. – «Методологічні засади та методичний інструментарій 
дослідження» – розкрито концептуальні підходи наукової роботи, 
схарактеризовано принцип історизму, об’єктивності та системності, 
використано як загальнонаукові, загальноісторичні так і міждисциплінарні 
дослідницькі методи. У процесі наукового дослідження використані історико-
біографічний, історико-генетичний, історико-системний, проблемно-
хронологічний та просопографічний методи дослідження. 

Історико-біографічний метод дозволив ідентифікувати всі події і явища в 
житті К.Г. Воблого, простежити його долю; історико-генетичний – вивчити 
зміни в суспільно-політичному житті країни, характерні для розвитку 
української науки початку ХХ ст. Для з’ясування структури та функціональних 
зв’язків досліджуваного об’єкта залучено також історико-системний метод. 
Завдяки проблемно-хронологічному методу структуровано досліджуваний 
історичний матеріал. У ході роботи з епістолярними джерелами задіяний метод 
просопографії, що сприяв отриманню широкого спектру інформації про 
особистість вченого. 

Дисертація ґрунтується також на використанні низки міждисциплінарних 
методів: контент-аналізу, хорологічного, районування й генералізації. Вони 
уможливили врахування зовнішніх та внутрішніх чинників, що сприяли 
формуванню наукових поглядів К.Г. Воблого, окресленню його внеску в 
розвиток економічної історії, економічної географії, історії та краєзнавства, а 
також відтворенню суспільно-політичної ситуації, яка визначила життєві 
пріоритети і наукову діяльність вченого. 

Другий розділ – «Становлення особистості та визначення наукових 
інтересів К.Г. Воблого» – висвітлює ранній період життя вченого, пов’язаний 
зі здобуттям освіти, формуванням та розвитком професійних зацікавлень. 

Життя і творчість К.Г. Воблого умовно поділено на три основні етапи. 
Перший етап охоплює його дитячі та студентські роки (1876–1904 рр.), 
протягом яких майбутній учений здобував освіту в Полтаві, Дерпті, Варшаві та 
визначався з напрямами своїх наукових досліджень. Упродовж другого етапу – 
з 1905 по 1919 рр. – К.Г. Воблий працює викладачем університету, захищає 
докторську дисертацію, його обирають академіком УАН. Протягом третього 
етапу – 1920–1947 рр. – він стає визнаним педагогом, авторитетним фахівцем у 
галузі економічної географії та краєзнавства, організатором науки в системі 
УАН, фундатором економіко-географічної наукової школи. 

У підрозділі 2.1. – «Формування особистості та світогляду вченого» – 
проаналізовано процес становлення світоглядних цінностей К.Г. Воблого. Він 
походив з української родини священиків, народився у містечку Царичанка 
Кобеляцького повіту 15 (27 за н. ст.) травня 1876 р. На формування його 
світогляду великий вплив мав дід священик Петро Ващинський. Початкову 
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освіту майбутній вчений отримав у церковнопарафіяльній школі. Під час 
навчання в Полтавському духовному училищі К.Г. Воблий зарекомендував себе 
старанним учнем, який уже тоді, окрім богословських предметів, з великим 
інтересом вивчав математику та географію. У 1896 р. як найкращого учня 
К.Г. Воблого було направлено вчитися до Київської духовної академії, де він 
ретельно засвоює історію, філософію та іноземні мови. У Києві К.Г. Воблий 
познайомився з доктором медицини П.І. Морозовим та філософом 
Г.І. Челпановим. У 1900 р. опублікував свою першу наукову працю з історії 
педагогіки «Проблема виховання за Кантом»19. 

Закінчивши у 1900 р. духовну академію зі званням кандидата богослов’я, 
К.Г. Воблий вступив до Дерптського університету, продовжив навчання у 
Варшавському університеті. Тоді остаточно сформувалися його наукові 
погляди під впливом професора політичної економії та статистики 
Г.Ф. Симоненка. 

У 1903 р. К.Г. Воблий пише працю «Заатлантична еміграція, її причини і 
наслідки»20, яка була удостоєна Золотої медалі на одному із творчих конкурсів і 
привернула увагу наукової спільноти. Професор Г.Ф. Симоненко високо 
оцінивши це дослідження, запропонував його автору редагування «Праць 
Варшавського статистичного комітету». 

У 1904 р. К.Г. Воблий закінчив юридичний факультет зі званням кандидата 
права. Професор Г.Ф. Симоненко рекомендував колегам залишити його при 
кафедрі політичної економії та статистики для підготовки до професорського 
звання, але обставини змусили молодого науковця повернутися до Києва. 

У підрозділі 2.2. – «Початок наукового та педагогічного шляху» – 
проаналізовано науково-педагогічну діяльність К.Г. Воблого, яка припадає на 
1906–1920 рр. У 1906 р. К.Г. Воблий став приват-доцентом Київського 
університету Св. Володимира, де викладав курс політичної економії. У 1909 р. 
він захистив магістерську дисертацію на тему: «Нариси з історії польської 
фабричної промисловості». Упродовж 1909–1910 рр. К.Г. Воблий перебував у 
відрядженнях, працюючи в архівах Берліна, Мюнхена та Парижа, досліджуючи 
тему німецьких професійно-промислових переписів. 19 травня 1911 р. у раді 
Київського університету К.Г. Воблий захистив докторську дисертацію «Третій 
професійно-промисловий перепис у Німеччині» і став ординарним професором 
по кафедрі статистики. 

У 1907 р. К.Г. Воблий входив до числа ініціаторів створення на базі Вищих 
комерційних курсів Київського комерційного інституту, в якому викладав 
теорію політичної економії. У 1908 р. він був одним із засновників Товариства 
економістів при інституті, в якому передбачалося проведення науково-
дослідної роботи з питань економічного становища Півдня Росії. У 1910 р. 
К.Г. Воблий обіймав посаду декана економічного відділення Комерційного 
інституту. У цей період він підготував і видав низку підручників: 

                                           
19 Воблий К.Г. Проблема воспитания по Канту: очерк по истории педагогики. Варшава.: Тип. Губ. 
правления, 1904. 61 с. 
20 Воблий К.Г. Заантлантическая эмиграция, ее причины и следствия. Опыт статистико-
экономического исследования. Варшава: Тип. Варшавского учебного округа, 1904. 195 с.   
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«Политическая экономия», «Основы экономики страхования» та «Статистика. 
Пособие к лекциям». У грудні 1917 р. К.Г. Воблий очолив Київський 
комерційний інститут, доклавши значних зусиль задля зміцнення авторитету та 
розбудови цього навчального закладу. Він організував економічний семінар для 
студентів, у рамках якого вони мали змогу відвідувати наукові екскурсії на 
київські заводи та фабрики.  

Педагогічна діяльність К.Г. Воблого пов’язана з Таврійським 
університетом, де він відчув на собі «знайомство» з радянською владою. У 
1919 р. керівництво Київського університету ухвалило рішення про відкриття 
Таврійського університету у Сімферополі, ректором якого став академік 
В.І. Вернадський. Наступного року до новоствореного вишу було запрошено 
групу видатних учених, серед них був і К.Г. Воблий. У жодній автобіографії чи 
інших джерелах радянського періоду вчений не згадує цей період свого життя, 
хоча про нього йдеться в щоденнику та листуванні академіка 
В.І. Вернадського21. Восени 1920 р. К.Г. Воблого було затверджено ординарним 
професором кафедри статистики. Йому доручили викладання економічних 
дисциплін й запросили до складу Ради університету. Перебуваючи у 
Сімферополі, він входив до складу Товариства дослідників та шанувальників 
природи і вивчав розміщення продуктивних сил півострова. 26 листопада 
1920 р. К.Г. Воблого заарештували, але завдяки втручанню авторитетного 
академіка В.І. Вернадського через кілька днів було звільнено. 

Перші десятиліття ХХ ст. були визначальними у становленні К.Г. Воблого 
як педагога. Він став одним із відомих професорів-економістів українського 
походження, який глибоко вивчав історичні аспекти економічних процесів.  

У підрозділі 2.3. – «Вивчення польської промисловості як бази до 
наступних історико-статистичних досліджень України» – схарактеризовано 
праці з окресленої проблематики. У науковій спадщині К.Г. Воблого початку 
ХХ ст. значне місце посідають роботи з історії розвитку польської 
промисловості. У 1906 р. в збірнику «Праць Варшавського статистичного 
комітету» було надруковано дослідження про розвиток фабрично-заводської 
промисловості в Царстві Польському22. У ньому автор проаналізував структуру 
та розміщення різних галузей польської промисловості в межах окремих 
територіально-адміністративних одиниць, а також зародження нових 
індустріальних осередків. Опрацювавши матеріали губернських оглядів 
Царства Польського, автор зробив висновок, що найбільш промислово 
розвинутими були Пйотрковська та Варшавська губернії. 

У 1909 р. К.Г. Воблий опублікував монографію «Нариси з історії польської 
фабричної промисловості (1764–1830)»23, що ґрунтувалася на матеріалах 
Варшавських та Петербурзьких архівосховищ щодо внутрішніх та зовнішніх 
чинників розвитку суконної, бавовняної та лляної промисловостей. Значним 

                                           
21 Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 / сост. С. Н. Киржаев и др. К.: Наукова думка, 1997. 326 с. 
22 Воблый К.Г. Развитие фабрично-заводской промышленности в 10 губерниях Царства Польского с 
1876 по 1906 г. Труды Варшавского статистического комитета. 1906. Вып. 2. С. 59-103. 
23 Воблый К.Г. Очерки по истории польской фабричной промышленности (1764–1830). К.: Тип. Киев. 
ун-та, 1909. 405 с. 
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доробком К.Г. Воблого у цій проблематиці було виявлення географічних 
особливостей у розміщенні текстильної промисловості, а також з’ясування  
причин швидкого розвитку польської промисловості, що, на думку науковця, 
обумовлено великою кількістю емігрантів та надходженням іноземного 
капіталу. Поява великих мануфактур у Польщі сприяла швидкому переходу до 
фабричного виробництва з механізацією низки виробничих процесів. Саме в 
1815–1830 рр. було здійснено промисловий переворот у країні.  

У праці «Польський ринок металів»24 К.Г. Воблий дослідив торгівельні 
зв’язки України з Польщею у металургійній промисловості. Учений опрацював 
дані залізничної статистики, а також матеріали періодичних видань «Przemisl», 
«Handel», «Eкonomista» та «Statystyczny miesięcznik» і охарактеризував стан 
польської металургійної промисловості під час економічної кризи 1900–1903 рр. 
та напередодні Першої світової війни. Досліджуючи польську металообробну 
промисловість, він дійшов висновку, що у російському експорті продукції 
металургійної промисловості велика роль належала Україні. Вивчаючи й 
аналізуючи польську промисловість, дослідник зазначав, що основними 
постачальниками залізної руди до Польщі була Катеринославська губернія.  

Третій розділ – «Діяльність К.Г. Воблого в Українській академії наук 
(1919-1947)» – містить оцінки внеску вченого в організацію головної наукової 
установи республіки.  

У підрозділі 3.1. – «Науково-організаційна робота вченого в Українській 
академії наук» – розкрито діяльність К.Г. Воблого, спрямована на розвиток 
історико-економічних досліджень в Україні. 17 травня 1919 р. на Спільному 
зібранні УАН К.Г. Воблого було обрано дійсним академіком по кафедрі 
економіки, торгівлі й промисловості, що входила до структури Соціально-
економічного відділу. Того ж року він зайняв посаду директора Інституту для 
вивчення економічної кон’юнктури та народного господарства, що досліджував 
історію народного господарства України. Однією з перших справ Інституту під 
керівництвом К.Г. Воблого була підготовка бібліографічного покажчика праць 
академіка М.І. Туган-Барановського. 

У 1920 р. при Соціально-економічному відділі розпочало свою діяльність 
Товариство економістів. Керівником кооперативної секції в ньому був 
К.Г. Воблий, а згодом він керував Товариством як голова президії. У 1925 р. 
академік організував Семінар для вивчення народного господарства України та 
залучив до наукової роботи молодих дослідників. Навесні 1927 р. очолив 
Комісію для вивчення народного господарства України, яка працювала у двох 
напрямах: 1) методологія дослідження народного господарства; 2) дослідження 
стану і перспектив розвитку різних галузей народного господарства України. З 
1928 по 1930 рр. К.Г. Воблий був віце-президентом УАН і керував історичним 
напрямом економічної думки в Україні.  

Під час гучного процесу над членами Спілки визволення України (СВУ), 
К.Г. Воблий мав відвагу відверто стати на захист працівників Академії, що 
нібито брали участь у віртуальній «антирадянській організації». Після всіх 
                                           
24 Воблий К.Г. Польський ринок металів (1903–1908–1913 рр). Записки соціально-

економічного відділу УАН. 1926. № 2-3. С. 139-199.  
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трагічних подій 30-х рр. ХХ ст., що відбулися в Академії наук, він під «тиском» 
сприйняв радянську владу та змушений був виступити з промовою, 
критикуючи свої наукові праці.  

За ініціативи К.Г. Воблого в Інституті економіки АН УРСР у 1939 р. було 
створено сектор економічної географії, в якому проводилися дослідження з 
економічного районування країни, розміщення і розвитку продуктивних сил. У 
червні 1941 р. у складі Ради з вивчення продуктивних сил УРСР утворено 
Комісію з природничо-історичного районування. У роки евакуації К.Г. Воблий 
був співавтором «Нарису історії України»25. У 1942 р. він став директором 
відновленого Інституту економіки АН УРСР, в якому розроблялися проекти 
відбудови народного господарства України. 

У 1945 р. К.Г. Воблому було присвоєно звання Заслуженого діяча науки 
УРСР і нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Помер вчений 12 
вересня 1947 р., похований у Києві на Лук’янівському цвинтарі.  

У підрозділі 3.2. – «Наукові зв’язки та соціокультурне оточення 
академіка» – на основі епістолярної спадщини вченого охарактеризовано 
інтереси представника наукової еліти першої половини ХХ ст. 

К.Г. Воблий підтримував стосунки з широким колом вчених та діячів 
культури, що найповніше відобразилося в епістолярній спадщині 1919–1947 рр. 
самого академіка та його друзів і колег. Листування дало змогу визначити 
пріоритетні напрями наукових досліджень у період евакуації та перших 
повоєнних років, а також простежити внесок вчених у процеси відбудови  
господарства України. Завдяки епістолярію вдалося з’ясувати чимало цікавих і 
важливих моментів з життя академіка та окреслити його інтелектуальне 
оточення. У листуванні К.Г. Воблого з академіками А.Ю. Кримським та 
В.І. Вернадським26 висвітлено ставлення радянської влади до осередку 
української науки, діяльність окремих академічних установ та науковців у часи 
встановлення радянської влади.  

Наукові контакти К.Г. Воблого з ученими під час евакуації та у перші 
повоєнні роки відтворені, зокрема, у його листуванні з українським 
літературознавцем В.В. Даниловим. Важливим для дослідження виявилися 
фронтові листи його учнів економіко-географів Я.Г. Фейгіна та І.Ф. Мукомеля. 
Наукову цінність мають листи до К.Г. Воблого відомих економістів 
П.І. Лященка, М.В. Птухи, економіко-географа А.С. Синявського, істориків 
М.Н. Петровського та В.І. Пічети. 

Четвертий розділ – «Педагогічна діяльність К.Г. Воблого у 30-х –  
40-х рр. ХХ ст.» – складається з двох підрозділів, у яких розкривається 
науково-дослідницька та організаторська діяльність ученого, спрямована на 
розвиток науки. 

                                           
25 Нарис історії України / редкол.: К.Г. Гуслистий, Л.М. Славін, Ф.О. Ястребов. Уфа.: Вид-во АН 
УРСР, 1942. 212 с. 
26 Вернадський В.І. Листування з українськими вченими / ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко 
(голова), В.А. Смолій та ін. К., 2011. Кн.1. 824 c.; Епістолярна спадщина Агатангела Кримського 
(1890–1941): в 2 т. / відп. ред. В.А. Кучмаренко / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. 
Т. 2: 1918–1941. К., 2005. 358 с. 
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У підрозділі 4.1. – «К.Г. Воблий – засновник та очільник економіко-

географічної школи» – увага зосереджена на формуванні під керівництвом 
ученого наукової школи.  

Формування наукової школи економіко-географів відбулося в результаті 
взаємодії наукових напрацювань попередників К.Г. Воблого – В.Б. Антоновича, 
М.І. Туган-Барановського, П.А. Тутковського та С.Л. Рудницького. На початку 
30-х років ХХ ст. на ґрунті активного розвитку продуктивних сил, ускладнення 
структури й територіальної організації господарства зростало й значення 
економіко-географічних досліджень. Питаннями економічної географії як науки 
і навчальної дисципліни К.Г. Воблий почав займатися, досліджуючи 
статистичні дані окремих галузей господарства, про що свідчать його наукові 
праці. У 1919 р. було опубліковано підручник К.Г. Воблого «Економічна 
географія України»27, в якому обґрунтовано визначення економічної географії 
та сформульовано її завдання.  

У 30-х рр. ХХ ст., коли продовжувалася політизація та ідеологізація науки, 
академік зміг сформувати наукову школу економіко-географів та стати 
фундатором економічної географії в Україні. Учні та послідовники 
К.Г. Воблого були пов’язані з двома навчально-науковими структурами: 
кафедрою економічної географії Київського університету та Інститутом 
економіки АН УРСР. К.Г. Воблий започаткував декілька напрямів вивчення 
економічної географії. Перший із них характеризувався загальнотеоретичними, 
економічними і статистичними дослідженнями українського промислового 
комплексу. Послідовники вченого М.М. Середенко та П.О. Хромов працювали 
над питаннями розвитку народного господарства. Другий напрям досліджень 
стосувався вивчення цукровобурякового комплексу, що формувався на 
українських землях з ХІХ ст. Його представником був економіко-географ 
М.М. Паламарчук. Третій напрям полягав у комплексному підході розподілу 
продуктивних сил економіко-географічних районів з урахуванням природно-
ресурсного потенціалу, соціально-економічних та історичних чинників. 
К.Г. Воблий дав потужний імпульс проведенню численних наукових розробок у 
галузі економічної географії таким вченим, як Л.М. Корецький, І.А. Кугукало, 
Ф.І. Мукомель, К.П. Пяртлі, Я.Ф. Фейгін та ін. Наукові напрацювання вчених з 
економічної географії історичного й комплексно-географічного аналізу 
господарства були викладені у двотомній колективній монографії «Нариси 
економічної географії Української РСР».  

К.Г. Воблий розробив фундаментальні положення економічної географії і 
створив школу дослідників економічної географії України. Його теоретичні 
напрацювання стали однією з передумов еволюції статистики в економіко-
географічну науку.  

У підрозділі 4.2. – «Роль К.Г. Воблого у вихованні молодих наукових кадрів» – 
схарактеризовано його внесок у розвиток та популяризацію науки. Викладаючи 
статистику та економічну географію у вищій школі, К.Г. Воблий приділяв велику 
увагу питанням організації науково-дослідної роботи. Згодом він розробив 
                                           
27 Воблий К.Г. Економічна географія України: Підр. для шк. та самоосвіти. К.: Вид. «Сільського 
господарства», 1922. 166 с. 
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власну систему і техніку науково-дослідної роботи. Багаторічні напрацювання з 
цього питання К.Г. Воблий опублікував у монографії «Організація роботи 
наукового працівника (методика і техніка)»28. У 1945 р. в газеті «Молодь 
України» було надруковано цикл статей, спрямованих на допомогу молодим 
науковцям. Академік одним із перших українських вчених розробив практичні 
рекомендації з питань вибору теми, зібрання матеріалу, роботи над джерелами та 
оформленням наукових результатів. Він створив навколо себе середовище 
постійного наукового пошуку та атмосферу академічної культури, проводив 
заняття з методики наукової роботи для аспірантів та молодих вчених. 
Обґрунтовані К.Г. Воблим принципи науково-дослідної роботи сприяли 
запровадженню спецкурсу «Основи наукових досліджень». 

П’ятий розділ – «Історико-краєзнавчі дослідження академіка 
К.Г. Воблого» – складається з трьох підрозділів, у яких на основі 
опублікованих праць і матеріалів особового архіву вченого проаналізовано його 
наукову спадщину. 

У підрозділі 5.1. – «Дослідження з історії розвитку цукробурякової 
промисловості» – розкрито значення робіт вченого з цукрової промисловості у 
вивченні економічної історії. Особливе значення для сучасної історичної науки 
мають дослідження К.Г. Воблого з розвитку цукробурякової промисловості, 
оскільки в них міститься як ретроспективний аналіз, так і безпосередьо 
фактичний матеріал про економічний прогрес і перспективи розвитку галузі. 
Науковий інтерес становлять його праці, об’єднані спільною назвою «Нариси з 
історії російсько-української цукробурякової промисловості». Він проаналізував 
архівні, статистичні джерела та матеріали періодичної преси, доповнивши їх 
новими фактами, не опублікованими раніше. Перші три томи його монографії 
охоплювали 1861–1895 рр29. ІV і V томи дослідження були підготовлені ним у 
30–40-х рр. ХІХ ст., проте не були опубліковані через заборону цензурою. Їх 
рукописи нині зберігаються в особовому фонді академіка.  

За три десятиліття ХХ ст. К.Г. Воблий увів до наукового обігу нові дані з 
географії розміщення цукроварень, технології цукрового виробництва та обсягу 
продукції. Він дослідив особливості розвитку української цукробурякової 
промисловості, що полягали у швидкому технічному переустаткуванні, великій 
кількості робітників цукроварень та концентрації виробництва цукру в 
українських губерніях Російської імперії. Учений дійшов висновку, що 
цукроваріння в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст. було 
розвиненою галуззю промисловості, а Київщина при цьому перетворилася в 
центр цукробурякового виробництва імперії. Сьогодні праці академіка з історії 
розвитку української цукробурякової промисловості становлять фактологічну 
базу й історіографічну основу для наукових досліджень з економічної та 
                                           
 28 Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника (методика і техніка). К.: Вид-во Академії 
наук УРСР, 1947. 153 с. 
29 Воблий К.Г. Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості: перед 
розкріпаченням селян 1861 року. К.: ВУАН, 1928. Т. 1. Вип.1. 248 с.; Воблий К.Г. Нариси з історії 
російсько-української цукробурякової промисловості: (1861/62-1894/95). К.: ВУАН, 1930. Т. 2. 400 с.; 
Воблий К.Г. Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості. К.: ВУАН, 1931. 
Т. 3. Вип. 1. 252 с. 
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аграрної історії України. 

У підрозділі 5.2. – «Вивчення продуктивних сил України за програмами 
академічних краєзнавчих установ 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.» –
проаналізовано роботи вченого з розвитку народного господарства України.  

На початку 20-х рр. ХХ ст. відкрилися можливості для продовження 
діяльності академіка в царині економічної історії. Це було пов’язано з 
розвитком краєзнавства, яке саме тоді набирало розмаху, перетворившись у 
широкий рух науковців і краєзнавців-аматорів. Організаторами і 
натхненниками розвитку краєзнавчого руху в Україні була Академія наук.  

У 1919 р. в УАН було створено Комісію для вивчення природних багатств 
України під головуванням В.І. Вернадського. Наприкінці 1922 р. сформовано 
Комісію краєзнавства на чолі з А.М. Лободою. Через 5 років була утворена 
Комісія з вивчення народного господарства, очолена К.Г. Воблим. Члени цих 
комісій зробили помітний внесок у становлення українського краєзнавства, 
вивчення міст і сіл, народного господарства й побуту, дослідження місцевих 
природних ресурсів. Тоді радянський уряд виступив з ідеєю про необхідність 
зв’язку історичної науки з потребами народного господарства. Краєзнавчий рух 
був спрямований на вивчення продуктивних сил, надаючи йому «виробничого 
характеру».  

У зв’язку з розширеним вивченням історії українських підприємств вчені 
також працювали над дослідженням розвитку продуктивних сил країни. 
К.Г. Воблий приділяв велику увагу комплексному використанню природних 
ресурсів на Придніпров’ї, що відповідало програмі діяльності краєзнавчих 
установ. Він був організатором Всеукраїнського з’їзду з вивчення 
продуктивних сил і народного господарства України, що відбувся 28 грудня 
1924 р. – 5 січня 1925 р. у Харкові.  

Серед численних наукових проблем, які досліджував К.Г. Воблий у 1932–
1934 рр., найгостріше постала проблема комплексного освоєння Великого 
Дніпра та будівництва Дніпрогесу. Академік запропонував програму 
реконструкції Дніпра, що охоплювала низку важливих питань, зокрема 
енергетично-транспортного використання цієї великої водної артерії, осушення і 
зрошування земельних масивів у її басейні. Досліджуючи природні ресурси та 
впроваджуючи раціональне використання природних багатств, учений зосередив 
увагу на запасах корисних копалин Криворізького залізорудного басейну, які 
забезпечили сировинну базу для потужного розвитку на Придніпров’ї комплексу 
важкої індустрії з виробництва вугілля, металу та коксохімії.  

У 30-х рр. ХХ ст. краєзнавчий рух в Україні почав згортатися, оскільки у 
тих умовах краєзнавство, навіть з виробничим напрямом, не влаштовувало 
керівництво держави.  

У підрозділі 5.3. – «Регіональні дослідження» – проаналізовано краєзнавчі 
роботи вченого. 

Регіональні розвідки у науковому доробку К.Г. Воблого займали помітне 
місце. Обстежуючи запаси корисних копалин в Україні, учений звертався до 
історичних аспектів розвитку народного господарства республіки та 
регіональної історії. Праці цього напряму мали переважно популярний 
характер, саме така форма досліджень сприяла залученню широких мас 
населення до наукового і всебічного пізнання краю, а також сприяла створенню 
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підвалин для майбутніх краєзнавчих студій. Історико-краєзнавчі розвідки 
науковця мають два напрями: теоретико-методологічний (статті про місце 
краєзнавства у вихованні молоді) та історико-прикладний (роботи з історії 
українських регіонів). 

Багато зусиль К.Г. Воблий доклав до виховання молоді через їх заняття 
краєзнавством. У своїх популярних статтях він наголошував, що краєзнавча 
робота серед молодого покоління має надзвичайно важливе освітнє й виховне 
значення. Звичайно, поняття «краєзнавство» тут розуміється як вивчення природи 
рідного краю, а не життя і діяльності видатних постатей минулого, не історичні 
події, оцінка яких не вписувалася тоді в офіційну ідеологічну концепцію 
історичного розвитку. Учений наголошував на необхідності використання 
краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі загальноосвітніх 
навчальних закладів. Академік закликав шкільних вчителів географії 
організовувати краєзнавчі групи з метою вивчення природи рідного краю. 

У студіях з регіональних досліджень виокремлено нариси, присвячені 
Києву, Полтаві та Чернігову. Після визволення України від нацистів у 
періодичній пресі було опубліковано низку патріотичних статей, переповнених 
любов’ю до Батьківщини та повагою до героїчних подвигів її народу. 

Частина наукових розвідок залишається неопублікованою і знаходиться в 
особовому фонді вченого в Інституті рукопису НБУВ. Краєзнавчі розробки 
академіка, хоч і являють собою невеликі наукові та популярні роботи, і нині 
можуть слугувати вагомим елементом економіко-географічних досліджень та 
використовуватися у краєзнавчій роботі. 

За результатами дослідження можна зробити такі висновки:  
1. Розглянута в дисертації проблема не була предметом ґрунтовних і 

усебічних наукових досліджень. У наукових працях учених розглядалися лише 
окремі аспекти біографії та наукові напрями діяльності К.Г. Воблого. 
Репрезентативна джерельна база дозволила вперше висвітлити нові сторінки 
біографії академіка. Завдяки особовому рукописному фонду академіка вдалося 
проаналізувати його історичну та краєзнавчу спадщину. Сучасна система 
наукових методів досліджень дала можливість досягти поставленої мети і 
реалізувати завдання дисертації.  

2. На формування світогляду К.Г. Воблого великий вплив мав дід по 
материній лінії – священик Петро Ващинський. Звичаї українського народу 
стали підґрунтям формування особистості вченого. Становлення його наукових 
поглядів розпочалося ще під час навчання у Полтавській духовній семінарії, 
згодом культурні осередки Києва розширили світогляд майбутнього академіка, 
при цьому вирішальний вплив на науковця мав професор Г.Ф. Симоненко. 

3. К.Г. Воблий розпочав викладацьку діяльність у Київському університеті 
Св. Володимира; виявив себе талановитим організатором на посаді ректора 
Київського комерційного інституту. Згодом він долучився до викладання у 
Таврійському університеті. Бурхливі події революції та громадянської війни 
відбилися на світогляді й ціннісних пріоритетах вченого. Працюючи поряд з 
відомими науковцями, К.Г. Воблий отримав педагогічний досвід, який 
знадобився йому для подальшої діяльності в галузі економічної географії та 
краєзнавства.  
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4. Інтерес до історії розвитку польської промисловості з’явився у 

К.Г. Воблого на початку його наукової діяльності. Автор проаналізував 
структуру та розміщення фабричної промисловості Польщі, а також 
зародження нових індустріальних осередків. Досліджуючи польську 
металообробну промисловість, він з’ясував також, що Україна відігравала 
велику роль у російському експорті  продукції металургійної промисловості. 

5. К.Г. Воблий зробив вагомий внесок у становлення УАН та розвиток 
економічної думки. Його доля переплелася з життєвим шляхом визначних 
діячів української науки. Він підтримував тісні наукові і професійні стосунки з 
М.П. Василенком, В.І. Вернадським, М.В. Довнар-Запольським, 
А.Ю. Кримським, Н.І. Полонською-Василенко та Л.М. Яснопольським. 
Займаючись історичними та географічними дослідженнями у радянські часи, 
учений працював з В.В. Даниловим, К.Г. Гуслистим, А.С. Синявським, 
М.В. Птухою, П.І. Лященком та іншими науковцями. Період роботи 
К.Г. Воблого в УАН був найбільш розмаїтим за формами організаційної і 
наукової діяльності, але досить напруженим через складний політичний та 
моральний клімат в країні. Дослідник був вимушений свої наукові задуми 
підпорядкувати вимогам ідеології радянської влади, виступати із 
самокритичними доповідями, оцінюючи власний доробок.  

6. Інтелектуальне коло спілкування академіка К.Г. Воблого переважно 
пов’язане з іменами його колег, учнів і послідовників, які працювали у напрямі 
розбудови української науки в контексті економіко-географічних процесів 
першої половини ХХ ст. З листування вченого постає чимало фактів з його 
біографії, життя академічної еліти, діяльності різних структур Академії наук, а 
також складається уявлення про загальнополітичну ситуацію в державі першої 
половини минулого століття. Проаналізований епістолярій слугує також 
джерелом цінної інформації про багатьох відомих діячів науки та культури. 

7. К.Г. Воблий створював навколо себе середовище постійного пошуку та 
атмосферу академічної культури. Наукові напрацювання вченого стали міцним 
фундаментом для формування української економіко-географічної школи, яка 
мала розробити схему економічного районування з урахуванням історичних 
чинників. Його учні та послідовники (Л.М. Корецький, І.Ф. Мукомель, 
М.М. Паламарчук, К.П. Пяртлі, М.М. Середенко, Я.Г. Фейгін) посідали вагоме 
місце в економіко-географічній науці, очолювали академічні та університетські 
кафедри.  

8. К.Г. Воблий пояснює еволюцію української економіки активним 
розвитком продуктивних сил. Зокрема, розвиток цукробурякової промисловості 
вчений досліджує у тісному зв’язку з розвитком народного господарства 
України в цілому. Вчений довів, що економічна політика царського уряду, 
змінюючи структуру української промисловості й зовнішньої торгівлі, не 
дозволяла Україні повною мірою скористатися своїм економічним потенціалом.  

9. У зв’язку з розширеним вивченням історії українських підприємств 
академік К.Г. Воблий детально дослідив розвиток і розміщення продуктивних 
сил за програмою діяльності краєзнавчих установ 20-х–30-х рр. ХХ ст. Учений 
обстежив природні ресурси України та розробив рекомендації їх комплексного 
використання. Краєзнавчі дослідження К.Г. Воблого були пов’язані з 
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вивченням природних ресурсів і мали практичне значення при складанні планів 
розвитку народного господарства України.  

Отже, К.Г. Воблий був ученим широкого наукового діапазону і 
різносторонніх дослідницьких інтересів. Академік написав понад 480 наукових 
праць, з них 200 мають економіко-географічне значення – фундаментальні 
монографії, підручники, аналітичні та комплексні дослідження окремих галузей 
народного господарства. Розглядаючи українське господарство як певну 
цілісність в межах Російської імперії, він показав колоніальний характер 
російської економічної політики в Україні.  

Перспективи подальшого дослідження полягають у поглибленому 
вивченні стосунків К.Г. Воблого з представниками української науки і 
культури, просопографічної характеристики учнів та послідовників вченого. 
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АНОТАЦІЯ 
Шевченко М.В. Академік К.Г. Воблий як економіко-географ, історик 

та краєзнавець. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Національний технічний 
університет «Дніпровська політехніка»; Запорізький національний університет, 
Запоріжжя, 2019. 

У дисертації на підставі широкого кола джерел та літератури комплексно 
досліджено життя і діяльність академіка Костянтина Григоровича Воблого 
(1876–1947). Визначено чинники та етапи формування його світогляду. 
Висвітлено педагогічну діяльність ученого у Київському комерційному 
інституті та Університеті Св. Володимира.  

Проаналізовано науково-організаційну роботу К.Г. Воблого в Українській 
академії наук. Показано як відбувалося формування під керівництвом академіка 
наукової школи. Введено до наукового обігу його епістолярну спадщину. 
Досліджено рукописні та опубліковані наукові праці вченого з питань 
економічної географії, економічної історії та краєзнавства. 

Ключові слова: К.Г. Воблий, Київський комерційний інститут, Українська 
академія наук, Київський університет, епістолярна спадщина, економічна 
географія, економічна історія, краєзнавство. 

 
АННОТАЦИЯ 

Шевченко М.В. Академик К.Г. Воблый как экономико-географ, 
историк и краевед. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.01 – История Украины. – Национальный технический 
университет «Днепровская политехника»; Запорожский национальный 
университет, Запорожье, 2019.  

В диссертации на основе анализа широкого круга источников и 
литературы комплексно исследованы жизнь и деятельность академика 
Константина Григорьевича Воблого (1876–1947). Обозначены факторы и этапы 
формирования его мировоззрения. Показана педагогическая деятельность 
ученого в Киевском коммерческом институте и Университете Св. Владимира. 
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Освещена научно-организационная деятельность К.Г. Воблого в 

Украинской академии наук. Прослежено, как формировалась под руководством 
академика научная школа. Введен в научный оборот эпистолярий К.Г. Воблого. 
Проанализированы архивные и опубликованные научные работы ученого по 
вопросам экономической географии, экономической истории и краеведения. 

Ключевые слова: К.Г. Воблый, Киевский коммерческий институт, 
Украинская академия наук, Киевский университет, эпистолярное наследие, 
экономическая география, экономическая история, краеведение. 
 

SUMMARY 
Shevchenko М.V. Academician K.H. Voblyi as economic geographer, 

historician and regional ethnographer. – Manuscript.    
Dissertation for the degree of the candidate of historical sciences in the specialty 

07.00.01 – History of Ukraine – National Technical University «Dnipro Polytechnic»; 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The thesis is devoted to life, and scientific and educational activities of 
Academician Kostiantyn Hryhorovych Voblyi (1876-1947), his contribution to the 
development of economic geography and regional studies in the early 20th century. The 
factors and stages of the formation of his ideology are determined.  

Start of pedagogical activities and scientific achievements of K.H. Voblyi in 
St. Volodymyr University have been traced. His contribution to the development of 
Kyiv Commercial Institute, which rector he was within the period of 1917–1919, has 
been defined. Teaching activity of K.H. Voblyi in Taurida University has been studied. 

Scientific papers by Kostiantyn Hryhorovych dealing with the history of the 
development of Polish industry have been found. It has been clarified that the 
metallurgical industry products manufactured in Southern Ukrainian governorates held 
a prominent place in the development of metal working industry of the Kingdom of 
Poland.  

Scientific and organizational activity of K.H. Voblyi in Ukrainian Academy of 
Sciences, in particular, his contribution to the development of economic and 
geographical science, has been characterized. The papers emphasized such nuances as 
passion of scientists for science, for their people as well as ability of overcome 
obstacles and failures in the process of scientific activities.      

Epistolary heritage by K.H. Voblyi consisting of rather massive official and 
private correspondence is an important source to represent his sociocultural 
environment. It has been found that K.H. Voblyi was one of the first Ukrainian 
scientists to study the history of sugarbeet industry basing upon the archive sources. 
Scientist took active part in local history-studying movement paying great attention to 
the analysis of natural resources and their complex use; that was connected 
immediately with the activity of local-history institutions of the period of 1920s-1930s.  

Rich and diverse scientific heritage by K.H. Voblyi includes more than 480 
published scientific papers and archive materials; among them, more than 200 ones are 
devoted to economic and geographical issues. 

Key words: K.H. Voblyi, Kyiv Commercial Institute, Ukrainian Academy of 
Sciences, Kyiv University, epistolary heritage, economic geography, economic history, 
local-history studies. 
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