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офіційного опонента на дисертацію Шевченко Марії Володимирівни  

"Академік К.Г. Воблий як економіко-географ, історик та краєзнавець", 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Увага автора до постаті К.Г. Воблого цілком слушно зумовлена 

необхідністю повернути сучасникам цілий ряд діячів, що репрезентували 

українську науку в першій половині XX ст., однак з тих чи інших причин не 

були оцінені належним чином науковцями та громадськістю. Костянтин 

Григорович Воблий -  академік, непересічна особистість, вчений, 

висококласний фахівець в різноманітних галузях науки. Однак, до сьогодні 

діяльність академіка Воблого як історика, краєзнавця та географа не знайшла 

достатнього висвітлення в історичній літературі.

Наукова новизна дисертації полягає у постановці та дослідженні 

актуальної проблеми, яка не була всебічно й об ’єктивно висвітлена в 

українській історичній науці.

Сформульована автором мета роботи і конкретні завдання дослідження 

зумовили структуру дисертації, яка складається зі вступу, п ’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури і додатків. Всі розділи 

й підрозділи фактографічно й історіографічно насичені, завдяки чому вже з 

першого погляду створюється враження переконливого, аргументованого 

викладу. Автор ретельно підійшла до написання висновків до підрозділів, 

розділів і роботи взагалі.

При написанні дисертаційної роботи автор виконала основні 

нормативні вимоги. У вступі зазначається актуальність проблеми. Зазначено 

зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами,, планами, темами. 

Визначено об’єкт, предмет, хронологічні та географічні межі дослідження. 

Акцентовано увагу на науковій новизні одержаних результатів та 

практичному значенні дисертації.

В роботі проаналізовано стан наукової розробки теми. Проведено

за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

історіографічний аналіз праць з



відзначено, що сучасні вчені досліджували діяльність К.Г. Воблого 

передусім як економ і ко-географа, проте його повної наукової біографії не 

створено. Отже, констатується відсутність спеціальних наукових досліджень, 

в яких би комплексно розглядалися всі аспекти зазначеної проблематики. 

Дисертант провела кропітку пошукову роботу по виявленню' та опрацюванню 

значного обсягу історичної літератури, в якій в тій чи в іншій мірі знайшли 

відображення сюжети пов’язані з біографією та діяльністю К.Г. Воблого. Це 

надало можливість дисертанту висвітлити його життєвий шлях, діяльність та 

етапи формування світогляду.

Автор дисертації виділила в історіографічному процесі дослідження 

життя і творчості К.Г. Воблого такі гри періоди. 1-й хронологічно охоплює 

початок XX ст. -  1947 р. Це праці біографічного характеру, рецензії на його 

наукові роботи та ін. 2-й період (1960-1980-ті рр.) представлений короткими 

інформаційними довідками в енциклопедіях та науковими статтями, 

присвяченими життю та науковій діяльності академіка. 3-й період, що 

розпочався з 1990-х рр. характеризується посиленням наукового інтересу до 

дослідження життя та наукового доробка К.Г. Воблого.

До очевидних переваг дисертації можна віднести і широку джерельну 

базу дослідження. Більше половини позицій у бібліографічному списку 

представлено джерелами. Автор використала матеріали 12 фондів з ЦДАГО 

України, ЦДІА України, Державного архіву міста Києва, Інституту рукопису 

НБУВ, Інституту архівознавства НБУВ та ДАДО. Всього залучено 101 

архівна справа цих архівів.

Особливо цінними є документи Особового рукописного фонду 

К.Г. Воблого (Ф. 38. Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. 

В.І. Вернадського НАМ України).

Така джерельна база є цілком достатньою для розкриття означеної 

проблеми, забезпечення обгрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій.
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В п.1.3 дисертації аналізується понятійний апарат роботи,

пояснюється використання термінів "економічна географія", "народне 

господарство", "краєзнавство" та "економічна історія". Автор дисертації 

аналізує науковий доробок сучасних дослідників, в яких акцентується увага 

на теотерико-методологічних аспектах біографічного пізнання.

Дисертація виразно персоніфікована. На її сторінках зустрічаємося з 

цікавими особистостями, діяльність яких безпосередньо була пов’язана з 

К.Г. Воблим. Перед нами -  яскраві портрети вчителів, учнів, колег та друзів 

К.Г. Воблого. Це і Б. Антонович, М. Туган-Барановський, С. Рудницький, 

В. Вернадський, Н. ГІолонська-Василенко та ін.

Перед нами комплексна, багатопланова праця, присвячена висвітленню 

основних етапів життєвого шляху К.Г. Воблого, його науково-педагогічної 

діяльності, написана на основі грунтовного опрацювання архівних 

документів, спогадів, щоденників, листування та спадщини К.Г. Воблого.

Автор доповнила новими фактами біографічні дані К.Г. Воблого, 

уточнила роль науковця в розробці планів розбудови народного 

господарства, ввела до наукового обігу епістолярну спадщину вченого та 

систематизувала неопубліковані його праці.

Дисертант проаналізувала фактори, що вплинули на формування 

К.Г. Воблого як особистості. Виділено етапи у його житті та творчості. 

Аналізуючи ранні роки життя майбутнього вченого, автор наголошує на 

великій ролі у його вихованні діда по лінії матері -  священика Петра 

Ващинського. Непересічні здібності юного Костянтина проявилися вже під 

час навчання. Дисертантом охарактеризовано оточення майбутнього вченого, 

що впливало на формування його наукових інтересів.

В п. 2.2 проаналізована діяльність К.Г. Воблого у 1906-1920 рр. В цей 

період він став приват-доцентом Київського університету Св. Володимира; 

працював у закордонних відрядженнях у Франції та Німеччині; очолив 

Київський комерційний інститут; працював в Таврійському університеті.



-Н а  жаль, відкритими для читача залишаються такі запитання: 

Як зустрів К.Г. Воблнй революційні зміни 1917 р. в країні? Чи підтримав він 

Українську революцію? Як ставився до українізації освіти? Яку він мав 

національну самоідентифікацію? Вчений був свідком революційних подій 

1917 р., адже перебував в цей час в Києві. А з грудня 1917 р. -  очолив 

Київський комерційний інститут. Дисертант лише туманно зазначає, що 

К.Г. Воблий "вміло маневрував між політикою різних урядів в питаннях 

українізації освіти: змістовного оновлення програм, запитів про чисельність 

студентів-євреїв, студентів-українців..." (стор. 74). Чи консультував він як 

фахівець з економічних питань, разом з іншими вченими Київського 

комерційного інституту, Центральну Раду та Гетьманський уряд? І взагалі, 

наскільки його цікавила політика?

-П очаток XX ст. насичений знаковими подіями. Це і революція 1905— 

1907 рр., виборчі кампанії до Державних дум Російської імперії, початок 

Першої світової війни? Важко уявити, що молода освічена людина, могла 

залишатися байдужою до складних політичних трансформацій, що 

відбувалися на його очах. Нажаль, всі ці питання залишаються без відповіді.

- З  1920 р. вчений працював у Таврійському університеті 

м. Сімферополя. Нагадаємо, що в 1920 р. Крим перебував під 

білогвардійською владою барона Врапгеля. Про це в дисертації ні слова. Як 

він поставився до білогвардійського режиму? Освічена людина не могла 

перебувати у вакуумі і не реагувати на зміни політичних режимів? Чи міг 

вчений залишатися осторонь цих подій? Чи змінилася наукова діяльність 

К.Г. Воблого в умовах врангелівського режиму? Навіть у висновках 

дисертант зазначає, що революція і громадянська війна відбилися на 

світогляді та цінностях К.Г. Воблого. Але як саме? Відповіді немає.

В п.2.2 охарактеризовано також сферу наукових інтересів К.Г. Воблого 

в 1906-1920 рр. В цей період своєї наукової діяльності, вчений, наголошуючи 

на великій ролі України в російському експорті продукції металургійної 

промисловості, зробив сміливий висновок про гальмівний вплив політики

4



російської влади на економічний розвиток України. До цих питань він 

буде повертатися протягом всієї своєї наукової діяльності.

Окремий розділ дисертації присвячено висвітленню діяльності 

К.Г. Воблого в Українській академії наук.

У 1925 р. в умовах відносної наукової свободи, К.Г. Воблий, на 

противагу російським науковцям, які ніколи не вважали Україну окремою 

господарською одиницею, стверджував, що Україна XIX ст. являла собою 

єдиний народногосподарський організм та мала власні шляхи розвитку. До 

подібних висновків пізніше прийшов, працюючи в еміграції О.Оглоблин.

У дисертаційному дослідженні ми зустрічаємо яскраві портрети колег 

та сучасників академіка. Особливо цінним, в цьому плані, є п.3.2., написаний 

на основі епістолярної спадщини вченого. Дисертантом проаналізовано 

особисті та наукові контакти з українським літературознавцем В. Даниловим, 

істориком М. Петровським та ін.

У роботі окрему увагу приділено також аналізу історико-краєзнавчих 

досліджень академіка, його педагогічній діяльності в 1930-40-х рр.

Надзвичайно оригінальними є розробки вченого, присвячені організації 

наукових досліджень. Його поради корисні і для молодих науковців 

сьогодення. Так, величезне значення в науковій роботі він відводив творчому 

натхненню та науковому захопленню. Вважав, що вони приходять лише в 

момент роботи, а не в очікуванні приходу.

Дисертант характеризує внесок К.Г. Воблого в розвиток української 

регіоналістики. Вчений виокремив п’ять економічних районів України 

(Північно-Східний, Центральний, Південний, Південно-Східний, Західний) 

та виділив особливості кожного з них. Академік також виокремив 

географічні райони України. Дисертант справедливо стверджує, що погляди 

вченого вплинули на формування сучасної концепції районування України.

І сьогодні погляди дослідника не втрачають своєї актуальності. 

Досліджуючи історію розвитку української промисловості, він підводить 

читача до висновку про колоніальний характер української промисловості в 

складі Російської імперії. Хоча сам висновку такого не робить. Зрозуміло, що
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умови, в яких він працював, позбавляли його цієї можливості. Але 

цього і не потрібно було робити. Бо всі аргументи -  на поверхні. Автор 

дисертації підмітила цю особливість.

Робота має 8 додатків. Це і матеріали особового рукописного фонду 

К.Г. Воблого, що вміщує список неопублікованих наукових праць, програми 

та курси лекцій та спецкурсів академіка, біографічні матеріали, фотографії, 

епістолярій тощо. Додатки також містять контепкт-аналіз наукових праць 

академіка, фотодокументи (фотопортрет К.Г. Воблого, його разом з 

дружиною, фото сина академіка, фрагменти листування К.Г. Воблого та ін.). 

Безумовно, додатки збагатили дане дослідження.

Основні висновки та узагальнення дисертаційного дослідження 

належно аргументовані та логічно випливають з його змісту.

Хотілось би висловити ще деякі зауваження та побажання щодо змісту 

дисертації.

-Н а  нашу думу, історико-біографічні дослідження, якою є подана до 

захисту дисертація, мають також включати і аналіз впливів та умов розвитку 

особистості, серед яких родина, його найближче оточення займає важливе 

місце. Хто входив в вузьке "родинне коло" академіка? Якими були відносини 

в його родині? Чи мав К.Г. Воблий хобі? Яким він був у звичайному житті? 

Такі сюжети наповнюють живим повітрям роботу й допомагають 

наблизитися до розуміння характеру та внутрішнього світу людини. 

Дисертанту слід було більше уваги приділити подібним сюжетам.

-Аналізую чи джерельну базу роботи, автор, мабуть помилково, називає 

монографічними дослідженнями видання: "Історія Національної Академії 

наук України... Документи і матеріали" (стор. 40). В гой же час ці видання 

правильно опубліковано в списку джерел в рубриці "Збірки документів" 

(№ № 157-163).

-Робота має стилістичні огріхи та помилки.

Висловлені зауваження не впливають на загалом позитивну оцінку 

поданої на розгляд праці.
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Дисертанту вдалося досягти поставлених в роботі мети і завдань. 

Дисертаційне дослідження має закінчений характер. Автореферат відбиває 

основні положення кандидатської дисертації. Основні результати 

дослідження відбито в 13 публікаціях, з них -  8 статей дисертанта у фахових 

виданнях та включених до міжнародних наукометричних баз.

Дисертація Марії Володимирівни Шевченко "Академік К.Г. Воблий як 

економіко-географ, історик та краєзнавець" є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, виконаним на належному науково-теоретичному 

рівні. Основні положення і висновки дисертації апробовані у авторських 

публікаціях, у виступах на 8 міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

конференціях (з них -  1 закордонна: у м. Краків 2016 р.).

Актуальність і рівень розкриття поставлених проблем, новизна 

дисертації і ступінь обґрунтованості винесених на захист наукових положень 

цілком відповідає вимогам "Порядку присудження наукових ступенів", 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (зі змінами), а її автор -  Шевченко Марія Володимирівна заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 -  історія України.
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