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АНОТАЦІЯ  

Шевченко М.В. Академік К.Г. Воблий як економіко-географ, історик 

та краєзнавець. – Кваліфікаційна робота 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, Дніпро-Запоріжжя, 2019. 

Дисертація присвячена висвітленню життєвого шляху та науково-

освітньої діяльності академіка Костянтина Григоровича Воблого (1876–

1947), його внеску в розвиток економічної географії та краєзнавчих 

досліджень першої половини ХХ ст. 

Робота складається із вступу, п’ яти розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел і додатків. У вступі обґрунтовано актуальність 

дослідження, визначено його об’єкт, предмет і мету, сформульовано 

завдання, вказано наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів. 

Сучасний розвиток національної історичної науки значно розширив 

межі її тематики. Питання персоніфікації історії дають можливість 

переосмислити роль особистості в історії. Створення інтелектуальних 

біографій є складовою історичного процесу, оскільки допомагають зрозуміти 

умови розвитку та здобутки української науки на різних її етапах. Серед 

непересічних постатей української науки першої половини ХХ ст. по праву 

можна назвати вченого-економіста, економіко-географа К.Г. Воблого, 

дослідження наукової спадщини якого є важливим завданням для сучасної 

історичної науки.  

Доведено, що означена проблема не була предметом комплексних 

наукових студій. Інтерес до постаті та творчості К.Г. Воблого виник вже у 

першому десятилітті ХХ ст., що засвідчує непересічність постаті ще 

молодого вченого. Радянська історіографія обмежувалася описовими та 

ювілейними публікаціями, що пояснюється, з одного боку його науковим 
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авторитетом і офіційним званням академіка, з іншого – його поглядами, котрі 

не зовсім співпадали з пануючими тоді ідеологічними установами. Сучасні 

дослідники звертались до багатогранної діяльності вченого передусім як 

економіко-географа, проте повної наукової біографії цієї видатної постаті 

досі не створено. Утім опубліковані та рукописні праці вченого, а також інші 

документи і матеріали складають підґрунтя для всебічної реконструкції його 

життєвого та творчого шляху. 

Для всебічного вивчення життя і діяльності К.Г. Воблого було 

залучено значне коло опублікованих та архівних джерел, які в процесі 

евристичної роботи розділено на документальні (офіційні) й оповідні 

(наративні). Завзята професійна та науково-організаційна діяльність вченого 

зумовили збереження значної кількості документальних джерел, які дали 

змогу розкрити його внесок у розвиток наукових закладів та університетів 

України. Із докуметальних джерел неабияке значення мали опубліковані та 

архівні праці К.Г. Воблого, аналіз його наукової спадщини дав можливість 

визначити його доробок в українській економіко-географічнй науці та 

краєзнавстві. Серед архівних джерел значне місце посідає особовий фонд 

академіка, зокрема наративні джерела, значну частину яких вперше введено 

до наукового обігу.  

Запропоновано періодизацію життя та творчої діяльності 

К.Г. Воблого: І етап (1876–1904) – охоплює дитячі та студентські роки, 

протягом яких майбутній науковець здобував освіту та визначався з 

напрямами своїх наукових досліджень; ІІ етап (1905–1919) – початок 

викладацької діяльності вченого та обрання академіком УАН; ІІІ етап (1920–

1947) – науково-педагогічна діяльність у галузі економічної історії та 

краєзнавства, започаткування економіко-географічної школи.  

У дослідженні з’ясовано, що К.Г. Воблий походив з української 

родини священиків, на формування його світогляду великий вплив мав дід по 

материнській лінії – священик Петро Ващинський. Інтерес до науково-

дослідної роботи у Костянтина Григоровича виник в роки навчання у 
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Варшавському університеті завдяки талановитому педагогу, професору 

Г.Ф. Симоненку, який залучив молодого дослідника до редагування 

«Варшавського статистичного збірника». 

Визначено роль вченого як педагога та організатора української вищої 

освіти. Простежено початок педагогічної діяльності та наукові досягнення 

К.Г. Воблого в Київському університеті Св. Володимира. Визначено його в 

несок у розвиток Київського комерційного інституту, ректором якого він був 

у 1917–1919 рр. З’ясовано, що вчений був одним із засновників Товариства 

економістів та організатором студентських наукових гуртків при цьому виші. 

Вже в цей період він заявив про себе як педагог своїми фундаментальними 

підручниками: «Статистика», «Основи економії страхування», «Начальный 

курс политической економии: история, теория и финансы» і «Экономическая 

география Украины». 

Досліджено викладацьку роботу К.Г. Воблого у Таврійському 

університеті під керівництвом академіка В.І. Вернадського. 

Охарактеризовано наукову роботу вченого у Комісії з вивчення природних 

продуктивних сил та організаційну – в процесі проведення громадських 

лекцій про розвиток  продуктивних сил Криму. Проаналізовано маловідомі 

факти арешту К.Г. Воблого після встановлення радянської влади на 

Кримському півострові. 

Виявлено наукові праці Костянтина Григоровича з історії розвитку 

польської промисловості. З’ясовано, що продукція металургійної 

промисловості південноукраїнських губерній посідала важливе місце у 

розвитку металообробної промисловості Царства Польського. 

Охарактеризовано науково-організаційну діяльність К.Г. Воблого в 

Українській академії наук, зокрема його внесок у розвиток економіко-

географічної науки. Вчений організував Комісію для вивчення народного 

господарства України та Семінар для вивчення народного господарства, які 

були осередками історико-економічних досліджень.  
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Проаналізовано науково-дослідну роботу академіка в Комісії для 

вивчення продуктивних сил України та природничо-історичного 

районування. У галузі історії та економіки він співпрацював з відомими 

такими вченими Л.М. Яснопольським, Р.М. Оржецьким, М.В. Птухою, 

А.С. Синявським, М.П. Василенком, А.М. Лободою та ін. Проаналізовано 

становище Української академії наук наприкінці 1920-х рр. і дано 

характеристику позиції К.Г. Воблого стосовно роботи колективу вчених. 

Вивчено документи, які свідчать про ідеологічний та адміністративний тиск 

на вченого і з’ясовано умови сприйняття ним радянської влади.  

Відтворено соціокультурне оточення та наукові зв’язки К.Г. Воблого. 

Проаналізовано епістолярну спадщину вченого, яка складає досить об’ємний 

масив службового та приватного листування. Завдяки епістолярію виявлено 

чимало фактів біографії Костянтина Григоровича, питань наукової співпраці 

з відомими і менш знаними українськими та російськими діячами науки. 

Листи К.Г. Воблого до Володимира Валер’яновича Данилова разом з 

кореспонденцією від Якова Григоровича Фейгіна, Ізраїля Феліксовича 

Мукомеля, Петра Івановича Лященка та інших дають можливість відтворити 

наукові дослідження воєнних та повоєнних років, розкривають чимало 

цікавих питань з життя наукової еліти. 

Доведено, що К.Г. Воблому належить важлива роль у становленні 

економічної географії як наукового напряму. Завдяки його зусиллям було 

організовано сектор економічної географії в Інституті економіки і кафедру 

економічної та соціальної географії в Київському університеті імені Тараса 

Шевченка, започатковано українську економіко-географічну наукову школу. 

Вчений розробив декілька напрямів вивчення економічної географії: перший 

характеризувався загальнотеоретичними, економічними і статистичними 

науковими дослідженнями; другий – це дослідження в царині 

цукробурякового комплексу; третій полягав у системному підході до 

вивчення країни, комплексному аналізі регіональних утворень держави.  

Костянтин Григорович запропонував першу ґрунтовну схему економічного 
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районування, у якій поєднувалися природно-ресурсні, соціально-економічні 

та історичні чинники розвитку. Застосування в економічній географії 

історичного й комплексно-географічного аналізу господарства висвітлені 

ним та його послідовниками у двотомній монографії «Нариси економічної 

географії Української РСР».   

Встановлено, що К.Г. Воблий у процесі наукової діяльності розробив 

свою власну систему і техніку науково-дослідної роботи. Він надавав 

важливого значення питанням методології науки, про що свідчить низка 

праць: «Організація роботи наукового працівника», «Робота з книгою» та 

«Вчись добре володіти усною і письмовою мовою!». У них автор надавав 

значення таким якостям, як любов видатних вчених до науки, до свого 

народу, вміння долати перешкоди і невдачі в науковій роботі. 

З’ясовано, що К.Г. Воблий одним із перших українських вчених почав 

досліджувати історію цукробурякової промисловості, на основі архівних 

джерел. Особливий науковий інтерес становлять його праці, об’єднані під 

спільною назвою «Нариси з історії російсько-української цукробурякової 

промисловості». Встановлено, що вчений увів до наукового обігу нові дані з 

географії розташування цукроварень та технології цукрового виробництва в 

українських губерніях Російської імперії. Він, оперуючи багатим архівним та 

статистичним матеріалом, дослідив особливості розвитку  цукробурякової 

промисловості в Наддніпрянській Україні.  

Костянтин Григорович брав активну участь у краєзнавчому русі, 

приділяючи велику увагу дослідженню природних ресурсів та їх 

комплексному використанню, що безпосередньо було з’язано з діяльністю 

краєзнавчих установ 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Значне місце у творчому доробку 

науковця займали краєзнавчі дослідження, присвячені окремим регіонам 

нашої держави. Серед них науково-популярні праці вченого: «Київ – серце 

України», «Знову розквітне Полтава», «Закарпатська Україна», «Кримська 

земля» та «Чуфут-Кале». 
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Багата й розмаїта наукова спадщина К.Г. Воблого нараховує понад 

480 опублікованих наукових праць та архівних матеріалів, серед яких понад 

200 присвячено економіко-географічним питанням. К.Г. Воблий був 

вихідцем з українського середовища, але відкрито говорити про національну 

ідентифікацію, самосвідомість не наважувався. Під “тиском” він сприйняв 

радянську владу, що обумовлювалося простим бажанням уникнути репресій 

та зберегти можливості для науково-дослідної роботи. Наукова діяльність 

вченого не пройшла марно, історико-економічні наукові праці та популярні 

краєзнавчі нариси заклали підвалини для розвитку сучасних економіко-

географічних досліджень.  

Інтелектуальний доробок академіка К. Г. Воблого в царині 

економічної географії, історії та краєзнавства, не втратили свого практичного 

значення і є корисним на сучасному етапі розвитку України. 

 

Ключові слова: К.Г. Воблий, Київський комерційний інститут, 

Українська академія наук, Київський університет, епістолярна спадщина, 

економічна географія, економічна історія, краєзнавство.  

 

SUMMARY 

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

historician and regional ethnographer. – Qualifying scientific work as a 

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, Dnipro-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 20
th
 century. 

The thesis involves introduction, five chapters, overall conclusions, 

references, and appendices. Introduction substantiates topicality of the study; 
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determines its object, subject, and objective; formulates task; and demonstrates 

scientific novelty as well as practical implications of the findings.   

Current progress of the national history has expanded its area of research 

significantly. Problems of historical personification make it possible to reconsider 

a role of personality in history. Formation of intellectual biographies is a 

component of historical process since they help understand both the development 

conditions and achievements of Ukrainian science during its different periods. 

Economy scientist, economic geographer K.H. Voblyi is by right among 

outstanding characters of the early 20
th
 century since studies, concerning his 

academic activities, are important task for the modern historical science.  

It has been proved that the problem has never been a subject of complex 

scientific studies. Interest to person and works of K.H. Voblyi originated in the 

first decade of 20
th
 century demonstrating remarkability of a young scientist. 

Soviet historiography considered descriptive publications and commemorative 

publications as quite sufficient to be explained by his scientific authority and 

official Academician title on the one side, and his thinking, not coincident 

completely with ideological attitudes dominating at that time, on the other side. 

First of all, modern scholars turned to protean activities of the scientist as to 

economic geographer; however, complete scientific biography of the outstanding 

person is not available. Nevertheless, published papers and manuscripts as well as 

other documents and materials are the foundations for comprehensive 

reconstruction of his life and career. 

A great number of published and archive sources have been involved to 

study comprehensively life and work of K.H. Voblyi; in the process of heuristic 

activities, the sources were divided into documental (i.e. official) and narrative. 

Enthusiastic professional and scientific and organizational activities by the scholar 

stipulated conservation of numerous documents which helped demonstrate his 

contribution to the development of scientific institutions and universities in 

Ukraine. Published works by K.H. Voblyi and his archive works are of great 

importance; analysis of his scientific inheritance made it possible to determine his 
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implications for Ukrainian economy, geography, and regional ethnography. 

Personal records of the Academician hold a specific place among archive sources; 

among other things, narrative sources are meant which major part has been 

implemented for scientific use for the first time.      

Following periodization of life and creative activities of K.H. Voblyi has 

been proposed: stage 1 (i.e. 1876–1904) including childhood and studentship when 

the future scholar got education and made decision concerning his scientific field; 

stage 2 (i.e. 1905–1919) when he started his teaching activity and was elected as 

Academician of Ukrainian Academy of Sciences; stage 3 (i.e. 1920–1947) when he 

was engaged in scientific and teaching activities in the field of economic history 

and regional ethnography; it was a period, when he established economic and 

geographical school.  

 The study has determined that K.H. Voblyi came from Ukrainian family of 

priests; maternal grandfather Petro Vashchynsky, a priest, influenced significantly 

formation of his ideology. Kostiantyn Hryhorovych started demonstrating his 

interest in research scientific work when he was a student of Warsaw University 

owing to talented teacher, Professor H.F. Symonenko, who involved the young 

researcher in editing of Warsaw Statistics Digest. 

A role of the scholar as an educator and Ukrainian higher education official 

has been identified. 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. It has been determined that the scholar was one of 

the founders of the Society of Economists and organizer of students’ scientific 

groups affiliated with that higher educational institution.  

Teaching activity of K.H. Voblyi in Taurida University under the guidance 

of academician Volodymyr Ivanovych Vernadskyi has been studied. Both 

scientific activity of the scholar (in the Commission on the Study of Natural 

Productive Forces) and organizational one (while delivering lectures on the 

development of Crimean productive forces to citizens) have been characterized. 
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Little-known facts concerning K.H. Voblyi arrest after the Soviet regime 

establishment in the Crimea have been analyzed.    

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 scholar organized 

the Committee for National Ukrainian Economy Study and Seminar for National 

Economy Study; those were the centers of economic and historical research. 

Scientific and research activities of the academician in the Committee to study 

productive forces of Ukraine and natural and historical zoning have been analyzed. 

The scholar co-operated with following prominent scientists in the field of history 

and economics: L.M. Yasnopolskyi, R.M. Orzhetskyi, M.V. Ptukha, 

A.S. Syniavskyi, M.P. Vasylenko, A.M. Loboda and others. Situation with 

Ukrainian Academy of Sciences in late 1920s has been analyzed; position of 

K.H. Voblyi concerning the activity of the collective of scientists has been 

characterized. Documents demonstrating ideological and administrative pressure 

upon the scholar have been studied; the way the Soviet power behaved toward him 

has been specified.       

Epistolary heritage by K.H. Voblyi consisting of rather massive official and 

private correspondence is an important source to represent his sociocultural 

environment. The research analyzes K.H. Voblyi’s epistolary that helps discover 

numerous facts of his biography and scientific cooperation with prominent as well 

as less famous Ukrainian and Russian academic figures. Letters by K.H. Voblyi to 

V.V. Danylov along with the correspondence from Y.H. Feigin, I.F. Mukomel, 

P.I. Liashchenko and others make it possible to demonstrate scientific studies of 
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wartime and postwar years and highlight a lot of interesting issues from the life of 

academic elite.       

It has been proved that K.H. Voblyi plays an important role in the 

establishment of economic geography as a scientific field. He made an effort to 

organize a sector of economic geography in the Institute of Economics and the 

Department of Economic and Social Geography Taras Shevchenko National 

University of Kyiv favouring the foundation of Ukrainian economic and 

geographical scientific school. The scholar developed several areas in the analysis 

of economic geography: the first one was characterized by general theoretical, 

economic, and statistic scientific studies; the second one was characterized by the 

studies in the sphere of sugarbeet complex; the essence of the third one was in a 

system approach to study the country as well as in a complex analysis of its 

regional formations. Kostiantyn Hryhorovych was the first to propose substantiated 

scheme of economic zoning combining natural-resource, social-economic, and 

historical factors of the development. Two-volume monograph Studies of 

economic geography of Ukrainian SSR written by K.H. Voblyi and his followers 

highlights the application of historical and complex geographic analysis of the 

economy in terms of economic geography.   

It has been determined that K.H. Voblyi elaborated his personal scientific 

method and system. He paid great attention to the problems of scientific 

methodology that was proved by following papers: Organization of the 

researcher’s activity, Working with a book, and Learn how to use oral and written 

language properly! 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.      

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. His 

papers united by general name Studies on the history of Russian-Ukrainian 

sugarbeet industry are of special scientific interest. It has been specified that the 

scholar managed to introduce into the scientific context the new data on the 
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geography of sugar refinery locations and the technology of sugar production in 

Ukrainian governorates of the Russian Empire. Using rich archive and statistic 

material, he studied peculiarities of the development of sugarbeet industry in the 

Dnieper Ukraine.   

Kostiantyn Hryhorovych 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. Local-history studies dealing with certain 

regions of our country make up considerable share of the scholar’s scientific 

heritage. In particular, those are following nonfiction publications: Kyiv – the heart 

of Ukraine, Poltava will flourish again, Transcarpathian Ukraine, The Crimean 

land, and Chufut-Kale.     

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. K.H. Voblyi was a son of 

Ukraine; however, he did not dare to talk openly about his national identification. 

He was pressured to take Soviet power that was stipulated by simple desire to 

avoid repressions and save the chance for academic studies. Scientific activities of 

the scholar were not in vain; his historical and economic scientific papers as well 

as popular local-history studies became the basis for the development of modern 

economic and geographical studies.     

Intellectual heritage of academician K.H. Voblyi in the sphere of economic 

geography, history, and local-history studies is still of practical value being rather 

useful in terms of modern stage of the development of Ukraine.   

 

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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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми.  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. Сьогодні став можливим 

доступ до заборонених раніше тем і документальних джерел, раніше 

“закритих” для дослідників. До багатьох актуальних наукових проблем 

належать також історико-біографічні дослідження, які відіграють усе більш 

значну роль, оскільки вони надають науковцям цінний матеріал для пізнання 

і осмислення історичного минулого. Через життя та діяльність визначних 

постатей не тільки розкривається епоха, до якої належала конкретна 

особистість, але й повертаються народу забуті імена тих, хто творив  його 

історію і збагачував духовну скарбницю України. 

Однією із визначних постатей першої половини ХХ ст. є український 

вчений, академік Костянтин Григорович Воблий (1876–1947) – відомий 

економіст та статистик, дослідник природних ресурсів України, фундатор 

економічної географії і лідер 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 постаті К.Г. Воблого зумовлений також його 

роллю у становленні Національної академії наук України, оскільки він був 

одним із перших її академіків. Учений впливав на розвиток тих галузей 

науки, якими займався у час складних суспільно-політичних зрушень і 

наукових процесів перехідної доби. Зважаючи на те, що він був родом із 

Царичанки Катеринославської губернії (нині – смт Дніпропетровської обл.), 

дослідження життя і діяльності для автора дисертації, як земляка,  викликає 

додатковий інтерес. 

В Україні К. Г. Воблий працював у досить складних суспільно-

політичних обставинах першої половини ХХ ст. Його наукова діяльність 
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проходила в умовах засилля тоталітаризму, що характеризувався  

адміністративним тиском на суспільство та приниженням ролі наукової 

інтелігенції. Морально-психологічна ситуація того часу не могла не впливати 

на наукову працю, коло спілкування та особисте життя вченого. Незважаючи 

на всі труднощі того часу К.Г. Воблому вдалося заснувати школу економіко-

географів, послідовники якої зараз ґрунтовно займаються  економіко-

географічними  дослідженнями.  

Актуальність вивчення життєвого шляху, науково-огранізаційної 

діяльності К.Г. Воблого у царині дослідження 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 (УАН); 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 відповідно до наукової програми в 

рамках держбюджетної планової 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» ( м. Дніпро). 

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. 
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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: 

– охарактеризувати стан розробки проблеми в історіографії, 

джерельну базу та методологічні засади дослідження; 

– простежити умови формування світогляду й становлення 

К.Г. Воблого; 

– висвітлити педагогічну діяльність вченого 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. 
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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. Поставлена мета і завдання роботи обумовили 

вибір методів історичного дослідження. Застосовувалися такі конкретно-

історичні методи: історико-генетичний, історико-системний, проблемно-

хронологічний та історико-біографічний, просопографії, а також 

міждисциплінарні методи: контент-аналіз, хорологічний, районування й 

генералізації. Вони дозволили досліджувати факти біографії К.Г. Воблого з 

урахуванням хронології їх виникнення та конкретних історичних умов, у 

яких працював науковець. 

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; досліджено розроблені вченим принципи 

організації праці науковців; обґрунтовано наукові роботи К.Г. Воблого з 

історії польської промисловості; систематизовано неопубліковані наукові 

праці вченого, доведено їх значущість для розробки питань розвитку 

економічної та аграрної історії, економічної географії, та краєзнавства. 

Доповнено факти про педагогічну діяльність К.Г. Воблого у вищих 

навчальних закладах на теренах УРСР; участь вченого 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. Результати роботи можуть 

знайти застосування при розробці спецкурсів з економічної історії та 

краєзнавчих навчальних проектах.  
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

пройшли апробацію на регіональних, всеукраїнських та міжнародно-

практичних 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, 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 

– включені до 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 сторінок, з них основного тексту – 168 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. Історіографія проблеми, джерельна база та методологія 

дослідження 

 

1.1.  Постать академіка К.Г. Воблого в історіографії 

 

Дослідження місця і значення особистості в історії та діяльності її 

видатних представників збагачує українську історіографію, а подальше 

використання наукового доробку вчених відновлює історичну пам’ять. 

Життя і наукова діяльність відомого українського вченого Костянтина 

Григоровича Воблого (1876–1947 рр.) тісно зв’язнані з розвитком вітчизняної 

науки першої половини ХХ ст.  

Історіографію життя і творчості К.Г. Воблого за хронологією умовно 

можна поділити на три періоди: а) енциклопедичні відомості, біографічні 

статті та відгуки на праці вченого першої половини ХХ ст.; б)  висвітлення 

творчості К.Г. Воблого в академічних виданнях 60-х – 80-х рр. ХХ ст.; 

в) сучасні дослідження українських вчених про життя та наукову спадщину 

академіка. 

Серед наукових праць, спрямованих на вивчення творчої спадщини 

вченого, виділимо: рецензії на його твори; статті біографічного характеру; 

статті про наукову діяльність в енциклопедіях та виданнях з історії Академії 

наук; розвідки, присвячені окремим напрямам його наукової діяльності.  

Перший період досліджень життєвого шляху К.Г. Воблого охоплює 

початок ХХ ст.–1947 р. і характеризується появою праць біографічного 

характеру та рецензій на його наукові роботи, а також некрологами. 

Під час навчання у Варшавському університеті (1901–1904 рр.) 

К. Воблий написав наукову працю «Заатлантична еміграція, її причини і 

наслідки». Відгук на неї опублікував професор Григорій Федорович 

Симоненко у журналі «Варшавские университетские известия», в якому 

повідомлялося, що конкурсний твір студента 4-го курсу Воблого Костянтина 

був удостоєний золотої медалі [315]. 
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У 1909 р. в часописі Київського університету Св. Володимира 

«Университетские известия» було надруковано рецензію професора 

економіки Миколи Петровича Яснопольського на магістерську роботу 

К.Г. Воблого «Очерки по истории польской фабричной промышленности». 

М.П. Яснопольський звернув увагу, що молодий науковець глибоко 

проаналізував стан господарства Речі Посполитої, зокрема розвиток 

текстильної промисловості, використавши солідну архівну базу, яка надала 

дослідженню доказовості і переконливості тверджень [318]. 

На початку ХХ ст. науково-довідкові видання публікували біографічні 

відомості про Костянтина Григоровича та його внесок у розвиток української 

науки. Першою з них була стаття полтавського археографа, бібліографа та 

краєзнавця Івана Францевича Павловського, вміщена в «Кратком 

биографическом словаре ученых и писателей Полтавской губернии с 

половины ХVІІІ в.» [330]. У ній детально описані перші роки життя 

Костянтина Григоровича, зокрема навчання майбутнього академіка у 

Полтавському духовному училищі та Полтавській духовній семінарії. Автор 

цієї статті звернув увагу на те, що під час навчання К. Воблий виявив 

особливі здібності до вивчення географії й математики, а пізніше – історії та 

філософії. Зауважимо, що цим свідченням можна довіряти абсолютно, адже 

тоді К.Г. Воблий ще не був академіком, не займав керівних посад, отже 

привернув до себе увагу укладача довідника виключно своїми науковими 

розвідками. У статті йдеться також і про життєві труднощі, які випали на 

долю студента К. Воблого у період навчання в Київській духовній академії, 

Дерптському та Варшавському університетах. Оскільки стаття була першою 

біографією майбутнього академіка, то від неї відштовхувалися наступні 

дослідники життя й діяльності Костянтина Григоровича Воблого. 

У 1913 р. в універсальній енциклопедії «Новый энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона», було вміщено статтю про К.Г. Воблого з 

біографічними данними, а також його основними науковими працями, які 

переважно стосувалися дослідження польської промисловості [328]. 
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У 20-х рр. ХХ ст. з’явилося багато рецензій на праці К.Г. Воблого, 

зокрема, в журналах та газетах було надруковано декілька рецензій на 

підручник ученого «Экономическая география Украины», виданий у 1919 р., 

а згодом перевиданий у доопрацюваному і доповненому варіанті 

українською мовою у 1922, 1925, 1927, 1929 і 1930 роках. Так, член-

кореспондент Академії наук Української Радянської Соціалістичної 

Республіки (АН УРСР) Микола Миколайович Баранський у своїй рецензії 

зазначив, що книга написана ґрунтовно та нагадує галузево-статистичний 

опис економічного життя в Україні. Рецензент згідно з ідеологією того часу 

однак зауважив, що на сторінках посібника «не звертається увага на 

досягнення Великої Жовтневої соціалістичної революції» [310, с. 372-373].  

У газеті «Більшовик» також була опублікована рецензія на  підручник. 

Ю.Ч. (псевдонім автора) зауважив, що К.Г. Воблий у своєму дослідженні не 

завжди дотримувався тогочасного територіального устрою України. Окрім 

цього, було зазначено, що десять сторінок підручника присвячується історії 

про «січ-матір» та «луг-батько» й іншим старим славетним часам [317].  

Досить позитивно відгукувався на підручник К.Г. Воблого 

«Економічна географія України» український географ Кость Володимирович 

Дубняк. На його думку, у підручнику старанно опрацьовано термінологію, 

але у деяких параграфах не йшлося про участь України у народному 

господарстві СРСР, а також нечітко проведено порівняння народного 

господарства України з господарством інших держав [311]. Зауважимо, що 

підручник «Економічна географія України» перевидавався п’ять разів і 

викликав досить суперечливі оцінки тогочасної наукової спільноти.  

 Досить значним історіографічним джерелом інформації є звітна 

документація про роботу ІІІ Соціально-економічного відділу Української 

академії наук (УАН). Сучасник К.Г. Воблого демограф Михайло Васильович 

Птуха у звітах зазначав, що серед плеяди відомих вчених, які працювали у 

відділі, саме завдяки Костянтину Григоровичу розроблялися бібліографічні 

та історіографічні аспекти економічних досліджень [164;171]. 
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Біографічні відомості про вченого знаходимо у першому виданні 

«Большой советской энциклопедии», з переліком його найважливіших  

праць, зокрема дослідження  професійно-промислового перепису в Німеччині 

за 1882, 1895 і 1907 рр. [321]. 

Виділимо також рецензії на монографію К.Г. Воблого «Організація 

праці наукового працівника (методика і техніка)». У 1947 р. член-

кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР Геннадій Євгенович 

Жураковський опублікував рецензію на монографію вченого. Увагу 

рецензента привернув сьомий розділ, присвячений питанням психології 

наукової творчості, який складається з трьох частин: а) задум, його реалізація 

в життя; б) теоретичне та експериментальне обґрунтування; в) виклад 

отриманих результатів та їх упровадження в практику життя. 

Г.Є. Жураковський зробив висновок, що ця наукова праця є цінною для 

дисертантів у галузі педагогічних наук [312, с. 317-318]. У тому ж році 

з’явилася рецензія на цю оригінальну працю педагога Я.П. Кисленка. Він 

проаналізував роботу академіка, зазначивши: «К.Г. Воблий задався метою 

скласти дидактичний посібник для осіб, які готуються до наукової діяльності, 

використовуючи досвід радянських вчених, включивши також цінні поради 

вчених різних епох, а також і свій особистий досвід з організації праці 

наукового працівника» [313, с. 61]. Продовжуючи аналіз праці, рецензент 

зазначив її практичне значення не тільки для аспірантів, асистентів та 

наукових співробітників, але й для студентів – активних учасників численних 

наукових товариств, які тоді існували.  

Практичність книги «Організація праці наукового працівника 

(методика і техніка)» зауважили й філологи Ю. Комаров та Ю. Ступак. 

Рецензію на вказану роботу вони надрукували у літературно-художніх 

часописах «Вітчизна» і «Дніпро», зазначивши, що рецензована книга корисна 

як для майбутніх науковців, так і для молодих письменників, бо закликає 

читача до наполегливого опанування знаннями, до  наукової майстерності й 

художньої праці [314, с. 147-150; 316, с.122-124]. 
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Проаналізовані відгуки на праці К.Г. Воблого дають підстави зробити 

висновок про їх високу оцінку й значущість робіт академіка. Виявлений 

інтерес до творчості вченого свідчить про авторитетний вплив науковця на 

наукову та суспільну думку тієї доби. 

1946 року у зв’язку з 70-річчям від дня народження К.Г. Воблого за 

багаторічну науково-педагогічну і громадську діяльність його нагородили 

орденом Леніна. У випуску Вістей АН УРСР була опублікована стаття 

кандидата економічних наук І.Н. Романенка, у якій  висвітлено життєвий 

шлях ювіляра і зазначено, що, незважаючи на свій поважний вік, академік 

продовжував працювати над науковою тематикою, приділяв увагу підготовці 

наукових кадрів і планував  написати свої спогади [275, с. 35-43]. 

У виданнях «Вісник АН УРСР» та «Радянська Україна» були 

опублікувані статті-некрологи, які складалися із короткої біографії, огляду 

наукової та педагогічної діяльності вченого [195, с.3; 276, с. 6-8]. 

Прижиттєва історіографія представлена переважно біографічними 

студіями про К.Г. Воблого та рецензіями на основні його праці. Поза увагою 

залишалися важливі моменти життєпису вченого, 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. за рішенням Президії АН УРСР Центральна 

наукова бібліотека почала випуск серії «Біобібліографія вчених Української 

РСР», що охоплювала переважно вивчення наукового доробку керівників 

наукових напрямів установ АН УРСР. Того ж року у цьому випуску була 

опублікована брошура «Костянтин Григорович Воблий», яка включала в себе 

вступну статтю Д.Ф. Вірника та І.А. Кугукала «Про наукову спадщину 

академіка АН УРСР К.Г. Воблого», а також повну бібліографію друкованих 

праць з допоміжними покажчиками, укладену О.С. Ровнером. Біографічні 

відомості вченого подано узагальнено, у роботі відсутня інформація про його 

наукову та педагогічну діяльність у Таврійському університеті, де академіка 
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було заарештовано. Враховуючи час написання розвідки, зауважимо, що для 

аналізу наукової спадщини пріоритетними стали роботи радянського періоду. 

На початку брошури зазначено, що Костянтин Григорович ще в імперську 

добу сформувався як економіст, але виріс у видатного вченого, академіка 

АН УРСР, багатогранного дослідника (економіко-географа, статистика, 

історика народного господарства) лише за роки радянської влади. Він 

належав до тих  вчених, які вміли прислуховуватися до принципової критики 

і виправляти свої помилки [229]. Навіть після смерті вченого було так 

важливо показати його лояльність до радянської влади.  

До 100-річчя з дня народження К.Г. Воблого була опублікована стаття 

І.Д. Лисоченко, у якій проаналізовано склад та особливості формування 

особового фонду академіка, що зберігається в Інституті рукопису 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (ІР НБУВ НАНУ)   

[233]. Огляд  архіву вченого показав джерелознавчу цінність документів та 

перспективність наукових розвідок. Науковці Інституту історії АН УРСР у 

двотомнику «Історія Києва» високо оцінили внесок ученого у розвиток 

української економічної думки [217]. 

За радянської доби було видано чимало праць з історії АН УРСР, які 

висвітлювали становлення головної установи української науки. Про 

діяльність українських вчених у роки німецько-радянської війни 1941–

1945 рр. йшлося у дослідженнях Івана Івановича Ладивіра та Олександра 

Володимировича Палладіна [231; 255]. Зокрема, І. Ладивір у монографії 

«Вклад учених АН УРСР у перемогу над фашистською Німеччиною», 

опрацювавши значну кількість документальних матеріалів, висвітлив роль 

науковців на фронтах війни та проаналізував їхню роботу в евакуації. Автор 

звертає увагу на дослідження українських учених, які працювали над 

зміцненням обороноздатності країни та над розробкою нових систем 

лікування. На сторінках монографії вміщено інформацію і про комісію з 

питань відбудови народного господарства України, у якій працював 

К. Г. Воблий, вивчаючи відновлення промисловості країни [231, с.148].  
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Біографічні відомості про академіка вміщено в «Українській 

радянській енциклопедії» та «Історії Академії наук УРСР», в яких 

опубліковані основні дати життя  вченого та його досягнення в науковій і 

педагогічній діяльності [216;  331, с. 519-520]. У «Географічній енциклопедії 

України», окрім біографічних даних академіка, зазначено, що К.Г. Воблий є 

організатором економіко-географічної школи України, а також визначено 

основні напрями його наукових досліджень, як-от: розвиток і розміщення 

продуктивних сил, створення нових галузей промисловості та комплексного 

освоєння Великого Дніпра [323].  

Більшість статей другого періоду використовувалися для 

популяризації діяльності вченого і були приурочені до ювілейних дат, з 

акцентом на його  діяльності для розбудови народного господарства країни. 

Окрему групу праць становлять дослідження відомих вчених 

української діаспори, які написані були в еміграції, а стали відомими 

українським читачам в пізніший час. Науково цінною є монографія відомого 

історика, доктора історичних наук Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко 

«УАН: Нариси історії». Так, праця Н.Д. Полонської-Василенко про 

Українську академію наук була видана в Мюнхені впродовж 1955–1958 рр., а 

перевидана в Україні лише в 1993 році. В монографії охоплено трагічні події 

30-х рр. ХХ ст. в Академії наук, зокрема процес «Спілки визволення 

України», під час якого К.Г. Воблий, наважився відверто стати на захист 

працівників Академії, що нібито брали участь у цій віртуальній 

“антирадянській організації” [262]. Сьогодні вже незаперечним є факт, що це 

був сфальсифікований політичний судовий процес, оскільки такої організації 

не існувало. Утім, в часи терору вчинок К.Г. Воблого був виявом мужності. 

У 1957 р. у Нью-Йорку побачила світ монографія історика Олександра 

Петровича Оглоблина «Українська історіографія 1917–1956». Автор 

зазначав, 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. Воблим. Академіку вдалося залучити до наукової роботи молодих 
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науковців, які працювали над дослідженням історії української цукрової 

промисловості [251]. Значущість наукових праць академіка відзначив його 

послідовник професор Темпльського університету Іван-Святослав 

Коропецький у роботі, присвяченій вченим-економістам ХІХ століття. Автор 

детально проаналізував погляди К. Г. Воблого на теорію та методологію 

економічної науки [227]. Він дійшов висновку, що погляди вченого на 

економічну історії сформувалися під впливом німецької історичної школи. 

Іван-Святослав Коропецький припускає, що К.Г. Воблий за радянських часів 

залишався прихильником ринкової економіки, як і більшість західних 

економістів. 

Незаангажовані ідеологічно, діаспорні вчені в загальних рисах змогли 

окреслити діяльність К.Г. Воблого в Українській академії наук та 

охарактеризувати значення історико-економічних праць вченого в 

українській історіографії.  

Третій період досліджень життєвого і творчого шляху К. Г. Воблого 

розпочався з 1990-х рр., коли активізувався інтерес вчених до відомих діячів 

української освіти та науки. На це вплинуло загальне пожвавлення в 

історичній науці, зв’язане з можливістю вивчати раніше недоступні теми та 

відкриттям архівних фондів, що значно розширило джерельну базу та 

проблематику досліджень.   

У часи незалежної України вийшла друком серія фундаментальних 

видань з історії Національної академії наук України, джерелом яких є 

документи і матеріали, що в сукупності відображають принципи радянської 

системи до організації роботи Академії наук, спрямування науки на потреби 

народного господарства, створення для цього лабораторно-

експериментальної бази. Автори цих колективних праць підкреслюють 

значну роль К.Г. Воблого як одного з організаторів найвищої наукової 

установи України [157–163]. 

Серед значного масиву робіт з історії Академії наук нас цікавить  

колективна праця «Рання історія Академії наук України (1918−1921)», у якій 
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згадується внесок К.Г. Воблого у становлення академічної науки у перші 

роки діяльності УАН. Автори звернули увагу на організаційну діяльність 

вченого в Інституті економічної кон’юнктури та історії народного 

господарства [269].  

У сучасній українській періодиці можна виокремити дослідження, 

присвячені К.Г. Воблому як вченому-економісту. В них йдеться про вплив  

наукових праць академіка на подальший розвиток вітчизняної економічної 

думки. У часописі «Економіка України» за 1996 р. надрукована стаття 

історика Т. Щербаня. У ній автор звернув увагу на перші праці вченого, 

зокрема на монографію «Продуктивні сили Галичини», що містить докладну 

економіко-географічну характеристику регіонів Західної України і становить 

значну цінність для ретроспективного вивчення розміщення продуктивних 

сил України [307]. Кандидат економічних наук Л. Вернигора у своїх 

публікаціях відзначила наукові досягнення академіка в галузі теорії 

страхування та його вагомий внесок у розвиток економічної географії. 

Дослідниця звертається до праці К.Г. Воблого «Основи економії 

страхування», яка й досі становить практичний інтерес і була перевидана в 

Москві у 1993 р. На думку Л. Вернигори, поряд із складними теоретичними 

проблемами страхової справи вченому вдалося використати історичний 

аспект питання [193; 194].            

В останні два десятиліття українськими вченими створено низку 

підручників та посібників з «Історії економічних учень» для студентів ВНЗ 

економічного профілю. Автори підручників Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко 

та В.Д. Базилевич досить високо оцінили наукову спадщину К.Г. Воблого, 

зокрема його погляди на вирішення земельних та сільськогосподарських 

питань  на початку ХХ ст. Сучасні науковці називають ім’я академіка  серед 

найвидатніших вчених з історії економічних учень [185; 225].  

У 1998 р. вчені Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка провели Всеукраїнську наукову конференцію, присвячену 

120-річчю від дня народження академіка К.Г. Воблого. Її результатами стали 



32 

 

публікації географів і економістів В.М. Матвієнка, Л.Н. Корецького та 

М.Д. Стеченка, в яких проаналізовані наукові підходи вченого до 

забезпечення розвитку та розміщення продуктивних сил України [237; 226; 

285]. Аналіз праць вченого економіко-географічного циклу, здійснені в 

дослідженнях докторів географічних наук М.Д. Пістуна та С.І. Іщука, в яких 

розглянуто розвиток української економіко-географічної школи та вивчено 

особливості формування агропромислових комплексів України [219; 259].  

У 2001 р. Володимир Миколайович Матвієнко захистив кандидатську 

дисертацію «Теоретичні аспекти української економічної і соціальної 

географії», у якій  проаналізував  наукову спадщину К.Г. Воблого, виокремив 

основні види його діяльності у цій галузі знань, провів систематизацію праць 

особового рукописного фонду вченого в НБУВ. Дисертант звернув увагу на 

науково-дослідну, організаційну та педагогічну діяльність академіка [320]. 

В.М. Матвієнко більш глибоко опрацював біографію К.Г. Воблого, вперше 

залучивши рукописний матеріал особового фонду вченого. Він зупинився на 

питаннях внеску вченого у становлення економічної географії як наукового 

напряму та навчальної дисципліни викладання у вищій школі. Але поза 

увагою дослідника залишились родовід вченого, його епістолярій та 

краєзнавчі дослідження. На переконання В.М. Матвієнка, К.Г. Воблий був 

фундатором і лідером економічної  географії в Україні. 

Серед сучасних публікацій помітне місце посідає спеціальна розвідка 

доктора географічних наук Миколи Даниловича Пістуна «Костянтин 

Григорович Воблий – видатний український економіко-географ», у якій автор 

оцінює економіко-географічні дослідження академіка з позицій сьогодення. 

У передмові до цієї брошури член-кореспондент НАН України Леонід 

Григорович Руденко обґрунтував значення наукового доробку К. Г. Воблого 

в українській географії, звернувши увагу на те, що всі праці академіка 

характеризуються широтою наукових поглядів та глибиною висновків [258]. 

 Кандидат географічних наук Сергій Миколайович Шевчук 

проаналізував особливості становлення суспільно-географічної школи в 
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Української академії наук, а також акцентував увагу на творчому доробку 

К.Г. Воблого з питань розвитку економічної географії. Наш сучасник 

зауважив, що з-поміж відомих географів першої чверті ХХ ст., саме 

Костянтин Григорович був координатором економіко-географічних в 

головній науковій установі країни [304]. 

Творчість К.Г. Воблого, його наукова та педагогічна діяльність 

викликали значний інтерес також і в істориків. Доктор історичних наук Леся 

Василівна Матвєєва у монографії «Нариси з історії Всеукраїнської Академії 

наук» зверталася до постаті К.Г. Воблого, аналізуючи академічне життя в 

умовах ідеологічного терору [236]. Завдяки дослідженню вдалося доповнити 

інформацію про ситуацію, яка склалась навколо вченого у 30-ті рр. ХХ ст., 

що дозволило зрозуміти вчинки вченого під час втручання радянської влади 

у життя наукової спільноти. 

Відомі вчені Ярослава Володимирівна Верменич та Галина Федорівна 

Турченко приділяли велику увагу зв’язкам історичної регіоналістики і 

краєзнавства [191;290]. Досить високо оцінила роль К.Г. Воблого у розвитку 

регіоналістики доктор історичних наук Я.В. Верменич. На переконання 

дослідниці, у 30-х рр. ХХ ст. інтерес до регіональної історії підтримувався 

завдяки працям К.Г. Воблого та його учням. Учений вбачав завдання 

економічної географії у вивченні окремих галузей господарського життя 

народу у їх географічному розповсюдженні [191]. 

Дослідник історії Київського національного економічного 

університету ім. Вадима Гетьмана доктор історичних наук Андрій Іванович 

Чуткий на основі архівних матеріалів вивчив організаційну діяльність 

К.Г. Воблого як очільника Київського комерційного інституту. Автор 

зазначив, що К.Г. Воблий виявився талановитим педагогом та організатором 

студентських наукових гуртків на економічному відділенні, першим деканом 

якого він був  [298; 299]. 

Важливою для дисертаційної роботи виявилася монографія Миколи 

Миколайовича Москалюка «Загальний нарис промислового розвитку 
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України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.», у якій висвітлено 

досягнення К.Г. Воблого в історії цукробурякової промисловості. 

М.М. Москалюк високо оцінив наукову спадщину вченого, приділивши 

особливу увагу періодизації технічного перевороту в цукровій 

промисловості, запропоновану К.Г. Воблим [243]. 

Досить інформативною є низка ювілейних праць з історії Київського 

університету, серед яких виділимо «Юридичний факультет університету 

Святого Володимира». У ній йдеться про внесок професорсько-

викладацького складу факультету у становлення вищої юридичної освіти. 

Зауважимо, що економічні дисципліни за статутом університету входили до 

переліку тих, що вивчалися на юридичному факультеті, тому у названій праці 

знаходимо дані й про викладачів-економістів, зокрема Володимира Яковича 

Желєзнова, Миколу Петровича Яснопольського, Леоніда 

Миколайовича Яснопольського та Костянтина Григоровича Воблого [202].  

В ґрунтовній монографії, підготовленій колективом авторів і виданій 

до 180-річчя Київського університету, проаналізовані заходи, які 

здійснювалися для облаштування головного класичного закладу країни. 

Опубліковані архівні джерела, що свідчать про розвиток його структурних 

підрозділів, зокрема кафедр природничого циклу [218]. 

Ще в одному ювілейному збірнику – «Географічному факультету – 

70»  більш детально описано внесок вченого у розвиток економічної 

географії як навчальної дисципліни та становлення кафедри економічної та 

соціальної географії, очільником якої був К.Г. Воблий [200]. 

Збереглася низка статей біографічного характеру, зокрема молодих 

дослідників Миколи Кикотя та Віталія Ничкалюка [222; 248]. Професор 

Житомирського національного агроекологічного університету Неля 

Йосиповна Романюк зосередила увагу на викладацькій діяльності вченого у 

Київському комерційному інституті та його організаційній роботі в Академії 

наук [340]. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1270031&title=%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E8%E9+%F4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2+%F3%ED%B3%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F3+%F1%E2++%C2%EE%EB%EE%E4%E8%EC%E8%F0%E0&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
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У 2000 р. на сторінках газети «Кримська світлиця» була надрукована 

ґрунтовна стаття відомого вченого-історика Дмитра Павловича Урсу, якої 

ознайомив широкий загал з педагогічною діяльністю К.Г. Воблого у 

Таврійському університеті. Історику вдалося реконструювати маловідомий 

період життя академіка на Кримському півострові [291].  

На початку 90-х рр. ХХ ст. до діяльності К.Г. Воблого звернулися й 

дніпропетровські історики та краєзнавці. На увагу заслуговують публікації 

доктора історичних наук Ганни Кирилівни Швидько, у яких, окрім вже 

відомих епізодів життя та діяльності вченого, представлені документи з 

особового фонду академіка, які свідчать про роль К.Г. Воблого у становленні 

та розвитку української науки. До 135-річчя з дня народження академіка була 

опублікована краєзнавча стаття дослідниці з додатками у вигляді витягів з 

«Автобіографії» К.Г. Воблого [302; 303]. 

Історик із Царичанки, директор краєзнавчого музею Анатолій 

Миколайович Білоконь у науково-популярних виданнях з історії малої 

Батьківщини К.Г. Воблого не раз звертався до постаті вченого-земляка. 

Краєзнавець торкався найбільш вивчених сторінок життя і діяльності 

К.Г. Воблого, оскільки головною метою автора була популяризація імені 

академіка серед земляків [187]. У 1991 р. у місцевій пресі були опубліковані 

популярні статті краєзнавця В.С. Мороза про життя та діяльність 

К.Г. Воблого, але й вони були спрямовані суто на уславлення імені видатного 

земляка [241; 242].  

 Історик, директор музею історії м. Кам’янське Налалія Миколаївна 

Буланова досліджуючи життя та діяльність учня К.Г. Воблого Олександра 

Антоновича Плевако зверталася до постаті академіка та його діяльності в 

УАН [188]. Письменник та журналіст Микола Петрович Чабан у краєзнавчих 

розвідках також звертався до постаті К.Г. Воблого [295].  

У 2011 р. напередодні загальних виборів Національної академії наук 

України у розмові з кореспондентом газети «День»  Президент НАН України 

академік Борис Євгенович Патон говорив про «значне зростання питомої 
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ваги соціогуманітарних досліджень», що сприяло розв’язанню назрілих 

проблем молодої незалежної держави. Він сказав: «Таке зростання багато в 

чому було можливе й завдяки збереженню здобутків і традицій  наукових  

шкіл, які свого часу очолювали економісти М.В. Птуха і К.Г. Воблий,  

сходознавець А.Ю. Кримський та інші відомі вчені» [256, c 6.]. Те, що в 

публікації ім’я академіка Костянтина Григоровича було назване серед 

найвидатніших українських науковців, свідчить про високу оцінку його 

наукової спадщини. 

Побіжно торкалися постаті К.Г. Воблого у своїх працях науковці, які 

висвітлювали життя та діяльність різних вчених і суспільно-політичних 

діячів, що свого часу співпрацювали з ним. У ґрунтовних дослідженнях  

доктора історичних наук Ігоря Володимировича Верби про Наталію 

Полонську-Василенко відтворено процес ідеологічної перебудови  у головній 

науковій установій та проаналізовано співпрацю К.Г. Воблого з українськими 

істориками [190].  

У наукових розвідках Л.В. Матвєєвої про Агатангеля Кримського 

також знаходимо цінні відомості щодо діяльності ідеологічного партійного 

осередку Всеукраїнської академії наук (ВУАН), наступу на українських 

академіків, серед яких був і К.Г. Воблий [236]. 

Автором цієї дисертації протягом 2012–2018 рр. років також 

опублікувано низку статей, у яких головна увага зосереджується на 

краєзнавчих дослідженнях К. Г. Воблого. У них опрацьовано особовий фонд 

К.Г. Воблого та з’ясовано інформативні можливості його рукописної 

спадщини при вивченні історії академічних установ, з якими пов’язана 

діяльність академіка (див. додаток А). 

Сьогодні українські дослідники приділяють значну увагу внеску 

К. Г. Воблого в розвиток нашої держави в цілому і української науки 

зокрема. Публікації останього періоду стали найбільш знаковим у науковій 

розробці досліджуваної проблематики, оскільки вони змістовно змінилися в 
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бік наукового осмислення й опрацювання окремих періодів біографії та 

наукового доробку К.Г. Воблого. 

Отже, праці про Костянтина Григоровича Воблого в цілому 

висвітлюють основні віхи його життя та діяльності. Утім, глибокого та 

всебічного дослідження життєвого шляху академіка К. Г. Воблого досі не 

здійснено. За наявності загалом чималої кількості праць про вченого до 

сьогодні не створена його наукова біографія, як і не використані матеріали 

особового фонду академіка. 

Аналіз історіографічних напрацювань щодо постаті К.Г. Воблого 

засвідчує зацікавленість ним наукової спільноти початку ХХ ст. 

Історіографія 60-х – 80-х рр. минулого століття представлена переважно 

описовими та ювілейними публікаціями про вченого. У роки незалежності 

України дослідження характеризуються появою значної кількості розвідок 

про К.Г. Воблого в контексті розвитку економічної географії, проте історичні 

та краєзнавчі аспекти його наукової діяльності залишаються не 

дослідженими. Статті та спеціальні дослідження про К.Г. Воблого 

надруковані у різних виданнях і окремо не дають повного уявлення про 

величину цієї постаті. Крім того, вони потребують подальшого опрацювання 

та доповнення, оскільки поза увагою дослідників залишилася значна 

джерельна база. 

 

1.2. Систематизація й особливості джерельної бази дисертації 

 

У дослідженні використано досвід вітчизняного джерелознавства 

щодо питань організації роботи з архівними джерелами, систематизації та 

класифікації документів. Джерелознавчими орієнтирами дисертації стали 

роботи Ярослава Степановича Калакури, Віктора Васильовича Підгаєцького 

та Віктора Івановича Воронова. Важливе значення для проведення 

дослідження має систематизація його джерельної бази. У наявній навчальній 

літературі з джерелознавства простежується кілька підходів до класифікації 
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джерел: за типами і видами, за змістом, за походженням, проте найбільше 

визнання здобули комплексні  або комбіновані схеми, у яких звертається 

увага на мету, спрямованість, призначення творінь людини, що відклалися як 

історичні джерела [198; 215; 257]. 

Відомий український історик та джерелознавець Я.С. Калакура 

зазначив, що у ході систематизації джерельної бази дослідження необхідно 

відійти від звуженого трактування історичних джерел, відносити до них не 

лише ті, що є результатом людської діяльності, а ті, що існували незалежно 

від цілеспрямованої діяльності людини і зумовлювали розвиток суспільного 

життя та впливали на хід історичного процесу. Це природно-географічне 

середовище, клімат, корисні копалини, екологія тощо. Отже, ці, здавалося б, 

позаісторичні явища в умовах інтеграції наук про природу і суспільство 

набувають історичного характеру і потребують для дослідження відповідних 

джерел [215, c.93]. 

Для розв’язання  поставлених у дисертації завдань  залучено широкий 

комплекс джерел. У ході вивчення документів, які відображають інформацію 

про життя, наукову, педагогічну та організаційну діяльність К.Г. Воблого,   

на початку було виділено документальні (офіційні) й оповідні (наративні) 

джерела. Провівши  евристичну роботу, авторка виявила об’ємний архівний 

матеріал, що дозволяє розкрити життєвий і творчий шлях академіка. Увесь 

масив джерел  поділяємо 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 – ІР НБУВ, 

Інституті архівознавства Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського НАН України (ІА НБУВ), Центральному державному 

архіві громадських об’єднань (ЦДАГО України), Державному архіві міста 

Києва (ДАК), Центральному державному історичному архіві (ЦДІАУ) та 

Державному архіві Дніпропетровської області (ДАДО).  



39 

 

Серед архівних джерел найважливіше місце посідають матеріали 

особового фонду К.Г. Воблого (Ф. 38), що зберігається в ІР НБУВ. Архів 

академіка до бібліотеки в лютому 1967 р. передала дружина його сина 

Вадима Костянтиновича – Ольга Федорівна Вобла. Загалом особовий фонд 

містить 795 одиниць зберігання документальних та наративних джерел: 

біографічні матеріали, мемуарні джерела, фотодокументи, епістолярій та 

неопубліковані наукові роботи (див. додаток Б).  

Важливим джерелом для дослідження організаційно-наукової 

діяльності є документальні джерела, серед них виділимо: офіційно-

діловодну документацію, опубліковані наукові роботи вченого, періодику, 

довідкові матеріали та фотодокументи. Найбільш репрезентативним серед 

документальних джерел є офіційно-діловодна документація освітніх 

закладів та наукових установ, де працював К.Г. Воблий. Велика кількість 

різновидів ділової документації обумовлена складною структурою 

державного апарату та наукових інституцій того часу. Для зручності 

дослідження її можна поділити на такі групи: розпорядча, планова та звітна 

документація. Документальні джерела висвітлюють інтенсивну діяльність 

К.Г. Воблого на різних адміністративних посадах, відображають його роль 

як педагога  та організатора становлення української вищої освіти. 

Важливе місце для розкриття теми мали ділові матеріали ДАК. У 

фонді Київського комерційного інституту (Ф. 153) надзвичайно насичений 

комплекс документів про діяльність вченого на посаді декана та ректора 

інституту [95]. Досить багатий на матеріали вченого фонд Київського 

інституту народного господарства (Ф. Р-871), де зберігається особова справа 

К. Г. Воблого. Вона містить формулярний список вченого, капітулу 

Імператорського Ордена Святої Анни ІІ ступеня, відрядження для роботи з 

архівними матеріалами [96]. У фонді Київського університету 

Св. Володимира (Ф. 16) зберігається діловодна документація юридичного 

факультету, зокрема послужні списки викладачів та службовців 

університету. Тут знайдено копію послужного списку приват-доцента 
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К.Г. Воблого, згодом виконуючого обов’язки екстраординарного професора 

кафедри політичної економії та статистики Університету Св. Володимира 

[94]. Чимало джерел ДАК свідчать про окремі моменти його викладацької та 

науково-дослідної діяльності. 

У ЦДІАУ в фонді Управління Київського навчального округу (Ф.707) 

зберігається діловодна документація Міністерства народної освіти та 

керівництва Університету Св. Володимира, яка свідчить про перші роки 

викладацької діяльності К.Г. Воблого [99]. 

Значний комплекс документальних джерел виявлено в ІР НБУВ у 

фонді ВУАН (Ф. 10), де є матеріали Комісії з вивчення народного 

господарства, яку очолював К. Г. Воблий, а саме: звіти, доповіді, рукописи  

робіт, протоколи тощо [6–8]. Науковий аналіз цих документів дав можливість 

з’ясувати основні напрями наукової діяльності Комісії та її кадровий склад. 

Низка справ розкриває внесок К.Г. Воблого у розробку досліджень з історії 

цукробурякової промисловості України. 

 В ІА НБУВ у фонді академіка М.В. Птухи (Ф. 22) збереглися 

документи з історії заснування та діяльності перших десяти років Соціально-

економічного відділу ВУАН, які засвідчують наукову та організаційну 

роботу К. Г. Воблого в Академії наук [93]. 

Для з’ясування ситуації в Академії наук у 20-х–30-х рр. минулого 

століття були проаналізовані протоколи засідань Політбюро ЦК КП(б)У з 

фонду Центрального Комітету Компартії України, що знаходиться у ЦДАГО 

України (Ф. 1). Вони відобразили ідеологічний наступ на представників  

академічної інтелігенції, серед яких був і К.Г. Воблий [97; 98]. 

Відзначимо інформативну вартість фундаментальних видань «Історія 

Національної академії наук України», джерелом яких є документи і матеріали 

хронологічних меж 1918–1923 рр.; 1924–1929 рр.; 1929–1933 рр.; 1934–

1937 рр.; 1938–1941 рр.; 1941–1945 рр. [157–163]. Значна частина цих 

монографічних досліджень – постанови партійних і державних огранів щодо 

організації роботи Академії наук та її структурних підрозділів – інститутів, 
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науково-дослідних кафедр та лабораторій. Документи і матеріали в 

сукупності відображають адміністративні методи радянської системи, 

спрямовані на підпорядкування академічної науки державним інтересам. У 

них хронологічно відтворено напрямок діяльності науковців у ході 

вирішення нагальних потреб для індустріального суспільства в 1930-х рр.,  

приоритетні дослідження в умовах тилу та перші дні звільнення території 

України від окупації. Ці опубліковані документи дали можливість визначити 

діяльність вченого на посаді віце-президента ВУАН, а також реконструювати 

маловідомі сторінки життя вченого в головній науковій установі України. 

У тритомному збірнику «Alma mater Університет св. Володимира 

напередодні та в добу Української революції: 1917–1920. Матеріали, 

документи, спогади» до наукового обігу введені офіційні документи, які 

свідчать про діяльність університету за доби Української Центральної Ради 

та Гетьманата Павла Скоропадського. У виданні неодноразово згадується  

прізвище К.Г. Воблого, який працював на юридичному факультеті 

університету [151]. 

До аналізу також були залучені опубліковані Матеріали планування 

народного господарства та документи з індустріалізації СРСР, оскільки вони 

є важливим джерелом для характеристики економічної та соціальної 

політики Радянської держави. Кандидат історичних наук, джерелознавець 

Дніпропетровського національного університету В.І. Воронов зазначає: 

«Перші перспективні та річні плани розвитку народного господарства 

складалися з чотирьох частин: історичного огляду стану галузі, виклад 

економічної політики, закладеної в основу плану, кількісних та якісних 

перспектив розвитку, плану заходів держави щодо їх здійснення» [198, 

с.289]. Безумовно, основним документом перспективного планування був 

план розвитку народного господарства, розрахований на п’ятирічку. 

Матеріали планування радянських п’ятирічок дозволяють зрозуміти 

пріоритетні дослідження вчених АН УРСР [155; 156]. 
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Офіційно-діловодні джерела сприяють відтворенню організаційної 

діяльності К.Г. Воблого в педагогічних та наукових закладах, а також 

окресленню  основних напрямів його наукових досліджень в Академії наук. 

Для ретельного вивчення наукових поглядів К.Г. Воблого залучено 

опубліковані наукові праці вченого в галузі історико-економічних проблем. 

Стосовно теми дисертації науковий доробок вченого умовно можна 

розділити на: праці з економічної історії, економіко-географічні дослідження, 

роботи з педагогіки та краєзнавчі розвідки. Це передусім його три томи 

монографічного видання під спільною назвою «Нариси з історії російсько-

української цукробурякової промисловості», підручник «Економічна 

географія України», колективна наукова робота під його редакцією «Нариси 

економічної географії УРСР», «Воспитание по Канту» та «Організація роботи 

наукового працівника (методика і техніка)». Краєзнавчі розвідки вченого 

надруковані в українських часописах «Наша країна» та «Радянська Україна», 

окремими виданнями опубліковані нариси, присвячені столиці: «Київ – серце 

України» та «Київ. Статті-довідки». Ці праці дозволяють зробити висновок 

про суттєвий внесок вченого в організацію і становлення економічної 

географії та розвиток українського краєзнавства. 

Джерельною базою дослідження стала, безперечно, і неопублікована 

наукова спадщина К.Г. Воблого. Економіко-географічні рукописні надбання 

представлені циклом праць з економічного районування, дослідженням 

природно-ресурсного потенціалу та розвитку народного господарства 

України. Краєзнавчі нариси містять географічну характеристику окремих 

регіонів, зокрема з дослідження природних ресурсів Вінницької області, 

замітки про природні багатства, утворення запасів корисних копалин 

Побужжя та Закарпатської України [13; 22; 28].  

Матеріали особового фонду К.Г. Воблого дають підстави говорити 

про науковця не тільки як економіко-географа, але і як історика. У фонді 

зберігаються рукописи ґрунтовних праць вченого з історії розвитку цукрової 

промисловості в Україні, які були заборонені радянською цензурою [18;19]. 
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У період евакуації вчений був членом Комісії Академії наук УРСР з історії 

Великої Вітчизняної війни (за тодійшьою термінологією) на території 

Україні. Cеред його архівних матеріалів знаходимо записи з історії України, 

у яких він обґрунтовував необхідність вивчати історію свого народу [20], 

також 29 аркушів рукопису праці з історії Національної Академії наук 

України, написаної вченим у 1938 р. [15]. 

Важливі дані про батьків К.Г. Воблого містяться на шпальтах 

періодики. В офіційних друкованих джерелах Полтавської єпархії знаходимо 

інформацію про батька майбутнього вченого священика Григорія Воблого та 

матір – Віру Воблу [166–170]. 

Документи довідкового характеру представлені метричними даними 

та статистичними джерелами (аграрна і промислова статистика, відомості 

фабрик та заводів). Для відомостей про родовід К.Г. Воблого опрацьовані 

метричні книги Катеринославської губернії, знайдені у Державному архіві 

Дніпропетровської області (Ф. 193). Метрика дозволила розширити 

інформацію про діда К.Г. Воблого [100; 101].  

 Кількість статистичних даних невелика, оскільки статистика не була 

основним підґрунтям дослідження і використовувалась для перевірки 

отриманого матеріалу з інших видів джерел. Дисертанткою проаналізовано 

промислову статистику, опублікувану на сторінках галузевої преси «Горно-

заводской листок», «Горно-заводское дело», а також статистичні видання 

окремих організацій.  

У процесі написання дисертації використано надруковані 

фотопортрети академіка та фотографії, пов’язані з роботою в Академії наук, 

які свідчать про інтелектуальне оточення вченого.  

Отже, документальні джерела мають велике значення для вивчення 

наукового доробку К.Г. Воблого. Вони дають підстави доповнити біографію 

вченого та визначити його роль у становленні наукових і освітніх організацій 

України. 
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Важливий комплекс особового фонду вченого складають наративи. 

Вони, на відміну від інших джерел, передають колорит часу. Відомий 

польський історик ХХ ст. Єжи Топольський зазначив: «Відомості, отримані 

із джерел, служать не для обґрунтування  якоїсь однієї істини, а для кращої 

аргументації, що поліпшує нашу обізнаність з минулим» [287, c. 343]. 

Цінність оповідних джерел зумовлюється особливостями їхнього 

походження, оскільки вони належать конкретному автору, а відтак 

відображають безпосереднє сприйняття ним навколишнього світу, 

історичних подій і явищ [215, c.93]. У сучасній джерелознавчій літературі не 

існує чітко розробленої систематизації наративних джерел. Виходячи з теми 

дисертації, найбільш доцільною вважаємо систематизацію, запропоновану 

джерелознавцями Степаном Арсентійовичем Макарчуком та Іриною 

Нінелівною Войцехівською, які поділяють мемуари на спогади, 

автобіографії, щоденники, епістолярій та літературні записи [197; 235]. 

Специфіка оповідних джерел полягає в тому, що вони не мають усталеної 

форми і структури, через що іноді важко визначити їх видові ознаки. Майже 

всі наративи, використані в роботі, відображають історичні явища через 

призму особистих спостережень авторів спогадів чи листів.  

Найбільш цінними для нас є неопубліковані автобіографічні мемуари 

К.Г. Воблого (автобіографії, записні книжки та щоденник вченого), оскільки 

вони досить змістовні, містять великий масив біографічної, генеалогічної, та 

іншої інформації з життя автора. В ІР НБУВ НАНУ у фонді вченого зберігся 

рукопис автобіографії вченого обсягом 17 сторінок та їх машинописні 

скорочені копії [9 – 12]. Автобіографічні тексти написані російською мовою, 

мають вільну форму викладу матеріалу. Жодної оцінки подій, тільки опис 

життя, в якому увага акцентується на наукових досягненнях автора. Вчений 

відтворює події дитинства та юності,  а також обставини формування його як 

особистості. У спогадах міститься важлива інформація про його оточення, 

окреслені стосунки вченого з різними представниками наукового середовища 

Києва початку ХХ ст. Оскільки  автобіографії були написані вченим у 
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радянські часи, в умовах ідеологічного тиску та цензури, що накладали свій 

відбиток на зміст мемуарів, вони потребують критичного підходу.  

У фонді академіка зберігаються також щоденникові записи періоду 

евакуації, а саме – з 22 серпня 1942 р. по 16 січня 1943 р. Записи зроблено у 

звичайному зошиті в лінійку на 11 аркушах, з закресленнями та 

скороченнями. Перший та останній аркуші відсутні. Незважаючи на певну 

змістовну фрагментарність, щоденник є цікавим історичним джерелом для 

відтворення життя вченого. Він висвітлює співпрацю К.Г. Воблого з іншими 

науковцями. Зокрема, з щоденника видно, як вченому вдалося організувати в 

евакуації повноцінну науково-дослідну роботу. Так, К. Г. Воблий надавав 

важливого значення організації конференцій з питань відновлення народного 

господарства, під його керівництвом розроблялися проекти відбудови 

визволених районів України. Велику увагу він приділяв питанням підготовки 

наукових кадрів та їх професійному зростанню. У щоденнику трапляються і 

записи автора на побутові теми, як-от: про перепустки на харчування для 

своєї дружини Раїси Гур’ївни та невістки Ольги Федорівни, про відсутність 

електроенергії, про талони на взуття тощо. Ці свідчення також важливі для 

об’єктивного сприйняття життя того часу [43]. 

У фонді академіка знаходимо записник, в якому вчений записував усе, 

що цікавило його в науковому та духовному житті, зокрема літературу,  

необхідну для опрацювання тощо [44]. Виявлено й неопубліковані 

фотографії, використання яких дозволило відновити інтелектуальне та 

родинне оточення вченого [71–74]. 

У фонді К.Г. Воблого є також машинопис його промови з  

«самокритикою своїх наукових праць» [29]. Записи, по суті, є його 

поясненнями  своєї позиції у зв’язку зі звинуваченнями у відстороненні від 

досліджень планового соціалістичного будівництва. 

Вивчаючи особові папери К.Г. Воблого, знаходимо уривки з творів 

українських письменників з описами природи України, зошити з нотатками  з 

різних джерел про творчість вчених та письменників [33; 34; 36]. Наявні 
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також виписки з наукових робіт відомих вчених, зокрема: академіка Дмитра 

Івановича Яворницького «Топографический очерк Запорожья» та академіка 

Станіслава Густавовича Струміліна «Проблема промышленного капитала в 

СССР», які дають більш повне уявлення про евристичну та наукову роботу 

Костянтина Григоровича [35; 37]. 

 Неопублікована епістолярна спадщина К.Г. Воблого складає досить 

об’ємний масив службового та приватного листування. У фонді вченого 

зберігається ділове листування з науковими установами і закладами, яке 

представлене листами, телеграмами та повідомленнями. Наприклад, у листі, 

надісланому від Республіканської партійної школи при ЦК КП(б)У 16 лютого 

1946 р., повідомлялося, що К.Г. Воблому пропонували очолити кафедру 

Вищої партійної школи [48]. Зберігається лист до вченого від Українського 

товариства культурного зв’язку з закордоном з проханням написати статті 

про Київ [49; 50]. Наявні також листи від редакції видавництва «Українська 

радянська енциклопедія», журналів «Советская педагогика» та «За техніку» 

[46; 47]. Ділове листування висвітлює співпрацю вченого з різними 

науковими установами, редакціями часописів та видавництв. 

 В особовому фонді К.Г. Воблого зберігаються листи від відомих 

економістів Петра Івановича Лященка та Михайла Васильовича Птухи, 

економіко-географів Павла Григоровича Ожевського та Антіна Степановича 

Синявського, істориків Миколи Неоновича Петровського та Володимира 

Івановича Пічети [56– 58; 61–67]. Виявлені та проаналізовані фронтові листи 

його учнів Якова Григоровича Фейгіна та Ізраїля Феліксовича Мукомеля [59–

60; 69–70]. Значну частину становить листування з літературознавцями та 

поетами Володимиром Валер’яновичем Даниловим, Петром Григоровичем 

Тичиною та Миколою Платоновичем Бажаном [51–55; 68]. Завдяки 

приватному епістолярію вдалося виявити однодумців академіка, визначити 

коло інтересів української інтелігенції в оточенні Костянтина Григоровича. У 

фонді вченого зберігається також значна кількість офіційних телеграм та 
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приватних листів, адресованних його дружині Раїсі Гур’ївні з приводу смерті 

К.Г. Воблого. 

З метою отримання додаткової інформації щодо соціокультурного 

оточення К.Г. Воблого дисертантка залучила епістоліярій ще двох особових 

фондів, які зберігаються в ІР НБУВ НАНУ, а саме: листи з фондів 

літературознавця Володимира Валер’яновича Данилова (Ф. 53) та академіка 

Агатангела Юхимовича Кримського (Ф.1). У фонді В. В. Данилова 

збереглося 17 листів  академіка К.Г. Воблого, написаних упродовж 1942–

1946 років [75–91]. В епістолярії йдеться про наукові питання, плани та 

перспективи на майбутнє. Завдяки листам вдалося відтворити деякі факти 

біографії К.Г. Воблого періоду евакуації та повоєнних років. Три листи, що 

збереглися у фонді неодмінного секретаря Академії наук А.Ю. Кримського, 

висвітлюють наполегливу працю вчених з організації академічних 

досліджень в Україні [1–3]. Вони були частково опубліковані [179]. 

Опубліковані також листи К.Г. Воблого до академіка Володимира 

Івановича Вернадського, завдяки яким стало можливим відтворити 

кримський період життя К.Г. Воблого. Ці листи свідчать про дружбу та 

наукову співпрацю вчених [178]. 

В процесі роботи над дослідженням опрацьований особовий фонд 

професора Київської духовної академії Федора Івановича Титова ІР НБУВ 

(Ф. 175), у якому зберігаються рукописи К.Г. Воблого, а саме: анкета і 

бібліографія праць, подані до біографічного словника випускників Духовної 

академії [92]. Ці матерали доводять, що, не займаючись духовною 

діяльністю, вчений підтримував контакти з духовенством. 

Важливим джерелом для відтворення біографії вченого, особливо 

його стосунків з іншими людьми, про що не говорять офіційні документи, є 

мемуари сучасників К.Г. Воблого. Щоб зрозуміти, які риси характеру мав 

вчений як людина, до аналізу залучено опубліковані спогади та щоденники 

його сучасників, зокрема академіків Володимира Івановича Вернадського і 

Миколи Прокоповича Василенка, професорів Наталії Дмитрівни Полонської-
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Василенко і Сергія Олександровича Єфремова [174; 175; 181; 

182]. Безперечно, ці джерела є суб’єктивними, тому для перевірки вміщеної в 

них інформації доводилося зіставляти з іншими джерелами.  

Серед інших опублікованих матеріалів, які містять достатньо 

інформації про біографію вченого, виокремимо виданий «Щоденник» 

В.І. Вернадського. У ньому знаходимо відомості, що після встановлення  

радянської влади в Криму почалися арешти викладачів Таврійського 

університету, серед яких був і К.Г. Воблий [177]. 

Особливо цінними для дисертаційного дослідження є спогади 

професора Н.Д. Полонської-Василенко, оскільки в них охоплено період 

трагічних подій 20–30-х рр. ХХ ст. в Академії наук [182]. 

У щоденнику репресованого за процесом Спілки визволення України 

С.О. Єфремова чітко зафіксовано, що радянський уряд чимраз більше звертав 

увагу на діяльність учених та перевіряв їх на лояльність до владних структур 

[181]. 

Задяки наративним джерелам вдалося дізнатися про особливості  

характеру К.Г. Воблого, з’ясувати маловідомі факти його життя, дослідити 

наукові та громадські плани вченого. 

Отже, вивчення та використання широкого комплексу архівних та 

опублікованих джерел дозволило розв’язати поставлені у дисертації завдання 

й відтворити життєвий шлях та наукову діяльність К.Г. Воблого. Джерельна 

база дозволила реконструювати окремі періоди його біографії, пов’язані з 

науковою діяльністю в Академії наук; відтворити кримський період життя 

академіка, раніше замовчуваний у публікаціях про вченого. Проте через 

відсутність достовірних архівних джерел нез’ясованим залишається питання 

про родовід вченого, долю його матері, братів та сестри. 
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1.3. Методологічні засади та методичний інструментарій 

дослідження 

 

Поставлені мета і завдання дисертаційної роботи обумовили вибір і 

використання принципів і методів історичного дослідження. Їх комплексне 

використання дозволило проаналізувати біографію та творчу спадщину 

К.Г. Воблого, схарактеризувати внесок академіка у розвиток української  

науки початку ХХ ст. Звернення до досвіду діяльності видатної особистості, 

вивчення її світогляду, моральних принципів дозволяє більш повно 

відтворити і зрозуміти будь-яку історичну подію. 

Важливе значення для дисертації має методологія біографічного 

дослідження. Автор зверталася до наукового доробку Івана Дмитрійовича 

Ковальченка, Бориса Соломоновича Мейлаха, Леоніда Опанасовича 

Зашкільняка, Ярослави Володимирівни Верменич, Лорини Петрівні Рєпіної, 

Віталія Сергійовича Чишка, Інни Михайлівни Старовойтенко, Наталії 

Вікторівни Костенко в яких акцентується увага на теоретико-методологічних 

аспектах біографічного пізнання [191; 209; 217; 223; 238; 272; 284; 297]. 

Загальновідомо, що поняття «біографістика» є широким та змістовним 

за своїм значенням. Біографістика як наукова дисципліна вивчає теорію, 

методологію, методику, історіографію, практику та термінологічний апарат 

історико-біографічних досліджень, джерелознавчі проблеми біографій та 

різноманітні види біографічної продукції [333]. При теоретичній розробці 

принципів написання біографії виокремлюємо її як самостійну наукову 

проблему. Дослідниця інтелектуальної історії, доктор історичних наук 

Л.П. Рєпіна, зазначає, що протягом усього періоду існування біографічний 

жанр пройшов низку етапів розвитку, набуваючи різних історичних форм, 

актуалізуючись або відходячи на другий план, проте ніколи не зникаючи з 

поля зору вчених [272]. Так, провідний науковий співробітник Інституту 

біографічних досліджень НБУВ Світлана Миколаївна Ляшко, зауважила, що 

в 1918 р. Українській академії наук за участі В.І. Вернадського було створено 
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«Постійну комісію для складання словника українських діячів науки, історії, 

мистецтва та громадського руху». Головним завданням Комісії мало стати 

написання біографії вчених за спільної для всіх біогафічних статей 

методикою. У широкому сенсі поняття „наукова біографія“ як біографія 

вченого поширюеться з середини ХХ ст., коли організація наукових 

досліджень мала державницький характер. Такий стан справ значно 

ускладнював вирішення завдань історичного синтезу в дослідженні біографії 

вчених, визначенні індивідуального, особливого у людині науки, залишав 

поза увагою дослідників психологічні, релігійні, духовні, світоглядні 

уявлення та культурні традиції [234, с. 25-47]. Наприклад, доктор 

філологічних наук Б.С. Мейлах у біографічному дослідженні надавав 

важливого значення оточуючому середовищу особистості, значення його 

досліджень для наукової спільноти та суспільства в цілому. За визначенням 

авторитетного історика, спеціаліста з проблем методології наукових 

досліджень Л.О. Зашкільняка «сучасна інтелектуальна історія вимагає нового 

бачення минулого, в якому йдеться насамперед не про „зовнішню історію“ 

об’єктів, а про „внутрішню історію“ суб’єктів, власне про „людську історію”, 

нерозривно пов’язану з нагромадженням і використанням здобутків 

людського генія - інтелекту» [210, с. 32]. 

Для відтворення інтелектуальної біографії К.Г. Воблого, більш 

глибокого пізнання еволюції  його наукових поглядів та особливостей впливу 

на них процесів, що відбувалися в історичній науці та суспільстві загалом в 

дисертації використані загальнонаукові та конкретно-історичні методи 

дослідження.  

Сучасна методологія ґрунтується на загальній теорії наукового 

пізнання, на здобутках досвіду і виступає як синтез теорії й практики   

наукового дослідження. Методологічний інструментарій для дослідження – 

це взаємопов’язаний, органічно цілісний комплекс двох основних 

компонентів: а) принципів (правил) дослідження; б) методів (прийомів, 

способів) пізнання. 
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У роботі над дисертацією автор дотримувалася таких 

загальнонаукових  принципів, як принцип історизму, об’єктивність та 

системність, що є головними ознаками будь-якого історичного дослідження.  

Дослідити життя та діяльність академіка К.Г. Воблого, урахувати всі 

зміни в суспільстві, які відбувалися на початку ХХ ст., дозволяє принцип 

історизму. Він передбачає конкретність вивчення будь-якого процесу, явища, 

ситуації, характерні для відповідного періоду. К.Г. Воблий жив в епоху 

революційних подій. Відповідно до змін у політичному та соціально-

економічному житті держави наукова діяльність вченого змінювала свої 

напрями. Завдяки принципу історизму стає можливим якомога повніше 

реконструювати події та чинники, що вплинули на світогляд майбутнього 

академіка, його наукові інтереси та розвиток економіко-географічної науки 

крізь призму діяльності К.Г. Воблого. 

Загальним і обов’язковим правилом історичного дослідження є 

об’єктивність, що не виключає власного, деякою мірою суб’єктивного 

погляду вченого. Це означає використання усього обсягу історичних джерел, 

спирання на повноту історичних фактів, а також застосуванню оптимальної 

кількості конкретних дослідницьких методів, у тому числі тих, що 

використовуються в інших науках.   

Принцип системності дозволив всебічно розглянути кар’єру 

К.Г. Воблого, зокрема його діяльність під час роботи в Академії наук, де 

вчений одоночасно обіймав кілька посад. Було виділено пріоритетні напрями 

його наукової діяльності, яким надавалося першочергове значення. 

Для розв’язання поставленої мети у дослідженні застосовані методи 

аналізу та синтезу, які використані у діалектичній єдності. У процесі аналізу  

особливостей історичної ситуації  початку ХХ ст. з’ясовано вплив зовнішніх 

чинників на формування та еволюцію поглядів К.Г. Воблого. Метод синтезу 

дозволив узагальнити емпіричну інформацію, отриману з проаналізованих 

джерел і зробити адекватні висновки. 
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Відомо, що загальнонаукові методи найбільш ефективно та адекватно 

можуть працювати лише за умови застосовування конкретно-історичних 

методів. Стосовно цього академік І.Д. Ковальченко зазначав, що взаємодія 

суб’єкта і об’єкта здійснюється найбільш повно за умілого застосування саме 

методів конкретно-історичних [223, с. 215]. У дисертації використано такі 

конкретно-історичні методи: історико-біографічний, історико-генетичний, 

історико-системний, проблемно-хронологічний та метод просопографії. 

Застосування історико-біографічного методу було зумовлено тим, що 

в центрі дослідження знаходиться історія конкретної особи. Цей метод 

дозволив ідентифікувати всі події і явища в житті К. Г. Воблого, простежити 

його долю. На думку відомого вченого В.С. Чишка, історико-біографічні 

дослідження повинні охоплювати не лише біографію особистості як окремий 

вид наукової та художньої творчості, а й усю сукупність біографічних 

джерел, досліджень та різновидову біографічну продукцію. Оскільки 

об’єктом біографістики як науки є особа, діяч в історії як явище в його 

різноманітних зв’язках з суспільством, у сфері біографістики діють закони 

історичної методології, методик та методів пізнання людини як особистості в 

історичному процесі; вони передбачають і залучення до наукового 

дослідження особистості як частини біографістики методик різних наук [297, 

с.6-7]. Тому під біографією розуміємо не традиційне описування 

життєдіяльності людини, а більш широке та глибоке вивчення процесу 

становлення особистості К.Г. Воблого, з’ясування всіх без винятку фактів 

життя вченого, внутрішніх його властивостей та взаємозв’язок із 

суспільством.  

Історико-генетичний метод дозволив вивчити зміни в суспільно-

політичному житті країни, що були характерні для розвитку української 

науки  початку ХХ ст. Професор Віталій Васильович Підгаєцький визначав 

цей метод як такий, що передбачає дослідження певної соціальної системи у 

її розвитку, тобто у динаміці, починаючи з виникнення передумов появи 

системи і закінчуючи її зникненням [257]. Цей метод використаний для 
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вивчення наукової діяльності К.Г. Воблого та пріоритетних напрямів 

економічного розвитку України, якими займався вчений. 

Для з’ясування структури та функціональних зв’язків досліджуваного 

об’єкта залучений також історико-системний метод. Структурний аналіз 

політичної ситуації, здійснений крізь призму наукової діяльності 

К.Г. Воблого, дозволив синтезувати системні елементи, що містяться в 

історичних подіях, які відбувалися в Україні в 30-х рр. ХХ століття. 

Завдяки проблемно-хронологічному методу вдалося структурувати 

досліджуваний історичний матеріал. На думку І.Д. Ковальченка, суть цього 

методу полягає у послідовному розкритті властивостей, функцій і змін 

реальності, що вивчається в послідовному  процесі її історичного руху [223]. 

Проблемно-хронологічний метод забезпечив відтворення подій, що мали 

місце в житті вченого та еволюцію його поглядів.  

На думку сучасної дослідниці І.М. Старовойтенко, історико-

біографічні дослідження покликані відображати живу особистість, а не 

постать, тому в роботі був використаний метод просопографії [284, с. 50-66]. 

Автор переконана, що об’єктом дослідження просопографії є насамперед 

конкретна особа у сукупності всіх її взаємостосунків і виявів. Цей метод 

передбачає роботу з джерелами особового походження: автобіографіями, 

щоденниками, епістолярієм та спогадами. Саме епістолярні джерела дають 

широкий спектр просопрографічної інформації, оскільки приватне 

листування містить унікальну інформацію про К.Г. Воблого, зокрема коло 

його знайомих, захоплення та внутрішній світ. 

Біографістика має розгалужені зв’язки з суспільно-політичними та 

гуманітарними науками, тому дослідження ґрунтується також на 

використанні низки міждисциплінарних методів: контент-аналізу, 

хорологічного, районування й генералізації. 

Метод контент-аналізу – метод вивчення текстової інформації, що 

полягає в її статистичній обробці та переведенні в кількісні показники. Як 

зазначає сучасна дослідниця Н.В. Костенко, контент-аналіз також дає 
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можливість зробити висновки щодо історичних обставин, у яких створювався 

документ, його справжніх мотивів, дозволяє перевірити надійність та 

достовірність документа [228]. Застосування цього методу сприяло 

визначенню кількісної та якісної характеристики наукових праць ученого. 

З’ясовано, що спадщина вченого складає близько 480 опублікованих 

наукових праць та архівних матеріалів, з них понад 200 присвячено 

економіко-географічним питанням (див. додаток В). Наукові напрацювання 

К.Г. Воблого стали міцним фундаментом для формування української 

економіко-географічної школи. 

Хорологічний (просторовий) метод знаходить вияв в сучасних 

краєзнавчих дослідженнях і передбачає єдність взаємодії природи, людини та 

її діяльності в межах певного регіону. Цей метод дозволив з’ясувати, а відтак 

оцінити роль «місцевого фактору», «локального відображення» в загальному 

історичному процесі [253]. 

У дисертації також застосовувалися й методи, що використовуються в 

географічних науках, зокрема, методи районування й генералізації. 

Залучення цих методів дозволило простежити пріоритетні напрями 

досліджень у краєзнавстві 20 – 30-х рр. ХХ ст. На думку дослідниці проблем 

історичної регіоналістики України, доктора історичних наук Я.В. Верменич, 

дослідження, пов’язані з розвитком регіоналістики та краєзнавства першої 

половини ХХ ст., необхідно розглядати в контексті інтеграції  природничих 

та суспільних наук [192]. Використання географічних методів дало 

можливість наочно виявити економічні райони України та з’ясувати 

взаємозв’язок окремих регіонів у соціально-економічному аспекті розвитку. 

Розкриваючи наукову діяльність К.Г. Воблого, пояснено вживання 

термінів «економічна історія», «народне господарство», «економічна 

географія» та «краєзнавство». 

Відомо, що економічна історія – це гуманітарна дисципліна, що 

вивчає історію господарської діяльності окремих країн, регіонів, людства в 

цілому. Знання, які продукує економічна історія, при подальшому їх 
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осмисленні в межах економічних наук із залученням соціологічних та 

історичних теорій дають змогу виявити певні генетичні залежності та 

історичні закономірності в економічному житті держави і народів [317, с. 22].  

Варто зупинитися на тлумаченні понять «народне господарство» та 

«економічна географія», оскільки вони часто зустрічаються в працях 

К.Г. Воблого. У радянській історіографії широко розповсюдженим був 

термін «народне господарство», який використовувався для позначення 

сукупності галузей матеріального виробництва та невиробничої сфери з 

такими взаємопов’язаними елементами: виробництво, трудові ресурси, 

невиробнича сфера, природні ресурси. Характеризувалося високим рівнем 

господарської освоєності території, урбанізації, розвинутими галузями 

матеріального виробництва і потужним науково-технічним потенціалом [332, 

с. 276-277]. Об’єктом «економічної географії» є структура народного 

господарства в її історичному функціонуванні та розвитку в різних 

суспільно-економічних формаціях і різних рівнях – локальному (місцевому), 

національному, міжнаціональному, глобальному, де найважливішими 

елементами цієї структури виступають економічні райони. Економічна 

географія розглядає географічне середовище, в якому живе людина, як  сферу 

взаємодії суспільства та природи [323, с. 196-197]. 

«Краєзнавством» традиційно називають комплексне дослідження під 

кутом зору історії, географії, природничих наук, етнографії, економіки 

народного господарства переважно силами ентузіастів і професійних 

науковців відносно невеликої території (регіону) – міста, села, району та 

області. Краєзнавство досліджує як історію того чи іншого краю або 

окремого населеного пункту, так і історію вулиць, фабрик, заводів, різних 

форм організації сільськогосподарського виробництва [326, с. 280-281]. У 

дисертації цей термін вживається саме в такому розумінні. 

 Зазначені методи уможливили врахування зовнішніх та внутрішніх 

чинників, що сприяли формуванню наукових поглядів К.Г. Воблого, 

окресленню його внеску в розвиток економічної історії, економічної 
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географії та краєзнавства, а також відтворення суспільно-політичної ситуації, 

яка визначила життєві пріоритети та наукову діяльність вченого. 

Таким чином, наявна історіографія дозволила нам виокремити три  

періоди наукової розробки досліджуваної проблеми: а) енциклопедичні 

відомості, біографічні статті та відгуки на праці вченого першої половини 

ХХ ст.; б)  висвітлення життя і творчості К.Г. Воблого в академічних 

виданнях 60-х – 80-х рр. ХХ ст.; в) сучасні дослідження українських вчених 

про життя та наукову спадщину академіка. Кожен з цих напрямів має свої 

характерні риси та особливості залежно від історичних умов. Як у перших 

рецензіях на твори вченого, так і в спеціальних розвідках науковий доробок 

академіка оцінювався позитивно. Попри окремі зауваження, що стосувалися 

переважно перших праць, науковці відзначали широкий діапазон інтересів 

вченого, новаторські методи дослідження та академізм наукових творів. Утім 

на сьогодні не створено ґрунтовного історико-біографічного дослідження, 

яке б відображало історичну та краєзнавчу діяльність Костянтина 

Григоровича. Наявні лише огляди найвідоміших праць академіка або 

фрагментарний аналіз окремих напрямів його діяльності. Поза увагою вчених 

залишилася рукописна спадщина, зокрема його мемуари та епістолярій. 

Відсутні також наукові дослідження, які б висвітлювали педагогічну та 

наукову діяльність вченого на тлі складної суспільно-політичної ситуації 

першої третині ХХ ст.  

Для досягнення мети дослідження проаналізовано низку архівних та 

опублікованих джерел. Значне місце посіла офіційно-діловодна 

документація наукових та освітніх установ, у яких він працював, що 

дозволили ввести до наукового обігу маловідомі біографічні аспекти його 

життєпису.  

Важливий комплекс склали наративні джерела: автобіографії, 

епістолярій, спогади та щоденники представників української еліти першої 

половини ХХ ст. Доведено, що в цілому використані джерела є 

автентичними, вірогідними та репрезентативними. Збір та аналіз 
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опублікованих і неопублікованих джерел, що зберігаються в різних архівних 

установах та особових фондах, сприяв вивченню діяльності К.Г. Воблого як 

історика та краєзнавця. 

 Сучасна система наукових методів досліджень дала можливість 

досягти поставленої мети і реалізувати завдання дисертаційні. Поєднання 

різних методів на основі історизму, об’єктивності та системності дозволили 

отримати максимальну інформацію про академіка К. Г. Воблого, а також 

визначити основні етапи його життя та діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

РОЗДІЛ 2. Становлення особистості та визначення наукових 

інтересів  

 

Життя і творчість Костянтина Григоровича Воблого можна умовно 

поділити на три основні етапи. Кожен з етапів його біографії по-своєму 

особливий, неповторний та цікавий. Перший етап охоплює його дитячі та 

студентські роки (1876–1904), протягом яких майбутній науковець здобував 

освіту в Полтаві, Дерпті, Варшаві та визначався з напрямами своїх наукових 

досліджень. Упродовж другого етапу – з 1905 по 1919 рр. – К.Г. Воблий 

формувався як університетський викладач, тоді відбувся захист його 

докторської дисертації, вченого обрано академіком УАН. Протягом третього 

етапу – 1920–1947 рр. – вчений вже був визнаним педагогом, авторитетним 

фахівцем у галузі економічної географії та краєзнавства, організатором науки 

в системі УАН, започаткувавши економіко-географічну наукову школу. 

Запропонована періодизація досить умовна, бо в рамках кожного етапу 

можна виокремити періоди з характерними ознаками. 

 

2.1. Формування особистості та  світогляду вченого 

 

Для розуміння процесу формування світогляду відомого вченого, 

зупинимося на деяких фактах його біографії. Костянтин Григорович 

Воблий народився в козацькому містечку Царичанка Кобеляцького повіту 

Полтавської губернії (нині в межах Дніпропетровської області) 

15 (27 за н. ст.) травня 1876 р. в родині сільського священика Григорія 

Воблого. Установити родовід вченого поки що не вдалося, оскільки в 

радянські часи генеалогічні дослідження не схвалювалися, іноді були й 

небезпечними. До козацько-старшинської родини він не належав, а поширені 

загалом в Україні домашні архіви для соціальної категорії духовенства 

нижчого рангу не характерні. 
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В особовому фонді академіка збереглося кілька варіантів 

автобіографій К.Г. Воблого, написаних ним за радянських часів. Утім, ці 

автобіографії майже не утримують в собі відомостей про його родовід та 

родинне коло, що не вимагає пояснень, зважаючи на ставлення до церкви 

нової влади в радянський час. 

Батько вченого Григорій Воблий (по-батькові у церковному 

діловодстві не зазначали) у 1867 р. після закінчення Полтавської духовної 

семінарії був рукоположений у священики Архангело-Михайлівської церкви 

містечка Царичанки. Виконував свої обов’язки досить відповідально. У 

«Полтавських єпархіальних відомостях» Григорію Воблому опубліковані 

вдячність та схвалення від Єпархіального керівництва [166, с. 739; 167, с. 52]. 

16 листопада 1877 р. Григорія Воблого було переведено до Архангело-

Михайлівської церкви містечка Маячки. У тому ж році 8 грудня Григорій 

Воблий помер [168, с. 73]. 

Про матір ученого Віру Воблу також обмаль відомостей. В офіційних 

друкованих джерелах Полтавської  єпархії знаходимо свідчення, що вдова 

священика Віра Вобла, отримувала допомогу на малолітніх дітей з 1879 до 

1884 рр. у містечку Маячка, а з 1885 до 1889 рр. – у Царичанці. Маємо дані, 

що у 1879 р. у неї було четверо дітей, а у 1884 р. допомогу було призначено 

вже на трьох дітей [170, с. 238]. Значить, або старший із дітей досягнув 

повноліття, або помер. Скоріше, тут маємо другий варіант, адже у мемуарах 

вчений писав про смерть брата у маленькому віці. За браком достовірних 

джерел на сьогодні невідома доля його братів чи сестер. Залишившись 

вдовою, Віра Вобла з дітьми переселилася у Царичанку до батьківського 

дому, тобто до діда  Костянтина Григоровича по лінії матері – священика 

Петра Ващинського.  

У виданннях Полтавської єпархії зазначено, що Петро Ващинський 

закінчив духовну семінарію у 1847 р., а через два роки відбулося його 

рукоположення у священики,  він був одружений та володів 28 ½ дес. землі 

[172]. 
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У Державному архіві Дніпропетровської області збереглися метричні 

книги Успенської церкви Царичанки Кобеляцького повіту, де знаходимо 

відомості про священика Петра Ващинського. За даними метрики можемо 

припустити, що священиком у Царичанці дід К.Г. Воблого працював аж до 

самої старості, точніше до квітня 1904 р. [100; 101]. П. Ващинський був 

знавцем і збирачем народних прикмет, вірувань та шанував природу. У 

1905 р. відомий  полтавський історик та етнограф Лев Васильович Падалка 

опублікував працю «Що сказало населення Полтавської губернії про свій 

старий побут». Принагідно зауважимо, що серед 192 респондентів жителів 

губернії, був і дід К. Г. Воблого. Так, на думку П. Ващинського, мова та 

культурна сфера царичанців змінювалися з поширенням грамотності серед 

селян  та тісним зв’язком з Катеринославом [289, с.76-79]. 

Саме священик Петро Ващинський мав великий вплив на виховання 

К.Г. Воблого. У свого діда майбутній академік провів свої дитячі роки. 

Матеріально йому допомагали два дядьки по батькові – обидва земські 

лікарі: Андрій Васильович та Михайло Васильович. Початкову освіту 

майбутній академік отримав у сільській церковно-парафіяльній школі при  

царичанській Успенській церкві.  

У мемуарах академік писав: «У дитинстві захоплювався річкою 

Оріллю, проводив дні на її берегах, покритих невеликими перелісками між 

Царичанкою і Китайгородом. Купаючись в річці та катаючись на човні 

проводив літні дні з сільськими хлопцями. Тут були закладені любов до 

природи, розуміння краси, принади українського ландшафту, вміння 

спостерігати за явищами природи, любов до світу пернатих та тварин. З 

ранньої весни до пізньої осені бігав босоніж (взуття було занадто дорогим)» 

[12, арк. 1]. Як свідчать записи К.Г. Воблого, у 1884 р. мати відвезла його до 

Полтави і віддала на навчання до Полтавського духовного училища, де вже 

навчався його старший брат. 

Дещо з історії духовних навчальних закладів Полтавщини знаходимо 

в статтях істориків  початку ХХ ст. І.Ф. Павловського та В.О. Бучневича. 
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Духовне училище було відкрите 7 (16) січня 1818 р., воно готувало 

служителів нижчого рангу для Полтавської єпархії. Викладалися в училищі 

закон божий, катехізис, російська, латинська і грецька мови, російська 

історія, природознавство, географія, арифметика, співи, чистописання, 

малювання [189; 254]. 

Про роки навчання в училищі також збереглося мало відомостей. 

Костянтин Григорович писав у спогадах, що життя в училищі для нього, 

сором’язливого та тихого хлопця, було нелегким. Невгамовна жага знань та 

прекрасна пам’ять  дозволили йому легко справлятися з уроками. Він почав 

цікавитися історією, географією та математикою, самостійно, 

використовуючи атлас вивчив притоки маловідомих рік [12]. 

Після закінчення училища Костянтин Григорович вступив до 

Полтавської духовної семінарії, оскільки діти священиків найчастіше 

здобували освіту в духовних навчальних закладах. Полтавська духовна 

семінарія була заснована 1738 р. єпископом Переяславським Київської 

митрополії  Арсенієм у Переяславі, а в 1862 р. переведена до Полтави. У ній 

викладалися закон божий, катехізис, російська, латинська, грецька, 

французька мови, російська та загальна історія, природознавство, історія 

літератури, гомілетика, літургіка, логіка, психологія, географія, філософія, 

математика, фізика, словесність, співи, чистописання та малювання [254]. 

 У семінарії, як і в училищі, К.Г. Воблий навчався за казенний кошт. 

Під час навчання у семінарії він почав працювати над своєю самоосвітою, 

вивчати французьку та німецьку мови. Читав роботи з філософії  

(Віндельбана, Фішера) психології та соціології (Спенсера, Бохса, Дрекера). 

Навколо нього утворилася група товаришів, які мріяли про вступ до вищої 

світської школи. В архівних матеріалах академіка записано: «В ці ж роки 

почав планувати свої заняття. Приводом до цього послужило моє слабке 

здоров’я, хвороби братів, що померли в юному віці. Любив багато читати, 

для того, щоб не підірвати цим читанням здоров’я, робив перерви після 3-4 

годин занять, займався спортом (ковзани, велосипед та ін.). Зазвичай, 
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розподіляв заняття по годинах: одну годину на іноземну мову, другу годину 

на читання філософської літератури, третю годину на письмо. Маючи 

чудовий голос, співав у хорі» [12, арк. 3 зв. - 4]. Саме тоді закладалися 

основи його майбутніх професійних навичок, зокрема  напрацювання власної 

системи і техніки науково-дослідної роботи.  

К.Г. Воблий як один із кращих випускників по закінченню семінарії у 

1896 р. був направлений до Київської духовної академії. Юнака зачарував 

Київ, в перервах між вступними іспитами він ходив містом, вивчаючи його 

історичні пам’ятки. Навчаючись в Київській духовній академії, К.Г. Воблий 

бував у доктора медицини П.І. Морозова, де влаштовувались музичні вечори. 

Вчений згадував, що знайомство з цією висококультурною людиною, родина  

якої розмовляла німецькою та англійською мовами, дало позитивний вплив 

на його виховання. Завдяки П.І. Морозову він знайомиться з філософом, 

професором Київського університету Cв. Володимира Г.І. Челпановим, у 

будинку якого збирались філософи-екзистенціоналісти, зокрема М. Бердяєв 

та Л. Шестов. Спілкування з ними розширило світогляд К.Г. Воблого. Він 

став мріяти про навчання в університеті. Для з’ясування деяких питань 

морального виховання він звертається до вчень представників німецької 

філософії, зокрема І. Канта та Й. Фіхте. Саме тоді майбутній академік 

опублікував свою першу наукову працю з історії педагогіки «Проблема 

виховання за Кантом». На думку К.Г. Воблого, виховання молодого 

покоління не повинно обмежуватись тільки розвитком розумових здібностей, 

а необхідно зосередитись на моральному вихованні: «Ми всі зусилля 

напрявляємо на розвиток і збагачення розуму і абсолютно нехтуємо 

вихованням волі, виробленням характеру, пробудженням свідомості у тих, 

хто завтра будуть надані самим собі і які, в своїй особі будуть висловлювати 

громадську думку. Виховання повинно приготувати молоде покоління у 

вільній і самостійного життя» [135, с. 9]. За І. Кантом, виховання це: по-

перше, дисципліна; по-друге, культура; по-третє, поміркованість; по-

четверте, моральність. К.Г. Воблий критично ставиться до того, що в 
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педагогічних працях філософа під час виховання повинні бути відсутні такі 

почуття, як: симпатія, любов, співчуття та ін. Костянтин Григорович вважав, 

що у вихованні недостатньо тільки одного обов’язку, або тільки одних 

почуттів. Повинно бути єднання обов’язку та любові. «Обов’язок, як мета і 

регулятор, любов, як двигун та діюча сила» – писав вчений [135, c.61]. 

Під час навчання в Духовній академії К.Г. Воблий продовжував 

займатися самоосвітою, зосередившись на вивченні іноземних мов та історії. 

Навчаючись на 4 курсі академії, він опублікував в харківському журналі 

«Вера и разум» переклад богословського твору – «Приготовление древнего 

мира к принятию христианства», за що отримав 200 крб., проте схоластична 

наука не цікавила К.Г. Воблого. Всі свої сили майбутній академік віддавав на  

штудіювання історії філософії та політичної економії [ 258; с.9].  

Маючи велике прагнення отримати світську освіту, К.Г. Воблий тим 

не менше, не покинув навчання в Духовній академії, як у той час багато її 

студентів. Свої мотиви з цього приводу він ніде не оприлюднював. Хіба що 

можемо припустити роль в цьому факті матеріальних чинників. 

Закінчивши у 1900 р. Київську духовну академію зі званням 

кандидата богослов’я, К.Г. Воблий вирішив таки вступити до університету, 

для вивчення економічних дисциплін. У мемуарах вчений писав, що бідність 

і нужденність у молодості, тяжка робота за існування – все це привернуло 

його увагу до стану розвитку продуктивних сил і розвитку виробництва в 

країні [12]. 

У той час диплом випускника духовного навчального закладу 

дозволяв вчитися лише в двох університетах Російської імперії – 

Дерптському і Томському. Юнак звернувся до міністра народної освіти 

М.П. Боголєпова з клопотанням про дозвіл вступити до Київського 

університету, але його клопотання було відхилено. У 1900 р. К. Воблий став 

студентом юридичного факультету Дерптського (нині – Тартуського) 

університету. Зауважимо, що економічні науки тоді вивчалися на 

юридичному факультеті.  
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Заснований ще у 1802 р. Дерптський університет за своїм 

професорсько-викладацьким складом вигідно відрізнявся від всіх інших 

університетів Російської імперії. Через багато років, ставши знаним вченим, 

К.Г. Воблий з повагою згадував професора історії руського права 

М. Дьяконова та ректора університету Є. Пассека – фахівця в галузі 

римського права.  

Перший курс навчання видався матеріально важким для студента 

Костянтина Воблого. Не маючи змоги знайти підробітку, він винаймав 

маленьку холодну комірчину на горищі, жив надголодь. Можливостей для 

заробітку коштів на своє утримання в Дерпті він знайти не міг. З метою 

покращення матеріального стану, він почав клопотатися про переведення до 

Варшавського університету на другий курс юридичного факультету, до якого 

і був прийнятий у 1901 р. Очоював університет ординарний професор, доктор 

мовознавства Григорій Костянтинович Ульянов. В той час Варшавський 

університет мав чотири факультети: історіко-філологічний, фізико-

математичний, юридичний та медичний. Деканом юридичного факульльтету 

був заслужений професор, магістр цивільного права Федір Федорович Зігель. 

На факультеті викладали такі предмети: енциклопедію юридичних і 

політичних наук (доцент Ф.В. Тарановський), історію російського права 

(заслужений ординарний професор Ф.І. Леонтович, історію слов’янських 

законодавств (заслужений професор Ф.Ф. Зігель), римське право (заслужений 

професор Ф.М. Дидинський), державне право (ординарний професор 

В.Н. Александренко та в.о. доцента О.В. Горбунов), цивільне право 

(екстраординарний професор А.Г. Гусаков), цивільний судоустрій і 

судочинство (ординарний професор Д.І. Азаревич), кримінальне право 

(екстраординарний професор В.В. Єсипов), кримінальний судоустрій і 

судочинство (доцент Г.В. Демченко), поліцейське право (в.о. доцента 

О.В. Горбунов); фінансове право (екстраординарний професор Ф.К. Горб-

Ромашкевич), міжнародне право (ординарний професор 

В.Н. Александренко), політичну економіку і статистику (ординарний 
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професор Г.Ф. Симоненко), торгове та вексельне право (ординарний 

професор Д.І. Азаревич) [250. с.10-12]. 

У Варшаві студент К. Воблий підробляв написанням статей, заміток, 

рецензій у різні видання, як-от: «Журнал Міністерства народної освіти», 

«Народне господарство», «Вісник фінансів», «Вісник Європи» тощо. 

Нагадаємо, здібний 25-річний студент вже мав одну вищу освіту, до того ж 

був мотивований необхідністю заробітку. 

Одночасно він почав готуватися до наукової роботи, він читав 

оригінальні твори економістів різних шкіл і напрямів, багато часу проводив в 

університетській бібліотеці. Навчаючись на третьому курсі, К. Воблий 

захопився політичною економією та статистикою. У 1903 р. він написав 

конкурсний твір «Заатлантична еміграція, її причини і наслідки», за який 

отримав Золоту медаль, від організаторів конкурсу – Ради Варшавського 

університету. К.Г. Воблий проаналізував еміграційну політику та 

законодавство іноземних країн, визначив три напрями міграційного руху: 

Сполучені Штати Америки, Південна Америка та Австралія. Зазначивши, що 

географічним центром еміграції були США, серед причин притоку мігрантів 

вчений називав кліматичні умови, промисловий розвиток, державний 

благоустрій, посилений попит на працю та високий рівень культури. Серед 

основних чинників соціального та політичного характеру молодий дослідник, 

вважав виконання війського обов’язку та велику концентрацію 

працездатного населення, особливо безземельних й малоземельних селян 

[110]. При характеристиці міграційних процесів, крім даних чисельності 

емігрантів, вченим досліджено статево-вікову, етнічну та професійно-

кваліфікаційну структури переселенців. К.Г. Воблий дійшов висновку, що до 

міграційного переміщення вдавалося активне та працездатне населення, 

переважно чоловічої статі, що мало негативні наслідки економічного, 

демографічного та духовного характеру. 

Підсумки досліджень вченого не втратили своєї актуальності до цього 

часу, а окремі його твердження сьогодні набули більшої актуальності ніж у 
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період написання. Публікації К.Г. Воблого були настільки кваліфіковано 

написані, що їх помітив головний редактор Варшавського статистичного 

комітету професор Григорій Федорович Симоненко (1838-1905), фахівець в 

галузі політичної економії та статистики. Найбільша його заслуга полягала у 

сукупності таких якостей як талант педагога та науковця. Цей знаний вчений 

запропонував студенту долучитися до редагування «Праць Варшавського 

статистичного комітету», завдяки чому молодий дослідник мав доступ до 

архівних джерел з історії польської промисловості.  

У 1904 р. К. Воблий закінчив юридичний факультет Варшавського 

університету зі званням кандидата права [38]. Професор Г.Ф. Симоненко 

запропонував йому залишитись при кафедрі політичної економії та 

статистики для підготовки до професорського звання. Наступного року його 

науковий керівник Г.Ф. Симоненко помер. У своїх спогадах К.Г. Воблий 

завдячував професору своєю працею в редакції статистичного збірника та 

вважав, що саме Григорій Федорович вирішальним чином вплинув на 

формування його наукового світогляду. К.Г. Воблий опублікував некролог, в 

якому значну увагу приділив діяльності вченого на посаді головного 

редактора «Праць Варшавського статистичного комітету» [131]. 

У матеріалах з історії Імператорського Варшавського університету у 

біографічному нарисі, присвяченому професору Г.Ф. Симоненко зазначено, 

що К.Г. Воблий був найближчим його учнем [207, с. 21-34]. 

К.Г. Воблому довелося без порадника і підтримки самостійно 

готуватися до магістерських іспитів. Крім цього, коли він звернувся до 

професорів суміжних наук з приводу складання іспитів, то йому було 

відмовлено. Завідувач кафедри економічної політики, доцент О.В. Горбунов 

не схвалив затвердженої факультетом програми, за якою працював 

К. Воблий, а також відповів, що не бачить потреби в нових кадрах. Завідувач 

кафедри фінансового права професор Ф.К. Горб-Ромашкевич також заявив, 

що взагалі молодий науковець відстав від політичної економії і якщо 

юридичний факультет дасть йому дозвіл на складання іспитів, то він, як 
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завідувач кафедри, попросить у керівництва факультету два роки на 

підготовку до іспитів. Тож Костянтин Воблий був змушений переїхати до 

Києва. 

Принагідно зауважимо, що на останьому курсі навчання К.Г. Воблий 

одружився. У своїх спогадах він писав, що дружина Раїса Гур’ївна багато 

допомагала йому в роботі, створюючи домашній затишок та забезпечуючи 

спокійні, сприятливі умови для наукової роботи [12, арк. 17]. У Варшаві 9 

квітня 1905 р. у подружжя народився син Вадим. 

Отже, на формування світогляду К.Г. Воблого великий вплив мав дід 

по материнській лінії – священик Петро Ващинський. Звичаї українського 

народу стали також, очевидно, підґрунтям формування особистості. 

Становлення наукових поглядів К.Г. Воблого розпочалося ще під час 

навчання у Полтавській духовній семінарії, згодом культурні осередки Києва 

розширили його світогляд, вирішальний вплив на науковця справив 

професор Г.Ф. Симоненко. Перші наукові праці К.Г. Воблого засвідчили, що 

в українській науці з’явився молодий перспективний дослідник, який шукав у 

ній власних шляхів. 

 

 

2.2. Початок наукового та педагогічного шляху 

 

Упродовж другого етапу життєвого шляху (1905–1919) К.Г. Воблий 

працював викладачем у київських вищих навчальних закладах. Саме в цей 

період і визначаються напрями його наукових досліджень. 

1905 р. молодий вчений звернувся до Університету Св. Володимира 

(зараз – Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 

зокрема до завідувача кафедри політичної економії професора Володимира 

Яковича Желєзнова (1869–1933) та професора кафедри фінансового права 

Миколи Петровича Яснопольського (1846–1920) з приводу складання 

магістерських іспитів.  
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Оскільки кафедра політичної економії входила до складу юридичного 

факультету, програму для К.Г. Воблого було ухвалено цим факультетом 

університету, і він того ж року успішно склав магістерські іспити та у 

відповідності з правилами часу прочитав дві вступні лекції. Члени Ради 

університету зазначили його ґрунтовну підготовку та викладацькі здібності 

молодого науковця [39]. Документи свідчать, що 19 грудня 1906 р. на 

засіданні юридичного факультету його було обрано приват-доцентом для  

проведення лекцій та практичних занять з політичної економії, з оплатою 

1200 руб. на рік [99, aрк. 4]. Вже у 1908 р. Костянтин Григорович 

опублікував підручник зі статистики, який витримав шість видань. У ньому 

детально досліджено історію формування статистичної науки та викладено  її 

основні теоретико-методологічні положення. Старанність, сумлінність, 

прагнення до вдосконалення викладацького мистецтва сприяли подальшому 

кар’єрному зростанню молодого викладача. 

Важливим фактором формування професорсько-викладацького складу 

юридичного Університету Св. Володимира були закордонні відрядження. Їх 

улаштуванням серйозно опікувалося Міністерство народної освіти. Сучасна 

дослідниця розвитку юридичної освіти О.В. Єгорова опублікувала 

документи, які свідчать про особливу значимість освітньої мобільності у 

підготовці молодих викладачів. Під час закордонних відрядженнь 

профессорські стипендіати юридичного факультету відвідували значну 

кількість курсів своїх колег, опрацьовували великий масив наукової 

літератури, знайомилися з усіма сучасними юридичними або 

політекономічними вченнями тощо [213, с. 70]. Так, для подальшої наукової 

роботи керівництво університету відрядило К.Г. Воблого до Варшави та 

Петербурга, де він протягом 1908 р. працював у наукових бібліотеках та 

архівах. У звіті для юридичного факультету він зазначив, що у Варшаві 

опрацював джерела Головного архіву давніх актів та архіву Казенної палати. 

У Петербурзі вченому вдалося попрацювати з матеріалами Державного 

архіву та Архіву митних зборів, крім того керівництво Петербурзького 
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університету дозволило йому користуватися літературою бібліотеки 

Статистичного кабінету [129, с. 1-21]. У 1909 р. Костянтин Григорович 

захистив магістерську дисертацію на тему: «Нариси з історії польської 

фабричної промисловості», після чого отримав звання магістра політичної 

економії та посів посаду професора університету. Того ж 1909 р. його 

дисертація була опублікована у вигляді окремої монографії, в якій автор на 

основі архівних джерел проаналізував особливості розвитку текстильних 

підприємств, становище робітників задіяних на фабриках, а також ввів до 

наукового обігу статистичні дані щодо розвитку польської промисловості 

[130]. 

Упродовж 1909–1910 рр. К.Г. Воблий перебував у відрядженнях, 

працюючи в архівах Берліна, Мюнхена та Парижа. Тоді він досліджував тему  

німецьких професійно-промислових переписів. Під час відрядження він 

прослухав лекції кращих тогочасних фахівців у провідних навчальних 

закладах Європи, зокрема: у Берлінському університеті – лекції та семінари у 

професорів Адольфа Карла Вагнера та Густава Шмоллера; у Мюнхенському 

– професорів Вальтера Лотца та Луйо Брентано. Значний інтерес для вченого 

становила методика організації практичних занять з політичної економії та 

статистики, й передусім, семінар з державних наук, що діяв з восьмої години 

ранку до дев’ятої вечора, займав велике приміщення та мав власну 

бібліотеку. Заняття полягали в читанні рефератів на обрані слухачами вузькі 

теми в галузі економії чи історії. Також К.Г. Воблий ознайомився з 

діяльністю соціального музею у Парижі, а саме з організацією професійної 

державної статистики. Прослухані курси молодий вчений детально описав у 

своїму звіті,  супроводжуючи їх власним аналізом [128, с. 1-16].  

У період бурхливого розвитку капіталістичної промисловості ця 

проблема була дуже актуальною. Професійно-промислові переписи були 

важливим методом пізнання соціальних та економічних відносин у країнах 

Західної Європи. Цей фактично соціологічний метод, застосований вперше в 

Німеччині, набув загального визнання в інших країнах. Костянтин 
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Григорович, визначаючи високий рівень статистичної техніки професійно-

промислових переписів Німеччини, вказав на низку істотних недоліків у їх 

організації. Вивчення статистичних джерел дозволило йому зробити деякі 

висновки про тенденції розвитку німецької економіки, рівня зайнятості тощо. 

Через два роки після захисту магістерської дисертації 19 травня 1911 р. у раді 

Київського університету Св. Володимира К.Г. Воблий захистив докторську 

дисертацію «Третій професійно-промисловий перепис у Німеччині» і став 

ординарним професором по кафедрі статистики. Дисертація була видана 

окремою монографією, де автором виокремлено аналітико-методологічну 

характеристику промислових переписів та професійний склад німецького 

населення [142]. 

На початковому етапі наукової діяльності К.Г. Воблого привернула 

перш за все соціально-економічна проблематика – питання еміграційних 

рухів,  перепису населення, розвитку промисловості та кооперації. У цей час 

друком вийшли його статті: «Изменения заработной платы сельских робочих 

в губерниях царства Польского в десятилетие 1890–1900 гг.», 

«Эмиграционное движение в Царстве Польском», «Третья профессиональная 

перепись в Германии» та ін. Можемо припустити, що становлення наукових 

поглядів вченого відбувалося під впливом наукових ідей економістів, 

філософів, соціологів та істориків, представників німецької історико-

економічної наукової школи, зокрема А. Вагнера, Г. Шмоллера, В. Лотца та 

Л. Брентано. 

1907 р. К.Г. Воблий був серед ініціаторів створення на базі Вищих 

комерційних курсів Київського комерційного інституту (нині – Київський 

національний університет імені В. Гетьмана). Отже, розпочалася науково-

організаційна діяльність вченого. На цей час він уже став відомим 

науковцем, автором численних надрукованих робіт з питань історії польської 

промисловості, професійно-промислового перепису, а також низки 

економічних досліджень. Ідея створення приватної вільної школи глибоко 

захопила Костянтина Григоровича. Наступного року, після тривалих 
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клопотань Митрафана Вікторовича Довнар-Запольського (першого ректора 

інституту) та К.Г. Воблого Міністерство торгівлі й промисловості, у 

підпорядкуванні якого перебували навчальні заклади комерційного профілю, 

нарешті, надало Вищим комерційним курсам статус інституту. Напевно, 

розвиток ринкових відносин у державі потребував інтелектуального 

підживлення і наукових основ організації виробництва.  

Комерційний інститут став першим приватним економічним вищим 

навчальним закладом в Україні. Очолив його М.В. Довнар-Запольський 

(1867–1934) історик, етнограф, автор фундаментальних праць з економічної 

історії, який фактично започаткував наукове вивчення економічної історії в 

Україні. Він доклав максимальних зусиль для зміцнення авторитету та 

розбудови новоствореного навчального закладу. Він сформував потужний 

колектив вчених та педагогів: Микола Прокопович Василенко та Євген 

Дмитрович Сташевський – історики, Петро Родіонович Сльозкін та 

Володимир Гаврилович Бажаєв – аграрії, Олексій Микитович Гіляров – 

філософ, Костянтин Григорович Воблий – представник історико-

економічного напряму, Олександр Одександрович Русов – статистик.  

З часу існування і до 1918 р. інститут мав два відділення: комерційне 

та економічне. Для студентів обох відділень були обов’язковими дисципліни 

з економічних та юридичних циклів: історія та теорія політекономії, 

статистика, економічна політика, економічна географія, статистика, 

організація промислових та торгових підприємств, вчення про державу, 

цивільний процес та міжнародне право. Студенти комерційного відділення 

мали спеціальні дисципліни: фізика, хімія, банківське рахівництво, 

фабрично-заводське і сільськогосподарське рахівництво та комерційна 

кореспонденція. Студенти економічного відділення вивчали наступні 

спецкурси: історія господарства Західної Європи і Росії, робітниче питання і 

законодавство, сільськогосподарська політика, історія російського 

державного права та ін. [299, с 101].  Загальноосвітні та допоміжні предмети 

мали стати основою для оволодіння студентами професійними знаннями та 
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сприяли кращому розумінню тих процесів і явищ, які були безпосередньо 

пов’язані з економічною та комерційною діяльністю.  

У Комерційному інституті К. Г. Воблий викладав теорію політичної 

економії. У 1908 р. він був одним із засновників Товариства економістів при 

інституті, у якому передбачалося проведення науково-дослідної роботи з 

питань економічного становища Півдня Росії. Наприкінці 1908 р. 

К.Г. Воблий разом з ректором інституту М.В. Довнар-Запольським та 

професором П.С. Чеховичем подали на ім’я Київського губернатора 

прохання про дозвіл на заснування Товариства економістів при 

Комерційному інституті. 11 лютого 1909 р. відбулось перше засідання 

товариства, було обрано голову – В.Г. Бажаєва та склад Ради товариства – 

К.Г. Воблого, О.О. Русова, В.Я Головню, А.І. Ярошевича [220]. У 

приміщенні Комерційного інституту 27 листопада 1909 р. відбулося 

засідання Товариства економістів, на якому К.Г. Воблий  виступав з 

доповіддю «Третья профессиональная перепись в Германии». У якій 

наголошував на важливості промислових переписів для розвитку державного 

регулювання економіки. 

З особової справи К.Г. Воблого, видно, що у 1910 р. він обіймав 

посаду декана економічного відділення, йому вдавалося справлятися з усіма 

організаційними, навчальними й побутовими проблемами найбільшого  

відділення інституту [96, арк. 220]. Він проводив велику роботу по розвитку і 

підвищенню рівня викладання дисциплін. Одним із нагальних завдань нового 

інституту було забезпечення студентів навчальною літературою. Тому декан, 

по-перше, спочатку мав розробити курси лекцій зі статистики, основ економії 

страхування та політичної економії, по-друге, потурбуватися про видання 

навчально-методичних посібників. 

Особливої уваги заслуговує підручник «Основи економії 

страхування» (1915), який автор присвятив своєму дядькові – земськову 

лікарю М.В. Воблому. У науковому виданні автор дав визначення предмета 

страхування, з’ясував історичний аспект розвитку страхування в Україні та 
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Росії, розглянув питання взаємодії держави та страхових товариств. 

Підручник повністю відповідав тогочасним вимогам навчального процесу 

[126]. Фундаментальна праця «Основи економії страхування» була 

перевидана в Москві у 1993 р., і досі, на думку вчених-економістів, має 

практичне значення.  

Перебуваючи на посаді декана відділення, К.Г. Воблий окрім 

адміністративної діяльності надавав великого значення науковим 

дослідженням, у тому числі студентським. Він організував економічний 

семінар, до участі в якому залучав студентів після складання ними іспиту з 

політичної економії та отримання заліку з практичних занять зі статистики. 

Студенти повинні були дотримуватися суворої дисципліни, оскільки за 

пропуск трьох занять без поважної причини їх могли відрахувати з числа 

слухачів семінару. Окрім теоретичних знань для студентів-семінаристів 

К.Г. Воблий організував наукові екскурсії на київські заводи та фабрики. 

Результати студентських досліджень публікувалися у журналі «Известия 

Киевского коммерческого института». Керівництво інституту з метою 

подальших наукових досліджень ініціювало надання кращим студентам 

закордонних відрядженнь. Упродовж 1913–1915 років було видано три 

випуски «Трудов экономического семинария К.Г. Воблого при Киевском 

коммерческом институте» [127, с. 15-23]. 

За вагомий внесок у розвиток науки у 1915 р. К.Г. Воблий був 

нагороджений Імператорським Орденом Святої Анни ІІ ступеня [96, арк 73]. 

12 грудня 1917 р. К.Г. Воблий очолив Київський комерційний 

інститут. Матеріалів за цей період в архіві Київського комерційного 

інституту збереглося небагато, але вони засвідчують всю масштабність 

діяльності вченого на посаді ректора. Як зазначив  сучасний дослідник історії 

інституту А.І. Чуткий, під керівництвом Костянтина Григоровича було 

здійснено кроки щодо збільшення числа студентів. Якщо у грудні 1917 р. в 

інституті нараховувалося 3235 студентів, то вже в середині січня 1918 р. їх 

кількість зросла до 6000. Дещо збільшилась і чисельність викладачів: з 69 
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(станом на січень 1917 р.) до 73 (станом на січень 1918 р.). Навчальний 

заклад набув ознак класичного вишу – в документах керівник інституту 

перейменовується з «директора» на «ректора», відділення реорганізовані у 

факультети [298, с. 119-129]. 

В особовій справі К.Г. Воблого зберігаються документи, що 

засвідчують як вміло вчений маневрував між політикою різних 

урядів, зокрема в питаннях  українізації освіти: змістового оновлення 

програм, запитів про чисельність студентів-євреїв, студентів-українців, а 

також студентів, які брали участь у громадських рухах та організаціях [95, 

арк. 30]. Ці документи дозволяють зрозуміти, як реформовувався навчальний 

процес відповідно до нових запитів та реалій життя. 

У період визвольних змагань 1917–1921 рр. Київський комерційний 

інститут не стояв осторонь процесів відродження української держави. 

Представників викладацького корпусу інституту запрошували (спочатку 

Центральна Рада, а потім і Гетьманський уряд) як фахівців з економічних 

питань, аби вони допомогли розробити рекомендації для відродження 

економіки України. 

У цей період Комерційний інститут став визнаним центром  

економічної науки. Попри всі труднощі та негаразди, інститут працював. За 

ініціативи К.Г. Воблого 13 жовтня 1918 р. у залі Київського комерційного 

інституту відбувся перший Всеукраїнський з’їзд економістів і статистиків 

[299]. 

У зв’язку з обранням 19 травня 1919 р. К.Г. Воблого дійсним членом 

Української академії наук, що не дозволяло йому займати іншу керівну 

посаду, він незабаром звернувся з листом до декана комерційно-технічного 

факультету П.Р. Сльозкіна, аби той взяв на себе обов’язки ректора [96, арк. 

190]. К.Г. Воблий продовжував працювати у  Комерційному інституті на 

посаді професора до 1920 р., викладаючи політичну економію [10, арк 2].  

Працюючи в інституті, Костянтин Григорович доклав значних зусиль 

задля зміцнення авторитету та розбудови цього навчального закладу. До речі, 



75 

 

син академіка Вадим Костянтинович також закінчив Комерційний інститут у 

1925 р. (тоді він вже називався Інститут народного господарства). Згодом 

Вадим Костянтинович став відомим вченим-демографом та статистиком, 

кандидатом економічних наук.  

Після подій осені 1917 р. більшість професорів київських 

університетів емігрувала за кордон. К.Г. Воблий залишився в Україні, 

вирішивши, що можна працювати для свого народу і в нових умовах. Як 

записано в мемуарах вченого, він мав декілька пропозицій переїхати 

працювати до Петербурзького та Московського університетів, але все ж таки 

залишився в Україні [12, арк. 10]. 

Разом з тим, життєвий шлях К.Г. Воблого тісно пов’язаний також з 

Таврійським університетом. Зауважимо, що в жодній автобіографії чи інших 

анкетних даних радянського періоду, вчений майже не згадує цей період. 

У 1919 р. керівництво Київського університету Св. Володимира 

ухвалило рішення про відкриття Таврійського університету. Того ж року 

було організовано юридичний факультет. 10 жовтня 1920 р. Рада 

Таврійського університету обрала ректором В.І. Вернадського. Володимир 

Іванович намагався використати для розвитку університету всі можливі 

засоби – особисті зв’язки, офіційні контакти та громадські ініціативи. Саме 

тоді до Таврійського університету було запрошено групу видатних вчених, 

серед них був і академік К.Г. Воблий. Кримський період життя викладачів 

університету задокументовано в щоденнику та епістолярній спадщини  

академіка В.І. Вернадського [175; 178]. Точна дата прибуття на півострів 

К.Г. Воблого невідома. У дослідженнях, присвячених історії Таврійського 

університету, знаходимо інформацію, що восени 1920 р. його було 

затверджено ординарним професором кафедри статистики. К.Г. Воблий 

викладав економічні дисципліни та входив до Ради університету від 

юридичного факультету [221]. Перебуваючи на півострові, Костянтин 

Григорович прагнув розширити свої кримознавчі знання і відразу ж 

включився в роботу Кримських наукових співтовариств. У 1920 р. при 
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Кримському товаристві дослідників та шанувальників природи була створена 

Комісія з вивчення природних продуктивних сил  (КППС) Криму, головою 

якої був обраний В.І. Вернадський. Під керівництвом КППС були 

консолідовані зусилля багатьох вчених і організовані різнобічні дослідження 

ресурсного потенціалу півострова [177, c. 216-223]. Крім всебічного 

дослідження природних багатств Криму, вчені КППС читали публічні лекції 

в Народному університеті і на кооперативних курсах у Сімферополі. В 

організації циклу лекцій брали участь провідні вчені-натуралісти та 

економісти. К.Г. Воблий теж був членом лекторської колегії Народного 

університету і читав лекції про розвиток  продуктивних  сил Криму. 

Восени 1920 р. радянські війська зайняли півострів. Військово-

революційний комітет почав здійснювати перебудову Таврійського 

університету. Ревком Криму проводив перевірку лояльності викладачів щодо 

радянської влади, унаслідок “чисток” в університеті майже не лишилося 

запрошених професорів і доцентів. 

Зі щоденників В.І. Вернадського відомо, що наприкінці листопада 

1920 р. почалися арешти викладачів університету. 26 листопада 1920 р. 

В.І. Вернадський занотував: «У зв’язку з арештом Воблого, Штромберга, 

Іванова, Коршуна.., сьогодні був два рази у начальника 4-ї армії… Заходи 

прийняті. Будуть звільнені. Завтра або на ранок післязавтра...» [175, с.114]. У 

його щоденникових записах за 29 листопада знаходимо інформацію  про те, 

що К. Воблого та М. Іванова відпустили під розписку. Нині, за браком 

джерел, важко робити висновок про те, що стало приводом для звільнення 

вчених. Можемо припустити, що все ж таки авторитет академіка 

В.І. Вернадського. 

В.І. Вернадський та інші відомі вчені не сприйняли більшовицьку 

владу. В свою чергу, більшовицька реформа Таврійського університету 

зробила “переїзд” академіків фактично “висланням»” їх з півострова. 

Керівництво Академії наук турбувалося про долю академіків. В 

ІР НБУВ НАНУ зберігається листування між керівництвом Академії наук та 



77 

 

радянською владою. 22 листопада 1920  р. загальні збори УАН вирішили: 

«Вважаючи на те, що Сімферополь, де перебувають академіки 

В.І. Вернадський та К.Г. Воблий, тепер знаходиться в руках радянської 

влади, постановлено: вдатися до Сімферопольського університету і до всіх 

відповідних радянських властей у Сімферополі з проханням, нехай вони 

дадуть змогу згаданим двом дійсним членам УАН якнайшвидше повернутися 

до Києва, де їхня відсутність дуже зле відбивається на праці тих інституцій, 

якими вони завідують» [4, арк.1].  

З Криму 6 січня 1921 р. до УАН прийшло повідомлення про те, що 

повернення академіків В.І. Вернадського та К.Г. Воблого відкладається «за їх 

власним бажанням та за станом здоров’я» [5, aрк. 1]. 25 січня 1921 р. комісія 

за візами Кримнаросвіти прийняла рішення про «зміну перебування в Криму 

великої групи професорів і відправлення їх до Москви в розпорядження 

НКП». 23 лютого В.І. Вернадський з групою професорів Таврійського 

університету під “конвоєм“ виїхав до Москви [221, с. 205]. Костянтин 

Григорович повернувся до Києва. Точної дати повернення вченого не знаємо, 

лише на підставі протоколів УАН, можемо зробити висновок, що вперше 

після відрядження до Криму, академік прийшов на засідання 23 січня 1922 р. 

[157]. 

К.Г. Воблий провів у Таврійському університеті недовго, але відчув 

на собі “знайомство” з радянською владою. Він стояв осторонь політичної 

боротьби, займався переважно педагогічними питаннями і вирішив бути 

більш обережним у своїх методах дослідження та наукових висновках. 

Отже, К.Г. Воблий розгорнув велику викладацьку і організаційну 

роботу в кількох вищих навчальних закладах. На формування наукових 

поглядів  великий вплив мали наукові західні школи, які вбачали можливість 

здійснення соціально-економічних перетворень на основі широкого 

використання усіх форм власності, розвитку ринку і ринкових принципів  

господарювання та певного рівня державного регулювання економіки. 
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2.3. Вивчення польської промисловості як бази до наступних 

історико-статистичних  досліджень України 

 

У науковій спадщині вченого початку ХХ ст. значне місце посідають 

дослідження, пов’язані з історією розвитку польської промисловості. Інтерес 

К.Г. Воблого до польської історії мав свою об’єктивну основу. Працюючи 

молодшим редактором у Варшавському статистичному комітеті, він мав 

доступ до архівного матеріалу. Займаючись дослідженням народного 

господарства України, К.Г. Воблий продовжував розробляти й польську 

тематику. На початку минулого століття актуальною була проблема 

торгівельних зв’язків України з Польщею, зокрема у металургійній 

промисловості. У першому десятилітті ХХ ст. економічні відносини між 

Україною та Польщею були досить жвавими, а сама проблематика – 

актуальною. Міждержавні наукові відносини в той час не ускладнювались 

різними перепонами та обмеженнями. Це дало можливість ученому 

працювати з промисловими звітами, даними залізничної статистики та 

іншими джерелами.  

Повернувшись після навчання в Україну, К.Г. Воблий опублікував 

декілька наукових досліджень з історії розвитку польської  промисловості. У 

1906 р. в збірнику Варшавського статистичного комітету було надруковано 

дослідження молодого вченого під назвою «Развитие фабрично-заводской 

промышленности в 10 губерниях Царства Польского с 1876 по 1906 г.». У 

ньому автор проаналізував структуру та розміщення різних галузей польської 

промисловості в межах окремих територіально-адміністративних одиниць, а 

також зародження нових індустріальних осередків. 

Значним доробком К.Г. Воблого було визначення географічних 

особливостей у розміщенні польської промисловості. Вчений наводить 

таблицю розподілу окремих галузей фабрично-заводської промисловості по 

губерніям Царства Польського за 1876–1896 рр. З неї видно, що кількість що 

найбільш промислово розвинутими були Пйотрковська та Варшавська 
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губернії (разом з Варшавою). Саме у  Варшаві була сконцентрована 

металообробна промисловість, а у Пйотрковській з центром у м. Лодзі – 

текстильна [139, c.75-85]. 

Опрацювавши матеріали губернських оглядів Царства Польського, 

Костянтин Григорович зауважив, що надання Російською імперією Царству 

Польському пільг для торгівлі з 1819 по 1822 рр. сприяло розвитку  польській 

фабрично-заводської промисловості. Так він, зазначив, що іноземні товари 

звільнялись від митного догляду, а товари виготовлені у Царстві Польському, 

які перевозились до Російської імперії звільнялись від транзитних мит. 

На матеріалах Відділу промисловості Міністерства фінансів автор 

наводить статистичні таблиці щодо складу працівників, задіяних у польській 

промисловості, а саме: їх національність та рівень освіти. Більшість 

іноземних працівників були німецькими підданими. За показниками рівня 

освіти автор зробив висновок, що переважна більшість майстрів – 58,3% 

мали початкову освіту. Серед адміністрації  початкову освіту отримали – 

33,0%, середню технічну – 23 %, вищу технічну – 13,2 % [139, с.102]. 

Проаналізувавши статистичні дані, автор робить висновок, що 

зростання фабрично-заводської промисловості у 1901–1906 рр. відбувалося 

завдяки ліквідації митного кордону між Російською імперією та Царством 

Польським,  а також внаслідок розширення залізничних мереж. 

У 1909 р. К.Г. Воблий опублікував монографію «Очерки по истории 

польской фабричной промышленности (1764–1830)», написану на основі 

архівних джерел Варшавських та Петербурзьких архівосховищ, автор досить 

детально опрацював джерела з історії розвитку суконної, бавовняної та 

лляної промисловості [130]. Зауважимо, що це був перший том присвячений 

історії розвитку польської промисловості, за задумом автора, планувалось ще 

три томи. У першому томі історико-економічного дослідження автору 

вдалося проаналізувати польське господарство кількох історичних періодів: 

епохи короля Станіслава-Августа Понятовського (1764–1795), періоду 
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німецької колонізації (1795–1806), Варшавського князівства (1806–1815) та 

Царства Польського (1815–1830).  

Документи дозволили вченому сформулювати основні напрями 

митної політики Російської імперії щодо Царства Польського у період з 1815 

по 1830 рр. Дослідник проштудіював роботи польських та українських 

істориків, зокрема Тадеуша Корзона, Станіслава Смольки та Миколи 

Костомарова, завдяки працям яких він дійшов висновку, що розвиток 

текстильної промисловості Царства Польського, поява якої, як і в більшості 

країн світу, стала початком промислового перевороту в краї. Досліджуючи 

історію промислового виробництва, К.Г. Воблий показав, що розвиток 

польської мануфактури бере початок від суконної промисловості.  

 Характеризуючи народне господарство епохи Станіслава-Августа, 

К.Г. Воблий посилався на дослідження польського історика Тадеуша Корзона 

який вважав, що панівним станом у Речі Посполитій залишалась шляхта, 

політика якої негативно впливала на розвиток міст і торгівлі, тому економіка 

країни перебувала в стадії замкненого господарства. Місцевим купцям 

законом заборонялося їздити за товарами в інші держави. Сейм звільнив 

шляхту від мита на імпорт товарів. В епоху Станіслава-Августа в Польщі 

були проведені міська та селянська реформи, які, на думку К. Г. Воблого, 

безпосередньо стосувалися розвитку промисловості [130].  

 Сучасні відомі українські історики Леонід Опанасович Зашкільняк та 

Микола Григорович Крикун у дослідженні з історії Польщі зазначають, що 

політика реформ, спрямованих на виведення Речі Посполитої з економічного 

та політичного застою, усунення з її устрою вад, котрі гальмували її 

подальший розвиток  не відповідала стратегії правителів Пруссії та Росії, які 

прагнули зберегти Річ Посполиту як буферну державу [210, с. 232]. 

Проаналізувавши організацію роботи суконних мануфактур у Кракові 

та Венгерові, автор визначив причини, які гальмували розвиток фабричної 

промисловості у 1764–1795 рр.: по-перше, відсутність ринків збуту; по-друге, 

брак досвіду у фабричній справі; по-третє, використання примусової праці. 
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На думку К.Г. Воблого, роки правління Станіслава-Августа в історії  

польської промисловості призвели до змін у суспільстві щодо ставлення до 

промисловості. Він писав: «Раніше шляхта вважала для себе соромом 

керувати промисловими підприємствами, бо бачила в цьому приниження 

своєї шляхетської честі» [130, с. 81]. Згодом відкриття промислових 

підприємств стало ознакою вишуканого смаку. Представники польської 

аристократії відкривали торгівельно-промислові компанії, давали їм назви 

своїх імен та прізвищ. Автор вважав, що ці кроки мали велике значення для 

наступних періодів  розвитку польської  промисловості. 

 К.Г. Воблий вважав, що період німецької колонізації та Варшавського 

князівства був перехідним етапом в розвитку польської промисловості. В ці 

роки через зростання заборгованості землеволодіння, скасування станових 

привілеїв і визволення селян розхиталися підвалини натурального 

господарства та сформувалося підґрунтя для нових форм промисловості, які 

відбулися в епоху Царства Польського (1815–1830 рр.).  

Костянтин Григорович значну увагу приділив торгівельним 

відносинам з Російською імперією. Він зауважив, що керівництво Царства 

Польського вирішило шляхом розвитку фабричної промисловості вивести 

його з тяжкого економічного становища. На основі матеріалів архіву 

Генерального Губернаторства автор виокремив державні заходи щодо 

еміграційної пропаганди, зокрема серед німецького населення. На його 

думку, німецькі емігранти зробили вагомий внесок у розвиток польської 

промисловості, оскільки, окрім капіталу, володіли ще й технічними знаннями 

та вміннями. 

К.Г. Воблий на основі архівних джерел Департаменту митних зборів  

Міністерства фінансів доходить висновку, що саме відкриття російського 

ринку для польської промисловості посилило приплив із кордону ремісників 

та фабрикантів. Також польське керівництво сприяло в облаштуванні 

міжнародних ярмарок та у сприянні міжнародної торгівлі. Центром торгівлі 

між Заходом і Сходом покликана була стати Варшава. 12 лютого 1817 р. було 
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ухвалено постанову, згідно якої двічі на рік – у травні та листопаді – у 

Варшаві повинні проходити європейські ярмарки. Спираючись на аналіз 

досліджень польського історика Ф. Смольки, автор охарактеризував 

державну політику міністра фінансів князя Ф.К. Друцького-Любецького, 

який почав проводити активну державну політику з метою відновлення 

господарства. Міністром було запроваджено стратегію швидкої 

індустріалізації, яка сприяла відкриттю російського ринку для польських 

промислових виробів. На думку К.Г. Воблого, ці дії відтворювали подальший 

розвиток фабричної промисловості у Царстві Польському. Виходячи з 

аналізу архівних матеріалів автор зазначив, що в період 1815–1820 рр.  

виготовлення сукна збільшилось у 12 разів. 

Досліджуючи польську фабричну промисловість автор робить 

висновок, що вона розвивалася внаслідок рецепції, тобто запозичення і 

застосування форм промисловості, що виникли в інших державах, зокрема в  

Австрії та Пруссії [130, с. 81]. 

Наведені у дослідженні статистичні таблиці звітів воєводських 

комісій за 1826, 1828, 1829 рр. дають змогу дійти висновку, що саме в ці роки 

відбувся розвиток і бавовняної промисловості. Характеризуючи суконну та 

бавовняну промисловості, К.Г. Воблий наголошував на відмінності між 

ними. Суконна працювала на потреби зовнішнього ринку, а бавовняна – на  

внутрішній ринок. Автор зазначив, що бавовняні тканини були дешевші та 

орієнтовані на внутрішній ринок. 

Посилаючись на архівні дані, К.Г. Воблий писав, що у 20-х рр. ХІХ ст. 

у Царстві Польському при виробництві сукна використовували парову силу: 

«На суконній фабриці Фідлера всі механізми приводились у рух завдяки 

двом паровим машинам – першої у 24 кінські сили, другої  – у 12». На той 

час фабрика була найбільшою в країні, на виробництві було задіяно 60 

верстатів, спеціалізувалася вона на виготовленні тонкого сукна [130].  

Проаналізувавши внутрішні та зовнішні чинники розвитку фабричної 

промисловості Польщі, Костянтин Григорович дійшов висновку, що 



83 

 

розвитку польської текстильної промисловості сприяли: по-перше, криза 

відповідних галузей у Пруссії (1815–1830 рр.) та міграція звідти 

кваліфікованої робочої сили до Польщі, де їм надавалися певні пільги; по-

друге, поява для польських текстильних виробів майже безлімітного 

російського ринку збуту.    

Значним доробком К.Г. Воблого у цій проблематиці є виявлення 

географічних особливостей у розміщені текстильної промисловості. На 

початку ХІХ ст. суконне виробництво було зосереджено у Мазовецькому та 

Калишському воєводствах, оскільки вони були ближчими до кордону з 

Пруссією, звідки приїжджали мігранти. На думку автора, досить швидка 

еволюція у розвитку польської промисловості була обумовлена великою 

кількістю емігрантів та іноземним капіталом. Окрім того, він наголошував, 

що польська промисловість зазначеного періоду являла собою іноземну 

промисловість на теренах Царства Польського, оскільки очолювали 

підприємства переважно іноземці.  

Автор простежив напрями економічної політики в тогочасній 

літературі та їх вплив на промисловий розвиток Польщі. Проаналізувавши 

роботи економістів В.Суровецького, В. Стройноського та Ф. Скарбека, він 

зазначив, що польська економічна література мала два напрями 

фізіократичний і камеральний. Фізіократизм був популярний серед 

польського населення і мав офіційний характер, оскільки він передбачав 

розвиток сільського господарства та визволення селян. На думку 

К.Г. Воблого в питаннях про розвиток мануфактурної промисловості, ближче 

стояв камералізм, але в країні, в той період, не було соціального класу, який 

би взяв проведення реформи державного управління [130, с. 410]. 

Отже, поява великих мануфактур у Польщі сприяла швидкому 

переходу до фабричного виробництва з механізацією ряду виробничих 

процесів. Автор дійшов висновку, що саме в 1815–1830 рр. було здійснено 

промисловий переворот у країні, а в розвитку форм польської промисловості  

велике значення мав торговий капітал. 
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У праці «Польський ринок металів» К.Г. Воблий дослідив торгівельні 

зв’язки України з Польщею у металургійній промисловості. Вчений 

опрацював дані залізничної статистики, а також матеріали періодичних 

видань «Przemisl», «Handel», «Eкonomista» та «Statystyczny miesięcznik», які 

характеризували стан польської металургійної промисловості під час 

промислово-економічної кризи (1900–1903 рр.) та напередодні Першої 

світової війни.  

Польська металургійна промисловість концентрувалася в той час у 

Пйотрковській, Радомській губерніях та у Варшаві. Найбільші польські 

заводи, такі, як Гута Банкова і Заверце Сосновицького. Товариства 

потребували палива – коксу (вид твердого палива, яке одержують під час  

нагріванням кам'яного вугілля до високих температур без доступу повітря). 

Вугілля, що коксує, в Домбровському басейні не було, тому сировину для 

металургійної промисловості ввозили з південноукраїнських губерній [132, c. 

139-199]. 

З історичної літератури відомо, що на початку ХХ ст. Україна стала 

одним із найбільш розвинених промислово-економічних районів Російської 

імперії з важливими промисловими центрами − Донецьким вугільно-

металургійним, Криворізьким залізорудним, Нікопольським марганцевим 

басейнами. У 1900 р. п’ять найбільших металургійних заводів 

Наддніпрянської України: Юзівський, Дніпровський, Олександрівський, 

Петровський та Донецько-Юр’ївський виплавляли 49 % усього чавуну цього 

регіону і понад 25 % загальноросійського обсягу [186]. Водночас, перше 

десятиліття ХХ ст. характеризувалося складною економічною та політичною 

ситуацією, яка, безперечно, вплинула на розвиток української металургійної 

промисловості. Як зазначають сучасні фахівці з економічної історії, світова 

економічна криза 1900–1903 рр., охопила різні галузі промисловості, 

насамперед кам’яновугільну, металургійну та залізорудну: «На Півдні Росії 

під час промислово-економічної кризи загострилася проблема видобутку не 

тільки кам’яного вугілля, а й залізної руди. За цей час зменшився видобуток і 
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обсяг вивезення руди, знизилися ціни на руду. У 1902 р. у Криворізькому 

районі закрилося 10 рудників. У пошуках ринків збуту залізної руди були 

зроблені спроби збільшити її відправлення за кордон [296, с.78-79]. На 

сторінках «Горнозаводского листка» знаходимо статистичні матеріали, які 

свідчать про зниження виробництва в українських губерніях під час кризи, 

зокрема в Катеринославській губернії випуск чавуну зменшився в 3,3 рази, а 

сталі – в 10,8 разів [165, с 6005]. На засіданні Ради з’їзду у 1901 р. були 

визначені заходи для покращення стану гірничозаводської промисловості в 

українських губерніях [152, c. 5283-5285]. Криза змусила підприємців 

максимально сконцентрувати виробництво, створити монополістичні 

об’єднання та спробувати збільшити відправлення металургійної продукції з 

України до Царства Польського. У 1902 р. був затверджений статут 

«Товариства для продажу виробів російських металургійних заводів», таким 

чином утворився синдикат «Продамет», з центрами управління у 

Катеринославі, Варшаві та Санкт-Петербурзі [294]. Гірничопромисловці 

розглядали синдикат як явище економічно доцільне, а перешкоджання 

надходженню іноземних інвестицій згубним для металургійної 

промисловості країни. Представляв інтереси синдикату «Продамет» 

польський промисловець Ігнатій Ігнатович Ясюкович, який переконав 

урядові структури держави, що синдикати переслідували цілі піднесення 

промисловості, а не пригнічення споживачів [306, c. 86-92]. 

Зауважимо, що в наявній історіографії немає єдиної думки щодо 

діяльності синдикату та його впливу на економічний розвиток регіону. В 

радянський період було сформовано уявлення про залучення іноземних 

капіталів в українську промисловість як господарську відсталість, хоча 

сучасні дослідники розглядають залучення іноземного інвестування в 

українську промисловість як дійсно важливий аспект економічного життя. Як 

зазначив з цього приводу професор Олексій Борисович Шляхов: «Відносини 

царизму та монополістичного капіталу були досить складними та 
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суперечливими, проте у певний період розвитку країни інтереси монополій 

багато в чому збігалися з політикою керованої індустріалізації» [306, c. 91].  

На підставі даних залізничної статистики К.Г. Воблий дійшов 

висновку, що криворізька руда була більш якісною та дешевою, ніж місцева 

польська. Доставка криворізької руди до Польщі постійно зростала. У 1900 р. 

експорт руди складав 254 тис. т, у 1913 р. він сягнув 390 тис. т, перевищуючи 

на третину видобуток польської залізної руди. Сировина, необхідна для 

виробничого процесу польських металообробних заводів, складала у 1900 р. 

25% українського заліза, а у 1913 р. – 75% [148, c. 5-7]. 

Про збільшення ролі українських підприємств у польській 

промисловості свідчать дані галузевої преси, де зазначено, що потреба в 

українському чавуні постійно зростала у 1902 р. – 1,6 млн пуд., за січень-

вересень 1903 р. вже 2,6 млн пуд. На початку наступного року у Варшаві 

відбулося засідання представників польських металургійних заводів, на 

якому було оголошено, що необхідність в українському чавуні у 1904 р. 

складатиме 5 млн пуд., або 20 вагонів на добу. На тому ж зібранні було 

вирішено, що при таких низьких цінах (40-45 коп. за пуд) необхідно 

скоротити виплавку на польських заводах, а для виробництва заліза і сталі 

використовувати чавун з південноукраїнських губерній [249, с. 6577]. 

Статистичні дані, які були опубліковані на сторінках журналу «Горно-

заводское дело» дозволяють порівняти розвиток української та польської 

металургійної промисловості. Виплавка чавуну в південноукраїнських 

губерніях з 1904 до 1908 рр. зросла від 110,6 тис. пуд. до 117,4 тис. пуд, в 

польських – зменшилася з 22,8 тис. пуд. до 12,7 тис. пудів. Також 

спостерігалося зростання у виробництві сталі, заліза і металевих виробів за 

досліджуваний період в Україні з 72,8 тис. пуд. до 75,8 тис. пуд. та 

зменшення у Царстві Польському з 16,9 тис. пуд. 17,3 тис. пудів [206, с. 

11486]. Наведені дані підтверджують, що відбувалося динамічне зростання 

обсягів виробництва в країні. 
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У статті «Экспорт в Польшу руды и чугунка из Украины» Костянтин 

Григорович виявив особливості польської металообробної промисловості 

[148, c. 5-7]. Він писав: «Польський чавун, що виплавляється з української 

руди, був дорожчий, ніж  чавун, який завозили з України, тому підприємства 

почали переходити на довіз не криворізької руди, а – чавуну» [149, c. 3]. 

 Оперуючи архівними джерелами, дослідник дійшов висновку, що 

основними постачальниками залізної руди до Польщі були Катеринославська 

та Херсонська губернії. У 1904 р. на засіданні, очільники польських 

металургійних заводів спільно з представниками управління шляхів 

сполучення, вирішили всіляко сприяти безперервній доставці українського 

чавуна до Царства Польського Катерининською залізницею [308, с. 6635]. 

Проаналізувавши дані статистики, К.Г. Воблий стверджував, що 

подальший розвиток польської металургійної промисловості залежав від 

української залізорудної промисловості. Проте, експорт залізної руди на 

потреби польських заводів не мав великого значення для української 

промисловості. У 1908 р. було експортовано 5 %, у 1913 р. – 7% від усього 

видобутку. Ці дані свідчать про те, що значна частина руди 

використовувалась на металургійних підприємствах українських губерній.   

З наведеної вченим таблиці «Довіз до Польщі з Росії чавуну»  видно, 

що Польщі чавун постачала головним чином Степова Україна – 

Катеринославщина та Херсонщина [132, c. 145]. На їх частку припадало у 

1903 р. 86% загального експорту чавуну до Польщі, в 1908 р. – 88%  і тільки 

в 1913 р. – це спочатку ледве не монопольне становище південного 

доменного виробництва було значно послаблене і становило тільки 50%, 

тому що тоді чавун  постачали також Тамбовська та Харківська губернії. 

На думку сучасного польського історика Р. Ковальчика, Російська 

імперія штучно утримувала на ринку Царства Польського пріоритет 

залізорудної продукції Донецько-Придніпровського району. Російський уряд 

проводив політику протекціонізму, зокрема, було підвищено тарифи на 

транспортування вугілля, коксу, руди і металу. Задуми влади полягали в 
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тому, щоб в Україні виплавляти чавун та доправляти його на польські 

металургійні підприємства. Вивчивши відповідні польські джерела, 

дослідник дійшов висновку, що більша частина імпортованого чавуну 

надходила з копалень Катеринославської губернії, зокрема 

«Південноросійського Дніпровського металургійного товариства» [224, с. 73-

89]. 

Спираючись на дані експорту металургійної продукції до Польщі, 

К.Г. Воблий теж зробив висновок, що головним постачальником заліза та 

криці була саме Катеринославська губернія. У 1903 р. Катеринославщина 

експортувала до Царства Польського 57% заліза та криці від загального 

відпуску. Вчений писав: «Наш відпуск до Польщі, так само, як і експорт за 

кордон, становив мікроскопічну величину. У 1903 р. відпущено до Польщі 

0,3% загальної продукції заліза та криці, в 1910 – 0,8%. Отже, ясно, що 

відпуск до Польщі заліза та криці не мав серйозного значення для нашої 

металообробної промисловості» [132, c. 149]. 

Зауважимо, що у 1904 р. на сторінках галузевої преси була 

опублікована аналітична стаття гірничого інженера, професора 

Петербурзького гірничого інституту Івана Августовича Тіме, у якій 

зазначено, що продаж криворізької руди, що має особливо високу якість, за 

кордон небажаний. Оскільки, на думку професора І.А. Тіме, продавали її за 

заниженою ціною, а це фактично було марнотратство багатств країни [286, c. 

6592-6595]. 

На підставі значного обсягу статистичних даних і промислових звітів, 

К.Г. Воблий стверджував, що торгівля металами Польщі з Російською 

імперією загалом та її українськими губерніями здійснювалася таким чином: 

«Польща вивозила від нас залізну руду, чавун, іншими словами, сировину 

для металообробної промисловості, а також напівфабрикати заліза та криці  

не в виробах. Наші торгівельні відносини складалися так, як утворюються 

взаємини між промисловими та хліборобськими країнами, де індустріально 

розвинені країни імпортують сировину з суто хліборобських країн, а потім 
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привозять до них напівфабрикати, вироблені з тієї самої сировини» [132, c. 

149]. Україні відводилась велика роль у російському експорті продукції 

металургійної промисловості. Така політика Російської імперії гальмувала 

економічний прогрес України. 

Отже, продукція металургійної промисловості південноукраїнських 

губерній посідала дуже важливе місце у розвитку металообробної 

промисловості Царства Польського. З утворенням СРСР академік 

К.Г. Воблий був фактично позбавлений доступу до необхідних джерел, а 

його безпосередні контакти із Польщею майже припинилися. 

Таким чином, формування наукових поглядів К.Г. Воблого 

відбувалося під впливом родинного, університетського та суспільного 

середовища. Родинне виховання мало вплив на формування світогляду 

майбутнього краєзнавця, оскільки у сімейному колі дотримувалися 

українських традицій, шанували природу та історію рідного краю. 

1906 р. К.Г. Воблий почав викладацьку діяльність у Київському 

університеті Св. Володимира, наступного року він був залучений до 

заснування Київського Комерційного інституту, згодом запрошений до 

Таврійського університету. На початку ХХ ст.  К.Г. Воблий зарекомендував 

себе як здібний науковець та талановитий викладач. Він опублікував цілу 

низку наукових робіт, серед них і фундаментальні: «Статистика», «Основи 

економії страхування» та «Начальный курс политической економии: история, 

теория и финансы». 

Працюючи поряд з такими відомими науковцями того часу, такі як 

В.І. Вернадський, Л.М. Яснопольський, М.В. Довнар-Запольський в 

атмосфері науково-педагогічного пошуку, К.Г. Воблий отримав досвід 

ведення наукових дискусій, мав змогу удосконалити свої організаторські 

здібності, які знадобилися йому для подальшої роботи в галузі економічної 

географії та краєзнавства.  

Проаналізувавши наукові праці К.Г. Воблого з історії польської 

промисловості, можна стверджувати, що інтерес до історії розвитку 
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промисловості з’явився у нього вже на початку наукової діяльності. 

Досліджуючи польську металообробну промисловість, вчений дійшов 

висновку, що Україні відводилась велика роль у російському експорті  

продукції металургійної промисловості. 

 Взагалі ж два перші десятиліття ХХ ст. були визначальними у 

становленні Костянтина Григоровича як педагога, він став одним з відомих 

економістів українського походження, який вивчав історичні аспекти 

економічних процесів. 
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РОЗДІЛ 3. Діяльність К.Г. Воблого в Українській академії наук 

(1919–1947) 

3.1. Науково-організаційна робота вченого в Українській академії 

наук  

З утворенням Української академії наук восени 1918 р. розпочалася 

нова сторінка життя й діяльності Костянтина Григоровича Воблого. 

17 травня 1919 р. на Спільному зібранні УАН шляхом таємного голосування 

його було обрано дійсним академіком по кафедрі економіки, торгівлі й 

промисловості, яка входила до структури Соціально-економічного відділу. 

Відомо, що з заснуванням Академії наук її фундатори, зокрема академіки 

Микола Прокопович Василенко, Агатангел Юхимович Кримський та 

Михайло Іванович Туган-Барановський пов’язували відродження української 

культури, зростання національної свідомості та утвердження національної 

мови. У другому параграфі загальних засад Статуту УАН зазначено: «Як 

найвища українська наукова національна установа, Академія, визнаючи 

українську національну культуру з її оруддям – українською мовою – ставить 

собі на меті, окрім загальнонаукових завдань виучувати сучасне й минуле 

Вкраїни, української землі та народу» [157, c. 167]. Початково Статутом 

Академії 1918 р. було закріплено обов’язковий статус української мови. У 

параграфі 47 Статуту зафіксовано, що все внутрішнє діловодство Академії 

обов’язково здійснюється українською мовою, а параграф 21 статуту 

встановлював, що всі видання Академії обов’язково мають друкуватися 

українською мовою. Коли б автор забажав, Академія друкує ту ж працю 

однією з таких мов: французькою, німецькою, англійською, італійською та 

латинською [262, c. 13].  

24 травня 1919 р. К.Г. Воблого було обрано директором Інституту для 

вивчення економічної кон’юнктури та народного господарства. Цей Інститут 

займався дослідженням з вивчення історії народного господарства України, 

зокрема кам’яновугільної промисловості. Документи свідчать, що інститут 

створений 5 грудня 1918 р. за ініціативи академіка М.І. Туган-Барановського, 
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який став першим його директором. З січня 1919 р. у зв’язку з його виїздом 

за кордон Інститут очолив М.В. Птуха. До складу Інституту входили: 

М.І. Туган-Барановський (директор), академіки К.Г. Воблий, 

С.П. Тимошенко, В.В. Полянський; наукові співробітники М.С. Голубєв, 

О.С. Горешкевич, В.М. Сперанський, С.М. Шульжевич та ін. [157]. У 

«Звідомленні про діяльність Української академії наук у Києві до 1 січня 

1920 р.» зазначається: «З огляду на те, що при тих економічно-політичних 

обставинах, які тоді склалися, й мови не могло бути про виучування 

економічної кон’юнктури, інститут усю свою працю направив у бік 

виучування народного господарства України (історії та сучасного 

становища). Відповідно до цього було почато працю: а) над збиранням 

бібліографії по народному господарству; б) над виучуванням 

кам’яновугільної промисловості на Україні» [157, c. 236]. Під керівництвом 

К.Г. Воблого було підготовлено бібліографічний покажчик праць академіка 

М.І. Туган-Барановського (1865–1919) – українського вченого-економіста, 

історика і політичного діяча, редактора часопису «Вестник кооперации», 

очільника Соціально-економічного відділу УАН, який помер у січні 1919 р. 

Проте, через брак коштів у 1921 р. Інститут припинив свою діяльність [157, 

c.513]. 

У 1920 р. при Соціально-економічному відділі розпочало свою 

діяльність Товариство економістів. У ньому працювало три секції – 

статистична, кооперативна та вивчення народного господарства. К.Г. Воблий 

очолив кооперативну секцію, а згодом керував Товариством як голова 

президії (1923–1930 рр.). Його заступником був Григорій Олексійович 

Кривченко, членами президії – Андрій Іванович Ярошевич та Антін 

Степанович Синявський, секретарями – Олексій Миколайович Лапоногов і 

Олександр Антонович Плевако. Головою статистичної секції був М.В. Птуха, 

кооперативної – П.Н. Пожарський, секції народного господарства – 

А.І. Ярошевич. Засідання секцій відбувалися двічі на місяць і збирали 

численну аудиторію. Товариство нараховувало 176 членів, з яких 139 – 
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дійсних, 25 – членів-кореспондентів та 12 – членів-співробітників [93, арк. 

86-87] . 

Представники Товариства економістів заснували філії у великих 

містах України. Завданням філій товариства було фіксування соціально-

економічного життя округу (з 1932 р. – області). Згодом вони набули 

великого значення як культурні осередки, що поширювали наукові знання, 

що об’єднували зусилля економістів для досягнення успіхів у галузі 

економіки. 

У жовтні 1925 р. за ініціативи К.Г. Воблого при Соціально-

економічному відділі було відкрито Семінар для вивчення народного 

господарства України, членами якого були переважно молоді науковці. 

Семінар розпочав свою діяльність у складі 9 членів, а через три роки до нього 

входило вже 23 дійсних. Завданням Семінару було дослідження історії 

цукробурякової промисловості, розвитку текстильної та нафтової галузей 

України. За три роки роботи відбулося 27 наукових засідань, на яких 

заслухали й обговорили 26 доповідей, серед них: О. Плевако «Спроба нарису 

основних питань з історії економіки цукробурякової промисловості України 

до 1850 р.», М. Жортніков «Промисловість Київщини в 1923 р.», С. Підгаєць  

«Початковий розвиток цукробурякової промисловості України у зв’язку з 

сільським господарством у першій половині ХІХ ст.», М. Трацевський 

«Співвідношення найманої та кріпацької праці в першій половині ХІХ ст.», 

Ю. Соні «Вплив митної політики російського уряду на цукрову 

промисловість передреформеної України», А. Борецький «Перші купецькі 

цукроварні на Україні», З. Орлова «Організація внутрішньої торгівлі цукром 

в Росії та на Україні в першій половині ХІХ ст.», професор А.І. Ярошевич 

«Описи маєтків», П. Деконський «Заробітна плата на цукроварнях України в 

середині ХІХ ст.», В. Воблий «Текстильний ринок», С. Цейтлін «Цукрова 

промисловість Київщини», В. Пилипенко «Державна монополія зовнішньої 

торгівлі», Ю.Черняхівський «Надходження безпосередніх податків по Києву 

у зв’язку з торгівельною кон’юнктурою», З. Орлова «Транзит товарів через 
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Україну» [268, с.VI-VII]. Доповіді, які було рекомендовано до друку, 

увійшли до збірника праць Семінару, яких було надруковано чотири випуски 

[319, арк.108]. Свої роботи у цих збірниках К.Г. Воблий публікував мало, 

надаючи можливість публікуватися молодим науковцям. Так, дослідники 

Олександр Плевако та Соломон Підгаєць під керівництвом К.Г. Воблого 

працювали над історією цукробурякової промисловості України. На основі 

архівних джерел вони висвітили питання зародження цукрової промисловості 

України у першій половині ХІХ ст. Учень академіка К.Г. Воблого економіст 

Олександр Антонович Плевако опублікував статистичні дані щодо 

потужності цукрових підприємств українських губерній середини ХІХ ст. Він 

ретельно вивчив дані обліку цукроварень, згідно з якими найбільше цукру 

було вироблено на підприємствах Наддніпрянської України [261, c. 186-251]. 

Зауважимо, що О. Плевако належав до кола молодих вчених, які у своїх 

наукових розвідках наполягали на вивченні української економічної історії 

окремо від російської. Він планував написати історію цукрової 

промисловості в українських губерніях, але це не було здійснене, оскільки у 

1928 р. його було звинувачено у контрреволюції та вислано з України до 

Сибіру [188, c. 208-218].  

У роки діяльності Семінару К.Г. Воблий написав і видав три томи 

«Нарисів з історії російсько-української цукробурякової промисловості». 

Дослідження академіка з історії цукрової промисловості базувалися не тільки 

на використанні багатьох видань, зокрема усієї спеціальної періодики, а й 

документів, що зберігалися в російських та українських архівах. Автор 

дослідив такі складні питання, як зародження цукрової промисловості в Росії 

та Україні, її розміщення, організацію сировинної бази тощо [119–121]. 

Важливо, що в одній із передмов до «Праць» Семінару вчений досить 

сміливо як на той час писав, що російські науковці ніколи не вважали 

Україну окремою господарською одиницею. На думку вченого, Україна 

являла собою єдиний народногосподарський комплекс та мала власні шляхи 

розвитку [268]. 



95 

 

Навесні 1927 р. при Соціально-економічному відділі було створено 

Комісію для вивчення народного господарства України. Спочатку її очолив  

академік Роман Михайлович Орженський (в сучасній літературі – 

Оржецький), а після його смерті – К.Г. Воблий. Роботу Комісії  він спрямував 

у двох напрямах: 1) аналіз у розвитку методології дослідження народного 

господарства; 2) дослідження стану і перспектив розвитку галузей народного 

господарства України [158]. 

Членами Комісії були вчені-економісти Д.Є. Сташевський, 

А.І. Ярошевич, Я.С. Диманштейн, Г.О. Кривченко, П.І. Фомін та інші. 

Комісія займалася вивченням: 1) продуктивних сил народного господарства 

країни; 2) можливої участі України у світовому господарстві; 3) умов, 

процесу і наслідків переходу України до нового аграрного ладу; 

4) перспективних планів економіки України і опрацювання історії 

української економічної думки [158, c. 393]. Вчений писав: «Основною 

метою діяльності Комісії для вивчення народного господарства було надання 

обґрунтованого матеріалу як інструментарію роботи науковця» [264, c. 4]. 

За редакцією К.Г. Воблого (1928–1929 рр.) вийшли друком три 

випуски «Праць комісії для виучування народного господарства України». У 

передмові до кожного випуску Костянтин Григорович писав, що науковці, 

досліджуючи економічні питання розвитку держави, обов’язково повинні 

звертатися до історичних аспектів розвитку господарства країни. В цих 

виданнях він виступає як дослідник-історик. До випусків увійшли статті 

професорів А.І. Ярошевича, А.Б. Диманштейна, Г.О. Кривченка та ін. Вони 

присвячені історії гірничої та заводської справи, особливостям розташування 

металургійних підприємств, проблемам виробництва феростопів (сплав 

заліза з якимсь іншим елементом) та вивченню бюджетно-монографічних 

описів селянських господарств [264–266]. 

У 1927–1929 рр. Комісія з питань вивчення народного господарства 

України активно співпрацювала з Комісією з вивчення продуктивних сил 

України, яку очолював академік Леоніда Миколайовича Яснопольський 
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(1873–1957). Науковці обох комісій розробляли програму дослідження 

Проблеми Правобережжя, а саме: шляхи використання енергії річок, 

реконструкції і взаємодії сільського господарства та сільськогосподарської 

промисловості, розвиток оброблюваної, видобувної промисловості, 

соціально-культурне будівництво і розвиток народного господарства. 

Наукова робота проводилась з метою визначення енергетичних ресурсів, на 

базі яких можна було б перетворити Правобережний регіон із суто аграрного  

на аграрно-індустріальний [341]. 

У 1930 р. Комісію для вивчення народного господарства, яку 

очолював К.Г. Воблий, було перейменовано на Комісію торгівлі і 

транспорту. У документах з історії ВУАН, зазначено, що завданням Комісії 

було вивчення економічної характеристики Дніпровського басейну, 

обгрунтування перспективи вантажообігу у зв’язку з будівництвом 

Дніпрельстану та дослідження мережі шляхів згідно з генпланом 

залізничного будівництва [264, c. 129]. У 1934 р. на базі  Комісії транспорту і 

торгу було створено Раду з вивчення продуктивних сил УРСР, яка повинна 

була координувати всі економіко-географічні дослідження в країні. 

В Інституті архівознавства НБУВ у фонді директора Демографічного 

інституту академіка Михайла Васильовича Птухи (1884–1961) зберігаються 

документи, які відображають діяльність Соціально-економічного відділу 

ВУАН за 1919–1928 рр. Аналіз цих документів дає підстави стверджувати, 

що у 20-х ХХ ст. основна економіко-географічна діяльність вчених була 

зосереджена у Соціально-економічному відділі, головою якого впродовж 

1919–1920 рр. був Орест Іанович Левицький (1848–1922), з 1921 р. – Роман 

Михайлович Оржецький, з 1922 – Микола Прокопович Василенко (1866–

1955), з 1924 р. – Олексій Микитович Гіляров (1855–1938), з 1925 р. – 

К.Г. Воблий, з 1929 – 1930 рр. – більшовик, нарком земельних справ УРСР 

Олександр Григорович Шліхтер. 

З 1928 по 1930 рр. К.Г. Воблий був віце-президентом Української 

академії наук. Він очолював так званий «історичний напрямок» економічної 
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думки в Україні. На його думку, Україна являла собою єдиний промисловий 

комплекс та власний курс розвитку. Така ініціатива українського вченого, 

який не був членом комуністичної партії, не подобалася радянській владі 

[159, с. 149]. Послідовний і твердий у своєму несприйнятті радянської влади 

академік Сергій Олександрович Єфремов у щоденнику чітко зафіксував, коли 

розпочалося чергове посилення репресій проти української інтелігенції, 

зокрема проти вчених Академії наук [181]. 

Відомо, що наприкінці 20-х рр. ХХ ст. становище ВУАН суттєво 

змінилося. Радянський уряд і партія чимраз більше звертали увагу на 

діяльність учених, посилився партійний контроль над її виданнями та 

тематикою. Частину наукових установ ВУАН було ліквідовано або 

переорієнтовано у дослідженнях. Восени 1928 р. відбулися реформи, замість 

трьох відділів  ВУАН лишилося два: І – природничий та ІІ – соціальний, в 

якому було об’єднано колишній Історико-філологічний та Соціально-

економічний [236, c. 141].  

У 1930 р. відбувся гучний процес над членами Спілки визволення 

України (СВУ), до якої було притягнуто 45 осіб, серед них – академіків 

Сергія Олександровича Єфремова та Михайла Єлисейовича Слабченка 

(1882–1952). Постраждали також сотні співробітників Академії наук, яких 

було звільнено з посад, а деяких і заслано. У своїх спогадах Наталія 

Дмитрівна Полонська-Василенко (1884–1973) зазначила, що процес СВУ був 

переломним в історії Української академії наук – життя її різко поділилося на 

дві доби: до процесу СВУ і після нього. За свідченнями Наталії Дмитрівни: 

«…Суд над членами СВУ був першим процесом, який захопив усю 

Академію, струсонув її до самої основи, вирвав з неї десятки найбільш 

видатних, національно свідомих співробітників, а головне – перетворив 

Українську академію наук, яка за весь час свого існування становища на 

Україні, зберігаючи свій науковий та національний авторитет, на установу, 

яку партія та уряд трактують як установу, що скупчила в своїх рядах ворогів 

народу [182, с. 364]. Н.Д. Полонська-Василенко, яка тоді працювала в УАН 
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описувала ці події так: «В дискусії брали участь співробітники Академії 

наук: вони засуджували «стару» Академію, відзначали її негативні риси – 

боротьбу між академіками та їх прихильниками... Різко виділяється на цьому 

тлі могильників старої Академії з її традиціями спокійний, як завжди, голос 

віце-президента ВУАН академіка К.Г. Воблого. Він підкреслив, що СВУ не 

поклало плями на всю Академію, бо не більше 3-4 осіб брали в ній участь... 

Академія Наук робила свою роботу, дуже цінну роботу, і її оцінить історія і 

суспільство. Звичайно, в нашій роботі – тих, хто працює в Академії давно, –  

дуже багато хиб і вад... але, хто не має їх» [262, c. 75]. К.Г. Воблий мав 

відвагу відверто стати на захист працівників Академії.  Сучасникам, напевно, 

важко уявити ті часи загостреної боротьби, залякування населення, щоб 

зрозуміти і оцінити цей мужній вчинок вченого. 

Після справи СВУ, на думку партійних діячів, К.Г. Воблий уперто і 

послідовно протистояв комуністичній лінії в усій практичній роботі в 

Президії академії наук. Протоколи партійної фракції ВУАН зафіксували, за 

якими академіками партійне керівництво мало пильнувати: «Ідеологічну 

боротьбу потрібно вести в спосіб тематичної проробки концепцій чи окремих 

поглядів вчених. Найближчим часом слід зосередити увагу на критиці таких 

осіб: Перетц, Птуха, Василенко, Грушевський і його школа, Воблий. Окремо 

проробити особливо академіка Кримського» [98, арк. 33].  

Сучасна дослідниця, доктор історичних наук Леся Василівна Матвєєва 

ввела до наукового обігу проект таємної постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У 

«Про стан і роботу Всеукраїнської академії наук» (від 22.09.1933 р.), у якому 

наголошувалось, що в Академії скупчилися особи ворожих партій: 

прихильники великодержавного шовініста К.Г. Воблого, прибічники 

українського фашизму – грушев’янці, академік А.Ю. Кримський. Водночас у 

постанові містилася пропозиція політбюро про позбавлення К. Воблого і 

А. Кримського звання академіків «як активних класових ворогів, лідерів 

націоналістичних угрупувань, які зблокувалися в академії на загальній 

антирадянській платформі» [184, c.91]. Відомо, що А.Ю. Кримський до кінця 
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життя залишався академіком, але у 1941 р. його було заарештовано та 

ув’язнено за “антирадянську діяльність”. Хоча К.Г. Воблий до кінця життя 

лишався академіком і його кар’єра за радянської влади зовні була 

благополучною, партійне керівництво постійно стежило за діяльністю 

вченого. «Центральною фігурою, що навколо неї тепер концентруються 

класово-ворожі елементи в Академії, є академік Воблий, – записано в 

протоколі партійної фракції ВУАН від 17 червня 1933 р., – його наукова 

робота має явно ворожий, буржуазно апологетичний, великодержавницький 

характер. До групи Воблого належать академіки Яснопольський, Василенко 

та деякі наукові співробітники (Романовський, Кристер, Боваленко)» [97, арк. 

66].   

Критику на роботи К.Г. Воблого можна було знайти в усіх тогочасних 

українських часописах, особливо в газеті «За Радянську Академію», як-от: 

«академік К.Г. Воблий служив буржуазії вірою і правдою, бо його наукова 

зброя (а він економіст та історик) агітувала, виховувала в дусі непорушності 

капіталізму, служить буржуазії і зараз, оскільки його праці (правда, в 

прихованому вигляді) показують ослячі вуха ідеалізму, еклектизму і 

апологетики… Хто по наш бік барикади, але з ворожим, буржуазним 

світоглядом – той тримає ніж за пазухою» [150, с. 3].  

Як зазначає сучасна дослідниця М.І. Шпиталь, для усвідомлення 

характеру і нібито тяжкості “провин”, які стали підставою для погромної 

критики академіків М.В. Птухи, К.Г. Воблого, Л.М. Яснопольського та 

багатьох інших учених з боку наркома освіти Володимира Петровича 

Затонського (1888–1938) на січневій сесії ВУАН (1934 р.), необхідно 

враховувати, що сесія відбувалася в умовах потужного нагнітання масового 

психозу, який супроводжувався загостренням класової боротьби. До своїх 

висновків дослідниця опублікувала звіт «Роль наукової продукції 

Економциклу ВУАН в системі науково-дослідних установ УРСР та СРСР» 

[305, с. 247-251], в якому зроблено спробу дати узагальнену оцінку 

діяльності історичного та економічного відділів ВУАН. 
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На думку партійних діячів, результати діяльності в науці, і практиці 

соціалістичного будівництва Економциклу не можуть посісти провідне місце 

в науково-дослідній системі «не тільки в СРСР, але і в УРСР, навіть у Києві». 

Що стосується якості випущеної продукції, то на думку укладачів звіту, в 

переважній своїй масі «вона базувалася на засадах буржуазної методології, 

відкрито або замасковано проводила буржуазні концепції, через те взагалі не 

була позитивна, навіть часто шкідлива, оскільки висвітлювала питання 

радянської економіки в дусі буржуазної науки, прислужувалась не 

соціалістичному будівництву, а озброювала ворогів соціалістичного 

будівництва» [305, с . 251].  

В ІР НБУВ у фонді К.Г. Воблого зберігається машинопис його 

промови з  самокритикою наукових праць. Записи, по суті, є його 

поясненнями  своєї позиції у зв’язку зі звинуваченнями у «відстороненні від 

планового соціалістичного будівництва». К.Г. Воблий писав: «Моє наукове 

життя пройшло в невпинній плановій роботі. Зрозуміло, можна знайти в мене 

багато хиб. Дуже буду радий, коли економісти будуть теоретиками, дадуть 

схему, яку я не спроможуся дати. Я буду вітати, допомагати, але я веду свою 

невеличку роботу і невпинно веду її 35 років» [28, арк. 19].  

Зауважимо, що демограф і статистик академік М.В. Птуха також був 

змушений виступати з подібною промовою – в його архівному фонді 

зберігається машинопис промови з приводу критики й самокритики. У 

1938 р. М.В. Птуху було заарештовано, а через два роки у зв’язку з 

безпідставністю обвинувачень його випустили на свободу. Інститут 

демографії, який очолював академік, припинив своє існування. Після цього 

М.В. Птуха працював завідувачем відділу статистики в Інституті економіки 

АН УРСР [305].  

Академік, економіст Л.М. Яснопольский з 1931 р. переїхав до Москви, 

де працював у науково-дослідних інститутах. З 1937 р. до 1942 р. – 

репресований, перебував у в’язницях і таборах. Від 1943 р. – реабілітований, 

працював науковим співробітником Інституту економіки АН УРСР.  
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 К.Г. Воблому вдалося вберегтися від можливого жорсткого повороту 

долі. Він не тільки залишився живим, але й продовжував працювати, на 

відміну від низки інших академіків. На нашу думку, рятівним для нього були 

дві обставини: по-перше, він не займався скільки-небудь активною 

політичною діяльністю в минулому; по-друге, його науковий авторитет був 

настільки високим, що радянська влада не наважилася піддати його 

репресіям. 

У своїх спогадах вчений писав, що на початку 30–х рр. ХХ ст. на 

засіданнях ВУАН були присутні партійці, представники профспілок та 

робітничого класу. В період розгорнутої критики і самокритики важливу 

роль відігравала нова в стінах Академії наук організація, якої раніше не було 

– партосередок КП(б)У [15]. 

К.Г. Воблий входив до складу комісії від Академії наук по похованню 

академіка Дмитра Івановича Яворницького у 1940 р., а також упорядкування  

і збереження його творчої спадщини про це пише вдова Д.І. Яворницького 

Серафима Дмитрівна у листах до Н.Д. Полонської-Василенко [178, с. 298]. 

За ініціативи К.Г. Воблого в Інституті економіки АН УРСР у 1939 р. 

було створено сектор економічної географії. Разом з групою молодих 

співробітників Інституту він працював над ґрунтовною працею з економічної 

географії УРСР. У першій половині 1941 р. колективна монографія була 

підготовлена до друку, але Друга світова війна змінила видавничі плани 

вчених.  

З початком війни життя К.Г. Воблого, як і мільйонів українців, 

докорінно змінилося. Під час німецько-нацистської окупації України  вчений 

жив і працював у столиці Башкирії місті Уфа, куди протягом липня – серпня 

1941р. евакуювалися академічні установи з України. В евакуації з липня 

1941 р. Інститут економіки АН УРСР існував як відділ Інституту суспільних 

наук, до якого входив ще ряд академічних інститутів [162, с. 514]. 

К.Г. Воблий був призначений керівником відділу економіки, який проводив  

дослідження сировинних та енергетичних ресурсів Башкирії. Співробітники 
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відділу економіки працювали над дослідженням «Уфа як індустріальний 

вузол» [162, с. 298]. Науковці проаналізували матеріали з історії міста, його 

перспективного розвитку у зв’язку з евакуацією підприємств під час війни та 

планами подальшого розміщення продуктивних сил після війни. 

Серед особових документів Костянтина Григоровича знаходимо 

рукописи праць, у яких досліджувалися природні ресурси Башкирії, а саме: 

«Природні умови господарської діяльності у БАРСР», «Основні завдання та 

заходи з мобілізації ресурсів Башкирської АРСР», «Економіко-географічне 

положення Уфи» [21; 24; 26].   

У роки евакуації К.Г. Воблий був членом Комісії Академії наук УРСР  

з історії Вітчизняної війни в Україні. У його фонді зберігаються записи з 

історії України, у яких вченим обґрунтовано необхідність вивчення історії 

свого народу [20]. К.Г. Воблий був співавтором «Нарису історії України», 

виданого у 1942 р. в Уфі. Над ним працювали відомі українські історики 

Кость Григорович Гуслистий (1902–1973), Микола Неонович Петровський 

(1894–1951), Вадим Архипович Дядиченко (1909–1973), Микола Іванович 

Супруненко (1900–1984), Федір Євдокимович Лось (1908–1980) та Федір 

Олександрович Ястребов (1903–1973) [247]. У сучасному виданні «Інститут 

історії України Національної академії наук» колективну монографію «Нарис 

історії України», яке витримало 6 видань (1935–1942 рр.) названо 

“грандіозним проектом“, бо в ньому вперше повно і системно викладалася 

історія України [214, с. 12]. Автори здійснили систематичний виклад історії 

України з найдавніших часів до початку війни. Костянтин Григорович 

написав розділ «Фізико-географічна характеристика України». Особливу 

увагу він приділив природним зонам України, майстерно описавши 

ландшафт нашої держави, урахувавши особливості кожного регіону щодо 

рельєфу, ґрунтів, рослинного покрову та корисних копалин. «Великі 

природні багатства України пояснюють, чому протягом своєї тривалої історії 

вона завжди була об’єктом зазіхань різних загарбників та агресорів», – писав 

вчений [244, с. 11]. Книга використовувалась у роки війни як навчальний 



103 

 

посібник, а також для популяризації історичних знань серед широкого кола 

громадськості. 

У 1942 р. К.Г. Воблого було обрано директором відновленого  

Інституту економіки АН УРСР. В евакуації  вчені-економісти розробляли 

проекти відбудови народного господарства. Зокрема, вони склали економіко-

географічну карту для кожної області Лівобережної України. У 1943 р. вчені 

під керівництвом К.Г. Воблого працювали над дослідженням «Народне 

господарство України», у якому докладно проаналізували стан народного 

господарства країни напередодні війни. Дослідженням цієї теми вчений 

займався разом з провідними українськими економістами Вадимом 

Костянтиновичем Воблим, Михайлом Миколайовичем Середенком, Павлом 

Олексійовичем Хромовим, Захаром Петровичем Шульгою, Леонідом 

Миколайовичем Яснопольським. Уперше було описано різні галузі 

народного господарства України в їх історичному розвитку [162, с. 299]. 

9 травня 1943 р. уряд СРСР прийняв ухвалу про переведення 

АН УРСР до Москви. Переїзд  мотивовано тим, що в Москві існували кращі 

умови для наукової діяльності вчених. В автобіографії К.Г. Воблий записав, 

що  прибув до Москви у серпні 1943 року. Там він працював над 

редагуванням IV та V томів історії цукробурякової промисловості, але вони  

не були опубліковані та зберігаються в його особовому фонді [17; 18; 19].  

До 25-річчя АН УРСР було створено ювілейну комісію, до складу якої 

увійшли відомі науковці В.І. Вернадський, М.В. Птуха, О.О. Богомолець, 

П.Г. Тичина, К.Г. Воблий та ін. Завдання учених полягало у написанні 

історичного нарису Академії наук, оскільки саме вони були серед перших її 

академіків та впливали на становлення і розвиток української науки. З 

епістолярної спадщини Костянтина Григоровича видно, що велика праця з 

історії Академії наук, над якою працювали науковці, залишилась 

неопублікованою [77, арк. 1]. Натомість у газеті «Радянська Україна» з 

нагоди 25-річчя АН УРСР була опублікована невелика стаття К.Г. Воблого, 

про створення, етапи розвитку та досягнення Академії. Крім цього, у його 



104 

 

фонді зберігаються 29 аркушів рукопису праці з історії Української академії 

наук, написаної вченим у 1938 р.  К.Г. Воблий писав про перші роки роботи 

УАН, зокрема під час встановлення військової диктатури генерала Денікіна: 

«Науковці, що працювали в установах Академії почали тікати з Києва, 

кількість їх зменшилась, аж у два рази. Частина науковців, не вважаючи на 

утиски від денікінців проводила свою працю інтенсивно. Хоч денікінці 

зачинили спільне зібрання академіків, але не догадались позачиняти комісії. 

Люди, без надії на платню і чиюсь грошову допомогу щиро працювали…» 

[15, арк. 23]. Відомо, що у період “деніківщини“ Українська академія наук 

ледве не припинила свою діяльність. Як видно з рукопису «Мої плани», 

датованого 1946 р., К.Г. Воблий збирався написати мемуари, в яких хотів 

висвітлити процес становлення Академії наук, зокрема в роки постійної 

зміни влади в країні [31, арк. 1]. 

У квітні 1944 р. К.Г. Воблий повернувся у звільнений, але майже 

вщент зруйнований Київ. У його паперах є власноручний запис, у якому 

зазначено  перелік пограбованого в нього майна, зокрема розкраденої 

бібліотеки та рукописів наукових робіт [42]. 

У 1945 р. за багаторічну наукову та педагогічну діяльність 

К.Г. Воблому було присвоєне звання Заслуженого діяча науки УРСР і 

нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора [41]. Незважаючи на 

поважний вік вченого, його активність вражала: у Київському будинку 

вчених він проводив семінари для аспірантів з організації науково-дослідної 

роботи, постійно виступав з доповідями перед інтелігенцією та робітниками, 

популяризуючи наукові знання. З 1946 р. К.Г. Воблий працював у складі 

наукової ради Міністерства соціального забезпечення України. Наступного 

року його було обрано членом Вченої ради Відділу суспільних наук 

АН УРСР. 

У 1946 р. у зв’язку з 70-річчям з дня народження К.Г. Воблого за 

видатні наукові досягнення в галузі економічної географії та історії 

народного господарства його нагороджено орденом Леніна.   
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12 вересня 1947 р. смерть обірвала життя академіка АН УРСР 

Костянтина Григоровича Воблого. Похований він у Києві на Лук’янівському 

цвинтарі.  

Отже, період роботи К.Г. Воблого в Українській академії наук був 

найбільш напруженим за своїм політичним та моральном кліматом. 

Костянтин Григорович, як і багато інших вчених, був вимушений свої 

наукові задуми підпорядкувати вимогам радянської влади, але в саме в цей 

період він зі своїми учнями розробляє проблеми вивчення природних 

ресурсів України і закладає основи формування наукової школи. Наукова і 

організаційна діяльність К.Г. Воблого свідчить про його вагомий внесок у 

становлення Української академії наук. 

 

3.2. Наукові зв’язки та соціокультурне оточення академіка  

 

 В багатогранній діяльності К.Г. Воблого йому доводилося 

спілкуватися з широким колом вчених та діячів культури, що найповніше 

відобразилося в епістолярній спадщині як самого Костянтина Григоровича, 

так і тих, з ким він спілкувався. Епістолярій академіка та його 

кореспондентів дає змогу визначити пріоритетні напрями наукових 

досліджень у період евакуації та перших років після неї, простежити за 

процесом відбудови народного господарства України на визволених від 

ворога територіях. 

В українській науковій літературі вивчення епістолярних джерел  

виокремилося в спеціальну історичну дисципліну – епістолологію. У 1998 р. 

історики І.Н. Войцехівська та В.П. Ляхоцький опубліковали дослідження з 

історії та теорії епістолярію, у якому йшлося про те, що більша частина 

листів не призначалася для публікації чи розголошення, внаслідок чого 

багато історичних фактів висвітлено там із значним ступенем достовірності. 

Дослідники справедливо вважають, що листи мають надзвичайно багатий 

інформаційний потенціал, який дозволяє досліднику отримати відомості 
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суспільно-політичного, культурного, історичного, просопографічного, 

персоніфікованого, географічного, хронологічного, лінгвістичного характеру 

і врешті-решт висвітлити багато масштабних проблем тогочасного життя 

[196]. 

На сьогодні існують різні класифікації листів: за місцем збереження, 

за адресатом (члени родини, політики, науковці, громадські діячі, редакції 

журналів), за ступенем збереження, за тривалістю, за хронологічно-

проблемним критерієм, за зовнішніми ознаками (листи, листівки, телеграми).  

Вчені реалізували проекти щодо публікації епістоляріїв академіків  

В.І. Вернадського, М.П. Василенка та А.Ю. Кримського, у яких частково 

опубліковані листи К.Г. Воблого. Вони та листи різних осіб до Костянтина 

Грироговича спонукали дисертантку до вивчення оточення вченого з метою 

не тільки більш ґрунтовно дослідити його організаційну, наукову і 

педагогічну діяльність, а й розкрити його як особистість. 

Епістолярій К.Г. Воблого, який складає досить великий за обсягом і 

цікавий масив історичних джерел, майже не вивчався. Діапазон його 

листування охоплює період з 1919 по 1947 рр. У фонді академіка збереглися 

листи його кореспондентів тільки за 40-і рр. Але припускаємо, що 

епістолярна спадщина вченого почала формуватися раніше, оскільки 

опубліковані листи К.Г. Воблого до В.І. Вернадського і А.Ю. Кримського 

свідчать про листовне спілкування вчених у 20-х рр. минулого століття. Для 

зручності, виходячи з проблемно-хронологічного принципу, зібраний 

матеріал умовно розділимо на два періоди: листування з 1919 по 1937 рр. та 

листування з 1942 по 1946 рр. У кореспонденції першого періоду 

відображено ставлення радянської влади до осередку української науки, 

діяльності окремих академічних установ та науковців у часи встановлення 

радянської влади. Листи другого періоду висвітлюють наукові контакти 

К.Г. Воблого з економіко-географами, економістами та істориками під час 

евакуації та  у повоєнні роки. 
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У фонді Неодмінного секретаря Академії наук А.Ю. Кримського  

зберігаються три листи-автографи К.Г. Воблого. Вони хронологічно 

охоплюють 1919–1927 рр., написані українською мовою, великими та 

розлогими із незначним нахилом літерами. 

Перші контакти К.Г. Воблого з А.Ю. Кримським відносяться до часу  

обрання Костянтина Григоровича академіком. Із заснуванням Академії наук 

Агатангел Кримський, пов’язував відродження української культури, 

зростання національної свідомості та самоутвердження національної мови. 

Так, у листі від 10 травня 1919 р. К.Г. Воблий писав: «… ознайомився з 

положенням Статуту Академії наук та зобов’язується виконувати пункти, що 

передбачали вільне володіння українською мовою…» [3, арк.1]. 

Другий лист вченого є відповіддю на офіційне листування 

керівництва Академії наук щодо повернення К.Г. Воблого та 

В.І. Вернадського з Таврійського університету до Києва. Так, у листі від 

28 грудня 1920 р. вчений повідомляв Неодмінному секретарю: «Дуже дякую 

рідну Академію і своїх товаришів, що не забули про мене. З великою охотою 

повернувся б до Києва, щоб працювати в Академії, але зразу не можу виїхати 

– не маємо теплої одежі». Зміст також свідчить, що в умовах громадянської 

війни вчений продовжував наукову роботу. «У Криму я збираю матеріали 

економічні та статистичні для нашого Інститута народного господарства. 

Зразу збираю дані по національному питанню в Криму по переписі 1917 р. 

Скажіть моїм колегам по Відділу, що я стою близько до статистичних джерел 

Крима і можу використати чи ті, чи інші матеріали, які може будуть потрібні 

для Академії» - писав К.Г. Воблий [1, арк. 1]. 

У третьому зі знайдених листів, мова йде про робочі та побутові 

аспекти життя академіків, зокрема про сплату відрядження К.Г. Воблого та 

відрахування грошей із заробітної плати, так званий “помешкальний закон“. 

[2, арк. 1]. 

З листів А.Ю. Кримського також відомо, що К.Г. Воблий разом із 

М.В. Птухою планували при Соціально-економічному відділі ВУАН 
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утворити три інститути: Інститут наукової організації праці, Інститут 

виучування економічної кон’юнктури (поновити роботу) та Інститут 

виучування радянського права [179, с. 95]. На спільному зібранні Академії 

наук 27 березня 1924 р. було затверджено статути цих академічних установ, 

але того ж року пропозицію вчених було відхилено, оскільки керівництво 

Народного комісаріату освіти УРСР вважало, що очолити такі інституції 

могли тільки вчені-комуністи [158, c. 29-30]. Це були перші кроки втручання 

влади у життя наукової спільноти на шляху радянізації Української академії 

наук. Збережені листи К.Г. Воблого до А.Ю. Кримського здебільшого мають 

офіційний характер, але вони висвітлюють наполегливу працю вчених в 

організації академічних досліджень в Україні. 

До 150-ліття з дня народження академіка В.І. Вернадського 

Національна академія наук України ініціювала видання ювілейної серії 

«Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського». У другому томі цього 

видання – «В.І. Вернадський. Листування з українськими вченими» – були 

опубліковані чотири листи К.Г. Воблого 1922–1937 рр. Період листування 

академіків охоплює драматичні події в історії України. Вчені усвідомлювали 

неминучість перемоги радянської влади, але при цьому вони понад усе 

ставили розвиток науки. 

К.Г. Воблий мав не тільки робочі, а й просто дружні відносини з 

академіком В.І. Верднадським. Вчених єднала дослідницька робота в 

Академії наук та викладацька діяльність у Таврійському університеті. Вони 

були однодумцями в питаннях організації наукової роботи та баченні 

економічного розвитку держави. У листах К.Г. Воблий з особливим теплом 

згадував сімферопольський період їхнього життя: «Еще так немного прошло 

времени от симферопольського периода нашей жизни, а та жизнь кажется 

далеким сном…Жизнь у нас тусклая, серая. Материально тяжело жить – 

Академия влачит прозябание, лишенная всяких средств. Прямо удивляешься, 

каким образом живут служащие, которые посещают свои канцелярии и кое-

что делают. Вы, вероятно, знаете о том, что есть новый президент, 
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фактически дела ведет Крымский» [178, с. 695]. Листи до Володимира 

Івановича Костянтин Григорович завжди закінчував словами: «Сердечный 

привет всем вам. Крепко жму Вашу руку». Цікавим також останній з 

опублікованих листів, написаний Костянтином Григоровичем у 1937 р., 

оскільки засвідчує спільність наукових інтересів вчених. К.Г. Воблий писав, 

що вивчав тему творчого процесу у науковому дослідженні та просив 

консультації у Володимира Івановича з історії знань, відкриттів і винаходів. 

Відомо, що у діяльності В.І. Вернадського історія науки займала особливе 

місце: він був автором 40 історичних праць – монографій, нарисів та статей з 

цієї проблематики [176]. Проаналізувавши листування цих вчених, можемо 

припустити, що їх на довгі роки зблизили наукові інтереси, пов’язані з 

дослідженням історії науки.  

Листування К.Г. Воблого з А.Ю. Кримським та В.І. Вернадським 

висвітлює чимало цікавих питань, які обговорювали вчені у своїх листах. 

Серед них – проблеми їхнього повсякденного життя, стосунки з колегами, 

наукові зацікавлення та позанаукові інтереси. 

Інформативно насиченим є листування Костянтина Григоровича з 

українськими літературознавцем В.В. Даниловим та поетом П.Г. Тичиною. 

Науково цінними є листи до К.Г. Воблого від відомих економістів 

П.І. Лященко, М.В. Птухи, економіко-географів Я.Г. Фейгіна, І.Ф. Мукомеля, 

А.С. Синявського, істориків М.Н. Петровського та В.І. Пічети, що 

охоплюють 1942–1947 рр.  

Найбільш змістовним, на нашу думку, є листування з 

літературознавцем та педагогом Володимиром Валер’яновичем Даниловим 

(1881–1970), яке нараховує 21 одиницю взаємного спілкування, протягом 

1942–1946 року. В.В. Данилов – випускник Ніжинського історико-

філологічного інституту князя Безбородька, дослідник історії української 

літератури, етнографії та фольклору. Він викладав у навчальних закладах 

Катеринослава, де заприятелював з істориками Д.І. Яворницьким та 

В.О. Бідновим. З 1906 р. Володимир Валер’янович входив до складу 
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Катеринославської губернської вченої архівної комісії, у якій виконував 

обов’язки бібліотекаря. Він публікувався на сторінках друкованого органу 

комісії «Літопису Катеринославської губернської вченої архівної комісії», 

його наукові розвідки стосувалися історії місцевого театру та творчості 

культурних діячів краю. У 1911 р. В.В. Данилов переїхав до Петербурга, 

продовжував досліджувати історію української літератури, етнографії, 

фольклору та входив до складу Товариства дослідників української історії, 

письменства та мови. Він працював у вишах і наукових закладах Ленінграда, 

зокрема науковим співробітником Центрального державного історичного 

архіву та старшим науковим співробітником Інституту російської літератури 

(Пушкінського дому)  [183, с. 153-160]. 

Поки що не вдалося достеменно з’ясувати, коли і за яких обставин 

відбулося знайомство К.Г. Воблого та В.В. Данилова. Зазначимо, що листи  

вчених проникнуті почуттям справжньої дружби та взаємоповаги. Костянтин 

Григорович більше ніж іншим скаржився Володимиру Валер’яновичу на своє 

здоров’я та душевний стан. Саме з листа від 13 грудня 1942 р. відомо, що 

лікарі діагностували в академіка злоякісну анемію [77, арк 1]. На той час 

К.Г. Воблий жив і працював у столиці Башкирії місті Уфа, куди протягом 

липня – серпня 1941 р. евакуювалися академічні заклади з України.  Там він 

продовжував активну наукову роботу, очоливши відділ економіки в Інституті 

суспільних наук, під його керівництвом учені досліджували сировинні та 

енергетичні ресурси республіки Башкирії.  

Листи свідчать, що, перебуваючи в евакуації, К.Г. Воблий працював 

над історією розвитку економічної думки в АН УРСР (за особистими 

спогадами). У 1946 р. напрацювання вченого були опубліковані у вигляді 

історичного нарису, у якому він узагальнив економічні дослідження, що 

проводилися працівниками Інституту економіки АН УРСР за напрямами: 

політичної економіки, історії народного господарства УРСР, економічної 

географії, економіки промисловості та економіки сільського господарства 

[113, с. 5-22]. 
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Так, у листі від 23 березня 1943 р. академік повідомляв В.В. Данилову, 

що співробітники Інституту економіки АН УРСР почали розробляти проекти 

відбудови визволених районів України. З наступних листів, датованих 

1943 р., відомо, що вчений надавав важливого значення організації 

конференції з питань відновлення народного господарства. Зазначимо, що 13 

та 14 травня 1946 р. конференція була проведена Інститутом економіки 

АН УРСР, де К.Г. Воблий доповідав про плани відбудови народного 

господарства України на четверту п’ятирічку [278, с. 157-162]. 

З листа від 8 серпня 1944 р. відомо, що К.Г. Воблий повернувся у 

звільнений Київ [83, арк 1]. Того ж року він опублікував невелику за обсягом 

книжку «Київ – серце України», написану в доступній для пересічного 

читача формі, легко і невимушено. «Мені здається, дав вдалу композицію 

Києва як політичного, наукового та культурного центру УРСР», – писав 

академік та пообіцяв вислати книгу своєму кореспонденту [85, арк. 1]. У 

нарисі вчений описав історію Києва, зауваживши вдале географічне 

розташування столиці. У ньому автор написав про пошкоджені нацистами 

підприємства та історичні пам’ятки міста, намалював яскраву картину 

майбутніх перспектив [116]. 

Між іншим, з листів дізнаємося, що Костянтин Григорович постійно 

надсилав свої книжки Володимиру Валер’яновичу. Можемо припустити, що 

академіку була важлива думка літературознавця як критика [55]. 

У листі від 6 жовтня 1945 р. К.Г. Воблий  повідомляв В.В. Данилову 

про незадовільний стан здоров’я. «Захворів на бронхіт, що ускладнився 

запаленням легенів», – писав він. У подальших листах Костянтин Григорович 

писав, що почував себе вкрай погано, а сил вже не вистачало на 

адміністративну роботу. К.Г. Воблий відмовлявся від нової роботи, зокрема 

від пропозиції очолити кафедру географії Вищої партійної школи при ЦК 

КП(б)У, оскільки він мав велике бажання зосередитися на наукових 

дослідженнях [83, арк. 1]. 
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Аналізований епістолярій дає підстави вважати, що у 

літературознавця були певні складнощі з присудженням йому 

кандидатського ступеня. У листі від 19 травня 1945 р. В.В. Данилов звертався 

до К.Г. Воблого за допомогою. Академік особисто просив Павла 

Миколайовича Попова, співробітника Інституту мистецтвознавства, 

фольклору та етнографії АН УРСР, клопотати про підготовку відповідних 

документів та надання Володимиру Валер’яновичу наукового ступеня [53, 

арк. 1]. Через місяць у листі-відповіді Володимир Валер’янович отримав 

поздоровлення від К.Г. Воблого з приводу присудження йому 

кандидатського ступеня [89, арк 1]. 

Під час відряджень до української столиці В.В. Данилов завжди шукав 

зустрічі з К.Г. Воблим. В одному з листів він писав: «Желаю увидеть Вас в 

Киеве таким же бодрым, приятным собеседником, каким и узнал Вас 

впервые, о чем память неизгладимо запечатлела в моем сердце» [55, арк. 1 – 

зв. 1]. Окрім того, з листів відомо, що В.В. Данилов мав бажання переїхати 

до Києва та шукав підтримки у Костянтина Григоровича. В останньому із 

виявлених листів К.Г. Воблий написав В.В. Данилову, що надішле йому 

запрошення від АН УРСР та буде підтримувати літературознавця у 

вирішенні цього питання [91]. На жаль, переїзд вченого, яким він так 

переймався, не відбувся.  

Цей блок документів є цінним біографічним джерелом для вивчення 

життя та діяльності обох учених. У складні роки, під час евакуації та після 

війни, кореспонденти продовжували займатися дослідницькою діяльністю, 

допомагали один одному у науковому становленні, обмінювалися 

необхідними виданнями та книжками. Епістолярій свідчать про тривалі й 

приятельські стосунки К.Г. Воблого та В.В. Данилова.  

У 1943 р. український поет П.Г. Тичина, знаючи, що К.Г. Воблий 

вивчав природні ресурси Башкирії, і бажаючи допомогти в цьому, надіслав 

листа, у якому писав: «… Передаю Вам рукопис башкирського епосу «Ідукай 

і Марадим». Багато я по ньому маю різних виписок. Вам я на окремому 
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аркуші подаю цифри сторінок лише тих місць, що торкаються річок, озер, 

долин, відрогів хребта Уралу й самого характеру місцевості…» [68, арк. 1]. 

Зазначимо, що К.Г. Воблий і П.Г. Тичина були знайомі ще до революції, 

оскільки майбутній поет навчався на економічному факультеті Київського 

комерційного інституту (1913–1917), де Костянтин Григорович тоді обіймав 

посаду декана факультету. За кілька десятиліть уже за нових політичних 

обставин вони працювали в АН УРСР. 

У фонді К.Г. Воблого зберігаються фронтові листи від його учнів 

економіко-географів Якова Григоровича Фейгіна (1903–1973) та Ізраїля 

Феліксовича Мукомеля (1906–1975). Загалом це три солдатських трикутники 

зі штампами польової пошти та військової цензури, у яких йдеться про 

наукові питання, плани та надії на майбутнє. Нам не вдалося знайти листи 

академіка до цих солдатів-науковців, але, проаналізувавши листи-відповіді, 

можемо стверджувати, що Костянтин Григорович підтримував та зміцнював  

їхній моральний дух.  

Два листи від Я.Г. Фейгіна датуються 1944 р. і свідчать про теплі 

стосунки вчених. Яків Григорович Фейгін – уродженець Чернігівщини, 

випускник Московського державного університету, з 1932 р. працював 

науковим співробітником Інституту економіки АН СРСР, у 1939 р. його було 

обрано членом-кореспондентом АН УРСР. Напередодні війни Я.Г. Фейгін та 

К.Г. Воблий разом працювали у вченій раді Інституту економіки УРСР та 

входили до складу редколегії з написання підручника «Економічна географія 

УРСР». 

Епістолярій Я.Г. Фейгіна свідчить, що він мріяв повернутися у 

наукове середовище та завершити написання своєї наукової роботи. У листах 

він просив Костянтина Григоровича писати про діяльність Академії наук під 

час евакуації, про заплановані дослідження з відбудови народного 

господарства країни та особисті наукові плани академіка [69, арк. 1]. 

К.Г. Воблий пропонував Я.Г. Фейгіну взяти участь у написанні 

фундаментального дослідження з розміщення промисловості УРСР. Окрім 
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спільних наукових інтересів, можемо припустити, що Я.Г. Фейгін вважав 

К.Г. Воблого близькою людиною та був вдячний йому за підтримку. Так, у 

листі від 30 жовтня 1943 р. Я.Г. Фейгін писав: «Благодарю Вас за теплые 

письма, за внимание ко мне. Это тем дороже для меня, что Вы после трех с 

половиной лет моего пребывания на фронте, не в пример некоторым моим 

московским друзьям, помните обо мне. А на фронте это особенно дорого – 

сознавать, что о тебе помнят где-то далеко, что тебе уделяют внимание, 

несмотря на большие трудности в работе и в быту [70, арк. 1]. Також він 

писав, що за роки війни значно поповнив свої знання в галузі мікрогеографії і 

як важливі ці знання під час військових дій [70, арк. 2]. «Меня занимает такая 

идея написать книгу по основным теоретическим вопросам экономической 

географии, – писав Яків Григорович. – Если посчастливится остаться в 

живых» [70, арк. 1 зв.]. 

Плани Я.Г. Фейгіна здійснилися: після завершення війни він 

повернувся до наукової діяльності. Під керівництвом К.Г. Воблого  

демобілізований науковець працював над колективною монографією 

«Нариси економічної географії Української РСР». Вже після смерті 

К.Г. Воблого  Якова Григоровича було обрано редактором названої 

монографії та призначено директором Інституту економіки АН УРСР. 

Збережений військовий трикутник І.Ф. Мукомеля до К.Г. Воблого, 

датований 2 червня 1945 р. є не менш цікавим біографічним джерелом. 

Ізраїль Феліксович Мукомель народився у Херсоні. У 1936 р. після 

закінчення аспірантури географічного факультету Одеського університету 

був запрошений викладати у Київський університет як фахівець у галузі 

географії сільського господарства та економічної географії.  У 30-х рр. ХХ ст.  

вчені працювали у Раді з вивчення продуктивних сил УРСР, а саме у комісії з 

природничо-історичного районування. 

В листі І.Ф. Мукомель писав, що за час війни пройшов шлях від 

форсування озера Одера до острова Рюгена. Як справжній науковець, окрім 

військових справ, він встиг ознайомитися з районуванням сільського 
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господарства Німеччини. Зазначивши, що в методичних розробках 

економічного районування німецькі вчені значно відстають від розробок 

українських дослідників. І.Ф. Мукомель повідомляв  К.Г. Воблому, що хотів 

би повернутися до Києва та продовжити наукову роботу. Знаючи, що 

планується ґрунтовна робота з економічної географії, він просив у свого 

наставника доручити йому написання розділу про розвиток сільського 

господарства [60,  арк. 2]. 

Наукові плани І.Ф. Мукомеля теж здійснилися. Повернувшись після 

закінчення війни в Україну, він працював у Київському державному 

університеті імені Тараса Шевченка доцентом, завідувачем кафедри 

економічної географії та деканом геолого-географічного факультету. У 1946 

р. він захистив кандидатську дисертацію, у 1965 р. – докторську на тему 

«Сільськогосподарські зони Української РСР». Що стосується колективної 

монографії «Нариси економічної географії Української РСР», то йому було 

доручено написати розділ «Розміщення сільського господарства». 

Яскравим прикладом фахових стосунків К.Г. Воблого є листи до 

нього відомого радянського економіста Петра Івановича Лященка (1876–

1955), професійна діяльність якого була тісно зв’язана з Україною. 

Збереглося фрагмент шість листів П.І. Лященка, що охоплюють 1943–

1946 рр. 

 З історіографії життя та діяльності П.І. Лященка відомо, що він у 

1927–1929 рр. керував аграрною кафедрою Українського науково-дослідного 

інституту марксизму-ленінізму у Харкові, а в 1945 р. став старшим науковим 

співробітником відділу історії народного господарства Інституту економіки 

АН УРСР. Свою бібліотеку та архів він передав до Києва в Інститут 

економіки АН УРСР, де було засновано науковий кабінет пам’яті 

П.І. Лященка [201, с. 380-384]. 

У 2002 р. доктор історичних наук Є.Г. Сінкевич опублікував 

монографію, присвячену дослідженню наукової спадщини П.І. Лященка. 

Автор висвітлив життєвий та творчий шлях економіста, дослідивши 
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теоретико-методологічні та концептуальні засади творчості вченого. 

Є.Г. Сінкевич дійшов висновку, що П.І. Лященко був фундатором нового 

напряму у радянській історико-економічній науці – історії народного 

господарства. Але у вказаній праці епістолярій вченого залишився поза 

увагою автора [280, с. 99]. 

В обох учених було багато спільного, оскільки П.І. Лященко теж 

отримав ґрунтовну економічну освіту, стажувався в європейських 

університетах, займався історико-економічними дослідженнями. Формування 

суспільно-політичних і наукових поглядів учених відбулося у дорадянський 

період, вони дотримувалися однакової думки про національні відмінності 

українського та російського господарського розвитку. За умов будівництва 

радянської економіки і К.Г. Воблий, і П.І. Лященко змушені були 

скорегувати деякі свої попередні погляди. 

Можемо припустити, що ініціатором листування науковців виступив 

П.І. Лященко, оскільки за станом здоров’я він мав бажання переїхати в 

Україну. У своїх листах до К.Г. Воблого вчений досить детально описував 

свою наукову роботу, пов’язану з історією українського народного 

господарства: «Выполнение той или другой работы для УАН я мог бы взять 

на себя при условии установления органической связи с Академией. В 

прошлые годы я руководил кафедрой аграрного вопроса в Украинском 

Институте марксизма в Харькове, но эта связь была порвана» [56, арк. 1]. 

Далі П.І. Лященко повідомляв, що у другому виданні «Истории русского 

народного хозяйства», він значно розширив розділ про Україну.  

Актуальною темою листів П.І. Лященка та К.Г. Воблого було 

складання плану Інституту економіки АН УРСР на 1946–1950 рр. Діяльність 

Інституту в цей період була зосереджена на розвитку народного 

господарства, представленні досягнень та обгрунтуванні результатів 

економічної політики радянської держави. Відомо, що економіка України 

відбудовувалася як частина загальносоюзної економічної системи, інтереси 

республіки підпорядковувалися загальносоюзному плану. Серед 
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першочергових завдань були відбудова важкої промисловості та будівництво 

об’єктів військово-промислового комплексу, на що спрямовувалися основні 

кошти і людські резерви [162; 163]. 

 У листі від 3 квітня 1946 р. П.І. Лященко звернувся до колеги за 

порадою, на яку проблематику спрямувати свою дослідницьку роботу, 

оскільки партійне керівництво критикувало його наукову діяльність за 

відсутність перспектив у майбутнє та велику кількість історичних аспектів 

[57, арк. зв. 1]. Тому П.І. Лященко писав, що в індивідуальному плані він 

зазначив доопрацювання ІІІ тому «Історії народного господарства СРСР» та 

колективне дослідження Криворізького басейну [57, арк. 2]. 

П.І. Лященко у повоєнні роки працював над тритомним виданням 

«Історії народного господарства СРСР», за яке йому було присуджено 

Сталінську премію – найвищу відзнаку радянських учених. У 1947 р. вийшов 

том І «Докапиталистические формации», в 1948 – том 2 «Капитализм». 

ІІІ том «Социализм» – одна із перших спроб у радянській історіографії дати 

зведений огляд історії народного господарства СРСР – був надрукований вже 

після смерті ученого у 1956 р. У ІІІ томі науковець планував досліджувати 

розвиток народного господарства національних республік окремими 

розділами, але після численних обговорень та редагувань, вчений був 

змушений замінити ці розділи на загальну характеристику економічної 

політики радянської влади [280, с. 98].  Загалом зміст листів свідчить, що між 

академіками встановилися дружні та довірливі стосунки. 

До кола кореспондентів К.Г. Воблого належали й історики Володимир 

Іванович Пічета, Микола Неонович Петровський та Кость Григорович 

Гуслистий. Академік також листувався з профільними установами і 

товариства. На жаль, нині у фонді відклалися лише деякі фрагменти цих 

листів. Переважну більшість листів, які збереглися дотепер, складають 

привітання К.Г. Воблого з ювілеєм. Привертає увагу лист з особистим 

привітанням від історика та економіко-географа Антіна Степановича 

Синявського: «... Багато тисяч Ваших слухачів, і тих кому поталанило  
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працювати під Вашим керівництвом, в ці дні з почуттям глибокої пошани і 

вдячності згадують Вас, високошанований академіку. Прийміть найщиріші 

побажання зберегти Вашу величезну працездатність, що так завше вабить до 

Вас...» [207]. 

 У фонді академіка також наявний епістолярій колективних 

кореспондентів, представлений листами від державних, наукових та 

культурних установ Комісії з історії Вітчизняної війни Академії наук УРСР, 

Інституту економіки АН УРСР, Редакцій наукових видань та Українського 

товариства культурного зв’язку з закордоном [45–50]. 

Частина фонду становлять сімейні листи та телеграмами від наукових 

і громадських установ з висловленням співчуття у зв’язку зі смертю вченого, 

адресовані його дружині Раїсі Гур’ївні Воблій. 

Епістолярій К.Г. Воблого висвітлює чимало фактів біографії вченого, 

питань наукової співпраці, а також його соціокультурні зв’язки, роботу 

структур Академії наук, повсякденне життя академічної еліти та 

загальнополітичну ситуацію  першої третини минулого століття.  

Отже, К.Г. Воблий зробив вагомий внесок у становлення головної 

академічної установи країни. В Українській академії наук він організував 

структурні підрозділи, в яких проводилися історико-економічні дослідження 

та створив сектор економічної географії в Інституті економіки АН УРСР. 

Після всіх трагічних подій 30-х рр., що відбулися в Академії наук, він під 

”тиском” сприйняв радянську владу, напевно, це обумовлено простим 

бажанням уникнути репресій та зберегти більш менш нормальні можливості 

для наукової роботи. 

Інтелектуальне коло спілкування академіка К.Г. Воблого переважно 

зв’язане з іменами його колег, вчених Академії наук, його учнів і 

послідовників у розбудові української науки в контексті економіко-

географічних процесів першої  половини ХХ ст. Більш широко визначити 

кореспондентів та адресатів вченого на даний час не вдається. Можна лише 

припустити, що в  20-середині 40-х рр. тримати листи серед своїх паперів 
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було небезпечно через політичні обставини. Збереженне листування дає 

змогу визначити пріоритетні напрями наукових досліджень у період 

евакуації та повоєнних років, а також простежити за процесом відбудови  

господарства України. Завдяки епістолярію розкрито чимало цікавих питань 

з життя вченого та відтворено його інтелектуальне оточення. Виявлене 

листування є також джерелом цінних біографічних даних про багатьох 

відомих і менш знаних українських та російських діячів науки та культури: 

В.В. Данилова, П.І. Лященка, І.Ф. Мукомеля та Я.Г. Фейгіна. 
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РОЗДІЛ 4. Педагогічна діяльність К.Г. Воблого у 30-х – 40-х рр. ХХ ст. 

 

4.1. К. Г. Воблий – засновник та очільник економіко-географічної 

школи  

Зародження української географічної школи загалом бере свій початок 

у ХІХ столітті. Першим викладачем географії в Київському університеті 

Св. Володимира був відомий історик Володимир Боніфатійович Антонович 

(1834–1908), який викладав курс історичної географії під назвою «Історико-

топографічний нарис південної Русі» як загальну дисципліну для студентів 

гуманітарних факультетів. Значне місце в його лекціях посідала економіко-

географічна проблематика, власне, огляд економіки (сільського господарства, 

хліборобства, скотарства, садівництва) з використанням статистичних даних. 

У першій половині 1920 р. в Київському університеті курс з історії 

політекономії та історії економічного побуту викладав Антін Степанович 

Синявський (1866–1951). Вчений визначив та обґрунтував фундаментальні 

положення геополітики, країнознавства, історії економіко-географічної 

думки в Україні [338]. Він розмежував об’єкт і предмет вивчення 

економічної географії. Так, об’єктом економгеографії, за А.С. Синявським, 

було ціле народне господарство країни, з’ясування його місця в світовому 

господарстві й виявлення подальшого розвитку. Предметом дослідження, на 

думку вченого, було вивчення господарської діяльності, продуктивних сил 

тієї чи іншої території, з погляду на суспільно-географічний розподіл праці, а 

також природних і соціальних передумов такого розподілу [279, c. 260-263]. 

Перша третина ХХ ст. позначена становленням української 

економічної географії як самостійної наукової дисципліни, що значною 

мірою зумовлено діяльністю Українського наукового товариства в Києві. 

Перші наукові ініціативи в царині економіко-географних досліджень в 

Академії наук пов’язують з іменами Степана Львовича Рудницького (1877–

1937) та Павла Аполлоновича Тутковського (1858–1930). Географ 

С.Л.Рудницький розробив структуру географічної науки, обґрунтував 
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теоретико-методологічні основи картографії, його вважають засновником 

української фізичної і політичної географії. У своїй праці «Українська справа 

зі становища політичної географії» він охарактеризував географічне 

положення України у її етнічних межах, відзначив користь сусідства з 

країнами Середньої та Західної Європи. Вчений підкреслив риси українців як 

самостійного народу, наголошуючи на антропологічних відмінностях від 

сусідніх народів [205, c. 333-346]. Його вважають засновником 

антропогеографічного напряму, в центрі уваги якого була людина.  

Геолог П.А. Тутковський був автором першого україномовного 

довідника «Загальне землезнавство» та співавтором першого «Словника 

геологічної термінології». Йому вдалося обґрунтувати необхідність відкриття 

кафедри географії в структурі Академії наук. Так, в Записці до Комісії для 

вироблення законопроекту про УАН, він писав: «На всій території Україні 

немає ні одного географічного товариства. Тому дуже важні пристосування 

географії до теоретичного природознавства, до сільського господарства, до 

громадської медицини та до економічних явищ зустрічають на кожному 

кроці значні трудності. В нашім освіченім громадянстві, а також в літературі 

(загальній і особливо популярній та шкільній) досі утримались і навіть 

панують багато зовсім неправильних понять про географію Україну…» [159, 

с. 93]. 

Значний внесок у розробку районного напряму економічної географії 

зробив Валентин Васильович Садовський. На думку відомого географа Олега 

Івановича Шаблія основними завданнями економічних районів, за 

В.В. Садовським, було: 1) фіксування і опис конкретних фактів 

господарського життя в їх географічному поширенні; 2) конструювання 

поняття світового господарства як єдиного цілого; 3) встановлення 

взаємовідносин між господарськими єдностями – економічними районами як 

складовими частинами цілого – національного комплексу та їх опис [301, 

с.53]. 
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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. 

Набули поширення й економіко-географічні дослідження, саме К.Г. Воблий 

став засновником наукової школи у цьому напрямі.  

Фахівці з даної проблеми під науковою школою розуміють 

колективну працю співробітників науково-дослідних інституцій, вищих 

навчальних закладів та наукових центрів під керівництвом лідера школи, як 

правило, відомого вченого. На думку доктора історичних наук Ірини Іванівни 

Колесник, дослідження також повинні характеризуватися єдиною дослідною 

програмою, спільністю наукових поглядів і стилем наукової діяльності в 

конкретній галузі, зорієнтованій на самоорганізацію академічної спільноти в 

певному історичному часі, соціо- та етнокультурному просторі [325, c. 221–

224]. 

Відомий економіко-географ Ярослав Богданович Олійник, вважає, що 

до числа основних ознак наукової школи повинні також належать: «... 

значимість отриманих результаті, високий науковий авторитет у певній 

галузі науки і суспільне визнання; оригінальність методики дослідження, 

загальні наукові погляди; наявність наукових лідерів – відомих учених, які 

володіють умінням підібрати наукову молодь і навчити її мистецтву 

дослідження…» [337]. 

Сучасні економіко-географи виділяють в історії української наукової 

географії чотири напрями: географо-антропологічний, географо-

антропографічний, галузево-статистичний та географо-статистичний [252, 

c.52–59]. 

Кандидат географічних наук М.В. Матвієнко у дисертації, 

присвяченій розвитку економіко-географічної науки, виділяє галузево-

статистичний, антропогеографічний та районний напрями. «Наприкінці 

ХVІІІ ст., з появою численних господарсько-статистичних описів окремих 

губерній України в надрах статистики почалася українська економіко-
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географічна наука» – пише він. Тому, на його думку, значну роль також 

відігравали комерційно-географічний та етнографічний напрями [320, с.157]. 

Галузево-статистичний і антропогеографічний напрями в радянській 

час були різко засуджені як буржуазні, оскільки належали до 

немарксистської школи географії. Зважаючи на обставини, Костянтин 

Григорович змушений був відмовитися від галузево-статистичного розуміння 

економічної географії та перейти до районного, зосередившись на питаннях 

економічного районування. 

Питаннями економічної географії як науки і навчальної дисципліни 

К.Г. Воблий почав займатися, досліджуючи статистичні данні окремих 

галузей господарства, про що свідчить низка праць «Общие выводы по 

статистике выхода рабочих на заработки» та «К аграрному вопросу в 

России». В брошурі  «Производительные силы Галиции» автор проаналізував  

особливості національного складу, природного приросту, чисельності і 

густоти населення Галичини та Буковини. Висвітлив економічний розвиток 

сільського господарства, промисловості та торгівлі. Особливий акцент 

К.Г. Воблий зробив на характеристиці природних багатств регіону та масової 

еміграції малоземельних селян в пошуках роботи і землі [136]. 

Вже на початку його роботи в Українській академії наук, було 

опубліковано підручник Костянтина Григоровича «Економічна географія 

України» (1919 р.), який став першою повною економічною географією 

України. Автор обґрунтував і запропонував визначення економічної 

географії, сформулював її завдання та предмет вивчення: «Економічна 

географія вивчає стан окремих галузей господарського життя народу 

(сільського господарства, гірничо-заводської та обробної промисловості, 

торгівлі, шляхів і засобів зносин) в їх географічному розповсюдженні. 

Економічна географія дає опис окремих галузей народньо-господарської 

діяльності, з’ясовує залежність її від місцевого географічного оточення, 

вивчає вплив на неї загальних природних та культурних ресурсів» [109, с. 3]. 

Для цього підручника характерний історичний підхід, дотримання науково 
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обґрунтованого викладу предмета досліджень. Вчений охарактеризував 

географію галузей сільського господарства, дослідив розміщення гірничої, 

гірничозаводської, обробної галузей промисловості, а також висвітлив 

питання розвитку транспорту і торгівлі. К.Г. Воблий трактував економічну 

географію як продовження комерційної географії, тобто економічної науки. 

Зауважимо, що сучасні вчені економічну географію відносять до 

географічних наук [282]. 

Аналізуючи географію сільського господарства, автор виділяв три 

райони: північний, центральний та південний. До північного району входило 

вкрите лісами Полісся, що сприяло розвитку лісових промислів. У 

центральному районі країни природні умови давали можливості для розвитку 

зернового господарства та цукрових буряків, цей район він називав «буряко-

пшеничним». Південну степову Україну вчений охарактеризував як 

«пшенишно-яшний» район, оскільки поля засівали переважно пшеницею та 

ячменем. Наприкінці розділу, вчений проаналізував значення сільського 

господарства для країни. «В торгівлі головне значення належить продуктам 

сільського господарства. Україна дає іншим країнам своє збіжжя, а на заміну 

одержує машини, тканини, чай, хімічні продукти та ін. Сільське господарство 

– скарб нашої держави. Тут лежить центр господарської діяльності нашого 

населення. Тому на Україні перш за все треба дбати про розвиток сільського 

господарства» – писав вчений [109, с. 36].   

Характеризуючи географію гірничої та гірничозаводської 

промисловості, вчений виокремив гірничовидобувну та обробну галузі. Під 

гірничовидобувною він розумів видобування із надр землі копалин й 

подальше пристосування їх до безпосереднього вжитку та виробництва. У 

свою чергу в структурі гірничовидобувної галузі промисловості він виділяв 

видобування паливних, нерудних та рудних мінерально-сировинних ресурсів.   

Важливого значення вчений  надавав кам’яному вугіллю як головному 

паливу початку ХХ ст. Вчений обґрунтував техніко-економічні основи 

гірничого виробництва, зокрема походження кам’яного вугілля, спорудження 
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шахт, процес коксування та сортування вугілля. На думку К.Г. Воблого, 

головними факторами розвитку кам’яновугільної промисловості були: 

продаж вугілля на внутрішньому ринку та експортування антрациту. До 

гірничовидобувної промисловості К.Г. Воблий відносив також і рудну 

промисловість. Він дослідив розвиток Криворізького залізорудного басейну 

та визначив перспективи видобування марганцевої руди в Нікопольському 

родовищі. 

Вчений проаналізував історію розвитку та розміщення металургійної 

промисловості, а також зазначив територіальні відмінності у розміщенні 

українських металургійних заводів. З точки зору географічного положення, 

він виділив два осередки залізорудної промисловості: перший – 

Криворізький, другий – Донецький [109, с.82]. На думку К.Г.Воблого, 

машинобудівна промисловість, являла собою доповнення металургійного 

комплексу. Розвиток гірничозаводської промисловості сприяв кращому 

забезпеченню машинобудівних заводів чавуном та залізом, що слугувало 

поштовхом для розвитку сільськогосподарського машинобудування на півдні 

України. Вчений надавав великого значення так званій “обробній 

сільськогосподарській промисловості“, оскільки виробництво 

сільськогосподарських машин та знаряддя сприяло здешевленню хліба. 

Вчений також простежив історико-географічні особливості розвитку та 

принципи розміщення харчової промисловості. На його думку, для розвитку 

даної промисловості, було важливо  концентрувати підприємства в районах 

виробництва сировини та в місцях споживання готової продукції [109]. 

Географію торгівлі К.Г. Воблий розглядав у двох напрямах: 

внутрішньому та зовнішньому. Досліджуючи питання внутрішньої торгівлі, 

вчений наводить таблицю розвитку торгівельної діяльності в українських 

губерніях. Згідно з даними таблиці, найбільші торгові підприємства 

переважали на Київщині та Херсонщині, а найменше – на Полтавщині, 

Чернігівщині та Харківщині, тобто в губерніях Лівобережної та Слобідської 

України. Таким чином, торгівельне життя було розвинуте в степовому та 
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приморському регіонах України. Напевно, на розвиток торгівлі мали вплив  і 

портові міста. Характеризуючи зовнішню торгівлю, вчений наголошував на 

значенні експорту українського хліба та цукру для економіки Російської 

імперії. Ринки споживання української продукції знаходилися в Англії, 

Персії та інших країнах Близького Сходу. Щодо географії транспорту, він 

зазначав важливість залізничних та морських шляхів сполучення. 

Остання частина підручника присвячена історії народного 

господарства в Україні та завершується рядками: «Коли глянемо на історію 

розвитку народного господарства на Україні, то можна зазначити одну нитку, 

яка зв’язує всю її господарську історію: наше населення стихійно тягнулося 

до півдня, до теплого синього моря. Воно почувало своїм здоровим 

інстинктом, що згодом тут повстануть могутні економічні центри, що тут 

колись закипить господарське життя. Степ, де раніше бродили татарські орди 

зі своїми табунами, тепер весь перерізано сіткою залізниць. Там, де раніше 

курилися ватри кочівників, тепер підносяться доменні та коксові печі, 

чорніють верхи шахт. Мертву тишу степів пронизують свистки паровозів, 

гудки фабрик та заводів... Все відмінилось, все набуло нових форм...» [109, c. 

158].   

Підручник К.Г. Воблого «Економічна географія України» став 

першим узагальнюючим дослідженням з теоретико-метологічних проблем 

економічної географії. Зауважимо, що у наступні роки книга перевидавалася  

п’ять разів.  

Сучасні науковці вважають, що дослідження К.Г. Воблого та інших 

вчених економічного циклу Академії наук у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. були 

важливими для реалізації економіко-географічних проектів. Обстеження 

території Дніпрельстану в рамках Комісії з вивчення продуктивних сил, яку 

очолював Л.М. Яснопольський, мало вагомі результати для здійснення 

подальших наукових проектів у сфері економічної географії території 

Придніпров’я.  



127 

 

Важливим етапом розвитку економіко-географічних досліджень було 

відкриття у 1927 р. Комісії з вивчення народного господарства під 

керівництвом К.Г. Воблого, оскільки науковці цієї Комісії проводили 

економіко-географічні дослідження, зокрема історико-географічні 

особливості розвитку різних галузей господарства України [304, c. 13-23]. У 

1934 р. на базі цієї Комісії було створено Раду з вивчення продуктивних сил 

УРСР, яка повинна була координувати всі економіко-географічні 

дослідження в країні. У 1939 р. К.Г. Воблий організовав сектор економічної 

географії в Інституті економіки АН УРСР. Під керівництвом вченого його 

учні Я.А. Зайцев, І.Ф. Мукомель, М.М. Середенко, П.Г. Ожевський  

досліджували економічне районування країни, розміщення і розвиток 

продуктивних сил [161]. 

В протоколі АН УРСР від 4 червня 1941 р. записано: «Заслухавши 

доповідь голови Ради по вивченню продуктивних сил УРСР чл.-кор. 

Є.С. Бурксера, погодились з пропозицією Ради в справі організації робіт в 

Академії наук з природничо-історичного районування та утворення комісії з 

цього питання у складі ак. К.Г. Воблого (голова)…», але повноцінну роботу 

Комісія не розпочала у зв’язку з початком війни [161, c. 548]. 

У період евакуації вчений проводив економіко-географічні 

дослідження Башкирської АРСР та Уралу, а також займався розробкою 

потреб, зв’язваних з майбутньою відбудовою народного господарства. 

Велику увагу він приділяв питанням підготовки наукових і педагогічних 

кадрів та їх професійному зростанню. У його щоденнику міститься 

детальний опис документів, необхідних для захисту дисертаційних праць [43, 

арк. 4–5 зв.]. Так, за час перебування Інституту економіки в Уфі Михайло 

Михайлович Середенко написав та захистив кандидатську дисертацію на 

тему: «Металургійна промисловість УРСР», Петро Григорович Ожевський – 

«Комплексний розвиток Туймазинського району Башкирії» [162, с. 299].  

У перші повоєнні роки, Костянтин Григорович зосередився на 

питаннях відновлення промислового комплексу та сільського господарства 
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України. Вченому вдалося в Академії наук створити осередок з вивчення 

територіального розподілу продуктивних сил, перспектив розвитку 

економіко-географічних районів та природно-ресурсного потенціалу 

України. 

Другим осередком з вивчення економічної географії був Київський 

університет (нині – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка), який у 1933 р. відновив свою діяльність на базі Київського 

Інституту народної освіти. К.Г. Воблий організував кафедру економічної 

географії, яка входила до складу геолого-географічного факультету. Кафедру 

економічної географії очолив К.Г. Воблий, з ним працювали його учні 

І.Ф. Мукомель, К.П. Пяртлі та В.Д. Поданчук [218]. Основним напрямом 

фахової підготовки студентів був освітній, оскільки на кафедрі 

здійснювалася передусім підготовка вчителів географії. Зауважимо, що в 

20 х – 30-х рр. минулого століття заклади вищої освіти були лише 

навчальними, окрім того, радянська влада намагалася реформувати освітній 

процес і збільшити якість ідеологічного виховання майбутніх кадрів. 

Особливу увагу влада спрямувала на соціально-економічні дисципліни, були 

переглянуті університетські програми з історії та географії. У монографії 

«Історія Київського університету» зазначено: «У 1935 р. від імені студентів-

географів було обґрунтовано потребу в історії на географічному відділі. Щоб 

можна було гарно опанувати знання з фізичної, а особливо – економічної 

географії, нам, як географам, треба дати й історичний нарис нашої 

держави…» [218, c. 336].   

Рукописний доробок К.Г. Воблого свідчить, що, працюючи в 

Київському університеті, він залучав студентську молодь до наукової 

діяльності. Для них він організував географічний гурткок, де проводив 

семінари: «Обрання теми, опрацювання матеріалів та літературне їх 

оформлення», «Експериментальні методи в економічній географії» [29]. 

У червні 1941 р. вчені кафедри провели першу наукову конференцію з 

географії сільського господарства України. К.Г. Воблий на науковій сесії 
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запропонував ґрунтовну схему економічного районування, в якій 

поєднувалися природно-ресурсні, соціально-економічні та історичні чинники 

розвитку [138, с. 20-24].  

Для економіко-географічних досліджень початку 30-х рр. ХХ ст. 

характерні такі ознаки: широкий розвиток теоретико-методологічних 

розробок, комплексне використання природних ресурсів, зосередження уваги 

на широкомасштабних об’єктах, як великі економічні райони. К.Г. Воблий 

вважав, що економічний район – це територіально-господарський комплекс зі 

специфічним просторовим поєднанням продуктивних сил. 

Костянти Григорович Воблий започаткував декілька напрямів 

вивчення економічної географії. Перший із цих напрямів характеризувався 

загальнотеоретичними, економічними і статистичними дослідженнями 

українського промислового комплексу. Послідовники вченого Михайло 

Михайлович Середенко та Павло Олексійович Хромов працювали над 

питаннями розвитку народного господарства та опублікували низку 

монографічних видань, як-от: «Відбудова промисловості України», «Чорна 

металургія України 1917–1957 рр.» та «Экономическая история СССР». 

Другий напрямок сприйнятий послідовниками вченого, стосувався 

дослідження цукробурякового комплексу, що формувався на українських 

землях з ХІХ ст. Представником даного напряму був відомий економіко-

географ Максим Мартинович Паламарчук (1916–2000). Він очолив роботу 

для створення першої в Україні фундаментальної географо-картографічної 

праці – «Атласа природных условий и естественных ресурсов Украинской 

ССР».  У другій половині ХХ ст. йому вдалося започаткувати наукову 

суспільно-географічну школу, яка на сьогодні є однією з найбільших в історії 

розвитку економічної та соціальної географії України. Економіко-географами 

наукової школи М.М. Паламарчука розроблена наукова концепція 

формування промислових комплексів, що є значним досягненням в галузі 

теоретичних досліджень [309, c. 225–228].   
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Третій напрям полягав у системному підході вивчення країни та 

комплексному аналізі регіональних утворень держави. Учень К.Г. Воблого  

Леонід Мусійович Корецький (1920–1997) вважав, що саме Костянтин 

Григорович започаткував у економічній географії – системний підхід до 

вивчення України, комплексний аналіз природних та економічних її районів 

[226, c. 6–9].   

Ідеї К.Г. Воблого, його захоплення великими можливостями України 

щодо розвитку народногосподарського комплексу надихали багатьох 

дослідників – економістів і географів. Наукові пошуки К.Г. Воблого, його 

багаторічна діяльність в різних напрямах економіки, статистики, географії 

зумовили розвиток школи дослідників економічної географії в Україні. 

 Академік дав потужний імпульс проведенню численних наукових 

розробок у галузі економічної географії таким відомим вченим, як 

Ф.І. Мукомель, К.П. Пяртлі, Я.Ф. Фейгін, І.А. Кугукало Л.М. Корецький та 

ін. Їхні наукові дослідження були пов’язані із комплексним вивченням 

економічної географії України, окремих її регіонів та міст, а також 

зарубіжних країн; географією сільського господарства, географією та 

економікою корисних копалин, методологією та методикою економіко-

географічних досліджень, історією економічної географії та розміщення 

продуктивних сил. Наукові напрацювання вчених з економічної географії 

історичного й комплексно-географічного аналізу господарства були 

викладені у двотомній колективній монографії «Нариси економічної 

географії Української РСР». Дослідження проводились за безпосереднього 

керівництва К.Г. Воблого. Підготовку до друку монографії перервала 

німецько-радянська війна, тому видання  були завершені  учнями академіка 

вже без нього. У 1949 р. опублікований перший том праці, а у 1952 – другий.  

Написання монографії відбувалося за дорученням Президії АН УРСР, 

спільно з представниками Держплану УРСР та обласними плановими 

комісіями. Після численних обговорень було висловлено ряд зауважень, 

зокрема доповненння посібника марксистсько-ленінським вченням про 
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розвиток продуктивних сил та розглядання України як складової частини 

народного господарства СРСР. Зауважимо, що в особовому фонді вченого 

зберігається рукопис передмови до названого посібника, де вченим 

акцентовано увагу на відображенні значної частки України в господарському 

балансі Радянського Союзу. На думку К.Г. Воблого, народне господарство 

Радянської держави спиралося на вугільно-металургійну базу України [27, 

арк. 5]. У надрукованій версії монографії читаємо: «За роки соціалістичного 

будівництва докорінно змінилось обличчя України, широко розгорнулись її 

потужні продуктивні сили, і змінилась їх географія. Радянська Україна, 

невід’ємна складова частина Союзу РСР, досягла величезних успіхів у 

розвитку продуктивних сил. Ленінсько-сталінська політика індустріалізації 

країни виявилась у докорінній зміні економічної структури народного 

господарства України, в якому провідне місце здобула велика соціалістична 

промисловість» [211, с. 7]. 

К.Г. Воблий виділяв наступні економічні райони, які він сформував 

шляхом об’єднання областей: 1) Південно-Східний; 2) Північно-Східний; 

3) Центральний; 4) Південний, 5) Західний. Новизна підходу полягала в тому, 

що природно-історичні території України (Полісся, Слобожанщина) 

розглядались разом з промисловими комплексами Донбасу та Придніпров’я. 

Об’єднання областей в економічні райони здійснювалося з урахуванням їх 

природно-ресурсного потенціалу, соціально-економічних та історичних 

чинників: 

Південно-Східний район (Донецька, Луганська, Дніпропетровська, 

Запорізька області) характеризувався наявністю значних запасів корисних 

копилин (кам’яного вугілля, залізної руди, марганцю та ін.), що зумовило 

формування комплексу важкої індустрії з виробництва металу, вугілля, 

коксохімії та машинобудування. 

До Північно-Східного району вчений відніс Харківську, Полтавську і 

Сумську області, що мали розвинене машинобудування, харчову та легку 

промисловості. 
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Центральний економічний район (Київська, Чернігівська, Кам’янець-

Подільська (нині – Хмельницька), Вінницька та Житомирська області), де 

переважало машинобудування та суднобудування. Розвинутою була харчова 

промисловість, зокрема цукрова, спиртова, м’ясна і кондитерська галузі. 

До Південного району вчений відносив Одеську, Миколаївську й 

Кіровоградську області. Район характеризувався морським суднобудуванням, 

сільськогосподарським машинобудуванням, харчовою промисловістю та 

виробництвом будівельних матеріалів. 

До Західного району вченим віднесено Львівську, Волинську, 

Рівненську, Тернопільську та Івано-Франківську області. Наявність значних 

запасів нафти, вугілля та будівельних матеріалів сприяла розвитку 

лісопильної, лісохімічної та деревообробної промисловості [221, с. 20-21]. 

Формування поглядів щодо економічного районування України та  

дослідження регіонів, започатковані Костянтином Григоровичем певною 

мірою вплинули на формування сучасної концепції суспільно-географічного 

районування. 

Отже, аналіз розвитку економіко-географічних досліджень в Україні 

першої половини ХХ ст., ознайомлення з науковою діяльністю К.Г. Воблого 

дає підстави стверджувати, що формування наукової школи вченого 

відбулося в результаті взаємодії наукових напрацювань В.Б. Антоновича, 

М.Н. Туган-Барановського, П.А. Тутковського та С.Л. Рудницького. 

К.Г. Воблий першим сформулював предмет економічної географії як науки 

та визначив її завдання. 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 30-х рр. ХХ ст., коли 

продовжувалася політизація та ідеологізація науки, академіку вдалося 

сформувати наукову школу економіко-географів та стати фундатором 

економічної географії в Україні. Учні та послідовники К.Г. Воблого були 

зв’язані з двома навчально-науковими структурами: кафедрою економічної 
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географії Київського університету та Інститутом економіки АН УРСР, які 

були осередками економіко-географічних досліджень. Із його наукової  

школи вийшли талановиті дослідники, які мали поважне ім’я в економіко-

географічній науці, очолювали академічні та університетські кафедри. Серед 

них – М.М. Паламарчук, К.П. Пяртлі, Л.М. Корецький, Я.Г. Фейгін, 

М.М. Середенко та І.Ф. Мукомель. 

  

4.2. Роль К.Г. Воблого у вихованні молодих наукових  

кадрів 

 

Викладаючи статистику та економічну географію у вищій школі, 

К.Г. Воблий приділяв велику увагу питанням організації науково-дослідної 

роботи. З автобіографії вченого відомо, що питаннями організації наукової 

діяльності він зацікавився ще в студентські роки. Вчений писав, що з тих, до 

кого він звертався, ніхто не міг дати задовільних відповідей на поставлені 

ним запитання щодо організації наукової роботи. Йому довелося емпіричним 

шляхом самому доходити до визначення найкращих прийомів наукової 

роботи [12, арк. 11]. 

У Державному архіві Києва зберігаються документи, які 

підтверджують, що в 20-х рр. минулого століття він неодноразово перебував 

у відрядженнях у Москві, досліджуючи напрацювання вчених Центрального 

Інституту праці, а саме вивчав засоби та методи проведення науково-

дослідної роботи [96, арк. 207]. 

Досліджуючи особові документи академіка, знаходимо зошити з 

нотатками з різних джерел про творчість вчених та письменників: Рене 

Декарта, Майкла Фарадея, Готфріда Вільгельма Лейбніца, Антона Павловича 

Чехова, Івана Сергійовича Тургенєва та ін., що показають евристичну роботу 

К.Г. Воблого над питаннями організації наукових досліджень [34]. Значна 

частина записів стосується творчого натхнення у науковій роботі. Вчений 

занотував: «В научном творческом процесе всегда есть взаимодействие 
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творчества и традиции. Традиция в науке, то что ученый создает не сам и 

находит уже готовым, изобретенным другими. Это ближайшая духовная 

среда, в которой происходит научная действительность, накладывающая 

печать на отдельные активы творчества» [34, арк. 77]. 

Через кілька десятиліть Костянтин Григорович виробив свою власну 

систему і техніку науково-дослідної роботи. У Київському будинку вчених 

він проводив лекції та семінари з методики наукової роботи для аспірантів і 

молодих вчених. 

Зауважимо, що в Російській імперії, а потім в СРСР, серед перших 

теоретиків організації наукової діяльності були Олександр Олександрович 

Богданов, автор фундаментальної праці «Тектология: всеобщая 

организационная наука» та професор Осип Аркадійович Єрманський, який 

ввів до наукового обігу термін «наукова організація праці» [334]. Дослідник 

та організатор науки Олексій Капітонович Гастєв у 1920 р. огранізував 

Центральний Інститут праці, де проводилась систематизація досліджень 

трудових процесів з метою їх удосконалення. В Україні наукові дослідження 

проблем управління з’язують з іменем Федора Романовича Дунаєвського, 

засновника і директора Харківського всеукраїнського інституту праці. Він 

виділив низку технічних, економічних, фізіологічних і психологічних 

проблем, які на його думку, повинні розробляти відповідні науки [335].  

У другій половині минулого століття питаннями організації наукового 

часу займалися академік історик Міліца Василівна Нєчкіна та доктор 

економічних наук Гаврило Харитонович Попов. На думку Г.Х. Попова, 

успішне виконання завдань наукової організації праці залежить, залежить від 

виконання ряду вимог техніки особистої роботи, як-от: організації часу, 

умови роботи, опрацьовання відповідної літератури та вміння виступати на 

зборах тощо [247; 263]. 

У сучасних джерелах поняття «наукова організація праці» 

розкривається, як процес удосконалення праці на основі досягнень науки і 

техніки, фізіології та гігієни праці [339]. 
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Характерними сферами досліджень попередників вченого були: 

пошук законів, принципів організаційних систем; методів і принципів 

управління, підготовка та перепідготовки кадрів. К.Г. Воблий свої 

напрацювання в цьому напрямку зосередив на плануванні саме науково-

дослідної роботи та передачі своїх знань молодим вченим. 

Працюючи в Академії наук, Костянтин Григорович досить сміливо 

висловлював свою позицію щодо планування наукової роботи, тоді як деякі 

вчені вважали, що наукову роботу неможливо планувати. Аналізуючи 

особові папери К.Г. Воблого, переконуємося в тому, що він чітко планував 

свою наукову діяльність. «Ученый может иметь много гениальных идей, не 

сделать никаких изобретений, если же не имеет воли сосредоточить свой ум 

на этих идеях, сделать необходимые усилия, чтобы их хорошо поднять, 

проверить, вывести из них плодотворные последствия» – писав вчений [32, 

арк 75]. 

Документи Академії наук свідчать, що К.Г. Воблий планував при 

Соціально-економічному відділі створити Інститут наукової організації 

праці. На спільному зібранні Академії наук 27 березня 1924 р. було 

затверджено статут цього структурного підрозділу з головними завданнями: 

«1.Теоретичним виучуванням питань наукової організації труда (НОТ); 2. 

Узагальненням того досвіду, який накоплено в СРСР; 3. Ознайомленням з 

досягненнями в інших країнах, наприклад в Сполучених Штатах, Англії, 

Германії тощо; 4. Об’єднання робіт по науковій організації праці в Києві і 

пізніш на Україні; 5. Консультацією по питаннях при практичному 

проведенні тими чи іншими установами і підприємствами; 6. Організацією 

бібліотеки та архіву по НОТ» [158, с. 29-30]. Але,  того ж року рішення було 

скасовано кервництвом Народного комісаріату освіти УРСР.  

Багаторічні напрацювання з цього питання К.Г. Воблий опублікував у 

монографії «Організація роботи наукового працівника (методика і техніка)», 

яка вийшла друком у 1943 р. і витримала три видання [124]. У книзі автор 

наводив приклади любові видатних вчених до науки, розкривав вміння 
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переборювати будь-які перешкоди і невдачі в науковій роботі, навчав 

терпінню та новаторству в прокладанні шляхів до науки.  

У дослідженні К.Г. Воблий ділиться з читачем досвідом 

найвидатніших вчених світу, ретельно зібраним на основі вивчення біографій 

фізіологів Івана Петровича Павлова та Івана Михайловича Сєченова, 

математиків Леонарда Ейлера та Карла Фрідріха Гаусса і першої жінки, 

лауреата Нобелівської премії Марії Склодовської-Кюрі. На підставі аналізу 

епістолярної спадщини Чарлза Дарвіна академік робить висновок, що листи 

вченого – це жива, глибоко повчальна історія діяльності великого 

натураліста. Вивчаючи автобіографії істориків Василя Йосиповича 

Ключевського, Сергія Михайловича Соловйова, етнографа і письменника 

Павла Івановича Мельникова-Печерського, вчений зазначив, що є такі галузі 

знань, у яких пам’ять людини має особливе значення. К.Г. Воблий писав: 

«Історик, вивчаючи ту чи ту епоху, досліджує документи. Якщо він має 

сильну й еластичну пам’ять, щоб втримати в ній усі подробиці та деталі даної 

епохи, то після тривалих міркувань, продумування такий історик може звести 

події й факти в струнку і ясну систему. Учений із слабкою пам’яттю, щоб 

втримати ці факти, події, повинен більше користуватися записами, 

комбінувати й класифікувати виписки». На думку К.Г. Воблого, тренована 

пам’ять особливо потрібна науковим працівникам: «Ідеї, здогади виникають 

часто в ті моменти, коли ми найменше сподіваємося: під час розмов, 

безсоння, на прогулянці. Бувають умови, при яких ми не можемо зробити 

записів. Іноді такий передчасний запис міг би навіть пошкодити самовільній 

діяльності творчої уяви. Корисно вільно поміркувати, не обтяжуючи себе ані 

найменшим клопотом про запис, надавши фантазії вільного льоту» [124, с. 

17].  

У науковому дослідженні Костянтин Григорович розглянув питання 

працездатності вченого. На його думку, працездатність розвивається в 

процесі підготовки до наукової діяльності та зумовлює майстерність праці. 

Вчений поділяв позицію винахідника Томаса Едісона, за словами якого, 
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«успіхи у винаходах залежать на 10% від таланту і на 90% від праці» [124, с. 

21].  

К.Г. Воблий зазначав, що важливим етапом творчого процесу в 

дослідженні є  натхнення та наукове захоплення: «Перше джерело – це вплив 

тих учених, професорів, які люблять науку, захоплені наукою і здатні 

передати своє захоплення читачам або слухачам, – вважав автор праці, – 

любов вченого до науки при живому її виявленні заражає слухачів. Подібний 

вплив може мати й читання творів великих учених, вивчення їх біографій, 

щоденників, особливо листування. Любов до науки, ентузіазм, яким пройняті 

їхні твори, особливо ті, що виявляють їхню творчу лабораторію, заражають 

таким самим почуттям читача» [124, с. 105].  

Вчений відзначив важливу особливість натхнення – народження його 

лише в процесі роботи, а не в очікуванні ймовірного приходу, а також, 

наголосив на необхідності вироблення науковцями вміння викликати 

творчий настрій на основі зосередження уваги на проблемі, якою займається 

дослідник. Джерелом послаблення наукового захоплення або гальмування 

його розвитку є перерви у науковій роботі та припинення проведення 

досліджень. Вчений зазначив особливу небезпечність таких перерв замолоду, 

коли ентузіазм ще не досить глибокий, не встиг ще зміцнитися й 

укоренитися. На думку Костянтина Григоровича, суттєвою перешкодою в 

науковому дослідженні є період депресії, що, як правило, наступає за 

періодами піднесення. З цього приводу автор писав, що геніальні люди у 

своїй творчості переживали труднощі і долали їх, оскільки творчий процес 

сам по собі надзвичайно важкий і складний. Він радив молодим дослідникам 

в жодному разі не впадати в розпач і не кидати наукову роботу. Крім того, 

ним були намічені й шляхи подолання депресії при роботі над дослідженням, 

зокрема, спілкування з більш досвідченими колегами та моральна підтримка 

колективу. 

К.Г. Воблого виділяв два види діяльності у науковій роботі – 

конструктивно-синтетичну та критично-аналітичну. Вчений зазначив 
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особливу роль конструктивно-синтетичного виду діяльності, як більш 

інтенсивного і напруженого. Академік радив молодим науковцям стримано 

відноситись до другого виду діяльності, оскільки критико-аналітична робота, 

на його думку, здатна згасити натхнення і уповільнити науково-дослідну 

роботу [124]. 

Академік Академії наук СРСР М.В. Нєчкіна у своїх наукових працях 

також зверталася до питань наукового захоплення дослідників, зокрема 

художнього образу в історичному процесі. На її думку, історичні 

дослідження включають в себе широкий спектр проявів культури, а у їх 

складі художня творчість займає досить велике значення [247, с.4]. 

К.Г. Воблий писав про важливость вибору вибору теми наукового 

дослідження, збирання матеріалу для нього. Він відзначив вивчення 

методики й техніки збирання матеріалу зі свого фаху та зосередження уваги 

вченого в процессі наукової роботи лише на об’єкті свого дослідження для 

досягнення поставленої мети. Вчений обґрунтував основні принципи 

збирання матеріалів: по-перше, цілеспрямованість; по-друге, сумлінність; по-

третє, всебічність. Він також сформулював свої на рекомендації щодо роботи 

з матеріалами: 1) вдумливе ставлення до навколишніх явищ, без цього 

здобуті факти залишаються нез’ясованими; 2) вміння асоціювати факти, 

явища зі своєю темою; 3) збирання матеріалу, вивчення історіографії 

питання, перегляд та опрацювання джерел по темі дослідження; 4) особисте 

виконання чорнової роботи по збиранню матеріалу; 5) спілкування з 

фахівцями, спеціалістами суміжних дисциплін. Цінним узагальненням 

К.Г. Воблого було продумування теми на початковій стадії в процесі 

збирання матеріалу. Він виділив основні етапи цієї стадії, а саме –  

підготовка, виношування і дозрівання теми. Молодим дослідникам вчений 

також радив зосереджуватися на обраній спеціальності, але разом з тим 

пильно стежити за розвитком суміжних галузей наук, досягнень техніки та 

мистецтва. 
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Значний акцент в монографії «Організація роботи наукового 

працівника» К.Г. Воблий зробив на колективній науковій діяльності. На 

думку вченого, колективна робота мала наступні переваги: а) зростання 

молодих кадрів, виробничі наради – це своєрідний дослідницький семінар 

для підвищення кваліфікації молодих наукових працівників; б) колектив 

полегшує критику та перевірку роботи: помилку, яку допустив один, помічає 

другий; в) підсумовується знання й досвід багатьох авторів, що працюють 

над розв’язанням одного наукового завдання; г) співчутливе, дружнє 

середовище учасників справляє стимулюючий вплив на індивідуальний 

творчий процес; ґ) при колективній праці вдається виконати важкі, складні 

завдання за короткий час [124, с. 60]. 

Вчений обґрунтував цілу низку складових успішного наукового 

дослідження, зокрема, значення робочих чинників на кожній стадії 

дослідження. Однєю із головних підвалин забезпечення успішного творчого 

процесу він вважав відбір припущень, здогадів, гіпотез, завдяки яким  

зникають і відкладаються окремі думки та твердження. Особливий акцент він 

зробив на значенні робочих гіпотез та радив молодим вченим мати кілька 

різних гіпотез, уважно перевіряючи кожну з них. «Ворогом наукового 

працівника при експериментальній перевірці гіпотези є упередженість – 

писав К.Г. Воблий – засліплений улюбленою ідеєю, він ніколи не бачить 

явищ, що суперечать його гіпотезі» [124, с. 97].  

Важливим кроком у науковій роботі є оформлення досягнутих 

результатів, що забезпечується, на думку автора, лише за умови цілком 

закінченого плану. К.Г. Воблий зосередив також увагу читача на 

архітектоніці дослідження, визначенні його суті та збереженні пропорцій між 

розділами. На основі вивчення автобіографій відомих вчених, К.Г. Воблий 

зробив висновок, що для підвищення продуктивності наукової праці треба 

працювати над науковим дослідженням у ранкові години, дотримуючись 

правила виконувати цю роботу в ранковий час систематично. Крім того, він 

виділив фактори, які впливали на встановлення денної норми чисельності 
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сторінок для написання наукової роботи: напрям в якому працює вчений, 

індивідуальні особливості виконання письмової роботи, вік і стан здоров’я 

вченого. У цьому питанні позицію автора демонструє вислів: «Слід суворо 

додержуватися правила: почату роботу проводити щодня в одні й ті самі 

години дня. Ця вимога має глибоке фізіологічне обґрунтування. Наш 

організм здатний пристосовуватися до порядку життя в межах доби» [124, 

с.22]. Цікаві й інші рекомендації вченого щодо літературного оформлення 

наукових досліджень. 

К.Г. Воблий радив молодим науковцям виконувати частинами чи 

окремими розділами, не відкладаючи до закінчення остаточного збирання 

матеріалу. «Закінчивши збирати матеріал для першого розділу, слід почати 

оформлення цього розділу, побіжно приділивши кілька годин на дальше 

добирання матеріалу та його опрацювання» – писав він [124, с. 120]. Такий 

спосіб, на думку вченого усуває небезпеку зайвого нагромадження матеріалу 

та полегшує виконання роботи у визначений час. Академік також звернув 

увагу на вимоги цитування при літературному оформленні наукової роботи. 

Для уникнення компіляції, він радив науковцям-початківцям не зловживати 

цитуваннями.  

Окремий розділ своєї унікальної книги Костянтин Григорович 

присвятив редагуванню та підготовці до друку наукового дослідження. Він 

радив молодим науковцям відкласти підготовлений рукопис на деякий час 

для того, щоб він “відлежався”, з метою його редагування з критико-

аналітичних поглядів для потрібних виправлень, скорочень або доповнень. 

Висновки, висвітлені автором у монографії, до сьогодні залишаються 

актуальними для науковців: «Молодим науковим працівникам не можна 

забувати, що все життя їм доведеться заповнювати прогалини в своїй 

науковій підготовці. Заповнюючи одну прогалину, виявляємо в сусідстві з 

нею іншу, раніше не помічену нами, потім третю і т. п. Наука невичерпна» 

[124, с. 149]. Наприкінці книги вчений порадив науковцям набратися 

терпіння, оскільки запровадження наукових результатів у практику не 
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закінчується виданням книги, а обов’язково супроводжується боротьбою за 

свою ідею. 

 Зауважимо, що в ході роботи  над монографією К.Г. Воблий радився з 

В.І. Вернадським. Так, у листі від 15 листопада 1937 р. Костянтин 

Григорович писав Володимиру Івановичу: «Помимо непосредственных работ 

по прикладной экономике занимаюсь еще давнешней темой – творческим 

процессом в научном исследовании. В разрешении тех и других вопросов 

приходится обращаться к психологии, философии и в особенности к истории 

знания. Как мне известно, последним вопросом Вы много занимались. Меня 

интересует история великих открытий, изобретений. На тех и других 

примерах я прослеживаю творческий процесс». Відомо, що вчених протягом 

тривалого часу об’єднувала дослідницька робота з історії великих наукових 

відкриттів і винаходів [178, с. 697]. 

У 1945 р. в газеті «Молодь України» був надрукований цикл статей 

академіка К.Г. Воблого на допомогу молодим науковцям. У  статті  «Робота з 

книгою»  вчений проаналізував порядок опрацювання наукової літератури  та 

рекомендував застосовувати диференційований підхід до книг, тобто вільно 

орієнтуватися в тому, яку книгу треба старанно опрацювати, яку – прочитати, 

а яку – переглянути. Робота з книгою передбачає поступове оволодіння 

матеріалом. «Книга має допомагати відновити, поглибити і закріпити те, що 

раніш склалося в пам’яті. – писав К.Г. Воблий – Нерідко після першого 

читання твору читач робить висновок, що він нічого йому не дав. А прочитає 

вдруге – захоплюється ним. Це значить, що він повторним читанням домігся 

більш глибокого розуміння тексту» [134, с. 3]. Також у статті зазначено 

важливість критичного підходу до матеріалів та виділено три фази 

опрацювання книги: 1) коли книга цілком оволоділа читачем; 2) коли читач 

заперечує думки автора і 3) коли він підбиває підсумки боротьби з автором. 

На думку вченого, такий підхід збагачує думку, поглиблює її, розвиває і 

удосконалює майстерність мислення. 



142 

 

К.Г. Воблий вважав, що одне з важливих завдань самоосвіти – це 

вироблення вміння володіти усною і письмовою мовою. Процес оволодіння 

мовою вимагає великого терпіння та копіткої праці. Він радив молодим 

науковцям читати класиків художньої літератури, збагачувати свій 

лексичний запас, складати словник технічних, епітетів красивих образів 

тощо. В одній із статей він писав: «Вміння усно викладати свої думки 

набувається систематичними вправами. Важче виробити вміння добре 

писати. Оповідачеві допомагає міміка, жестикуляція, інтонація. Помилку в 

побудові речення слухачі можуть не помітити. А коли пишеш –  необхідно 

зважувати кожне слово, кожну фразу» [105, с. 4]. 

У науково-популярній статті «Організація робочого дня» автор 

зазначив, що ділова дисципліна в житті молоді має бути суворою, стосовно 

самого себе. Цього можна домогтися, насамперед, завдяки дотриманню 

правила – роботу виконувати у встановлений термін. Але в той же час вчений 

радить молодим науковцям, займаючись самоосвітою, не припускатися 

нервової перевтоми, навчитися своєчасно давати потрібний відпочинок своїм 

мізкам. На думку академіка, таким відпочинком можуть бути прогулянки в 

ліс, парк, відвідування музею, концертів та виїзди за місто у вихідний день 

[125, с. 3]. 

Доктор економічних наук Г.Х. Попов у наукових дослідженнях, 

присвячених інтелектуальній праці, погоджується з принципами наукової  

організації часу, запропонованими К.Г. Воблим. Вчений зауважив, що замало 

просто записувати, що необхідно зробити за день або за тиждень. Складаючи 

план, обов’язково потрібно розраховувати роботу за часом, вказуючи терміни 

початку та закінчення [263, с. 42]. 

В процесі своєї наукової діяльності Костянтин Григорович дійшов 

висновку, що необхідною умовою успішної наукової роботи є точне 

планування та порядок в організації праці. На його думку, планування 

передбачає порядок у часі. Для тих, хто тільки розпочинав наукову роботу і 

не звик  ще планувати свій робочий час академік рекомендував такий спосіб: 
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з вечора розподіляти роботу, яку треба виконати завтра, у доцільній 

послідовності, записуючи все в зошит. Всяке встановлення строку роботи 

мимоволі збільшує інтенсивність праці й викликає почуття задоволення від 

виконання завдання. 

Плануючи свій час він радив молоді приділяти годину-дві на вивчення 

іноземних мов. «Вивчення і закріплення мов має входити в попередню 

підготовку наукових працівників-початківців. Для швидкого засвоєння 

іноземної мови треба точно додержувати правила: не пропускати ні одного 

дня без практики з іноземної мови» – писав вчений [124, с. 33]. 

Дослідження К.Г. Воблого в галузі організації наукової роботи 

допомагали молодим науковцям повоєнного часу в їх нелегкому становленні, 

навчали молодь терпінню, ретельності та умінню систематично працювати. У 

популярній формі вчений демонстрував любов видатних вчених до науки, до 

свого народу, вміння переборювати перешкоди і невдачі в науковій роботі. 

Рекомендації вченого не втратили своєї значимості і практичного 

застосування і в наші дні. 

Таким чином, глибокі знання історії та теорії політичної економії, 

статистики, географії дозволили К.Г. Воблому наприкінці 20-х рр. ХХ ст. 

першим в Україні обґрунтувати й визначити предмет економічної географії. 

Вчений запропонував власне визначення економічного району та принципову 

наукову схему економічного районування України, в основу якої покладено 

районування та спільність географічного розміщення, своєрідність 

історичного процесу формування господарства.  

Костянтин Григорович організував кафедру економічної географії в 

Київському університеті та сектор економічної географії в Інституті 

Економіки АН УРСР. В цих установах він зосередив науково-дослідну 

роботу в економіко-географічної галузі. Завдяки багаторічній науковій 

діяльності вченим було сформовано школу дослідників економічної географії  

України.  
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К.Г. Воблий створював навколо себе середовище постійного пошуку 

та атмосферу академічної культури, проводив лекції та семінари з методики 

наукової роботи для аспірантів та молодих вчених. Академік одним із 

перших українських вчених розробив принципи організації наукової роботи 

та практичні рекомендації для молодих вчених з вибору теми, збору 

матеріалів, роботи над джерелами, оформлення наукових результатів. 

Обґрунтовані вченим принципи науково-дослідної роботи сприяли 

запровадженню спецкурсу «Основи наукових досліджень». 
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РОЗДІЛ 5. Історико-краєзнавчі дослідження академіка К.Г. Воблого 

 

5.1. Дослідження з історії розвитку цукробурякової промисловості  

 

У першій третині ХХ ст. радянський уряд виступив з ініціативою про 

необхідність допомоги історичної науки для потреб народного господарства.  

Особливе значення для сучасної історичної науки має багатогранна 

діяльність К.Г. Воблого з розвитку радянської практичної економіки, 

оскільки в його дослідженнях міститься як ретроспективний аналіз, так і 

безпосередьо фактичний матеріал про економічний прогрес і перспективи 

розвитку. 

Як досвідчений вчений в галузі політичної економії та статистики 

К.Г. Воблий одним із перших українських вчених почав досліджувати 

історію цукробурякової промисловості. Цукрова промисловість України 

завжди була високорентабельною і прибутковою галуззю народного 

господарства країни.  

На початку ХХ ст. крім праць К.Г. Воблого, також були опубліковані 

роботи економістів Харитона Михайловича Лебідь-Юрчика та Михайла 

Юрійовича Цехановського, присвячені розвитку цукрової промисловості у 

Російській імперії. Автори досліджень переважно аналізували статистичні 

дані про кількість цукроварень, собівартість виробництва цукру та збут 

готової продукції [232; 293]. Пізніше над вивченням вітчизняної цукрової 

промисловості працювали історики Леонід Герасимович Мельник та Іван 

Олександрович Гуржій, економісти Олександр Олександрович Нестеренко 

та Павло Олексійович Хромов [203; 239; 246 292]. За останні роки це 

питання висвітлювалося в працях сучасних істориків, зокрема в 

монографіях Миколи Миколайовича Москалюка та Олександра Петровича 

Реєнта [243; 270]. 

Звернувшись до проблеми розвитку цукрової промисловості в 

український губерніях, К.Г. Воблий ставив своїм завданням визначити 
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економічний потенціал Наддніпрянської України. Науковий інтерес 

становлять праці Костянтина Григоровича, об’єднані спільною назвою 

«Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості». 

Працюючи над дослідженням протягом десятиліть, він аналізував архівні, 

статистичні джерела та матеріали періодичної преси, наповнюючи наукову 

роботу новими фактами, які не публіковалися раніше.  

У 1928 р. вийшов І том цієї монографії, у якій міститься 

характеристика стану цукрової галузі Російської імперії перед 

розкріпаченням селян у 1861 р. [119]. У 1930–1931 рр. академік опублікував 

ІІ та ІІІ томи названої праці, які охоплювали пореформений період 1861–

1895 рр. [120; 121]. 

ІV і V томи дослідження мають назву «Нариси з історії 

цукробурякової промисловості СРСР». Вони були підготовлені вченим у 30 

– 40-х рр., проте не були опубліковані через заборону цензурою. Ці 

дослідження донині зберігаються в особовому фонді академіка. ІV том 

монографії охоплює пореформену добу (1861–1895 рр.) і присвячений 

економічній та фіскальній політиці уряду. Верстка даного тому має 236 

аркушів машинописного тексту з рукописними виправленнями автора та 

цитуваннями (за тодішніми вимогами) творів Маркса, Леніна та Сталіна 

[19]. У фонді також є рукопис частини зазначеного тому, присвячений 

митній політиці уряду [18]. Ще низка документів до даної теми залишилася 

в чернеткових варіантах, зокрема матеріали щодо капіталовкладень та форм 

кредитування цукрової промисловості [17]. 

Рукопис V тому дослідження складається з шести розділів, 

написаних вченим на 752 аркушах. У передмові автор зазначив, що 

працював над його написанням зі значними перервами, очевидно, 

передбачалося доповнення тексту архівними матеріали та новітніми 

публікаціями. Як і в попередніх томах, вчений приділив увагу питанням 

історії розвитку цукробурякової промисловості. Особливого значення він 

надавав торгівлі, перш за все зовнішній, вважаючи, що виготовлений в 
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українських губерніях цукор задовольняв зовнішній ринок Російської 

імперії [19]. 

У монографічній серії «Нариси з історії російсько-української 

цукробурякової промисловості» К.Г. Воблий дослідив історичний процес 

розвитку цукробурякової промисловості від 20-х рр. ХІХ ст. до 1914 року. 

Для здійснення ґрунтовних досліджень цієї галузі вчений опрацював 

джерела Центрального  державного історичного архіву в м. Ленінграді (нині 

– Російський державний історичний архів, м. Санкт-Петербург); статистичні 

документи Департаменту економіки та матеріали Міністерства внутрішніх 

справ. На початку ХХ ст. не всі документи Київського історичного архіву 

(нині – Центральний державний історичний архів України, м. Київ) були 

систематизовані й доступні для роботи дослідника. Але вченому вдалося 

віднайти значну кількість матеріалів з цієї проблеми у фонді Канцелярії 

Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора (Ф. 442), 

Канцелярії старшого фабричного інспектора Київської губернії (Ф. 574) та у 

справах контори маєтків відомого цукрозаводчика графа Бобринського 

(Ф. 619). 

Статистичний матеріал К.Г. Воблий отримав, опрацювавши дані, 

опубліковані у періодичних виданнях таких, як «Статистическое описание 

Киевськой губернии губернії», «Журнал мануфактур и торговли», «Журнал 

сельское хозяйство» та «Вестник сахарной промышленности». Для 

визначення розвитку цукробурякової промисловості він використав метод 

порівняльної статистики таких показників, як кількість промислових 

підприємств, кількість робітників, у тому числі в середньому на одне 

підприємство, обсяги виробництва та продуктивність праці. Результатом 

цієї копіткої роботи стали дуже цінні порівняльні статистичні таблиці, 

надруковані вченим у монографіях, які відображають процес розвитку 

цукрової промисловості в українських губерніях Російської імперії від 

середини ХІХ  до початку ХХ століття. 
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Працюючи над І томом «Нарисів з історії російсько-української 

цукробурякової промисловості», К.Г. Воблий звертався до праць відомих 

істориків Аполлона Олександровича  Скальковського, Івана Францевича 

Павловського та Олександра Петровича Оглоблина, в яких використано 

багато історико-статистичного матеріалу. Завдяки опрацюванню доступних 

архівних матеріалів та доробку попередників вчений визначив, що 

цукробурякова промисловість фактично почала розвиватися з 20-х рр. 

ХІХ ст. Він писав:  «Перші  цукрові  заводи  в  Україні  виникли  на початку  

20-х рр.  ХІХ ст.  у  Подільській,  Чернігівській  та  Київській  губерніях,  в  

30-х рр. на Україні було тільки 6 цукрових заводів. У 40-х рр. ХІХ ст. в 

українських губерніях вже налічувалося 2/3 усіх цукрових заводів 

Російської імперії» [103, c. 3]. За висловом вченого, Україну тоді охопила 

“цукроманія“. 

Зауважимо, що точної дати, коли розпочалося виробництво цукру з 

буряків на Україні в історичній літературі досі не існує. Найбільш 

поширеним є твердження, що перші цукроварні в Україні виникли на 

початку 20-х років XIX ст.: у 1824 р. в с. Трощин Канівського повіту, 

1825 р. в с. Макошині на Чернігівщині та 1827 р. у містечку Бершадь 

Подільської губернії [246; 239]. Систематизувавши статистичні дані, 

К.Г. Воблий стверджував, що вже в середині ХІХ ст. виробництво цукру в 

Російській імперії досягло досить високого рівня. Так, 1845 р. в 22 губерніях 

імперії нараховувалось 216 діючих цукроварень, з них – 116 були 

розташовані в українських губерніях. По всій Російській імперії перше 

місце належало Київщині, на долю якої припадало у 1845 р. 19,8% загальної 

кількості українських цукроварень, а одне підприємство давало продукції на 

53,5 тис. карбованців. У 1850-х рр. 1848–1849 рр. в імперії працювало вже 

295 цукроварень, з них 183 – в підросійській Україні, тобто 62 % від 

загальної кількості підприємств цієї галузі [119, с.164-165]. Вчений 

наголошував, що центр виробництва цукру перемістився з Тульської, 

Курської, Воронезької губерній у Волинську, Київську та Чернігівську. У 
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1850-х рр. в Київській губернії за виробничою потужністю помітно 

вирізнялися заводи братів Яхненків-Симиренків (близько 4 млн т цукру), 

завод Бобринського (близько 3 млн т), у Волинській – завод Сангушка (з 

потужністю близько 1,5 млн т), у Чернігівській – завод Кушелєва-

Безбородька (з потужністю 0,8 млн т цукру) [123, с. 183]. 

Характеризуючи процес розвитку цукробурякової промисловості 

дореформеної доби, К.Г. Воблий розрізняв два типи цукроварень: перший – 

сільськогосподарський (задовольняв внутрішні потреби окремого маєтку), 

другий – комерційний (спеціалізувався на промисловому виробництві, яке 

давало прибуток). За технічними характеристиками вчений розрізняв 

вогневі та парові цукроварні. Комерційні цукроварні, де використовували 

пару, були великими підприємствами з чималою кількістю працівників (300 

– 400 осіб). 

У географії цукрової промисловості К.Г. Воблий виділяв дві смуги – 

північно-східну та південно-західну, до якої відноситься Наддніпрянщина. 

На думку вченого, головними чинниками вдалого розміщення цукроварень 

були: сировина, паливо та трудові ресурси. «З усіх районів України на 

Правобережжі були найсприятливіші умови для розвитку цукрової 

промисловості. Чернігівщина мала досить палива, але не відзначалася 

родючістю ґрунтів. На Харківщині було достатньо сировини та робітників, 

але відчувалася нестача палива», – наголошував К.Г. Воблий [119, c. 232].  

 У 1848 р. в Наддніпрянській Україні з 116 цукроварень на Київщині 

було розташовано 70, на Поділлі – 36 та Волині – 10. У середині ХІХ ст. 

центром цукробурякового виробництва у Російській імперії стала Київщина. 

Поширенню виробництва цукру в Київській губернії сприяли впровадження 

удосконалених засобів обробітку землі, відповідні кліматичні умови та  

великі запаси лісу. Вчений зробив висновок, що саме цукроварні Київщини 

зазнали швидкого технічного переоснащення – ручна праця замінювалася 

машинною. Розпочався перший етап технічного перевороту, тобто переходу 
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від вогневого способу добування цукру до парового, який набув поширення 

з 50-х рр. ХІХ ст. 

Статистичні дані щодо потужності цукрових підприємств середини 

ХІХ ст. опублікував учень академіка К.Г. Воблого економіст Олександр 

Антонович Плевако. Він ретельно вивчив облікову документацію 

цукроварень, згідно з якою у 1848–1849 рр. в Україні було виготовлено цукру 

746,8 пуд., або 82,3%  загального  його виробництва в імперії. Найбільше 

цукру було вироблено на підприємствах Наддніпрянщини: на Київщині – 

459,7 пуд., на Поділлі – 103,4 пуд., на Волині – 37,0 пуд. [261, c. 236]. 

У першій половині ХІХ ст. у товарообігу важливу роль відігравала 

українська ярмаркова торгівля. Тому окремим питанням багаторічного 

дослідження К.Г. Воблого стали ярмаркові торги. Посилаючись на 

мандрівні записки академіка В.Ф. Зуєва та твори К.С. Аксакова, вчений 

наголошував, що у ХVІІІ – ХІХ ст. ярмарки були одним із найпоширеніших 

видів внутрішньої, а почасти й зовнішньої торгівлі. Він порівняв їхню 

діяльність з колесом: «Ярмаркова торгівля переходила із одного пункту до 

другого, третього  й так далі, поки закінчиться річне коло і потім починався 

новий поворот ярмаркового колеса» [119, с. 51]. Аналіз архівних джерел дав 

змогу вченому стверджувати, що найбільші ярмаркові центри в Україні 

були у Харкові та Києві.  У 60-х рр. ХІХ ст. з початком активного 

будівництва залізничних шляхів ярмаркові торги зменшили обсяги 

товарообігу. Характеризуючи історію залізничного будівництва, вчений 

зауважив, що царським урядом було вирішено спочатку збудували мережі, 

які сполучали українські губернії з Москвою, а вже згодом залізниці, що 

з’єднували промислові міста та сільськогосподарські райони в межах 

українських губерній [120, с. 77-79]. 

Потужний пласт опублікованих документів і архівних джерел 

дозволив Костянтину Григоровичу проаналізувати також умови праці 

робітників цукрової галузі середини ХІХ ст. Зауважимо, в радянській 
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історіографії 20-х – 30-х рр. тема експлуатації робітників і селян в так 

званий “дожовтнений період” була особливо актуальною.  

До 1861 р. на більшості поміщицьких підприємств переважала праця 

кріпаків. У «Статистическом описании Киевской губернии», зазначено:  

«Поміщики – переважно виробники: вони володіють головним і 

найважливішим приватним майном – землею, а відповідно і чималою 

частиною матеріалів фабричного виробництва. В їх розпорядженні – велика 

кількість робітників» [283, c. 170]. Щодо числа робітників цукрових заводів 

К. Г. Воблий наводить такі дані: за 1856–1857 рр. по Російській імперії на 

цукроварнях працювало 72 тис. людей, з них в Україні – 48,4 тис., або 67,2 %. 

У середньому по імперії на одне підприємство припадало 196 робітників, в 

Україні – 232. Помітним було і збільшення продуктивності праці: у 1848 – 

1849 рр. на одного працівника припадало 21,5 пуд. цукру, у 1856–1857 рр. – 

29,3 пуд. [119, c. 203-204]. Показники свідчать про те, що на технічно 

вдосконалених цукрових заводах їх власники змушені були поряд із 

кріпацькою використовувати найману робочу силу та запрошувати 

кваліфікованих робітників. 

У Київському історичному архіві вчений віднайшов документи так 

званої «Лебединської справи», а саме угоду 1861 р. між робітниками та 

одеським купцем Ізраїлем Бродським. У ІІІ томі монографічного 

дослідження К.Г. Воблий опублікував всі 17 пунктів цієї угоди, що 

проливають світло на умови праці робітників Лебединського цукрового 

заводу. Історичні джерела свідчать про утиски робітників з боку 

підприємців та високу смертність серед селян, працюючих на цукрових 

заводах. Дослідник охарактеризував також роль волосної управи, 

представники якої у примусовому порядку віддавали неплатників податків 

на цукроварні для виконання там найважчих робіт [121, с. 14-15]. 

Вчений проаналізував соціальний склад робітників, виділивши дві їх 

групи – строкових чорноробів та кваліфікованих робітників (майстрів), які 

постійно були зайняті на заводах. Чорнороби були найбільшою групою, вони 
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працювали на підвезенні буряків з поля на завод, вивезенні жому за 

територію заводу, чищенні казанів, навантаженні, розвантаженні та мийці 

буряків. Кваліфіковані робітники – машиністи, слюсарі, токарі, мідники, 

ковалі – ремонтували обладнання та усували різні неполадки під час роботи 

заводу. К.Г. Воблий у дослідженні писав, що робітники настільки зжилися з 

цукровою промисловістю і виробили у собі фабричні навички, що скасування 

кріпосного права тільки незначною мірою відбилася на продуктивності 

цукрових заводів. Коли б тут працювали тільки кріпаки, як підсумував 

вчений, то зі скасуванням кріпосного права цукрові заводи  залишилися би 

без робітників. Зауваживши, що ліквідація кріпосного права незначно 

зменшила кількість робітників, автор зробив висновок, що до кінця ХІХ ст. в 

цукровій галузі сформувався промисловий пролетаріат [121, с. 251]. 

Друга половина ХІХ ст. була часом становлення ринкових відносин у 

Російській імперії, велике значення в яких відігравала Україна. 

Цукробурякова промисловість, що інтенсивно розвивалася, зазнала різкого 

падіння цін на свою продукцію, виникли великі ускладнення зі збутом на 

внутрішньому ринку. У ІІ томі монографії К.Г. Воблий писав про перші 

спроби об’єднання цукрозаводчиків та описував їх як синдикат. На основі 

матеріалів архівного Фонду Державного банку автор стверджував, що у 

1876 р. була укладена угода цукропромисловців Правобережної України, 

метою якої було врегулювання механізму розподілу між учасниками 

цукрового ринку короткотермінових кредитів, виділених Київською 

конторою Держбанку для підтримки цукрової промисловості. Синдикат 

колективно клопотався про надання тимчасових кредитів його учасникам, 

які виплачували 5 відсотків внеску від суми кредиту задля утворення 

окремого резервного фонду для покриття можливих втрат банку. Вчений 

припускав, що синдикат визначав і норму кредиту для кожного учасника, 

яку брав до уваги обліково-позичковий комітет. Існування цього союзу було 

пов’язано з тимчасовими кредитами, які надавалися цукрозаводчикам з 

кінця 1876 р. до осені 1878 р. З покращенням же кон’юнктури на цукровому 
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ринку діяльність синдикату була припинена [120, с. 142]. Зазначимо, що у 

другій половині XIX ст. термін «синдикат» не мав чіткого визначення і 

часто використовувався для позначення будь-якого об’єднання в 

промисловості. У сучасній історичній літературі знаходимо, що перший 

синдикат цукрозаводчики створили у 1887 р., він проіснував до 1895 р. 

[336]. 

Оскільки в експорті Російської імперії цукор посідав значне місце та 

приносив великі прибутки як власникам підприємств, так і державі, уряд 

намагався не допустити занепаду цукрового виробництва. Міністерство 

фінансів у 1895 р. стало на шлях урядового регулювання цукрової 

промисловості, запровадило закон про утворення цукрових запасів на 

цукроварнях. Восени того ж року Міністерство започаткувало урядове 

нормування. Політика щодо цукрової промисловості цілком ґрунтувалась на 

монополізації внутрішнього ринку цукру для підвищення внутрішніх цін і 

дешевого експорту. Така політика, на думку вченого, була спрямована на 

розвиток цукрової промисловості як важливого джерела державних 

прибутків. Міністерство фінансів, прагнучи підвищити прибутки, постійно 

піднімало акциз на цукор. Це зумовило зростання ролі цукрової 

промисловості як одного з найважливіших джерел державного прибутку. 

У фонді Костянтина Григоровича також зберігаються рукописи, які 

характеризують експорт цукру Російською імперією. Зокрема, мова йде про 

діяльність Брюссельської міжнародної цукрової конвенції (1902 р.), головна 

мета якої полягала у врівноваженні конкуренції між тростинним та 

буряковим цукром, відміни вивізних дотацій і обмеженні додаткових 

податків. «Російська імперія приєдналася до конвенції у 1907/8 рр. терміном 

на 5 років та зайняла досить вигідне положення, отримавши право щорічно 

експортувати 200 тис. т цукру», – писав дослідник [19, арк. 648]. На підставі 

даних Департаменту митних зборів, автор вказував, що вивіз цукру з 

українських губерній зростав та перевищував визначену для імперії квоту. 

Український цукор вивозили через Одеську митницю до Ірану, Туреччини та 
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Китаю [19, арк. 568-626]. Висновок К.Г. Воблого підтверджують сучасні 

українські історики О.О. Реєнт та О.В. Сердюк. У монографії «Сільське 

господарство України і продовольчий світовий ринок» вчені зазначили, що у 

1911-1912 рр. до морських портів і прикордонних сухопутних митниць з усіх 

дев’яти губерній Наддніпрянської України було вивезено 31 713 000 пуд. 

цукру, що становило 89,23% від загальноімперського вивозу цукру [270, c. 

343]. Отже, цукор, виготовлений в українських губерніях, задовольняв 

потреби як внутрішнього, так і зовнішнього ринку Російської імперії. 

К.Г. Воблий вважав, що перетворення цукроваріння у ринкову галузь 

промисловості, централізація капіталів і концентрація виробництва 

забезпечували умови для другого етапу технічної революції в цій галузі, а 

саме: переходу від пресового способу отримання цукрового соку до 

дифузійного (тобто отримання соку з буряків у спеціальних апаратах-

дифузорах, шляхом додавання води до бурякової стружки), який тривав з 

кінця 70-х і до початку 90-х років. Динаміка впровадження технічних 

удосконалень у цукрову галузь досліджуваного К.Г. Воблим періоду показує, 

що у 1885–1886 рр. вже 91% всіх діючих заводів були дифузійними, а в 1888–

1889 рр. дифузійні заводи становили 96,4% усіх заводів. Таким чином, 

станом на другу половину 80-х років ХІХ ст. дифузійні заводи остаточно 

витіснили пресові [243, c. 75]. 

У пореформений період суттєво змінився тип цукрозаводчиків. На 

кінець ХІХ ст. у Києві було розміщено до 130 правлінь акціонерних цукрових 

заводів, зокрема цукрові династії Бродських, Терещенків та Зайцевих. 

Приріст збирання цукрових буряків дещо відстав від приросту виробництва 

цукру, що пояснювалось частково підвищенням цукристості буряків і більш 

повнішим вилученням з нього цукру. Упродовж 1899–1914 рр. площа 

бурякових плантацій розширилася на Лівобережній Україні в 2,3 рази, а на 

Правобережній – в 1,9 рази.   

Також Костянтин Григорович виділив циклічність динаміки 

цукрового виробництва – фазу піднесення (до 1900 р.), фазу депресії (1909 р.) 
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та інтенсивного піднесення (до 1914 р.). Дослідник зауважив, що на це 

впливали метеорологічні умови та знищення врожаю буряків шкідниками.  

Проаналізувавши дані періодичної преси, він зазначив, що у 1910 р. ціна на 

цукор в Україні була дорожчою, ніж на ринку Російської імперії. Наступні 

два роки посилився приплив капіталів у цукрову промисловість, зросла 

кількість заводів, а бурякові плантації розширилися майже на 40 %. 

Таким чином, за перші три десятиліття ХХ ст., протягом яких 

К.Г. Воблий працював над цією проблемою, йому вдалося ввести до 

наукового обігу нові дані з географії розміщення цукроварень, технології 

цукрового виробництва та кількості виходу продукції. Він, оперуючи 

багатим архівним та статистичним матеріалом, на високому аналітичному 

рівні дослідив особливості розвитку української цукробурякової 

промисловості. Вони, за К.Г. Воблим, полягали у швидкому технічному 

переустаткуванні, великої чисельності робітників задіяних на цукроварнях 

та концентрації виробництва цукру в українських губерніях Російської 

імперії. 

К.Г. Воблий розробив основні напрями подальшого розвитку 

цукрової промисловості. На його думку, в Радянській Україні необхідно 

було будувати невеликі та середні заводи у глибинних пунктах з 

орієнтацією на сировинну базу і, що особливо важливо, на запаси місцевого 

палива (торфу, бурого вугілля, горючих газів тощо). 

 Сьогодні праці академіка К.Г. Воблого з історії розвитку української 

цукробурякової промисловості становлять фактологічну базу й 

історіографічну основу для подальших наукових досліджень з економічної 

та аграрної історії України. 

К.Г. Воблий зібрав і піддав аналізу досить об’ємний масив джерел, що 

стосуються розвитку техніки і технології цукрового виробництва. Він  

розробив основні напрями подальшого розвитку цукрової промисловості. 

Перспективним, на його думку, було б підвищення врожайності цукрових 

буряків шляхом вдалого підбору бурякового насіння, належного внесення 
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органічних добрив, відповідної агротехніки вирощування. Важливим 

резервом підвищення продуктивності праці в цукровій промисловості було 

подолання сезонності цукрового виробництва. Крім того, застосування нових 

методів зберігання цукрових буряків має сприяти виробництву цукру 

впродовж року. Для розширення виробництва цукру було передбачено 

будівництво цукрових заводів із закінченим циклом виробництва у нових 

районах, ще не освоєних цукровою промисловістю. Тобто, його дослідження 

мало не тільки наукове, а й практичне значення. 

 

 

5.2.  Вивчення продуктивних сил України за програмами 

академічних краєзнавчих установ у 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. 

 

Дослідники життя і творчості К.Г. Воблого, як правило, аналізують і 

оцінюють його внесок у становлення і розвиток економічної географії та 

статистики в Україні, говорять про нього як про фундатора і лідера наукової 

школи. Це логічно і справедливо, але вважаємо, що незаслужено обійдена 

увагою його краєзнавча діяльність. Тому робимо спробу заповнити цю 

прогалину в характеристиці Костянтина Григоровича як багатогранного в 

своїй діяльності вченого. На початку 20-х рр. ХХ ст. відкрилися можливості 

для продовження діяльності академіка в царині економічної історії. Ці умови 

виникли у зв’язку з розвитком краєзнавства, яке саме тоді набирало розмаху, 

перетворившись у широкий дослідницький рух науковців і краєзнавців-

аматорів. 

Краєзнавство як вияв потреб суспільства відіграє важливу роль не 

тільки як підґрунтя історичних та природничих наук, а й як активний чинник 

формування свідомості населення, особливо молодого покоління, і чи не 

єдиний засіб для одержання інформації про довкілля (природне, історичне, 

економічне, літературно-мистецьке) в масштабах села, міста, району, області 

[204].  
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20-ті рр. ХХ століття дослідники справедливо вважають особливим 

періодом в історії українського краєзнавства. Академік НАН України Петро 

Тимофійович Тронько назвав 20-30-ті рр. ХХ ст. “золотим періодом 

краєзнавства”. У цей же період краєзнавчий рух отримав і бурхливий 

розвиток, і розгром за часів політичних репресій [288, c. 4-7]. Саме тоді 

активізувалося всебічне вивчення історії, географії, природи та культури. 

Відпрацьовувалася методика досліджень, з’явилися нові установи, комітети, 

комісії, товариства, формувалися кадри дослідників. 

Організаторами і натхненниками розвитку краєзнавчого руху в 

Україні 20-х років стала ВУАН. У перших її статутних документах, 

затверджених урядом України, організаційно закріплювалась діяльність 

цілого ряду комісій краєзнавчого характеру. В лютому 1919 р. в Українській 

Академії наук при Фізико-математичному відділі було організовано Комісію 

для виучування природних багатств України під головуванням академіка 

В.І. Вернадського. Наприкінці 1922 р. було організовано Комісію 

краєзнавства, яку очолив академік Андрій Митрофанович Лобода, у її складі 

діяли секції антропології, ботаніки, географії, геології, демографії, 

економічної географії, етнографії та ін. У 1927 р. при Соціально-

економічному відділі було створено Комісію з вивчення продуктивних сил 

народного господарства, яку очолив К.Г. Воблий. Незважаючи на 

розпорошеність наукових сил, нечисленність штатів, співробітники цих 

комісій зробили помітний внесок у справу становлення українського 

краєзнавства, вивчення міст і сіл, народного господарства й побуту, 

дослідження місцевих природних ресурсів [173, c. 35-40].  

Перебудовуючи основи економічного ладу, правляча партія держави 

вирішила спрямувати краєзнавчий рух на вивчення продуктивних сил, надати 

йому «виробничого характеру». 1923 р. у Москві відбулася Всеросійська 

конференція з вивчення природних продуктивних сил. Керівництво держави 

передбачало організувати подібні конференції у всіх радянських республіках.   

У 1924 р. в Харкові при Науковому комітеті Наркомосу було створено  
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Організаційний комітет з підготовки Всеукраїнського з’їзду з вивчення 

продуктивних сил та рекомендувалося створити філії для підготовки з’їзду у 

Києві, Катеринославі й Одесі. Головою Київської філії було обрано 

демографа і статистика академіка Михайла Васильовича Птуху. До складу 

Оргкомітету увійшли академіки: Б.І. Срезневський (метеоролог і кліматолог, 

директор Фізико-географічного інституту), В.Г. Шапошников (хімік-

технолог, спеціаліст у галузі технології волокнистих речовин і барвників), 

К.Г. Воблий (економгеограф та статистик), А.М. Лобода (етнограф і 

літературознавець) та В.І. Лучицький (геолог і петрограф). Вже тільки склад 

Оргкомітету (за статутом і спеціалізацією студій) говорить про: по-перше, 

актуальність для республіки проблеми розвитку продуктивних сил, по-друге, 

підняття тоді краєзнавства на рівень академічної науки з розгалуженою 

мережею різних регіональних наукових та краєзнавчих товариств. Воно не 

розглядалося тоді як аматорство. По-третє, саме поняття «краєзнавство» за 

змістом було дуже широким. Так що академік К.Г. Воблий причетний до 

напряму краєзнавства.  

Вчені ВУАН організували Всеукраїнський з’їзд з вивчення 

продуктивних сил і народного господарства України, що відбувся 28 грудня 

1924 р. – 5 січня 1925 р. у Харкові. В рамках цього з’їзду працювала 

спеціальна секція краєзнавства, учасники якої обговорювали питання 

наукової організації краєзнавчої роботи, питання теорії і практики 

краєзнавства. Цілком одностайно було їхне рішення про доцільність і 

своєчасність створення єдиного координаційного органу, який би взяв на 

себе всю повноту керівництва краєзнавчим рухом [288, с. 5]. Це був перший 

науковий і краєзнавчий з’їзд на території України, який суттєво вплинув на 

розвиток науки й культури, піднесення її продуктивних сил. На його 

засіданнях виступили академіки А.Ю. Кримський з доповіддю «Про 

діяльність Академії», К.Г. Воблий – «Про виробничі сили України», 

П.А. Тутківський – «Про немінеральні угноїння на Україні»,  

Б.І. Срезневський – «Комплексний метод вивчення посухи», Є.П. Вотчал – 
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«Прижиттєве використовування лісу» [341]. Діяльність вчених на цьому 

з’їзді зосереджувалася на  виявленні природних багатств України, найбільш 

повного і доцільного їх використання та популяризації вивчення природних 

ресурсів. 

У роботі цього з’їзду взяли участь і кілька професорів 

Катеринославського гірничого інституту. Наприклад, петрограф і мінералог 

професор Й.І. Танатар виступив з доповіддю про свої дослідження 

Криворізького родовища залізної руди [303, с. 22].  

З 28 по 31 травня 1925 року у Харкові відбулася Перша Всеукраїнська 

конференція краєзнавців, на яку зібралися представники з усіх областей 

України, спеціалісти різних галузей науки. У ній брали участь музейні та 

архівні працівники, педагоги, географи, геологи, ботаніки, зоологи, 

етнографи, археологи, статистики, економісти, агрономи, метеорологи, 

діалектологи, пам’яткоохоронці з усіх губерній України і, звичайно ж, чільні 

представники Академії наук та її комісій і товариств [204, с. 177]. 

Найважливішим результатом краєзнавчої конференції в 

організаційному плані стало утворення Українського комітету краєзнавства 

(УКК) на чолі з відомим істориком Матвієм Івановичем Яворським. У 

загальних положеннях УКК записано: «Краєзнавче товариство має на меті: а) 

всебічну допомогу радянському будівництву шляхом виявлення та наукової 

обробки даних, що торкаються продукційних сил округи (району) в 

широкому розумінні цього поняття; б) поширення відповідних відомостей 

про свій край і в) збудження інтересу до вивчення його. Для здійснення 

поставлених завдань Товаристо: а) заслуховує та обмірковує доповіді за 

своєю спеціальністю; б) влаштовує прилюдні доповіді та лекції; в) 

організовує спостереження, збирання матеріалів, подорожі та екскурсії; г) 

влаштовує музей, виставки та інші підсобні заклади; д) утворює бібліотеку за 

своєю спеціальністю; е) друкує свої праці» [173, с. 35]. Досліджуючи 

тематику краєзнавчих досліджень, рекомендовану Українським комітетом 

краєзнавства, зазначимо, що вона була різноманітна: природні ресурси 
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рідного краю, його історія, дослідження літописів промислових і 

сільськогосподарських підприємств, облік історико-культурних пам’яток та 

ін.   

З початку 30-х років  краєзнавчий рух поступово почав згортатися. В 

умовах культу особи, монопольного права на істину, демократичне за своїм 

характером, формами і методами роботи краєзнавство не вписувалося в 

структури командно-адміністративної системи. Звинувачені в націоналізмі, 

зв’язку з неіснуючими контрреволюційними організаціями, краєзнавчі 

осередки були розпущені, найактивніші діячі репресовані [288, с. 4-7]. 

Доктор історичних наук Ярослава Володимирівна Верменич зазначає: 

«Єдиним напрямом у краєзнавстві, який не зник остаточно в умовах 

репресій, лишалася започаткована за ініціативою О. Горького робота по 

написанню історії фабрик і заводів» [191, с. 342].  Краєзнацям вдалося видати 

низку монографій і нарисів з історії підприємств, колгоспів, однак ця робота 

широкого розмаху не набула через організаційні неув’язки, недостатню 

державну підтримку, відсутність досвіду й чіткої координації з боку 

всеукраїнської редакції [253, с. 24]. Зрештою, репресії підвели риску і під 

цим напрямом досліджень. 

Досвід написання історії фабрик та заводів України неодноразово був 

предметом дослідження у радянський період істориків Євгена Михайловича 

Скляренка, Марії Володимирівни Резницької, Анатолія Васильвича 

Санцевича, Сергія Захаровича Заремби [271; 273]. У радянській історіографії 

літературу з історії фабрик і заводів класифікували таким чином: 1) історико-

технічні видання, а також праці окремих авторів, що не мали описового 

характеру; 2) історичні нариси; 3) науково-популярна література про 

промислові підприємства [271, с. 119-126.]. Деякі студії з серії «Історія 

фабрик і заводів», особливо збірки документів і матеріалів, містять цікавий 

фактографічний матеріал про створення промислово-індустріального 

потенціалу України та історію окремих підприємств. У предметному сенсі 

цей напрям досліджень поєднував риси історико-краєзнавчих досліджень з 
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елементами історико-економічних студій, які здебільшого подавалися в 

популяризаторському вигляді.  

У зв’язку з розширеним вивченням історії українських підприємств, 

вчені також працювали над дослідженням розвитку продуктивних сил країни. 

Серед численних економіко-географічних проблем, які досліджував 

К.Г. Воблий у 1932–1934 рр., найгостріше постала проблема комплексного 

освоєння Великого Дніпра та будівництва Дніпрогесу. Аналізуючи значення 

найбільшої в Україні річки, вчений зробив традиційний для його праць 

екскурс у минуле, зазначивши при цьому виняткову роль Дніпра у 

формуванні героїчної історії України та її національної культури. Він 

зазначив, що Дніпро, поступаючись своєю довжиною лише двом 

європейським річкам – Волзі та Дунаю – має надзвичайно сприятливе 

географічне положення. Вчений особливо підкреслював наявність значного 

природно-ресурсного потенціалу в його басейні. На цій основі він виділив 

Верхньо-, Середньо- і Нижньодніпровський народногосподарські комплекси. 

У Нижньодніпровському комплексі він відзначив провідну роль важкої 

індустрії, головним чинником розвитку якої є дуже сприятливе географічне 

положення – наявність двох потужних басейнів, тобто залізорудного 

Криворізького і кам’яновугільного Донецького та Дніпра [106, с.10–15]. 

К.Г. Воблий запропонував програму комплексної реконструкції 

Дніпра, яка охоплювала низку важливих проблем, зокрема енергетично-

транспортного використання цієї великої водної артерії, осушення і 

зрошування земельних масивів у її басейні. Підвищити використання 

потужності Дніпрогесу, на думку вченого, можна здійснити за допомогою 

регулювання стоку Дніпра вище гідроцентралі, спорудивши Кременчуцький 

ступінь каскаду з водосховищем. Вчений обгрунтував чинники ефективності 

побудови Кременчуцької ГЕС, зокрема, сприятливі геологічні умови та 

близьких до районів інтенсивних електронавантажень. Кременчуцька ГЕС 

високовольтними лініями передачі з Києвом, Харковом та електровузлами 
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основних промислових районів України замкнула б енергетичне кільце 

Кременчуг-Харків-Донбас-Дніпрогес. 

У статті «Великий Дніпро» вчений зазначив, що у комплексному 

розв’язанні проблеми Великого Дніпра важлива роль відводиться меліорації. 

На його думку, для Дніпропетровщини збудування велетенської греблі, пуск 

Дніпровської гідроцентралі, відкриття шлюзів дає можливість налагодити 

високоінтенсивне господарство [102, с. 2–3]. Серед можливих з’єднань 

Дніпра з іншими річковими системами, К.Г. Воблий запропонував у першу 

чергу з’єднати Дніпро з Волгою через річки Десну і Оку. Вчений 

наголошував, що цей водний шлях проходить через індустріально-розвинені, 

промислові райони, багаті на корисні копалини. Тоді потужний 

металургійний Придніпровський район з’єднався б водним шляхом з 

Москвою і потім – по реконструйованій Маріїнській системі – з Ленінградом. 

Будівництво водних шляхів пізніше було здійснено. В наші дні Дніпро 

штучними водними системами з’єднується з річками басейну Балтійського 

моря: з Західною Двіною, Німаном та Бугом. 

У 1932 р. керівництво ВАУН разом з представниками Держплану та 

науково-дослідними інститутами організували Всесоюзну конференцію, 

присвячену проблемам Великого Дніпра. Вчений надавав важливо значення 

цій конференції та зазначав, що реконструкція дніпровської водної системи 

давала можливість сполучити цю водну артерію через невеликі канали з 

східними і західними річками. Вчений зауважив, що річка Самара, що впадає 

в Дніпро відкрила б шлях із Донбасу на Придніпров’я, кам’яне вугілля 

доставлятиметься для металургійних потреб дніпропетровських заводів, а 

далі до Києва – для машинобудівних заводів. Комплексна реконструкція 

Великого Дніпра, сприяла б транспортному та енергетичному освоєнню 

малих річок – Сейму, Сули, Псла, Тетерева, Росі, Беседі та ін. Освоєння 

малях рік, створювало б широку мережу під’їздних водних шляхів до 

Дніпровської магістралі, що прияло б розширенню економічного впливу цієї 

потужної водної артерії [25, арк. 9]. 
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У статті «Продуктивні сили України» вчений звернув увагу саме на 

природні ресурси Придніпров’я: «Цінне джерело природних продуктивних 

сил, що дає індустріальний напрям українському народному господарству, – 

підземні багатства – вугілля, руда, сіль, каміння, глина і т.д. Ці мінеральні 

багатства, концентруючись у степовій смузі недалеко від морського 

узбережжя, виходячи нерідко на поверхню, є величезним природним 

багатством України. У цих цінних природних силах – запорука того, що для 

України можливий гармонійний розвиток двох основних сил – сільського 

господарства і промисловості» [135, с. 35].  

З нерудних корисних копалин на Придніпров’ї К.Г. Воблий також 

досліджував запаси будівельного матеріалу. Він зазначив наявність відомих у 

всьому світі родовищ високоякісних гранітів, каоліну, вапняків в межах 

Українського кристалічного щита (підвищена ділянка Східно-Європейської 

платформи, що простягається в межах України вздовж середньої течії 

Дніпра). На Криворіжжі Костянтин Григорович звернув увагу на значення 

Токівського родовища світло-рожевого та червоного граніту і визначив 

перспективи його розвитку. Граніт використовувався для замощення вулиць, 

шосе, облицювання мостів, набережних та пам’ятників. Великий попит на 

гранітну продукцію кар’єрів Придніпровського регіону, які складалися з двох 

підгруп – Кременчуцької та Запорізької, – надавали підприємства 

Дніпропетровська (нині – м. Дніпро), Запоріжжя, Дніпродзержинська (нині – 

м. Кам’янське) та Нікополя. Залізнична магістраль сполучала металургійний 

район Придніпров’я із Донбасом, що надавало можливість постачати 

гранітну продукцію у промислові  центри Донецького басейну. 

Займаючись дослідженням запасів корисних копалин Придніпров’я, 

вчений в першу чергу говорив про Криворізький залізорудний басейн, який 

тягнеться вузькою смугою на 95 км вздовж р. Інгулець в межах 

Дніпропетровської області. Криворізькі руди містять 60 % заліза, вони 

відзначаються рідкісною хімічною «чистотою», є запаси залізних кварцитів з 

35% вмістом заліза. Вчений зазначив, що відомі й інші залізорудні басейни – 
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Кременчуцький район високоякісних руд, на північ від Кривого Рога, далі по 

р. Кінській на південній захід від Запоріжжя та в районі станції Верховцево 

Придніпровської залізниці.  

Наявність вказаних корисних копалин у наступний період забезпечила 

сировинну базу для потужного розвитку на Придніпров’ї комплексу важкої 

індустрії з виробництва вугілля, металу та коксохімії. К.Г. Воблий в одній із 

своїх статей писав: «Всі ці природні багатства УРСР не мали б цінностей без 

населення, яке їх відкрило, відкриває і широко використовує. Основне 

багатство УРСР – енергійний, працьовитий, талановитий, палко люблячий 

свою Батьківщину, героїчний народ» [135, с. 39]. 

Під час інтенсивного індустріального будівництва СРСР наприкінці 

20-х – 30-х рр., реконструкції великих міст, створення момументальних 

споруд постійно зростав попит на декоративно-обличкувальне каміння. 

Впроваджуючи раціональне використання природних ресурсів, вчений 

зосередив увагу на питаннях використання кам’яних будівельних 

матеріалів – обличкувального, декоративного та коштовного каміння. 

У статті «Добыча и обработка декоративно-облицовочного камня в 

УССР» Костянтин Григорович звертається до історії зародження української 

каменеобробної промисловості, початок якої він відносить до ХVІІІ ст., коли 

було розпочато будівництво чорноморських портів [108, с. 109–124]. 

Академік зазначив, що помітним кроком у розвитку цієї промисловості було 

будівництво Київської фортеці (30-ті роки ХІХ ст.), а також залізничних 

мостів та багатоповерхових будинків у різних містах України. У зв’язку з 

необхідністю задоволення міських потреб на гранітні сходи при будівлях 

установ і освітньо-культурних закладів виник Коростишівський центр 

каменеобробної промисловості України. Вчений наводить таблицю розвитку 

української промисловості обличкувального та декоративного каміння за 

1934–1937 рр. З неї видно, що кількість підприємств зростала (дані наведені 

по областях), видобуток їх продукції також зріс за цей час у 2,5 рази. Вчений 

звернув увагу на негативні наслідки територіального відокремлення 
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каменеобробних підприємств від місць видобуваня каменю, що значно 

здорожчує їх собівартість. Він обґрунтував необхідність будівництва 

механізованих та електрифікованих фабрик  по обробці каміння поруч з 

місцями  його видобування.  

Аналізуючи стан каменеобробної промисловості, К.Г. Воблий 

особливу увагу звертав на видобування й обробку граніту та лабрадориту. На 

Поліссі вчений виокремив Новоград-Волинське родовище граніту, запаси 

якого на той час ще не були розвідані Судильковське родовище, граніт якого 

видобувається для тесаних виробів (обробка каміння гострим знаряддям для 

надання потрібної форми). У лісостеповій смузі він розглянув кар’єри, 

розташовані неподалік річки Рось, та звернув увагу на суттєве значення  

енергетичного і транспортного освоєння річки. На Київщині ним 

виокремлено Бабано-Уманьський гранітний район, зокрема кар’єри Старі 

Бабани, Косенівку та Умань, в яких виявлені запаси високоякісних гранітів, 

придатних для хімічних установок. На Криворіжжі К.Г. Воблий надавав 

промислового значення Токівському родовищу світло-рожевого та червоного 

граніту і визначив  перспективи  його розвитку.  

На думку вченого, низьке технічне оснащення української 

промисловості по видобуванню та обробці декоративно-обличкувального 

каміння, дефіцит електроенергії, відсутність у кар’єрах під’їздних 

залізничних колій обумовлювали високу собівартість виробів з 

декоративного каміння. Наприкінці вказаної статті автор обґрунтував свої 

підрахунки потреб в обличкувальних та декоративних каміннях СРСР на 

наступні десять років, зауваживши, що каменеобробна промисловість 

України швидко розвивається, але ще значно відстає від попиту. Він 

наголошував на необхідності повної механізації, електрифікації видобування 

та  обробки каміння і встановлення стандартів для окремих виробів, які 

використовуються при будівництві багатоповерхових будинків. 

У наукових розвідках – «Лабрадорити України» [118, с. 55–56] та «О 

лабрадоритах УССР» [122, с. 41–42] – вчений розглядав історію видобування 
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лабрадоритів в Україні. Він проаналізував функціонування приватних фабрик 

ХVІІІ ст., які, по суті, тоді  були кустарними майстернями, не механізованими, 

в яких робота відбувалася виключно вручну. Дослідник виокремив два 

родовища цього цінного каміння на сході Житомира – світлого лабрадориту  

та темного біля села Кам’яний Брід Коростишівського району. К.Г. Воблий 

вважав, що наймеханізованіші кар’єри розташовані на Поліссі, там прокладено 

широколінійну залізничну гілку до Головинського кар’єру, що полегшувало 

транспортування лабрадориту. Для обробки каменю була встановлена 

розпилювальна рама, споруджена шліфувальна фабрика, електрична станція та 

механічна майстерня, а тяжка праця бутолома, каменетеса і шліфувальника 

замінена механізмами. Проте Головинський кар’єр тоді ще був механізований 

лише частково, нестача електроенергії та її дорожнеча, переваження у 

виробничих процесах ручної праці – все це обумовлювало  високу собівартість 

лабрадоритових виробів. 

Займаючись дослідженням запасів корисних копалин в Україні, 

К.Г. Воблий вивчав також родовища самоцвітів Київського Полісся. У праці 

«Українські самоцвіти» дослідник поділив їх на дві групи: коштовне каміння у 

вузькому розумінні слова і кольорове (підробне) каміння: «До першої групи 

належить каміння 1-го порядку – алмаз, рубін, сапфір, ізумруд, 2-го порядку – 

александрит, топаз, аквамарин і інш., 3-го порядку – гранат, турмалін, янтар та 

ін. До кольорового каміння належить – лабрадор, яшма і ін.» [143, с. 21–22]. 

Вчений зауважив, що українська кристалічна смуга від Волинського Полісся 

до берегів Азовського моря багата на родовища коштовного каміння. Він 

виокремив родовища топазу, кварцу, яшми, брекчії та сланців. К.Г. Воблий 

зазначив, що з корисних копалин Полісся виготовляють не тільки різні дрібні 

прикраси (персні, брошки, сережки тощо) та речі для письмового столу (прес-

пап’є, попільнички, підставки і т. д.). Реконструкція Києва та інших міст 

країни потребувала художнього оформлення майданів і вулиць, створення 

архітектурних ансамблів тощо. У статті вчений наголосив на доцільності 
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спорудження в Києві гранильної фабрики, що сприяло б  комплексному 

використанню корисних копалин Полісся.     

Глибоке вивчення родовищ корисних копалин надихнуло К.Г. Воблого 

у 1946 р. написати сценарій документального фільму «Природні багатства 

України» [37, 12 арк.]. 

Отже, академік К.Г. Воблий серед інших вчених стояв біля витоків 

розгортання краєзнавства у 20-х рр. минулого століття. Всеукраїнська 

академія наук об’єднала широкий актив вчених, стала прикладом 

різностороннього дослідництва, своєю структурою та змістом діяльності 

скеровувала науковців, краєзнавців на вивчення регіонів України. У 30-х 

роках краєзнавчий рух в Україні поступово почав згортатися. У наявних 

умовах краєзнавство, навіть з виробничим напрямом не влаштовувало 

керівництво держави. Досліджуючи народне господарство країни, Костянтин 

Григорович брав активну участь у краєзнавчому русі. Наукова спадщина 

академіка може бути використана при дослідженнях з історії краю та розвитку 

народного господарства на Придніпров’ї. 

 

 

5.3.  Регіональні дослідження  

  

Сфера наукових досліджень академіка К.Г. Воблого позначена також  

його регіональними розвідками. Як служно зазначає доктор історичних наук 

Галина Федорівна Турченко, інтерес видатних українських науковців ХІХ–

ХХ ст. до місцевої історії не був випадковим, оскільки українське 

суспільство складалося досить сегментоване, у тому числі територіально 

[290]. Дослідниця проблем методології регіоналістики Ярослава 

Володимирівна Верменич, у 30-х рр. ХХ ст. інтерес до регіоналістики 

підтримувався завдяки працям К.Г. Воблого та його учнів. Я.В. Верменич 

пише: «К.Г. Воблий бачив завдання  економічної географії у вивченні 

окремих галузей господарського життя народу у їх географічному 
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розповсюдженні, спочатку пропонуючи виділяти для спеціального вивчення 

три зони: Полісся, Лісостеп, а потім ввівши в обіг  п’ятичленну структуру 

районування України (поділ на Центральний, Південно-Східний, Північно-

Східний, Південний і Західний райони). Втім, пропоновані українськими 

географами теорії економічного районування і господарського 

комплексоутворення становили здебільшого теоретико-методологічний 

інтерес, оскільки Москва блокувала будь-які вияви «самодіяльності» у їх 

практичному значенні» [192, с. 508]. Тому частина краєзнавчих досліджень 

К.Г. Воблого здебільшого має популяризаторський характер. Саме така 

форма досліджень відкривала порівняно ширші можливості для обговорення 

і публікацій наукових результатів, залучення громадськості до вивчення 

регіональної історії вказаного напряму.  Нагадаємо, що краєзнавство 

незабаром було заборонено, а його організаційні установи ліквідовані. 

Вчений за будь-якої можливості мандрував країною, записуючи свої 

враження, які потім використовував для написання краєзнавчих статей. З 

рукописної спадщини вченого відомо, що перша краєзнавча розвідка 

майбутнього академіка про розведення плодових дерев, зокрема вишень, у 

Царичансько-Китайгородському районі, була опублікована ще у 1896 р. в 

«Полтавських губернських відомостях» [31, арк. 1]. 

Підручник К.Г. Воблого «Економічна географія України» для 

краєзнавців теж мав певний інтерес, оскільки визначав економічні ресурси та 

особливості кожного регіону держави. Дані, отримані в результаті наукової 

роботи, вчений використав у колективній праці «Географічний атлас 

Української Соціалістичної Радянської Республіки», який вміщує цінні 

географічні матеріали, зокрема, мапи: геологічну, корисних копалин, 

атмосферних опадів, ґрунтів ботанічних районів, природних та економічних 

районів [199]. 

Цікаві краєзнавчі нариси вченого присвячені окремим регіонам та 

містам України. Серед важливих розвідок такого характеру є нарис  

К.Г. Воблого, опублікований у часописі «Наша країна» під назвою «УРСР», 
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який охоплював усі регіони України. Академік виокремив такі географічні 

райони України: Поділля (Житомирська, частина Київської та Чернігівської 

областей); Середню лісостепову частину УРСР (частини Київської та 

Харківської областей, Подільська, Вінницька, Полтавська області); 

Центральні та східні райони лісостепу (Київщина, Полтавщина,  

Харківщина); Степову  смугу  (Одеська,  Миколаївська та Донецька  області) 

[144, c. 12]. Наступного року у цьому ж часописі К.Г. Воблий опублікував 

історичний нарис з фотоілюстраціями, присвячений місту Чернігову. У 

ньому вчений звернув увагу на важливе значення р. Десни для розвитку 

древнього міста [145, c.38–40].    

Можна виділити й декілька досліджень, які стосувалися південних 

регіонів України. Особливе місце серед праць К.Г. Воблого краєзнавчого 

характеру мав Кримський півострів, де він часто бував, оскільки його 

дружина була уродженкою Ялти. У спогадах вчений писав: «Весной и 

осенью ежегодно ездил в Крым, на протяжении 40 лет изучил этот чудесный 

уголок, обходил его пешком, объездил на велосипеде, на лошадях, в 

последние годы – на автомобиле. Украина и Крым – это две родные мне 

республики» [12, арк. 17]. 

Дві його замітки опубліковані в часописі «Наша країна». Так, у статті 

«Чуфут-Кале» розповідається про історію виникнення фортеці, що охороняла 

кримське узбережжя від вторгнень кочівників з півночі. Посилаючись на 

дослідження краєзнавців, він переповідає, що фортецею в ХІ ст. володіли 

хазари, згодом – алани, а наприкінці ХІІІ ст. її захопили татари. В ті часи, 

пише К.Г. Воблий, фортеця Чуфут-Кале мала назву Кирк-ер або Кирк-ор (з 

кримськотатарської – сорок укріплень), до перенесення столиці Кримського 

ханства до Бахчисараю місто було резиденцією хана. З ХV ст. тут була 

резиденція кипчакських ханів, а згодом –  його заселили караїми. У ХІХ ст.  

місто Чуфут-Кале було спустошене, фактично воно зникло, тому й  отримало 

в літературі назву «мертве місто». Автор згадав і легенду про нещасливе 

кохання Джанике-ханим, доньки хана Тохтамиша. Сьогодні в Чуфут-Кале 



170 

 

знаходиться її усипальниця. К. Г. Воблий звернув увагу на печеру Чаутин-

кобаси – татарську в’язницю для злодіїв та політичних осіб. Саме тут 

відбували покарання російський воєвода Шереметьєв, князь Ромодановський, 

польський гетьман Потоцький. Наприкінці статті автор звернув увагу на 

чисте повітря міста-пам’ятки, наповнене ароматом трав. З давніх-давен 

караїми вважали повітря Чуфут-Кале цілющим та рятувалися тут від холери в 

роки епідемії [147, c. 45-46]. 

В статті – «Сиваш та його багатства» К.Г. Воблий з’ясував  

народногосподарське значення Сиваського заливу, який відноситься до 

Азовсько-Чорноморського регіону, зокрема говорить про видобуток 

різноманітних хімічних речовин. Саме тут були  знайдені хлористі сполуки 

натрію, калію, магнію та інших солей. Вчений також звернув увагу на вдале 

розташування заливу – відносно недалеко від індустріального району 

Криворіжжя, що сприяло розвитку хімічної промисловості. Унікальністю є 

те, що на східній частині Сивашу знаходиться улюблене місце перелітних 

птахів [137, c. 44]. У 1927 році тут був створений Азово-Сиваський 

заповідник (сьогодні Азово-Сиваський національний природний парк), в 

якому науковці вивчають природу Азовського узбережжя та Сивашу. 

Багато зусиль доклав Костянтин Григорович до виховання молоді 

через їх  заняття краєзнавством. На його думку, краєзнавча робота серед 

молодого покоління має надзвичайно важливе освітнє й виховне значення. 

Звичайно, тут розуміється поняття «краєзнавство» як вивчення природи 

рідного краю, а не життя і діяльність видатних постатей минулого, не 

історичні події, оцінка яких не вписувалася в офіційну ідеологічну 

концепцію історичного розвитку. 

Так, у популярних статтях «Вивчайте свій край» та «Знай свою велику 

Батьківщину», опублікованих у газеті «Молодь України», він особливу увагу 

приділив природним зонам України. У статті «Вивчайте свій край» 

К.Г. Воблий описав ландшафт нашої держави, враховуючи особливості 

кожного регіону: «Північна частина України розташована на рівнинних 
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просторах з одноманітним ландшафтом, далі на південь все частіше 

зустрічаються кам’янисті пагорби, гранітні скелі, місцевість з складним 

рельєфом стає дедалі вищою. Річки, пробиваючи собі шлях, утворюють 

вузькі долини, водопади, пороги. Ще далі, по обох берегах Дніпра, 

розляглися родючі українські чорноземні степи, яких з півдня омивають води 

Азовського та Чорного морів. Степові передгір’я з порослими лісом схилами, 

змінюються смарагдовою рослинністю альпійських лугів, надхмарних висот 

сягають горді верховини» [104, c. 3].  

Вчений наголошував на необхідності використання краєзнавчого 

матеріалу в навчально-виховному процесі у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Академік закликав шкільних вчителів географії організовувати 

краєзнавчі групи з метою вивчення природи рідного краю. Він рекомендував 

під час екскурсій збирати матеріал обстежуваної місцевості: гербарії, корисні 

копалини, замальовки та фотознімки, які збагатять шкільний музей, а 

водночас для дітей це буде предметом гордості й задоволення. К.Г. Воблий  

писав: «Пізнаючи природу рідної країни, молоді патріоти ще більше 

любитимуть свою Батьківщину – її гори і долини, річки і озера, запашні луги 

і сади» [104, c. 3]. 

В особовому фонді вченого зберігається його ґрунтовна праця про 

природні ресурси Вінничини, яка є важливим джерелом інформації не лише 

про власне  наукові дослідження вченого, а й про запаси корисних копалин 

даного регіону, їх комплексне використання та розвиток промисловості в 

області. У цій рукописній праці вчений майстерно описав географічне 

розміщення корисних копалин, урахувавши такі особливості їх 

розташування: з одного боку, запаси корисних копалин  були сконцентровані 

на півночі та північному заході, а з іншого –  на півдні та південному заході. 

На думку академіка, таке розміщення було пов’язане з особливостями 

тектонічних процесів регіонів. Північні райони області багаті нерудними 

корисними копалинами: гранітом, гнейсом, каоліном, південні райони – 

гіпсом, глиною та вапняком. У названій праці дослідник  зробив детальний 
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аналіз корисних копалин регіону та обґрунтував потребу у їх промисловому 

використанні [28, 131 арк.].  

 В цьому ж фонді зберігаються також підготовчі матеріали до доповіді 

вченого «Побужжя (економічно-географічна характеристика)», в якій 

міститься інформація про Хощеватське родовище марганцю та перспективи 

освоєння р. Південний Буг [22, 3 арк.]. Зауважимо, що тільки наприкінці 

ХХ ст. спеціалістами підраховані промислові запаси марганцевих руд цього 

родовища, які досі не враховані Державним балансом. 

Cеред паперів вченого знаходиться розвідка теж краєзнавчого 

характеру «Закарпатська Україна» (замітки про природні багатства та 

економіку краю). У ній описано запаси корисних копалин у західних 

областях держави, а також звернув увагу на  розвиток лісового і сільського 

господарства Західної України та їх місце в економіці країни [13, 9 арк. ]. 

 В часи визволення України від нацистів у періодичній пресі було 

опубліковано низку патріотичний статтей К.Г. Воблого. Більшість 

присвячених цій тематиці статей знаходимо в газетах «Радянська Україна» та 

«Вільна Україна». Вони присвячені визволенню різних міст та регіонів 

держави: Полтави, Києва, Криму й Закарпатської області. Всі ці роботи 

наповнені любов’ю до України та повагою до героїчних подвигів її народу 

[111; 112;117].   

Найбільше праць К.Г. Воблого присвячено столиці України – місту 

Києву. Першою за хронологією  стала опублікована стаття К.Г. Воблого під 

назвою «Київ – святиня і гордість радянського народу», яка датується 

1943 роком. Приводом для її написання було визволення столиці від 

нацистів. Автор стисло розповів історію Києва від перших згадок про нього у 

літописах з ІХ ст. до початку німецько-радянської війни. У популярній статті 

Костянтин Григорович описав краєвиди та історичні пам’ятки міста, серед 

них – Софійський собор, Печерську Лавру, Кирилівську та Андріївську 

церкви [114, c. 12–13].  
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Наступного року вийшла друком невелика за обсягом книжка 

Констянтина Григоровича «Київ – серце України», написана в доступній для 

пересічного читача формі, яка сприймається легко і невимушено. У цій 

роботі вчений вже більш детально описав історію Києва. Насамперед, він 

розповідав про вдале географічне розташування столиці, оскільки Київ 

замикає широко розгалужену систему річкових шляхів верхнього Дніпра, що 

їх утворюють численні притоки на півночі, сході і заході: «За стародавніх 

часів річки були найважливішими шляхами зв’язку й торгівлі. Київ тримав у 

своїх руках ключі від головних воріт світової транзитної магістралі того часу, 

шляху «із варяг у греки». Київ – це важливий збірний пункт, куди стікалися 

притоками Дніпра сировина, продукти з усього Наддніпров’я і суміжних 

річкових басейнів. Цим водним шляхом йшов потік вантажів із Західної 

Європи та Прибалтійських країн до берегів Чорного моря» [116]. 

Важливою подією в новітній історії Києва було перенесення сюди з 

Харкова столиці УРСР (1934 р.), після чого в ньому широко розгорнулося 

комунальне, культурне і житлове будівництво. Збільшилося виробництво 

машин і устаткування для хімічної, цукрової, горілчаної, хлібопекарської і 

лісопильно-деревообробної промисловості. Значну увагу К.Г. Воблий 

приділив культурно-національному життю столиці, зокрема Академії наук, 

вищим навчальним закладам, театрам та музеям. Автор розповів також про 

Ботанічний сад Академії наук, мальовничі парки на високих  і крутих схилах 

Дніпра та інші чарівні місця нашої столиці. У цій книзі він досить детально 

описав  зруйновані нацистськими загарбниками підприємства та історичні 

пам’ятки Києва, зазначив велику роботу по відбудуванню та реконструкції 

міста силами людей з усіх українських міст та сіл. Завершується книга 

важливими на той час для українського народу патріотичними рядками: 

«Протягом більш як тисячолітньої своєї історії Київ був спустошуваний 

вогнем і мечем. І кожного разу він підіймався із попелу, відбудовувався, 

зацвітав чарівною білістю садів, вкривався зеленню лісів і парків. Зникнуть 

руїни. Піднімуться багатоповерхові будинки із золотисто-жовтої цегли, 
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одягнені в лабрадорит і граніт дивної краси, відродяться великі 

енергостанції, фабрики і заводи, відбудуються славний університет та інші 

вищі учбові заклади, школи, театри, палаци культури, клуби. Поети-співці 

складуть поеми, пісні і думи про героїв, що визволили  свою батьківщину, 

стародавнє місто Київ від незлічених полчищ озвірілого ворога. І буде стояти 

на горах відроджений Київ – серце України, як стояло понад тисячу років це 

стародавнє казкове місто, зачаровуючи всіх красою, славним минулим і 

високою культурою сучасного життя» [116, с.32]. 

У 1948 році в краєзнавчій книжці – «Київ. Статті-довідки» був 

вміщений написаний вченим розділ «Природа, економіка, населення». У 

ньому К.Г. Воблий охарактеризував географічне положення міста, описав 

топографію та клімат столиці (навівши дані середньомісячних температур за 

спостереженнями в період 1881–1933 рр.) [133, с. 6]. 

 Краєзнавчі розробки академіка, хоч і являють собою невеликі наукові 

та популярні роботи і до сьогодні можуть слугувати вартісним елементом 

економіко-географічних досліджень та використовуватися у краєзнавчій 

роботі. 

Таким чином, К.Г. Воблий зібрав і опрацював досить великий 

матеріал, що стосується розвитку техніки й технології цукрового 

виробництва. Цукробурякову промисловість вчений проаналізував, 

пов’язуючи з усім народним господарством України, характеризуючи різні 

історичні етапи. Цукроваріння в Наддніпрянській Україні у другій половині 

ХІХ ст. було розвиненою галуззю промисловості, а Київщина при цьому 

перетворилася в центр цукробурякового виробництво Російської імперії. 

Шляхом аналізу архівних та статистичних джерел вчений дослідив 

підпорядкування українського господарства інтересам Російської імперії. 

Активна діяльність вчених ВУАН послужила поштовхом до появи 

краєзнавчих структур і систематизації краєзнавчих досліджень. У 20-30-х рр. 

ХХ ст. краєзнавчий рух отримав бурхливий розвиток і той же час відбувся 

його розгром за часів політичних репресій. У зв’язку з розширеним 
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вивченням історії українських підприємств, вчені також працювали над 

дослідженням розвитку продуктивних сил країни. К.Г. Воблий приділяв 

велику увагу вивченню природних ресурсів на Придніпров’ї та їх 

комплексному використанню, що відповідало програмі діяльності 

краєзнавчих установ. З позиції економгеографа оцінював зміни, які 

відбувалися в країні у 20-х– на початку 30-х рр. ХХ ст.   

Значний внесок К.Г. Воблим зроблено у розвиток регіональної історії, 

хоча його праці мали переважно популярний характер, саме така форма 

досліджень сприяла залученню широких мас населення до наукового і 

всебічного пізнання краю, а також сприяла створюванню підвалин для 

майбутніх краєзнавчих студій. 
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ВИСНОВКИ 

Внаслідок проведеного дослідження були зроблені такі висновки: 

1. Розглянута в дисертації проблема не була предметом ґрунтовних і 

всебічних наукових досліджень. У наукових працях вчених розглядалися 

лише окремі аспекти біографії та наукові напрями діяльності К.Г. Воблого. 

Репрезентативна джерельна база дозволила уперше виявити нові сторінки 

біографії академіка. Особовий рукописний фонд академіка дозволив 

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 

материнській 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.  

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 
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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 долею 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. 

Займаючимь історичними та географічними дослідженнями у радянські часи, 

вчений працював з В.В. Даниловим, К.Г. Гуслистим, М.В. Птухою, 

П.І. Лященком, А.С. Синявським та іншими вченими. 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 

зв’язане з іменами його колег, учнів і послідовників, які працювали у 

напрямку розбудови української науки в контексті економіко-географічних 

процесів першої половини ХХ ст. Листування вченого висвітлює чимало 

фактів його біографії, розкриває роботу різних структур Академії наук, 

деталізує повсякденне життя академічної еліти та загальнополітичну 

ситуацію першої половини минулого століття. Проаналізований епістолярій 

слугує також джерелом цінної інформації про багатьох відомих і не дуже 

знаних 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 ним української економіко-

географічної школи, яка мала розробити схему економічного районування з 

наголосом на історичних чинниках. Його учні та послідовники 

(І.Ф. Мукомель, Л.М. Корецький, М.М. Паламарчук, К.П. Пяртлі, 
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М.М. Середенко, Я.Г. Фейгін), мали поважне ім’я в економіко-географічній 

науці, очолювали академічні та університетські кафедри.  

8. На ґрунті активного розвитку продуктивних сил виникла 

необхідність обґрунтувати розвиток української економіки. Цукробурякову 

промисловість вчений проаналізував у 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 вивчив розвиток і розміщення продуктивних 

сил за програмою діяльності краєзнавчих установ 20-х–30-х рр. ХХ ст. 

Вчений дослідив природні ресурси України та розробив рекомендації їх 

комплексного використання. Краєзнавчі дослідження К.Г. Воблого були 

зв’язані з вивченням природних ресурсів і мали практичне значення при 

складанні планів розвитку народного господарства України.  

Наукова спадщина К.Г. Воблого свідчить, що він 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 взаємовідносин К.Г. Воблого з представниками української науки і 

культури, просопографічної характеристики учнів та послідовників вченого. 
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Архівні матеріали та рукописні фонди 

 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського НАН України 

 

Ф. 1. А.Ю. Кримський  

1.  Лист Воблого К.Г. до Кримського А.Ю. ІР НБУВ. Ф.1. Спр. 23059. 1арк. 

2.  Лист Воблого К.Г. до Кримського А.Ю. ІР НБУВ. Ф.1. Спр. 23060. 1арк. 

3.  Лист Воблого К.Г. до Кримського А.Ю. ІР НБУВ. Ф.1. Спр. 23061. 1арк. 

4.  Протокол к материалам заседаний АН УССР ІР НБУВ. Ф.1. Спр. 26185. 

1 арк. 

5.  Протокол к материалам заседаний АН УССР ІР НБУВ. Ф.1. Спр. 26205. 

1 арк. 

 

Ф. 10. Всеукраїнська академія наук (ВУАН) (1918–1933) 

6.  Звідомлення про роботу Комісії для виучування народного господарства 

України при ІІІ Відділі по 1929 р. включно. ІР НБУВ. Ф.10. Спр. 274-276. 

5 арк. 

7.  Протоколи засідань Комісії для виучування народного господарства 

України 21 березня 1928 р. – 16 жовтня 1929 р. ІР НБУВ. Ф.10. Спр. 317-

336. 26 арк.  

8.  Звіт про діяльність проф. К.Г. Воблого. ІР НБУВ. Ф.10. Спр. 965. 7 арк. 

 

Ф. 38. К.Г. Воблий 

9.  Автобіографія. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 1. 3 арк. 

10.  Автобіографія. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 2. 2 арк. 

11.  Автобіографія. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 3. 2 арк. 

12.  Автобіографія. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 4. 17 арк. 
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13.  Закарпатская область (Заметки о природных багатствах). ІР НБУВ. Ф.38. 

Спр. 15. 9 арк. 

14.  Інститут економіки Академії наук УРСР. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 19. 3 арк. 

15.  Історія Академії наук УРСР. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 21. 29 арк. 

16.  О капиталах, формах кредита в свеклосахарной промышленностти 1861-

1897 гг. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 43. 112 арк. 

17.  Матеріали до IV тому. Нариси з історії цукробурякової промисловості 

СРСР. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 52. 484 арк. 

18.  Нариси з історії цукробурякової промисловості СРСР. ІР НБУВ. Ф.38. 

Спр. 54. 236 арк. 

19.  Нариси з історії цукробурякової промисловості СРСР. ІР НБУВ. Ф.38. 

Спр. 57. 753 арк. 

20.  Необходимость изучать историю свого народа. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 62. 

3 арк. 

21.  Основные задачи и мероприятия по мобилизации ресурсов Башкирской 

АССР. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 74. 44 арк. 

22.  Побужье (экономико-географическая характеристика). ІР НБУВ. Ф.38. 

Спр. 85. 3 арк. 

23.  Дикторский текст для фильма «Природные богатства Украины» ІР НБУВ. 

Ф.38. Спр. 102. 12 арк. 

24. Природные условия хозяйственной деятельности в Башкирской АССР. ІР 

НБУВ. Ф.38. Спр. 109. 20 арк. 

25.  Проблема Великого Дніпра (Стаття). ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 111. 11 арк. 

26.  Экономико-географическое положение Уфы. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 152. 

24 арк. 

27.  Экономическая география УССР (предисловие к пособию) ІР НБУВ. 

Ф.38. Спр. 154.17 арк. 

28.  О полезных ископаемых Винницкой области ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 162. 

131 арк. 
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29.  Пояснення з приводу критичних зауважень на роботи К. Г. Воблого. ІР 

НБУВ. Ф.38. Спр. 163. 19 арк. 

30.  Записи в зошиті про виконану наукову роботу в 1939-1941 рр.; 1946-

1947 рр. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 166. 14 арк. 

31.  Мои планы. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 169. 1 арк. 

32.  Список праць. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 175. 11 арк. 

33.  Тетради с записями из разных книг о жизни, творчестве, труде писателей, 

ученых, художников. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 197-199. 245 арк. 

34.  Выписки из разных источниково творчестве, труде писателей, ученый. ІР 

НБУВ. Ф.38. Спр. 204. 66 арк. 

35.  Выписки из работы С.Г. Струмилина “Проблема промышленного 

капитала в СССР”. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 221. 4 арк. 

36.  Виписки з творів українських письменників описів природи України. ІР 

НБУВ. Ф.38. Спр. 242. 5 арк. 

37.  Выписки из работы Д. Яворницкого “Топографический очерк 

Запорожья”ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 244. 4 арк. 

38.  Диплом, выданный Константину Григорьевич Воблому Варшавским 

университетом о присуждении ему ученой степени кандидата (19 ноября 

1904 г.). ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 443. 1 арк. 

39.  Свидетельство, выданное юридическим факультетом Университета Св. 

Владимира Константину Григорьевичу Воблому о сдаче экзамена на 

степень магистра политической экономии и статистики (10 мая 1906 г.). ІР 

НБУВ. Ф.38. Спр. 444. 1 арк. 

40.  Диплом о присуждении Константину Григорьевичу Воблому ученой 

степени доктора экономических наук (4 октября 1947 г.) ІР НБУВ. Ф.38. 

Спр. 445. 1 арк. 

41.  Свідоцтво про присвоєння Костянтину Григоровичу Воблoму звання 

Заслуженого діяча наук УРСР (17 лютого 1945 р.) ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 

447. 1 арк. 
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42.  Список вещей, похищенных фашистами  и их сообщниками из квартиры. 

ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 455. 4 арк. 

43.  Щоденник ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 456. 11 арк. 

44.  Карманная записная книжка на 1929 г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 457. 204 арк. 

45.  Бюро научной пропаганды Академии УССР – Воблому Константину 

Григорьевичу письмо с просьбой выступить с докладом на встрече ученых 

Украины с общественностью Киева. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 465. 1 арк. 

46.  «За технику», редакция газеты – Воблому Константину Григорьевичу 

письмо с просьбой сообщить свое имя и отчество из Харькова. ІР НБУВ. 

Ф.38. Спр. 490. 1 арк. 

47.  Українська радянська єнциклопедія, редакція – Воблому Костянтину 

Григоровичу лист з проханням обговорити на відділі форму для складання 

словників «БСЭ». ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 494. 1 арк. 

48.  Республіканська партійна школа при ЦК КП(б)У – Воблому Костянтину 

Григоровичу лист з пропозицією очолити керівництво кафедрою географії 

Вищої партійної школи (14 лютого 1946 р.). ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 496. 

1 арк. 

49.  Українське товариство культурного зв'язку з закордоном – Воблому 

Костянтину Григоровичу вітальний лист (Київ, 1946 р.). ІР НБУВ. Ф.38. 

Спр. 498. 1 арк. 

50.  Українське товариство культурного зв'язку з закордоном – Воблому 

Костянтину Григоровичу лист з проханням написати статті (30 липня 

1946 р.). ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 499. 1 арк. 

51.  Лист Бажана М. П. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 506. 1 арк. 

52.  Лист Данилова В.В. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 539. 1 арк. 

53.  Лист Данилова В.В. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 540. 1 арк. 

54.  Лист Данилова В.В. до Воблого К.Г ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 541. 1 арк. 

55.  Лист Данилова В.В. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 542. 1 арк. 

56.  Лист Лященка П.І. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 567. 1 арк. 

57.  Лист Лященка П.І. до Вобломо К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 570. 1 арк. 
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58.  Лист Лященка П.І. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 571. 1 арк. 

59.  Лист Мукомеля І.Ф. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 580. 2 арк. 

60.  Лист Мукомеля І.Ф. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 581. 2 арк. 

61.  Лист Ожевського П.Г. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 586. 1 арк. 

62.  Лист Ожевського П.Г. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 587. 1 арк. 

63.  Лист Петровського П.І. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 599. 1 арк. 

64.  Лист Пичети В.І. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 601. 1 арк. 

65.  Лист Птухи М.В. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 606. 1 арк. 

66.  Лист Птухи М.В. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 607. 1 арк. 

67.  Лист Синявського А.С. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 621. 1 арк. 

68.  Лист Тичини П. Г. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 631. 1 арк. 

69.  Лист Фейгіна Я.Г. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 636. 1 арк. 

70.  Лист Фейгіна Я.Г. до Воблого К.Г. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 637. 1 арк. 

71.  Фотографии К.Г. Воблого: семейные и связанные с работой в Академии 

наук УССР. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 790. 15 арк. 

72.  Фотографии карьеров песчаника, мела и другие, сделанные к работе 

К.Г. Воблого о природных богатствах Полесья. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 791. 

5 арк. 

73.  Альбом фотографий выпускников Полтавской духовной семинарии 

выпуск 1895/1896 учебного года. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 792. 14 арк. 

74.  Альбом фотографий ІV курса Киевской духовной академии 1896 – 

1900 гг. ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 793. 7 арк. 

 

Ф. 53. В.В. Данилов 

 

75.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 80. 1 арк. 

76.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 81. 1 арк. 

77.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 82. 1 арк. 

78.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 83. 1 арк. 

79.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 84. 1 арк. 
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80.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 85. 1 арк. 

81.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 86. 2 арк. 

82.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 87. 1 арк. 

83.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 88. 1 арк. 

84.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 89. 1 арк. 

85.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 90. 1 арк. 

86.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 91. 1 арк. 

87.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 92. 1 арк. 

88.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 93. 1 арк. 

89.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 94. 1 арк. 

90.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 95. 1 арк. 

91.  Лист Воблого К.Г. до Данилова В.В. ІР НБУВ. Ф.53. Спр. 96. 1 арк. 

 

Ф. 175. Ф.І. Титов  

 

92.  Анкетные данные для биографического словаря. ІР НБУВ. Ф.175. Спр. 

1311. 4 арк. 

 

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського НАН України 

 

Ф. 22. М.В. Птуха 

Опис 1. 

93.  Птуха М.В. 10 років існування Соціально-економічного відділу ВУАН 

1919-1928 рр. ІА НБУВ. Ф.22. Оп. 1. Спр. 19. 98 арк. 

 

Державний архів м. Києва 

Ф. 16. Київський університет Св. Володимира: 1834-1934 рр. 

Опис 465.  



185 

 

94.  Послужной список экстраординарного професора Императорского 

университета Св. Владимира К.Г. Воблого. ДАК Ф.16. Оп. 465. Спр. 4777. 

19 арк. 

 

Ф. 153. Київський комерційний інститут 

Опис 8. 

95.  Сведения, представленные в Министерство о личном составе слушателей. 

ДАК Ф.153. Оп. 8. Спр. 1500. 81 арк. 

 

Ф. Р - 871 Київський інститут народного господарства 

ім. Д.С. Коротченка Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти 

УРСР  

Опис 2.  

96.  Особова справа професора К. Г. Воблого. ДАК Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. 67. 

253 арк. 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

 

Ф. 1. ЦК КП(б)У 

Опис 6. 

97.  Материалы к протоколам заседаний Политбюро ЦК КП(б)Украины 

ЦДАГО України Ф. 1. Оп. 6. Спр. 308. 161 арк. 

 

Опис 20. 

98.  Протокол № 5 засідання партійної фракції ВУАН. ЦДАГО України Ф. 1. 

Оп. 20. Спр. 4194. 80 арк. 

 

Центральний державний історичний  архів України 

Ф. 707 Управління Київського навчального округу 

Опис 147.  
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99.  Дело управления Киевского учебного округа о состоянии кафедр в 

Университете Св. Владимира по всем факультетам о замещении вакансий 

ЦДІАУ  Ф. 707. Оп. 147. Спр. 37. 73 арк. 

 

Державний архів Дніпропетровської області 

 

Ф. 193. Метричні книги церков Катеринославської губернії 

(колекції) 

Опис. 4. 

100.  Метричні книги (1890–1898). ДАДО  Ф. 193. Оп. 4. Спр. 5. 398 арк. 

101.  Метричні книги (1899–1913 ). ДАДО  Ф. 193. Оп. 4. Спр. 549. 459 арк. 

 

 

2. Опубліковані джерела 

 

2.1. Праці Костянтина Григоровича Воблого 

102.  Воблий К.Г. Великий Дніпро. Заря. 1937. 27 травня. С. 2 -3. 

103.  Воблий К.Г. Відбудова цукрової промисловості УРСР і шляхи її 

дальшого розвитку. К:. Укрполітвидав, 1948. С.3. 

104.  Воблий К.Г. Вивчайте свій край. Молодь України. 1947. 18 березня. С. 

3. 

105.  Воблий К.Г. Вчись добре володіти усною і письмовою мовою! Молодь 

України. 1944. 3 жовтня. С. 4. 

106.  Воблий К.Г. Вниз по Днепру. Наша страна. 1937. № 4. С.10 -15. 

107.  Воблий К.Г. Географічне положення, територія і кордони УРСР. В кн.: 

Економічна географія Радянської України. Ч. 1. К.: АН УРСР, 1945. Ч. 1. 

С. 20-21. 

108.  Воблый К.Г. Добыча и обработка декоративно-облицовочного камня в 

УССР. Плановое хозяйство. 1937.  № 2. С. 109 -124. 

109.  Воблий К.Г. Економічна географія України: Підр. для шк. та 

самоосвіти. К.: Вид. «Сільського господарства», 1922. 166 с. 
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110.  Воблий К.Г. Заантлантическая эмиграция, ее причины и следствия. 

Опыт статистико-экономического исследования. Варшава: тип. 

Варшавского учебного округа. 195 с.   

111.  Воблий К.Г. Закарпатська Україна. Радянська Україна. 1944. 8 серпня. 

С. 3. 

112.  Воблий К.Г. Знову розквітне Полтава. Радянська Україна. 1943. 25 

вересня. С. 3. 

113.  Воблий К.Г. Інститут економіки АН УРСР. Наукові записки 

Інституту економіки АН УРСР. 1946. Т.1. С. 5-22. 

114.  Воблий К.Г. Киев – святыня и гордость советского народа. Славяне. 

1943. № 11. С. 12-13. 

115.  Воблий К.Г. Київ – серце Радянської України. Вільна Україна. 1944. 3 

жовтня. С. 2-4. 

116.  Воблий К.Г. Київ – серце України. Київ-Львів: Укрдержвидав, 1944. 

32 с. 

117.  Воблий К.Г. Кримська земля. Радянська Україна. 1944. 11 травня. С.4. 

118.  Воблий К.Г. Лабрадорити України. Техніка массам. 1934. № 11-12. С. 

55 - 56.  

119.  Воблий К.Г. Нариси з історії російсько-української цукробурякової 

промисловості: перед розкріпаченням селян 1861 року. К.: ВУАН, 1928. Т. 

1. Вип.1. 248 с. 

120.  Воблий К.Г. Нариси з історії російсько-української цукробурякової 

промисловості: (1861/62-1894/95). К.: ВУАН, 1930. Т. 2. 400 с. 

121.  Воблий К.Г. Нариси з історії російсько-української цукробурякової 

промисловості. К.: ВУАН, 1931. Т. 3. Вип. 1. 252 с. 

122.  Воблий К.Г. О лабрадоритах УССР. Строительная промышленность. 

1936 № 8. С. 41-42.  

123.  Воблый К.Г. Опыт истории свекло-сахарной промышленности СССР. 

М.: Б/и., 1928. Т. I.  413 с. 
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124.  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника (методика і 
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Восстановление народного хозяйства Советской Украины [1944]. Спр. 7. 

6 арк. 

Поч.: «За роки соціалістичного будівництва …» (Про розвиток 

народного господарства УРСР [1945]. Спр. 14. 28 арк. 
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Промышленность Украины перед первой мировой войной (1890–
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 Цукрова промисловість України 
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половины ХІХвв.) [1930-е гг.]. Спр. 295. 12 арк. 

Из истории свеклосахарной промышленности СССР, в частности 

Украины (Предисловие, введение и І глава составившие содержание І т., вып. 

І «Нарисів історії російсько-української цукробурякової промисловості», 

1928 [25 апреля 1926 г.].  Спр. 38. 362 арк. 

Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості. – 

Гл. ІІ – Положение труда в свеклосахарной промышленности до 1861 г.; Гл. 

ІІІ – Торговля свекловичным сахаром; Гл. ІV – Экономическая политика до 

1861 г. в области свеклосахарной промышленности; Гл. V. Идеологи 

свеклосахарной промышленности (Содержание). Резюме [Т. 1, Вип. 2, 1928]. 

Спр. 39. 440 арк. 

Опыт истории свеклосахарной промышленности СССР. Т. ІІ. (период 

1865-1895 гг.). Введение и первая глава [1920-е гг.]. Спр. 68. 277 арк. 

Очерки по истории развития росийско-украинской свеклосахарной 

промышленности 1861-1895 гг. [Вып. І, 1920-е гг.]. Спр. 795. 162 арк. 

Опыт истории свеклосахарной промышленности. Т. ІІІ (1861/62-

1894/95 гг.). Предисловие [1930].Спр. 69. 1 арк. 

Cвеклосахарная промышленность в период от 1862/1863 по 1893/1894 гг. 

(План ІІ тома «Нарисів з історії російсько-української цукробурякової 

промисловості») [1930]. Спр. 41. 2 арк. 

Переднє слово (Передмова до ІІ частини ІІІ тому «Нарисів з історії 

російсько-української цукробурякової промисловості) [Березень, 1932 р.]. 

Спр. 46. 3 арк. 

Кукурузный сахар и перспективы его производства на Украине [1932-

1934 гг.].  Спр. 31-32. 63 арк. 

Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості [Т. 

ІІІ, Вип. 2, 1933]. Спр. 48. 205 + 54 арк. 
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Экономическая политика в области свеклосахарной промышленности и 

вопросы сахарной промышленности в прессе в период 1861/1862-1894/1895 

гг. (Гл. ІV и V; составляют Т. ІІІ, вып. 2 «Нарисів з історії російсько-

української цукробурякової промисловості») [Нач. 1930-х гг.]. Спр. 47. 453 

арк. 

Cвеклосахарная промышленность на Украине [1930-е гг.].Спр. 132. 17 

арк. 

Районный обзор УССР (Статья. Второй вариант) [Нач. 1940-х гг.]. Спр. 

128. 10 арк. 

Статистичні відомості про цукрове виробництво в період 1895-1898 рр. 

[б.д.]. Спр. 169. 3 арк. 

Стоимость производства украинских трестов в 1923-1924 гг. (Таблица) 

[б.д.]. Спр. 402. 2 арк. 

Таблицы, составленные по материалам «Статистики производств, 

облагаемых акцизом» и других авторов о выработке сахара заводами 

Правобережья и Левобережья, урожай свеклы за 1895-1914 гг.[б.д.]. Спр. 356. 

9 арк. 

Финансовое состояние и производство песочных заводов 

свеклосахарных заводов свеклосахарных акционерных предприятий за 1901 – 

1908 гг.(Таблица) [б.д.]. Спр. 363. 1 арк. 

Характеристика основных показателей технического оборудования 

сахарных заводов СССР в 1896/97 и 1913/14 гг.(Таблицы и пояснения к ним) 

[б.д.]. Спр. 339. 17 арк. 

К вопросу о восстановлении сахарной промышленности УССР (Тезисы к 

докладу) [1944 г.]. Спр. 22. 4 арк. 

 

Історія України 

Історія Академії наук УРСР [1938]. Спр. 21. 29 арк. 

Історичний нарис до 25-річного ювілею Академії Наук УРСР. Вступ 

[1944]. Спр. 20. 2 арк. 
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Інститут економіки Академії наук УРСР [б.д.]. Спр. 19. 3 арк. 

Материалы к истории развития экономической мысли на Украине [б.д.]. 

Спр. 36. 6 арк. 

Киев (Исторический очерк) [1943]. Спр. 27. 12 арк. 

 

Регіональна тематика 

Размещение производительных сил в бассейне Днепра (Тезисы к 

докладу) [1932]. Спр. 127. 3 арк. 

Минеральные ресурсы Винницкой области.Докладная записка с 

геологической конференции в г. Киеве [1934]. Спр. 37. 4 арк. 

Побужье.Экономико-географическая характеристика (Тезисы доклада) 

[б.д.]. Спр. 85. 5 арк. 

Тезисы к работе об экономическом развитии района реки Южный Буг 

[б.д.]. Спр. 142. 2 арк. 

Западные области [1939]. Спр. 17. 3 арк. 

Крым [1944]. Спр. 30. 6 арк. 

Закарпатская область (Заметки о природных богатствах и экономике) 

[1946]. Спр. 15. 9 арк. 

Цементный завод - Жмеринка (стаття) [1939]. Спр. 296. 5 арк. 

Титульный список мероприятий по промышленному освоению 

минеральных ресурсов Киевского промышленного края [б.д.].Спр. 394. 4 арк. 

Заметки об энергохозяйстве Винницкой области [б.д.]. Спр. 209. 9 арк. 

 

Страхування 

Заметки, выписки по вопросам страхования [б.д.]. Спр. 238. 21 арк. 

 

Статистика 

Кооперативная статистика. Глава ІX [1920-е гг.]. Спр. 28. 12 арк. 

Сущность и задачи статистического метода (Несколько глав учебника 

статистики) [1920-е гг.]. Спр. 139. 106 арк. 
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История и методы статистики. Пособие для учащихся и 

самообразования [1939]. Спр. 18. 458 арк. 

Заметки, выписки по истории, теории статистики [б.д.]. Спр. 229. 48 арк. 

Заметки, выписки по статистике народонаселения [б.д.]. Спр. 226. 111 

арк. 

План к статистике населения [б.д.]. Спр. 82. 1 арк. 

Практические вопросы биржевой статистики (Доклад) [1926]. Спр. 98. 3 

арк. 

 

Організація роботи наукового працівника 

 

Организация труда научного работника. План (второй вариант) [7 июля 

1939 г.]. Спр. 71. 12 арк. 

Организация труда научного работника. (Введение и 4 главы) [1939]. 

Спр. 72. 75 арк. 

 

Зарубіжна тематика 

 

О водочном производстве Польши (Заметки) [Нач. 1920-х гг.]. Спр. 65. 2 

арк. 

Товарообмен между Царством Польским, Россией и Украиной 

(Введение и 3 главы) [1920-е гг.]. Спр. 144. 35 арк. 

Радянська БСР [1936]. Спр. 124. 10 арк.  

Литва, Латвия и Эстония (Экономико-географическая характеристика) 

[1940]. Спр. 34. 25 арк. 

Основные задачи и мероприятия по мобилизации ресурсов Башкирской 

АССР [1942]. Спр. 74. 44 арк. 

Природные условия хозяйственной деятельности в Башкирской АССР 

[1942].Спр. 109. 20 арк. 

Экономико-географическое положение Уфы [1940]. Спр. 152. 24 арк. 
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Материалы к работе о торговле Польши с Россией в 1902-1913 гг. [б.д.]. 

Спр. 146. 159 арк. 

Периоды профессионального движения в Англии (Заметка) [б.д.].Спр. 

78. 1 арк. 

Польский рынки руды, машин, вин и других продуктов [б.д.]. Спр. 87-

97. 114 арк. 

Производственная кооперация в Америке [б.д.]. Спр. 117. 2 арк. 

 

2.  Курси лекцій, спецкурси, лекції і програми до них 

Программа курса теории политической экономии [21 октября, 1911 г.]. 

Спр. 113. 2 арк. 

Организация банковского дела. 4-я лекция [8 марта 1913 г.]. Спр. 70. 

4 арк. 

Программа лекции по теории кооперации [1920 г.]. Спр. 114. 5 арк. 

Программа по торговой статистике (Черновик) [1926, 1928 г.]. Спр. 116. 

4 арк. 

Планирование и организация личной научно-исследовательской работы. 

Программа (Первый вариант) [30 декабря, 1937 г.]. Спр. 84. 4 арк. 

План экспедиционного обследования административного района УССР 

[9 мая 1941 г.]. Спр. 423. 4 арк. 

Общий план лекций по экономии страхований и конспекты этих лекций, 

прочитанных в 1912 г. [б.д.].  Спр. 64. 45 арк. 

Хозяйственная теория кооперации (Программа) [б.д.].  Спр. 150. 1 арк. 

 

3. Біографічні матеріали 

 

Диплом, выданный Константину Григорьевич Воблому Варшавским 

университетом о присуждении ему ученой степени кандидата [19 ноября, 

1904 г.]. Спр.443. 1 арк. 
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Свидетельство, выданное юридическим факультетом Университета 

Св. Владимира Константину Григорьевичу Воблому о сдаче экзамена на 

степень магистра политической экономии и статистики [10 мая 1906 г.]. Спр. 

444. 1 арк. 

Характеристика научной деятельности К.Г. Воблого (2 экз.) [1928].  

Спр.187. 28 арк. 

Записная книжка [1929]. Спр. 457. 104 арк. 

Особистий листок по обліку кадрів Воблого Костянтина Григоровича 

(Київ)[16 березня, 1941р.] Спр. 448. 2 арк. 

Справка о состоянии здоровья К.Г. Воблого, выданная проф. Примаком 

(копия) [5 ноября 1942 г.].Спр. 453. 1арк. 

Дневник (Tетрадь) [22 августа-16 января 1943 г.] Спр.456. 11 арк. 

Почѐтная грамота Президиума Верховного Совета Башкирской АССР 

вручeная Константину Григорьевичу Воблoму (Уфа) [28 июня 1943 г.] 

Спр.446. 2 арк. 

Автобиография (Черновики) [1944-1947 гг.] Спр.194. 26 арк. 

Свідоцтво про присвоєння Костянтину Григоровичу Воблoму звання 

Заслуженого діяча наук УРСР [17 лютого 1945 р.]. Спр.447. 1 арк. 

Перепустка, видана К.Г. Воблому на право входу в будинок Раднаркому 

УРСР [10 січня 1946 p.] Спр. 452. 1 арк. 

Поч.: «…я наведу все таки деякі досягнення…» (Пояснення з приводу 

критичних зауважень на роботи К.Г. Воблого) [1934]. Спр. 163. 19 арк. 

Аннотации к главнейшим трудам (Черновик) [1944].Спр.167. 6 арк. 

Записная книжка участника юбилейной сессии Академии наук СССР 

[1945 г.]. Спр.459. 133 арк. 

Добавление к отчѐту о научной, педагогической, общественной 

деятельности [1946г.]. Спр. 170. 6 арк. 

Мои планы [1946г.].Спр.169. 1 арк. 

Деятельность в период 1933-1937 гг. [б.д.]. Спр.164  4 арк. 
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Записи в зошиті про виконану наукову роботу в 1939-1941 рр.; 1946-

1947 рр.[б.д.]. Спр. 166. 14 арк. 

Записи о проделанной работе за 1934-1939 гг. (Отдельные листы) [б.д.]. 

Спр. 165. 9 арк. 

Записи про пророблену роботу та інші замітки (1944-1946 рр.) [б.д.]. 

Спр. 168. 12 арк. 

Записи в зошиті про виконану наукову роботу в 1939-1941 рр.; 1946-

1947 рр.[б.д.]. Спр. 166. 14 арк. 

Записи о проделанной работе за 1934-1939 гг. (Отдельные листы) [б.д.]. 

Спр. 165. 9 арк. 

Записи про пророблену роботу та інші замітки (1944-1946 рр.) [б.д.]. 

Спр. 168. 12 арк. 

 

4. Фотографії 

Альбом фотографий выпускников Полтавской духовной семинарии 

выпуск 1895/1896 учебного года. Есть фотография К.Г. Воблого [1896]. Спр. 

792. 14 арк. 

Альбом фотографий ІV курса Киевской духовной академии 1896 – 

1900 гг.; есть фотография К.Г. Воблого) [1896]. Спр. 793. 7 арк. 

Фотографии К.Г. Воблого: семейные и связанные с работой в Академии 

наук УССР. Спр. 790. 15 фотографий. 

Фотографии карьеров песчаника,мела и другие, сделанные к работе 

К.Г. Воблого о природных богатствах Полесья [б.д.]. Спр. 791. 5 фотографий.  

 

5. Матеріали  громадської діяльності 

Сводные сведения по данным обследования быта студентов 

Университета Св. Владимира [б.д.]. Спр. 183. 8 арк. 

Выдержки из дикторского текста по картине «Природные богатства 

Украины» для синхронной съемки академика К.Г. Воблого [1946г.]. Спр. 103. 

3 арк. 
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Дикторский текст для фильма «Природные богатства Украины [1946 г.]. 

Спр. 102. 12 арк. 

Замечания на киносценарий «Природные богатства Украины» [1946 г.]. 

Спр. 106. 2 арк. 

Заключение по фильму «Природні богатства України» Киевской 

киностудии [25 марта 1947р.]. спр. 104. 2 арк. 

Режиссерский сценарий научно-популярного фильма в 4 частях 

«Природные богатства Украины» (Кино-лекция академика К.Г. Воблого) 

[б.д.]. Спр. 105. 30 арк. 

 

6. Епістолярій 

Службове листування 

Ректор Таврического университета – Воблому Константину Григорьевичу 

уведомление о зачислении приват-доцентом по кафедре политической 

экономии (Из Симферополя) [18 февраля 1912 г.]. Спр. 495. 1 арк. 

Председатель статистического совета при Министерстве внутренних дел 

-Воблому Константину Григорьевичу письмо с просьбой сделать замечания 

по форме переписного листа [28 апреля 1914 г.]. Спр. 487. 2 арк. 

Київський кооперативний інститут – Воблому Костянтину Григоровича 

повідомлення про засідання факультетської комісії [6 травня 1927 р.] Спр. 

479. 1 арк. 

Управление Центрального архива РСФСР – Воблому Константину 

Григорьевичу сообщение об имеющихся материалах о профессоре Ашаре (Из 

Москвы в Киев) [16 января 1929 г.].Спр. 500. 1 арк. 

Договор между Государственным издательством Госплана при СНК 

СССР и академиком – Воблым Константином Григорьевичем о передаче 

права издания и переиздания его работы «история и методы статистики» 

(Москва) [20 января 1939 г.]. Спр. 449. 1 арк. 

Совет по изучению производительных сил УССР – Воблому 

Константину Григорьевичу письмо с просьбой дать заключение о работе 
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«Комплексное народно-хозяйственное использование водных ресурсов реки 

Северский Донец»Института экономики АН УССР [20 октября 1939 г.]. Спр. 

497. 1 арк. 

Книжный отдел Академии Наук СССР – Воблому Константину 

Григорьевичу письма о заказе журналов и книг из Москвы в Уфу, Киев [1942, 

1947 гг.].Спр. 480-481. 2 арк. 

Президія Академії Наук УРСР – Воблому Костянтину Григоровичу 

повідомлення про засідання [9 листопада 1944 р.].Спр. 488. 1 арк. 

«Известия Азербайджанского филиала Академии Наук СССР», редакция 

журнала – Воблому Константину Григорьевичу письмо с просьбой 

присылать работы для публикации (Из Баку в Киев) [14 февраля 1945г.]. Спр. 

493. 1 арк. 

Ректору Московского университета письмо о покупке «Ученых записок 

Московского университета» [23 июня 1945г.]. Спр. 462. 1арк. 

«Советская педагогика», редакция журнала – ученому секретарю 

Украинской академии педагогических наук письмо с просьбой прислать 

книгу К.Г. Воблого «Организация труда научного работника» [23 августа 

1945г.]. Спр. 676. 1 арк. 

О ходе работы по составлению пособия по экономической географии 

УССР (Тезисы к докладу) [1945-1946 гг.]. Спр. 67. 2 арк. 

«За технику», редакция газеты - Воблому Константину Григорьевичу 

письмо с просьбой сообщить свое имя и отчество из Харькова [б.д.]. Спр. 

490. 1 арк. 

Экономисты Академии наук СССР – Воблому Константину 

Григорьевичу телеграмма из Москвы в Киев [б.д.]. Спр. 651. 1 арк. 

Республіканська партійна школа при ЦК КП(б)У – Воблому Костянтину 

Григоровичу лист з пропозицією очолити керівництво кафедрою географії 

Вищої партійної школи (Київ) [14 лютого 1946 р.]. Спр. 496. 1 арк. 

Витяг з протоколу № 9 засідання Президії АН УРСР про введення до 

складу наукової ради Міністерства соціального забезпечення УРСР 
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К.Г. Воблого, М.Д. Стражеско, В.П.Филатова, І.М. Іщенка [7 червня, 1946р.]. 

Спр. 426. 1 арк. 

Українське товариство культурного зв'язку з закордоном – Воблому 

Костянтину Григоровичу лист з проханням написати статті (Київ) [30 липня 

1946 р.]. Спр. 499. 1 арк. 

Бюро научной пропаганды Академии Наук УССР – Воблому 

Константину Григорьевичу письмо с просьбой выступить с докладом на 

встрече ученых Украины с общественностью г. Киева [1946г.]. Спр. 465. 1 

арк. 

Вчена рада комісії по истории Вітчизняної війни Академії Наук УРСР – 

Воблому Костянтин Григорович запрошення на засідання [28 січня 1946 р.]. 

Спр. 468. 1 арк. 

Институт экономики АН УССР – Воблому Константину Григорьевичу 

сообщение о заседание Ученого совета [март 1947г.]. Спр. 473. 1 арк. 

Українська Радянська Єнциклопедія, редакція – Воблому Костянтину 

Григоровичу лист з проханням обговорити на відділі форму для складання 

словників «БСЭ» [1940-і рр.]. Спр. 494. 1 арк. 

В экономическое отделение Киевского коммерческого института. 

Письмо с предложением сохранить число обязательных занятий для 

студентов экономического отделения [б.д.]. Спр. 23.1 арк. 

Педагогический комитет экономического факультета Киевского 

госуниверситета – Воблому Константину Григорьевичу поздравительная 

телеграмма в Одессу [25 мая 1946 г.].Спр. 486. 1 арк. 

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка – Воблому 

Костянтину Григоровичу вітальна телеграма до Одеси [26 травня 1946 р.]. 

Спр. 478. 1 apк. 

Географический факультет Киевского госуниверситета -Воблому 

Константину Григорьевичу поздравительная телеграмма из Киева в Одессу 

[31 мая 1946 г.]. Спр. 469. 1 арк. 
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«Молодь України», редакція газети – Воблому Костянтину Григоровичу 

вітальний лист (Київ) [3 липня 1946 р.]. Спр. 491. 1 apк.  

Президія та партбюро Академії Наук УРСР – Воблому Костянтину 

Григоровичу вітальний лист [3 липня 1946 р.]. Спр. 489. 1 арк. 

Бюро наукової пропаганди Академії Наук УРСР – Воблому 

Костянтином Григоровичу вітальний лист [4 липня 1946 p.]. Спр. 464. 1 apк. 

Бюро Oтделения технических наук AНУССР – Воблому Константину 

Григорьевичу поздравительное письмо [4 июля, 1946 г.]. Спр. 466. 1 арк. 

Всесоюзное научное инженерно-техническое общество пищевой 

промышленности – Воблому Константину Григорьевичу поздравительное 

письмо (Из Москвы в Киев) [5 июля, 1946 г.]. Спр. 467. 1 арк. 

Институт экономики АН СССР -Воблому Константину Григорьевичу 

поздравительная телеграмма (Из Москвы в Киев) [6 июля 1946г.]. Спр. 472. 

1 арк. 

Московский экономико-статистический институт – Воблому 

Константину Григорьевичу поздравительная телеграмма в Киев [8 июля 

1946г.]. Спр. 482. 1 арк. 

Бюро відділу суспільних наук Академії наук УРСР – Воблому 

Костянтину Григоровичу вітальний лист [1946]. Спр. 463. 1 apк. 

Вітальний адрес К.Г. Воблого від співробітників інституту економіки 

АН УРСР з нагоди нагородження його орденом Леніна [1946]. Спр. 451. 

2 apк. 

Інституту економіки АН УРСР у Львові – Воблому Костянтину  

Григоровичу вітальні телеграми [1946]. Спр. 474-475. 2 apк. 

Научно-исследовательский институт географии – Воблому Константину 

Григорьевичу поздравительная телеграмма [1946]. Спр. 483-484. 1 арк. 

Научно-исследовательский институт торговли и общественного питания 

Министерства торговли СССР (Киевский филиал) – Воблому Константину 

Григорьевичу поздравительное письмо [1946]. Спр. 485. 1 арк. 
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Государственная плановая комиссия Совета Министров УССР – 

Воблому Константину Григорьевичу поздравительная телеграмма из Киева в 

Одессу [1946]. Спр. 470-471. 1 арк. 

Українське товариство культурного зв'язку з закордоном – Воблому 

Костянтину Григоровичу вітальний лист (Київ) [1946]. Спр. 498. 1 apк. 

Вітальний адрес К.Г. Воблому від співробітників Інституту економіки 

АН УРСР з нагоди 71-річчя з дня народження [травень, 1947p.]. Спр. 450. 

1 арк. 

Диплом о присуждении Константину Григорьевич Воблому ученой 

степени доктора экономических наук [4 октября, 1947 г.]. Спр 445. 1 арк.  

Перечень материалов, представляемых на кандидата на Сталинскую 

премию академика К.Г. Воблого [б.д.]. Спр. 190. 1 арк. 

«Радянська Україна», редакція газети – Воблому Костянтину 

Григоровичу вітальний лист[б.д.]. Спр. 492. 1 арк. 

Характеристика, выданная К.Г. Воблому Отделением общественных 

наук АН УССР[б.д.]. Спр. 189. 1 арк. 

Характеристика на действительного члена Академии Наук УССР 

К.Г. Воблого, выданная институтом экономики АН УССР(1943 - 1947 гг.) 

[б.д.]. Спр. 188. 1 арк. 

Экономисты Академии Наук СССР – Воблому Константину 

Григорьевичу телеграмма из Москвы в Киев [б.д.]. Спр. 651. 1 арк. 

 

  Приватні листи 

Андрійченко Іван – Воблому Костянтину Григоровичу лист з Харкова в 

Київ [20 травня, 1947 р.]. Спр. 502. 1 арк. 

Архангельская Надежда Юльевна – Воблому Константину 

Григорьевичуписьма из Ленинграда в Киев [1944, 1946 гг.]. Спр. 503-504. 3 

арк. 

Бабко…– Воблому Константину Григорьевичу телеграмма (Киев) [июль 

1946г.]. Спр. 505. 1 арк. 



222 

 

Бажан Микола Платонович – Воблому КонстантинуГригоровичу 

телеграма (Київ) [4 липня 1946р.]. Спр. 506. 1 арк. 

Бак Исай Соломонович – Воблому Константину Григорьевичу 

телеграмма из Москвы в Киев  [6 июля 1946г.].Спр. 507. 1 арк. 

Баранова Раиса – Воблому Константину Григорьевичу телеграммы из 

Москвы в Киев  [1944, 1946гг.]. Спр. 508-511. 1 арк. 

Богомолец Александр Александрович – Воблому Константину 

Григорьевичу телеграмма (Киев) [5 июля 1946г.]. Спр. 512. 1 арк. 

Бондаренко… – Воблому Константину Григорьевичу письма (Киев) 

[1944, 1946 г.]. Спр. 513-514. 4 арк. 

Бродский… – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Москвы в Киев [4 июля 1946 г.]. Спр. 516. 1 арк. 

Рубенчики – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма (Киев) [4 

июля 1946 г.]. Спр. 611. 1 арк. 

Бошко… – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма (Киев) [5 

июля 1946 г.]. Спр. 515. 1 арк. 

Будников … – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Москвы в Киев [1946г.]. Спр. 517. 1 арк. 

Бурштейн… – Воблому Константину Григорьевичу письмо (Киев) [1 

августа, 1946г.]. Спр. 518. 1 арк. 

Ващинский Константин Николаевич – Воблому Константину 

Григорьевичу письмо [1 августа, 1946 г.]. Спр. 520. 1 арк. 

Виноградова Мария – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма 

из Москвы в Киев [1944, 1946гг.]. Спр. 521-522. 2 арк. 

Вирнык Давид Фѐдорович, Теплицкий Василий Пахомович и другие – 

Воблому Константинов Григорьевичу телеграмма из Киева в Одессу [27 мая, 

1946г.]. Спр. 523. 1 арк. 

Внуков Дмитрий Андреевич – Воблому Константину Григорьевичу 

открытка из Москвы в Киев [2 октября, 1944г.].Спр. 524. 1 арк. 
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Воблые Вадим Константинович и Ольга Фѐдоровна – Воблому 

Константину Григорьевичу телеграмма из Киева в Одессу [26 мая 1946г.]. 

Спр. 525. 1 арк. 

Воинов Борис Павлович  – Воблому Константину Григорьевичу письма 

из Баку в Киев [1946г.]. Спр. 526-527. 1 арк. + откр. 

Головин Павел Сергеевич – Воблому Константину Григорьевичу письма 

из Мариинска Кемеровской области в Киев [1945-1946 гг.]. Спр. 529-530. 

5 арк. 

Горелик Леопольд Эммануилович – Воблому Константину 

Григорьевичу телеграмма (Киев) [4 июля, 1946 г.]. Спр. 531. 1 арк. 

Городецкий –  Воблому Константину Григорьевичу письмо из Москвы в 

Киев [20 сентября, 1944 г.]. Спр. 532. 2 арк. 

Городецкий… – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Москвы в Киев [10 июля, 1946г.]. Спр. 533. 1 арк. 

Гофштейн А. – Воблому Константину Григорьевичу письмо [9 октября 

1944г.]. Спр. 534. 1 арк. 

Греков …–  Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из Москвы 

в Киев [3 октября, 1944г.]. Спр. 535. 1 арк. 

Григорьев Василий Сильвестрович – Воблому Константину 

Григорьевичу письмо (Киев) [27 июня, 1947г.]. Спр. 536. 1 арк. 

Гринштейн И.М. – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Москвы в Киев [4 июля, 1946г.]. Спр. 537. 1 арк. 

Грушинский Влад – Константину Григорьевичу письмо из Варшавы в 

Киев [25 февраля, 1922 г.]. Спр. 538. 1 арк. 

Данилов Владимир Валерьянович – Воблому Константину Григорьевичу 

письма из Ленинграда в Киев [1944-1946 гг.]. Спр. 539-542. 4 арк. + телегр. 

Динник Александр Николаевич – Воблому Константину Григорьевичу 

письмо (Киев) (Приложение: замечание Г.Н. Савина на книгу К.Г. Воблого 

«Организация труда научного работника». – 1 л.) [24 июля, 1944г.]. Спр.543. 

1 арк. 
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Жемчужников Юрий Апполонович – Воблому Константину 

Григорьевичу письма из Ленинска-Кузнецкого, Ленинграда в Киев [1946-

1947 гг.]. Спр. 544-545. 2 арк. + откр. 

Заболотный Владимир Игнатьевич – Воблому Константину 

Григорьевичу телеграмма (Киев) [5 июля 1947г.]. Спр. 547. 1 арк. 

Зведенюк, Синев и др. – Воблому Константину Григорьевичу 

телеграммы из Киева в Одессу [1946г.]. Спр. 548-549. 2 арк. 

Закревские – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Харькова в Киев [8 ноября 1944 г.]. Спр. 604. 2 арк. 

Зильберманы… – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Москвы в Киев [1946г.]. Спр. 550. 1 арк. 

Ионенко Иван Иванович – Воблому Константину Григорьевичу 

открытка из Сухого Лога, Свердловской обл. в Киев [1944г.]. Спр. 551. 1 арк. 

Каганюхева … –  Воблому Константину Григорьевичу телеграмма 

(Киев) [3 июля, 1946 г.]. Спр. 552. 1 арк. 

Клецький …– Воблому Константину Григорьевичу телеграмма з 

Харькова в Київ [1946г.].–Спр. 563. 1 арк. 

Клопочов … – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Свердловска в Киев [4 октября, 1944 г.]. Спр. 554. 1 арк. 

Коваль А. – Воблому Константину Григорьевичу письма из Губника, в 

Винницкой области в Киев [1938, 1944, 1946 г.]. Спр. 555-557. 3 арк. 

Козлов …– Воблому Константину Григорьевичу телеграмма и письмо из 

Москвы в Киев [4 июля, 1946г.]. Спр. 558-559. 1 арк. 

Козловская – Воблому Константину Григорьевичу письмо [4 июля 

1946г.]. Спр. 560. 1 арк. 

Комисовский – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Ленинграда в Киев [13 июля 1946 г.]. Спр. 561. 1 арк. 

Копарский А. – Воблому Константину Григорьевичу письмо из 

Калинина в Киев [3 июля, 1946 г.]. Спр. 562. 2 арк. 
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Кульская … – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма (Киев) 

[1946г.]. Спр. 563. 1 арк. 

Куман Александр – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Большего в Киев [б.д.]. Спр. 564. 1 арк. 

Левинсон Вениамин Львович – Воблому Константина Григорьевича 

телеграмма из Одессы в Киев [11 мая, 1946г.]. Спр. 653. 1 арк. 

Лундышев Константин Владимирович – Воблому Константину 

Григорьевичу телеграмма из Канева в Киев [б.д.]. Спр. 565. 1 арк. 

Лященко Петр Иванович – Воблому Константину Григорьевичу письма 

из Москвы и Пятигорска в Киев [1943, 1945, 1946 гг.]. Спр. 567-571. 7 арк. 

Maнн Роза Моисеевна – Воблому Константину Григорьевичу письма из 

Черновцов и Ташкента в Киев [1944, 1946 г.]. Спр. 572-573. 2 арк. 

Медведи … – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Одессы в Киев [27 мая, 1946г.]. Спр. 575. 1 арк. 

Mартен …  – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из Киева 

в Киев [5 июля 1946г.]. Спр. 574. 1 арк. 

Минц Л.Е. – Воблому Константину Григорьевичу письмо из Москвы в 

Киев [4 июля 1946 г.].Спр. 576. 2 арк. 

Миткевич В.Ф. – Воблому Константину Григорьевичу открытка из 

Москвы в Киев [30 августа 1944г.]. Спр. 577. 1 арк. 

Миткевич В.Ф. – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Москвы в Киев [4 октября 1944г.]. Спр. 578. 1 арк. 

Моненко … – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Одессы в Киев [9 июля 1946г.]. Спр. 579. 1 арк. 

Мукомель Израиль Феликсович – Воблому Григорьевичу Письма из 

Уфы в Киев [1945, 1946гг.]. Спр. 580-581. 3 арк. 

Назаренко Георгій – Воблому Костянтину Григоровичу листи в Київ 

[1944, 1946 р.]. Спр. 584-585. 3 арк. + листівка. 

Новинский М. – Воблому Константину Григорьевичу письма из Москвы 

в Киев в [1944, 1945 гг.]. Спр. 582-583. 3 арк. 
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Ожевский П. – Воблому Константину Григорьевичу письма из Москвы в 

Киев [1944, 1946 г.].Спр. 586-588. 2 арк. 

Олифер Иосиф Логвинович и М. – Воблому Константину Григорьевичу 

телеграмма [4 июля 1946 г.]. Спр. 589. 1 арк. 

Опацкий Лев Васильевич – Воблому Константину Григорьевичу 

телеграммы из Москвы в Киев [1944 г.]. Спр. 590-591. 2 арк. 

Панч Петро Йосифович  – Воблому Костянтину Григоровичу телеграма 

[б.д.]. Спр. 592. 1 арк. 

Парменов Иван Степанович – Воблому Константину Григорьевичу 

письма из Сталино в Киев [1944, 1945 г.]. Спр. 593-595. 3 арк. 

Певзнер Самуил Львович  – Воблому Константину Григорьевичу письмо 

из Москвы в Киев [27 ноября 1944г.]. Спр. 660. 1 арк. 

Певзнер Самуил Львович – Воблому Константину Григорьевичу 

телеграмма из Москвы в Киев[б.д.].Спр. 598. 1 арк. 

Пейсахзоны Л.Б. и … – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма 

из Киева в Одессу [28 мая 1946г.]. Спр. 596. 1 арк. 

Пекарские … –  Воблому Константину Григорьевичу телеграмма (Киев) 

[3 июля 1946г.]. Спр. 597. 1 арк. 

Петровский Микола Неонович, Лось Федір Євдокимович, Гуслистий 

Кость Григорович та інші – Воблому Костянтину Григоровичу лист (Київ) [3 

липня 1946 р.].Спр. 600. 1 арк. 

Петровский Николай Неонович – Воблому Константину Григорьевичу 

письмо (Киева)[3 июля 1946г.]. Спр. 599. 1 арк. 

Пичетa Владимир Иванович – Воблому Константину Григорьевичу 

телеграмма из Москвы в Киев [1946г.]. Спр. 601. 1 арк. 

Полови Павло Миколайович та Віра Петрівна  – Воблому Костянтину 

Григоровичу телеграма (Київ)[4 липня 1946р.]. Спр. 605. 1 арк. 

Полторацкий Алексей Иванович - Воблому Константину Григорьевичу 

телеграмма (Киев) [6 июля 1946г.]. Спр. 602. 1 арк. 
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Помогайба… - Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Кзыл-Орды в Киев [10 октябре 1944г.]. Спр. 603. 1 арк. 

Помазков Николай Семѐнович  –  Воблому Константину Григорьевичу 

письмо из Алма-Аты в Киев [8 ноября 1944 г.]. Спр. 604. 2 арк. 

Птуха Михаил Васильевич – Воблому Константину Григорьевичу 

телеграммы из Киева, Москвы в Одессу [1946]. Спр. 606-607. 2 арк. 

Радченко Андрій Якимович, Стеценко та інші – Воблому Костянтину 

Григоровичу телеграма з Києва в Одесу [27 травня 1946 г.].Спр. 608. 1 арк. 

Рокотовський Михаил Ильич – Воблому Константину Григорьевичу 

письма из Горького в Киев [1944]. Спр. 609-610. 1 арк. + откр. 

Рубенчики  –  Воблому Константину Григорьевичу телеграмма в Киев [4 

июля 1946 г.].Спр. 611. 1 арк. 

Савченко, Дрозд – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма 

(Киев)[1946]. Спр. 612. 1 арк. 

Сапожникова Эмилия Давыдовна – Воблому Константину Григорьевичу 

открытка из Москвы в Киев [30 мая 1932г.]. Спр. 613. 1 арк. 

Саратовнин Дмитрий Дмитриевич – Воблому Константину 

Григорьевичу открытка из Томска в Киев [26 октября, 1944г.]. Спр. 614. 

1 арк. 

Сахновский  –  Воблому Константину Григорьевичу телеграмма (Киев) 

[4 июля 1946г.]. Спр. 615. 1 арк. 

Середенко Михаил Николаевич и другие  –  Воблому Константину 

Григорьевичу телеграммы из Москвы в Киев [1946]. Спр. 616-617. 2 арк. 

Сиволап Иван Кузьмич – Воблому Константину Григорьевичу 

телеграмма из Москвы в Киев [1946]. Спр. 618. 1 арк. 

Сигал Белла – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из Омска 

в Киев [1946].Спр. 619. 1 арк. 

Синцов Дмитрий Матвеевич – Воблому Константину Григорьевичу 

письмо из Харькова в Киев [7 февраля 1945 г.]. Спр. 620. 3 арк. 
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Синявский  – Воблому Константину Григорьевичу лист з Чернівців в 

Київ [7 липня, 1946 р.]. Спр. 621. 2 арк. 

Скоробанские – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма (Киев) 

[4 июля 1946г.]. Спр. 622. 1 арк. 

Славины Лазарь Моисеевич и … – Воблому Константину Григорьевичу 

телеграмма (Киев) [6 июля 1946г.]. Спр. 623. 1 арк. 

Соколовский – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Харькова в Киев в [1946г.]. Спр. 624. 1 арк. 

Сомах Бенедикт Борисович  –  Воблому Константин Григорьевич письма 

из Москвы в Киев [1946г.]. Спр. 625-626. 3 арк. 

Терлецкий – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Хабаровска в Киев [1946г.]. Спр. 630.  1 арк. 

Тичина Павло Григорович  –  Воблому Константину Григоровичу листи 

(Уфа, Київ) [18 березня 1942 р., 5 липня 1946 р.].Спр. 631-632. 1 арк. +телегр. 

Тоцкий Юрий Андреевич – Воблому Константину Григорьевичу письмо 

[17 января 1945 г.].Спр. 633. 1 арк. 

Тудоровский – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Ленинграда в Киев [12 июля 1946г.]. Спр. 634. 1 арк. 

Тучкевич – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Харькова в Киев [1946г.]. Спр. 635. 1 арк. 

Фейгин Яков Григорьевич – Воблому Константину Григорьевичу 

письма [1944, 1945 г.]. Спр. 637-638. 5 арк. 

Фейгина М. – Воблому Константину Григорьевичу письмо [3 июля 1946 

г.]. Спр. 639. 2 арк. 

Фиалков Яков Анатольевич – Воблому Константину Григорьевичу 

письмо (Киев) [3 июля 1946г.]. Спр. 640  2 арк.  

Вольфсон Яков Владимирович, Барер Семѐн Григорьевич  –  Воблому 

Константину Григорьевичу телеграмма из Москвы в Киев [1946г.].Спр. 642 

1 арк. 
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Фраркель Н.Г. – Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Воронежа в Киев [8 июля 1946г.]. Спр. 643. 1 арк. 

Хоменко І. –  Воблому Костянтину Григоровичу лист (Київ) [3 липня, 

1946г.]. Спр. 644. 1  арк. 

Хромов Павел Алексеевич – Воблому Константину Григорьевичу 

письма из Москвы в Киев [1944, 1945гг.].Спр. 645-646.  2 арк.  

Чельцов, Добров  –  Воблому Константину Григорьевичу телеграмма из 

Москвы в Киев[б.д.]. Спр. 647. 1 арк. 
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Додаток Г 

Фотодокументи 

 

Фотопортрет К.Г. Воблого [1920-ті рр.] 

Джерело: ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 790. Арк.1. 
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К.Г. Воблий з дружиною Раїсою Гур’ївною 

Джерело: ІР НБУВ.  Ф.38. Спр. 790. Арк. 5. 
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 Син К.Г. Воблого В.К. Воблий  з дружиною О.Ф. Воблою (Драко) 

Джерело: ІР НБУВ. Ф. 38. Спр. 790. Арк.11. 
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Фрагмент листа економіко-географа Я.Г. Фейгіна до К.Г. Воблого  

Джерело: ІР НБУВ. Ф.38. Спр. 637. Арк. 1. 
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Титульна сторінка популярної підручника К.Г Воблого «Економічна 

географія України», який був переваданий п’ять разів. 
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