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В. Є. Рудницький народився 26 березня 1880 р. у м. Ананьєве Херсонської губернії у
родині дрібнопомісного дворянина. Після закінчення гімназії в 1898 р. на кошти
Ананьївського повітового земства вступив до Санкт-Петербурзького університету на фізикоматематичний факультет. Студентом працював економістом у Володимирському
губернському земстві, досліджував землекористування та кустарний промисел. Роботи з цієї
теми були опубліковані в працях Володимирського губернського земства.
У березні 1901 р. за участь у студентських заворушеннях був відрахований з
університету і посаджений у в’язницю «Хрести» (С.-Петербург). Після звільнення працював
економістом-грунтознавцем у Гдовському повіті, де провів грунтово-геологічне обстеження.
Його монографія на тему зв’язку природно-історичних умов з економічними показниками в
грунтово-оцінній справі була надрукована в працях Російської академії наук. Але восени
1901 р. В. Є. Рудницький був заарештований царською поліцією за друкування і поширення
нелегальної літератури і засуджений на три роки адміністративного заслання до Астрахані, а
згодом до Баку. Будучи в засланні, служив у Бакинському міському управлінні, досліджував
стан народної освіти. Видав книгу про навчальну справу в Баку.
У 1905 р. склав екстерном державні іспити та закінчив фізико-математичний
факультет Санкт-Петербурзького університету.
У 1906 р. В. Є. Рудницький запрошений Новгородським губернським земством як
економіст і завідувач грунтово-оцінними роботами земства. Його роботи з грунтовогеологічного обстеження Крестецького повіту Новгородської губернії були схвалені на
Всеросійському з’їзді натуралістів і лікарів. У цьому ж році він зарахований асистентом
кафедри агрономії та грунтознавства Санкт-Петербурзького університету, де незабаром став
читати лекції з курсу загального землеробства. За його ініціативи в Санкт-Петербурзі були
організовані Вищі сільськогосподарські курси, згодом перетворені в сільськогосподарський
інститут, де Рудницький був виборним членом правління, вченим секретарем і приватдоцентом з курсу загального землеробства, створив проспекти програм курсів, навчальні
плани. Одночасно В. Є. Рудницький працював як позаштатний фізик у Миколаївській
головній фізичній обсерваторії. Був членом Вільного економічного товариства,
Географічного товариства, членом Ради сільськогосподарського музею.
У 1909 р. був рекомендований Санкт-Петербурзьким університетом до складу
дослідників Східного Сибіру і призначений виконавцем робіт Амурської партії
Переселенського управління в Забайкальській області, де він працював начальником
місцевих експедицій до 1912 року. Рудницький вів науково-дослідну роботу з вивчення

економічних і природно-історичних умов краю. Провів обстеження Нерченського та
Верхньоудинського повітів, басейну рік Халка і Вітим у Якутській області. У м. Чита був
обраний головою Забайкальського сільськогосподарського товариства, організував і
редагував щомісячний журнал «Забайкальський хазяїн». Викладав у Читинському
землемірному училищі. Обирався членом Ради Приамурського відділення Російського
Географічного товариства.
У 1912 р. Василь Євстратійович був призначений інспектором Верхньоудинського
реального училища і головою Ради Верхньоудинської жіночої гімназії.
У 1920 р. В. Є. Рудницький запрошений Красноярським вищим політехнічним
інститутом викладачем з курсу місцевого і комунального господарства. Працює за
рекомендацією Красноярського губвиконкому завідувачем міського відділу комунального
господарства і головою секції комунального господарства Губернської планової комісії. У
1923 р. обирається делегатом від м. Красноярська на Всеросійській з’їзд комунальних
працівників.
У 1924 р. Рудницький В. Є. Був направлений Народним Комісаріатом Внутрішніх
справ РСФРР на Україну для організації комунальної освіти в республіці. Працював у
Вечірньому робочому технікумі народного господарства, потім в Інституті народного
господарства. Був штатним професором Всеукраїнського Комуністичного інституту
радянського права і будівництва, консультантом з житлових і комунальних питань у НКТ
УСРР, а також членом Президії Науково-технічної ради в Харківському державному
інституті містобудування. Обирався Головою постійної комісії з планування м. Харкова.
З 1 вересня 1930 р. Рудницький переходить на работу в Харківський інститут
комунального господарства. Ним безпосередньо була проведена велика організаційна і
методична робота, розроблена ціла низка профілів, навчальних планів і програм для
комунальної освіти. У ХІКГ Василь Євстратійович працював професором, завідувачем
кафедри і деканом житлово-комунального факультету.
У 1932 р. Наркомгоспом РСФРР був направлений для роботи в м. Москву. Займався
організацією Московського інституту інженерів комунального будівництва, де працював
професором, завідувачем кафедри економіки комунального господарства і деканом
інженерно-економічного
факультету.
Одночасно
працював
старшим
науковим
співробітником сектора економіки і фінансів в Академії комунального господарства при РНК
РРФСР. У 1938 р. наказом Наркома комунального господарства РРФСР призначений
заступником директора з навчальної і наукової роботи в Академії керівних кадрів
комунального господарства.
Під час Великої Вітчизняної війни з 1941 до 1944 р. працював професором і
завідувачем кафедри економічної географії в Челябінському педагогічному інституті.
У 1944 р. Рудницький В. Є. повертається до м. Харкова, де і працює в Інституті
інженерів комунального будівництва спочатку на посаді професора кафедри економіки й
організації комунального господарства, а потім деканом інженерно-економічного
факультету.
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