
український вчений-економіст та 

географ;  

 

член ВУАН: 

 

доктор політичної економії та 

статистики;  

 

професор Київського університету;  

 

віце-президент АН УРСР;  

 

директор інституту економіки;  

 

заслужений діяч науки УРСР. 

Воблий Костянтин Григорович  



БІОГРАФІЯ              Народився 15 (27 травня) 1876 року в 

Царичанці, Кобеляцького повіту, Полтавської 

губернії в сім'ї сільського священика. В 1896–1900 

роках навчався в Київській духовній академії. 

            У 1900 році вступив на юридичний факультет 

Тартуського (тоді Юр'євського) університету, в 1901 

році перевівся до Варшавського університету на 

юридичний факультет, який закінчив у 1904 році зі 

ступенем кандидата права та із золотою медаллю за 

працю: «Сучасна заатлантична еміграція. Її причини 

та наслідки». У 1904–1906 роках молодший 

редактор Варшавського статистичного комітету. З 

1906 по 1909 рік — приват-доцент політекономії і 

статистики Київського університету, де витримав 

усний іспит на ступінь магістра політекономії, 

пізніше — професор Київського комерційного 

інституту. У 1909 році обраний виконувачем 

обов'язки екстраординарного професора по кафедрі 

політекономії та статистики, пізніше ординарного 

професора.  
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            Магістерська дисертація «Нариси з історії польської фабричної 

промисловості» захищена у 1909 році, докторська дисертація 

«Третій професійно-промисловий перепис у Німеччині» захищена у 

1911 році. У 1910–1917 роках секретар ради, 1910–1912 декан 

економічного відділення, з 1917 року ректор київського комерційного 

інституту (нині КНЕУ), читав курс лекцій зі статистики на вищих 

жіночих курсах. У 1918–1921 роках професор Таврійського 

університету. Згодом — голова Товариства Економістів при 

Всеукраїнській Академії Наук. 

           У 1928–1930 роках — віце-президент АН УРСР. У 1933–1947 

роках завідувач кафедри економічної географії геолого-

географічного факультету. У 1939–1942 роках — завідуючий 

відділом, а в 1942–1947 роках — директор інституту економіки АН 

УРСР; одночасно (1933–1941 та 1944–1947 роки) — завідуючий 

кафедрою економічної географії Київського університету. 

Організатор української економіко-географічної школи. Член вченої 

ради відділу суспільних наук АН УРСР (1947 рік). 

        

 



Помер 12 вересня 1947 

року у Києві. 

 

 Похований на 

Лук'янівському цвинтарі. 

 

 

Могила К. Г. Воблого 
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          Основні наукові праці Воблого К. Г.  присвячені 
проблемам розвитку і розміщення продуктивних сил 
України, створенню нових галузей промисловості та 
комплексному розвиткові районів. Він розробив 
наукову схему економічного районування України. 
Виділив на території країни такі райони: Південно-
Східний, Центральний і Західний. Вивчав проблеми 
бурякоцукрової промисловості, комплексного 
освоєння Великого Дніпра, внутрішньої і зовнішньої 
торгівлі. Розробив наукову схему економічного 
районування України. 

ВКЛАД   У  НАУКУ 



            Воблий К. Г. є автором понад 100 
наукових праць. Автор книжок про Київ, 
підручника «Економічна географія», який 
витримав кілька видань, кількох 
підручників із статистики.  

 

             Вивчав історію народного 
господарства, економічну статистику, 
демографію, економіку страхової справи, 
міграції населення.  

 

             Автор робіт з організації праці 
науковців. Вивчав проблеми 
бурякоцукрової промисловості, 
комплексного освоєння Великого Дніпра, 
внутрішньої і зовнішньої торгівлі.  
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НАУКОВІ   ПРАЦІ 

 «Заатлантическая эмиграция, ее причины и следствия» (Варшава, 1904) 

 

 «Отход на заработки из губерний Царства Польского» (выпуск XXII «Трудов 
Варшавского Статистического Комитета») 

 

 «Заработная плата сельских рабочих в Царстве Польском в десятилетие 1890—
1900 гг.» (выпуск ХХ) 

 

 «Статистика. Пособие к лекциям» (3-е издание, 1912) 

 

 «Очерки по истории польской фабричной промышленности» (Киев, 1909, 
магистерская диссертация) 

 

 «Третья профессионально-промысловая перепись в Германии» (Киев, 1911, т. I; 
докторская диссертация) 

 

 «Основы экономии страхования» (Киев, 1915) 

 

 «Основы экономии страхования» (Киев, 1923, 2-е издание) 
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НАГОРОДИ 

 

   Воблий Костянтин 
Григорович  

заслужений діяч науки і 
техніки УРСР 1944 року.  

 
 

  

 

Нагороджений орденами Леніна і Трудового 

Червоного Прапора, медаллю «За трудову 

доблесть». 



ПАМ’ЯТЬ  

   В Києві, на будинку 
№ 21/12 по вулиці 
Лютеранській, де з 

1930 по 1947 рік 
мешкав вчений  13 
вересня 1966 року 

встановлено гранітну 
меморіальну дошку 

(архітектор 
В. П. Шевченко). 


