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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

Небрат Вікторія Василівна, доктор економічних наук, завідувач відділу 

економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

(голова оргкомітету). 

Гриценко Андрій Андрійович, член-кореспондент НАН України, доктор 

економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України». 

Базилевич Віктор Дмитрович, член-кореспондент НАН України, доктор 

економічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, 

професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Кириленко Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Гражевська Надія Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Супрун Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». 

Гайдай Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, професор кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Фещенко Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

Воробйова Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач сектору інформаційно-просвітницької діяльності відділу 

соціокультурних комунікацій Наукової бібліотеки імені М.В. Довнар-

Запольського ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». 

Горін Назар Олегович, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». 

Кудласевич Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» (відповідальний секретар). 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Час роботи: 10.00 – 14.00 

Місце проведення: онлайн-платформа ZOOM.  

Регламент виступів – до 10 хвилин. 



 

Відкриття конференції «ІВАН ВЕРНАДСЬКИЙ – УЧЕНИЙ-ЕКОНОМІСТ, 

ПЕДАГОГ, ГРОМАДЯНИН» 

 

Вітальне слово від організаторів – 

Гриценко Андрій Андрійович, член-кореспондент НАН України, 

доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».  

 

Модератор засідання –  

Небрат Вікторія Василівна, доктор економічних наук, завідувачка 

відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». 

 

Виступи: 

 

Базилевич Віктор Дмитрович, член-кореспондент НАН України, 

академік Академії наук вищої школи України, доктор економічних наук, 

професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Інтелектуальна постать І. Вернадського у сучасному науковому та 

освітньому дискурсі 

 

Самчук Тарас Володимирович, доктор філософії, незалежний 

дослідник. 

Академічне середовище Університету Св. Володимира у роки навчання та 

викладацької діяльності Івана Вернадського 

 

Гайдай Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, професор кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Між традицією та новацією: творчо-критичне мислення І. Вернадського як 

теоретика та історика політичної економії 

 

Вербова Оксана Степанівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту Львівського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. 

Принципи економічної свободи у науковому спадку Івана Вернадського 

 

Гражевська Надія Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувачка кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Внесок І. Вернадського у розробку теорії потреб та суспільного добробуту 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


Назаров Ілля Владиславович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Іван Вернадський як дослідник історії економічних учень 

 

Гордіца Кароліна Адольфівна, кандидат економічних наук, науковий 

співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». 

Інституційні аспекти економічного розвитку у працях Івана Вернадського 

 

Маслов Анатолій Олександрович,  доктор економічних наук, професор 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Розробка аграрних питань у науковому спадку Івана Вернадського 

 

Відповіді на запитання 

Перерва: 12.00–12.15 

 

Фещенко Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана».  

Науково-видавнича діяльність Івана Вернадського як відображення 

громадянської позиції вченого 

 

Короткий Віктор Андрійович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри давньої та нової історії України історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Взаємини Івана Вернадського з кирило-мефодіївцем Василем 

Білозерським 

 

Шевчук Володимир Олександрович, доктор економічних наук, 

професор кафедри аудиту та підприємництва Національної академії 

статистики, обліку та аудиту 

Іван Вернадський: віддзеркалення значущості у помислах, діяннях і 

споминах сина 

 

Лопух Ксенія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана».  

Марія Вернадська про роль та права жінок в суспільстві ХІХ століття 

 

Курбет Олександра Петрівна, кандидат економічних наук, науковий 

співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». 

Академічна мобільність у науковій біографії Івана Вернадського  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

Відповіді на запитання 

 

Виступи в порядку дискусії: 

 

 

Осецький Валерій Леонідович, доктор економічних наук, професор 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Внесок Івана Вернадського у розвиток української освіти, науки та 

Київського університету Св. Володимира 

 

Супрун Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України». 

Історико-критичний аналіз економічних ідей у працях Івана Вернадського 

 

Боднарчук Тетяна Леонідівна,  кандидат економічних наук, науковий 

співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». 

Іван Вернадський про політику урядової підтримки та її роль в 

економічному розвитку 

 

Борисов Михайло Юрійович, старший викладач Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова. 

Іван Вернадський про забезпечення розвитку землеробства після 

селянської реформи 

 

Воробйова Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач сектору інформаційно-просвітницької діяльності відділу 

соціокультурних комунікацій Наукової бібліотеки імені М.В. Довнар-

Запольського ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».  

Українські корені роду Вернадських  

 

Горін Назар Олегович, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»  

Видавничо-публіцистична діяльність Івана Вернадського як засіб 

модернізації  суспільної свідомості 

 

Колядич Олександр Іванович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана».   

Характеристика Іваном Вернадським зовнішньої торгівлі у контексті 

розвитку господарства 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

Кудласевич Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». 

Іван Вернадський та класичні підходи до трактування ролі держави в 

економіці 

 

Нестеренко Олена Петрівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Іван Вернадський – прихильник класичних ідей та засновник ліберальної 

традиції в українській економічній науці 

 

Ніколенко Інесса Юріївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана».  

Питання періодизації розвитку суспільства в контексті творчого доробку 

Івана Вернадського 

 

Новікова Ірина Едуардівна, кандидат економічних наук, старший 

дослідник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Внесок Івана Вернадського у розвиток наукового просвітництва та 

міжнародного інтелектуального партнерства 

 

Новик Тетяна Володимирівна,  головний економіст відділу економічної 

історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

Діяльність І. Вернадського з розбудови банків та розвитку кредитування в 

Україні 

 

 

Обговорення виступів.  

Підведення підсумків роботи конференції. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA

