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ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА К. Г.
ВОБЛОГО (ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ)

У статті проаналізовані основні праці українських науковців, присвячені життєвому шляху
та науковій спадщині видатного академіка, економіста Костянтина Григоровича Воблого (1876
– 1947).
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В статье проанализированы основные труды украинских ученых, посвященные

жизненному пути и научному наследию известного академика, экономиста Константина
Григорьевича Воблого (1876 – 1947).

Ключевые слова: К.Г. Воблый, историография, анализ научных трудов, научное наследие.
The basic publication of the Ukrainian scientists dedicated to life and scientific heritage of the

known academician economist K.G. Voblyi’s (1876 – 1947) are analyzed in the article.
Key words: K.G. Voblyi, historiography, analysis of scientific publication, scientific heritage.

Серед видатних постатей українських
вчених першої половини ХХ ст. по праву
можна назвати одного з перших академіків
Радянської України вченого-економіста
Костянтина Григоровича Воблого (1876 –
1947), родом з містечка Царичанки (нині –
райцентр Дніпропетровської області).

Дослідження життєвого шляху та
наукової спадщини академіка К. Г. Воблого
досі не здійснено з належною глибиною та
всебічністю. Майже відсутнє також і
практичне використання досвіду науково-
організаційної роботи та науково-
педагогічної діяльності вченого, праці якого
в галузі економіко-географічного розвитку
промисловості, географічного районування
та статистики стали класичними. За
наявності загалом чималої кількості праць
про К. Г. Воблого до сьогодні не створена
його наукова біографія, зокрема з
використанням матеріалів особового фонду
академіка.

Існуючу історіографію життя і творчості
К. Г. Воблого умовно можна поділити на три
групи: а) ті, що опубліковані ще за життя
вченого; б) ті, що з’явилися після його смерті;
в) дослідження сучасного етапу, що
зумовлено різним ступенем вивченості
наукової спадщини академіка. Можна
виділити і декілька напрямів вивчення його
наукових праць, а саме: рецензії на твори
академіка; статті біографічного характеру;
довідки про наукову діяльність в
енциклопедіях та виданнях з історії Академії
Наук; праці, присвячені окремим напрямкам
його наукової діяльності.

Метою даного дослідження є аналіз
праць про життя та науковий шлях вченого і
визначення перспектив подальших історико-
біографічних розвідок про нього.
Джерельною базою для цього є опубліковані
праці К. Г. Воблого, довідково-
енциклопедичні видання, статті українських
дослідників, присвячені життю та діяльності
вченого.
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К. Г. Воблий віддав науковій і педагогічній
роботі більше 40 років, написавши за цей
час понад 450 наукових праць, серед них:
фундаментальні монографії, підручники,
аналітичні та комплексні дослідження
окремих галузей народного господарства,
статті, замітки, економічні огляди тощо.

Перші оцінки наукового доробку К. Г.
Воблого з’явилися ще за його життя. Навіть
його студентські роботи привернули увагу
наукової спільноти, яка дала оцінку
здібностям майбутнього академіка. Під час
навчання у Варшавському університеті
(1901 – 1904) він написав наукову працю
«Заатлантична еміграція, її причини і
наслідки». Відгук на неї був опублікований
професором Г. Ф. Симоненком у  журналі
«Варшавские университетские известия», в
якому повідомлялося, що конкурсний твір
студента 4-го курсу Воблого Костянтина був
удостоєний золотої медалі [30].

Чимало рецензій було надруковано у
журналах та газетах на підручник вченого
«Економічна географія України», виданий у
1919 р., який згодом, після доопрацювання і
доповнення, перевидавався українською
мовою ще п’ять разів –  у 1922, 1925, 1927,
1929 і 1930 роках. Член-кореспондент АН
СРСР Н. Н. Баранський у своїй рецензії
зазначив, що книга написана ґрунтовно, по-
професорськи та нагадує галузево-
статистичний опис економічного життя в
Україні. Однак рецензент зауважив, що на
сторінках посібника не звертається увага на
досягнення Великої Жовтневої
соціалістичної революції [2].

У газеті «Більшовик» також була
опублікована рецензія Ю. Ч. (псевдонім
автора) на цей підручник. Деякі зауваження
до роботи в ній були пов’язані з тим, що К. Г.
Воблий у своєму дослідженні не завжди
дотримувався тогочасного територіального
устрою України. Рецензент звернув увагу,
що десять сторінок присвячується історії про
«січ-мати» та «луг-батько» й іншим старим
славетним часам [37]. Зазначимо, що
останній розділ цієї праці академік присвятив
історії народного господарства, де звертався

до козацької доби та часів нашестя Золотої
Орди. В цьому підручнику кожна з галузей
народного господарства розглядалася К. Г.
Воблим у історичному аспекті, вчений
проаналізував їх виникнення, розміщення і
взаємозв’язок в єдиному
народногосподарському комплексі.

Досить позитивно відгукувався про
підручник академіка «Економічна географія
України» український географ К. Дубняк, на
думку якого, мова й термінологія були
опрацьовані автором старанно, але у деяких
параграфах не зазначена участь України у
народному господарстві Союзу, а також
слабко проведено порівняння народного
господарства України з господарством
закордонних держав [7].

Принагідно зауважимо, що у 1934 р. в
Академії Наук К. Г. Воблому довелося давати
пояснення з приводу критичних зауважень
на свої наукові роботи. На зібранні велика
увага приділялася саме підручнику
«Економічна географія України» і вчений
аргументовано відповів на усі зауваження
до цієї роботи, зокрема і щодо відсутності у
перших виданнях підручника згадок про
Жовтневу революцію. Нині ця «критика»
робить велику честь академіку за
далекоглядність його поглядів.

У 1947 р. донецький науковець
Я. П. Кисленко проаналізував роботу
академіка «Організація праці наукового
працівника (методика і техніка)», в якій
констатує: «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»
[12, с. 61]. На думку рецензента, вченому це
вдалося. Продовжуючи аналітичний розгляд
праці, Я.П. Кисленко зазначив, що книга
може бути корисною не тільки для аспірантів,
асистентів та наукових співробітників, але і
студентів – активних учасників наукових
товариств.
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Увагу ще одного рецензента зазначеної
праці, члена-кореспондента Академії
педагогічних наук РРФСР Г. Є.
Жураковського, 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 впровадження в практику
життя. Наприкінці рецензент зробив
висновок, що дана наукова робота є цінною
для дисертантів в галузі педагогічних наук
[8]. Рецензії на вказану працю були
надруковані філологами Ю. Комаровим та
Ю. Ступаком у літературно-художніх
часописах «Вітчизна» і «Дніпро».
Рецензенти дійшли висновку, що книга
корисна як для майбутніх науковців, так і для
молодих письменників, бо закликає читача
до наполегливого опанування знаннями, до
наукової майстерності й художньої праці [13,
32]. Таким чином, проаналізувавши кілька
відгуків на роботи К. Г. Воблого, можемо
стверджувати, що рецензії дослідників були
переважно позитивними.

Другий етап у дослідженні життєвого
шляху академіка характеризується появою
праць біографічного характеру, довідок про
життя та діяльність К. Г. Воблого в
академічних установах, а також ювілейними
публікаціями і некрологом.

Ще на початку ХХ ст. науково-довідкові
видання вміщували біографічні відомості про
Костянтина Григоровича та його внесок у
розвиток української науки. «Краткий
биографический словарь ученых та
писателей Полтавской губернии с половины
ХVІІІ в.» містить досить ґрунтовну статтю
про К.Г. Воблого. Це видання було першим
дослідженням біографії вченого та має
особливу цінність тому, що в ньому детально
розглянуті перші роки життя Костянтина
Григоровича. У біографічному нарисі
вказано, що вчений народився 15 (27 за н.
ст.) травня 1876 р. у м. Царичанка
Кобеляцького повіту у сім’ї священика. На
сторінках словника І. Ф. Павловський

розповів про роки навчання майбутнього
академіка у Полтавському духовному
училищі й Полтавській духовній семінарії
та звернув увагу, що під час навчання
К. Воблий мав особливий нахил до
вивчення географії й математики, а пізніше
– історії та філософії. В статті автор також
звернув увагу на життєві труднощі, які
випали на долю студента К. Воблого у період
навчання в Київській духовній академії,
Дерптському та Варшавському
університетах [24].

У першому виданні «Большой советской
энциклопедии» також опубліковані
біографічні відомості про вченого та вказані
його найважливіші праці, зокрема
дослідження К. Г. Воблого професійно-
промислового перепису в Німеччині за 1882,
1895 і 1907 рр. [3].

Восени 1918 р. виникла Українська
Академія Наук на чолі з В. І. Вернадським.
У 1919 р. К. Г. Воблий був обраний дійсним
членом Академії Наук УСРР по кафедрі
прикладної економіки соціально-
економічного відділу. У літературі,
присвяченій історії Академії Наук України,
розміщені відомості про наукову діяльність
академіка К. Г. Воблого. У додатку до
збірника документів і матеріалів «Історія
Академії Наук України. 1918-1923»
зазначено: «Воблий Костянтин Григорович
– економіст, статистик, економгеограф, член
правління Академії від Третього відділу з
14.06.1919. Постійної комісії для виучування
природних багатств України при Фізично-
математичному відділі, директор Інституту
для виучування економічної кон’юктури та
народного господарства України, голова
президії Товариства економістів (1923 р.)» [9,
с. 507].

Віце-президент Академії Наук К. Г.
Воблий під час процесу «Спілки визволення
України» і гострої дискусії на зборах в
Академії Наук мав відвагу відверто стати на
захист працівників Академії, які начебто
брали участь у цій «антирадянській
організації». Детально дана подія описана в
праці Н. Д. Полонської-Василенко
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«Українська Академія Наук» [28, с. 75].
Сьогодні вже всім відомо, що це був
сфальсифікований політичний судовий
процес, оскільки такої організації не
існувало, але в ті часи гострої боротьби та
заляканості населення це був мужній вчинок
К. Воблого.

1946 року, у зв’язку з 70-річчям від дня
народження, за багаторічну науково-
педагогічну і громадську діяльність К. Г.
Воблого нагородили орденом Леніна. У
випуску Вістей АН УРСР була опублікована
стаття кандидата економічних наук
І. Н. Романенко, в 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 [29]. 12
вересня 1947 р. скінчилося земне життя
академіка К. Г. Воблого. В цьому ж науковому
виданні була опублікована стаття-некролог,
яка складалась із короткої біографії, огляду
наукової та педагогічної діяльності вченого
[18].

У 1968 р. за рішенням Президії АН УРСР
Центральна наукова бібліотека АН УРСР
почала випуск серії «Біобібліографія вчених
Української РСР», яка у 1980 р. досягла 72
назв. Випуск біобібліографічних видань в
основному сконцентрувався на вивченні
наукового доробку керівників наукових
напрямів установ АН УРСР. Одним з перших
досліджень цієї серії була брошура
«Костянтин Григорович Воблий», в якій
простежено життєвий шлях та оцінено
наукову спадщину вченого. Видання
включає в себе вступну статтю Д. В. 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.
Ровнер. Ця розвідка на сьогодні є
найповнішим науково-аналітичним
джерелом [17]. Принагідно зазначимо, що
подальші дослідники діяльності К. Г. Воблого
в основному спиралися на відомості, подані
у цій брошурі.

До 100-річчя з дня народження К. Г.
Воблого була опублікована стаття
І. Д. Лисоченко, в якій детально
проаналізований склад та особливості
формування особового фонду академіка,
який зберігається в Інституті рукопису
Національної бібліотеки України ім. В.І.
Вернадського НАН України. Фонд був
опрацьований у 1969 р. та складається з 794
одиниць зберігання [19]. Огляд архіву вченого
засвідчив джерелознавчу цінність
документів та перспективність наукових
розвідок.

Особливістю радянського періоду стала
поява численних довідкових та
енциклопедичних видань з інформацією про
К. Г. Воблого. Короткі біографічні відомості
про вченого вміщено в «Українській
радянській енциклопедії» [33] та «Історії
Академії наук УРСР» [10], в яких
опубліковані основні дати життя вченого та
його досягнення в науковій та педагогічній
діяльності. У «Географічній енциклопедії
України» окрім біографічних даних
академіка, зазначено, що К. Г. Воблий є
організатором економіко-географічної школи
України, а також надруковані основні
напрямки його наукових досліджень, а саме:
розвиток і розміщення продуктивних сил,
створення нових галузей промисловості та
комплексного освоєння Великого Дніпра [6].

Наступний етап у дослідженні життєвого
і творчого шляху К. Г. Воблого розпочався з
1990-х рр., коли активізувався інтерес до
відомих діячів української освіти та науки.
На це вплинуло загальне пожвавлення в
історичній науці, пов’язане з можливістю
вивчати раніше недоступні теми, а також з
відкриттям архівних фондів, що значно
розширило джерельну базу та проблематику
досліджень.

В економічній періодиці можна
виокремити дослідження, присвячені
К. Г. Воблому як вченому-економісту, з
оцінкою впливу його наукових праць на
подальший розвиток вітчизняної економічної
думки. У часописі «Економіка України» за
1996 р. надрукована стаття Т. Щербаня, в якій
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автор звернув увагу читачів 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 [36]. Кандидат
економічних наук Л. Вернигора у своїх
публікаціях, надрукованих у Віснику
Київського національного університету
ім. Т. Шевченка, відзначила наукові
досягнення академіка в галузі теорії
страхування та його вагомий внесок у
розвиток економічної географії. Дослідниця
звертається до праці академіка «Основи
економії страхування», яка й досі
представляє практичний інтерес і була
перевидана в Москві в 1993 р. На думку Л.
Вернигори, праця вирізняється глибинним
підходом, де поряд із складними
теоретичними проблемами К. Г. Воблий
наводить велику кількість прикладів для
ілюстрації власної точки зору,
використовуючи історичний аспект питання
[4, 5].

Значущість наукових праць академіка
відзначив також діаспорний дослідник І.-С.
Коропецький у роботі, присвяченій вченим-
економістам ХІХ століття. Автор детально
проаналізував дореволюційні погляди
К. Г. Воблого на теорію та методологію
економічної науки [16].

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. Науковці сучасності
ставлять ім’я академіка у ряд
найвидатніших умів в історії економічних
учень [1, 14].

У 1998 р. науковці Київського
національного університету

ім. Т. Г. Шевченка організували
Всеукраїнську наукову конференцію,
присвячену 120-річчю від дня народження
академіка К. Г. Воблого. Її результатом стали
публікації українських економістів та
географів Л. Н. Корецького, М. Д. Стеченко
та Я. Б. Олійника, в яких охарактеризовані
наукові підходи вченого до забезпечення
розвитку та розміщення продуктивних сил
України [11, 15, 31]. Серед серйозних
досліджень, в яких проаналізовано роботи
вченого географічного циклу, виділимо статті
М. Д. Пістуна, С. І. Іщука та В. М. Матвієнка,
де розглянуто розвиток української
економіко-географічної школи та досліджено
особливості формування агропромислових
комплексів України [11, 20, 27].

У 2001 р. В. М. Матвієнком була
захищена дисертація «Теоретичні аспекти
української економічної і соціальної
географії» на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук. У
дисертаційній праці автор детально
проаналізував науковий доробок К. Г.
Воблого, виокремив основні види його
діяльності, провів наукову систематизацію
праць особового архівного фонду вченого в
Національній бібліотеці України ім. В.І.
Вернадського НАН України. Дисертант
звернув увагу на науково-дослідну,
організаційну та педагогічну діяльність
академіка, а також дослідив розвиток його
творчого доробку в сучасній географії [21].
В. М. Матвієнко цілком слушно вважав К. Г.
Воблого фундатором і лідером економічної
географії в Україні.

Серед публікацій початку ХХІ ст.
згадаємо спеціальну розвідку доктора
географічних наук М. Д. Пістуна «Костянтин
Григорович Воблий – видатний український
економіко-географ», у якій автор на основі
хронологічного біографо-бібліографічного
нарису життєвого і творчого шляху
академіка здійснив оцінку його економіко-
географічних досліджень з позицій
сьогодення. Науковий редактор цієї
брошури, член-кореспондент НАН України
Л. Г. Руденко, визначаючи місце та значення
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наукового доробку К. Г. Воблого в українській
географії, звернув увагу на те, що всі праці
академіка економіко-географічного
напрямку вирізняються широтою наукових
поглядів та глибиною висновків [26].

На початку 90-х р. ХХ ст. стала вивчатися
діяльність К. Г. Воблого і
дніпропетровськими краєзнавцями. У 1991
р. у місцевій пресі були опубліковані
популярні статті журналіста В. С. Мороза
про життя та діяльність К. Г. Воблого. Хоча
його статті базувалися на опублікованій
літературі та носили популяризаторський
характер, для масового читача це було
відкриттям діяльності їх земляка – академіка
із Царичанки [22, 23]. Відзначимо також праці
доктора історичних наук Г. К. Швидько, в
яких, окрім вже відомих епізодів життя та
діяльності вченого, представлені документи
з особового фонду академіка. В 2001 р. у
бібліографічному виданні «Моє
Придніпров’я. Календар пам’ятних дат»
розміщена розвідка Г. К. Швидько про роль
академіка К. Г. Воблого у становленні та
розвитку української науки. До 135-річчя з
дня народження академіка у цьому ж
виданні була опублікована стаття дослідниці
з додатками у вигляді витягів з автобіографії
К. Г. Воблого [34, 35].

Щодо вшанування пам’яті К. Г. Воблого
зазначимо, що могила на території
Лук’янівського цвинтаря Києва
охороняється державою та доглянута.
Меморіальна дошка, яку встановлено ще
1966 р., прикрашає фасад будинку по вул.
Лютеранській, де мешкав вчений. 21 квітня
2011 р., напередодні загальних виборів до
Національної академії наук, у розмові з
кореспондентом газети «День» Президент
НАН України академік Б. Є. Патон,
відзначив «значне зростання питомої ваги
соціогуманітарних досліджень», що сприяло
розв’язанню назрілих проблем молодої
незалежної держави. Б. Є. Патон наголосив:
«Таке зростання багато в чому було можливе
й завдяки збереженню здобутків і традицій
наукових шкіл, які свого часу очолювали
економісти М. В. Птухай К. Г. Воблий,

сходознавець А. Ю. Кримський та інші
відомі вчені» [25]. Те, що в публікації ім’я К.
Г. Воблого названо серед найвидатніших
українських вчених, свідчить про високу
оцінку наукової спадщини академіка.

Отже, праці про Костянтина Григоровича
Воблого в цілому висвітлюють основні віхи
його наукової біографії. Від перших рецензій
на твори вченого і до спеціальних розвідок
всі дослідники позитивно оцінювали
науковий доробок академіка. Попри окремі
зауваження, переважно до перших праць,
науковці відзначали широкий діапазон
інтересів вченого, новаторські методи
дослідження та академізм наукових творів.
Проте статті та спеціальні дослідження про
К. Г. Воблого надруковані у різних виданнях
і не дають повного уявлення про величину
цієї постаті. Крім того, вони потребують
подальшого продовження та доповнення,
оскільки поза увагою дослідників
залишилася значна джерельна база, зокрема
мемуари вченого, епістолярна спадщина та
матеріали особового фонду академіка
К. Г. Воблого.
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