
5 червня 2021 р. виповнюється 200 років від дня народження Івана 

Вернадського – видатного вченого-економіста, публіциста і видавця, першого 

професора кафедри політичної економії та статистики Київського університету 

Святого Володимира, батька всесвітньовідомого вченого, співзасновника і 

першого президента Української академії наук Володимира Вернадського. На 

відзначення цієї дати відділ економічної історії ініціював проведення низки 

заходів з метою вивчення та популяризації економічної спадщини вченого-

економіста. Першим із таких заходів стала науково-практична конференція 

«Іван Вернадський – вчений-економіст, педагог, громадянин (до 200-річчя від 

дня народження)». 

Пленарне засідання відбулося 19 травня 2021 року в онлайн-форматі з 

використанням платформи Zoom. Співорганізаторами заходу виступили 

кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету: 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; кафедра 

економічної теорії та Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». У засіданні взяли участь понад 30 учасників  – фахівців у галузі 

економічної теорії та історії економічної думки, дослідників української 

інтелектуальної спадщини з Києва, Львова, Одеси, Луцька, Кам’янця-

Подільського. 

Мета конференції – сучасне осмислення інтелектуальної постаті Івана 

Вернадського у контексті історичного минулого та сьогодення економічної 

науки; аналіз актуальності, новаторства та потенціалу його ідей; розкриття 

громадянської позиції та ролі вченого e соціально-економічних перетвореннях, 

формуванні нової генерації науковців, подвижників суспільних реформ. 

З вітальним словом до учасників конференції звернувся член-

кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України Андрій Гриценко. Він наголосив на значенні історико-економічних 

досліджень та важливості ціннісних імперативів наукового знання, ролі Івана 



Вернадського у формуванні університетської економічної освіти та 

національної академічної традиції.  

Модератор засідання – завідувачка відділу економічної історії, 

докторка економічних наук Вікторія Небрат – у своїй презентації окреслила 

головні віхи життєвого шляху та діяльності Івана Вернадського, представила 

його здобутки як вченого-економіста, педагога, державного і громадського 

діяча, а також визначила мету та основні напрямки роботи конференції.  

Перша частина засідання була присвячена розкриттю внеску Івана 

Вернадського в розроблення економічної методології, історії та теорії. Зокрема, 

трактування основних категорій політичної економії з позицій ліберально-

гуманістичного світогляду вченого представила у своєму виступі д.е.н., доцент 

Львівського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України Оксана Вербова. 

Доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

к. е. н. Ілля Назаров докладно охарактеризував внесок Івана Вернадського у 

розроблення методології історико-економічних досліджень. До актуальної 

проблеми інституційних детермінант економічного розвитку звернулася у 

своєму виступі наукова співробітниця відділу економічної історії ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України», к. е. н. Кароліна Гордіца. 

Розроблення аграрних питань у науковому спадку Івана Вернадського 

представив Анатолій Маслов – д. е. н., професор кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Розуміння Вернадським ролі держави в 

економічному розвитку, позитивних і негативних наслідків урядового 

заступництва стало предметом дослідження та темою виступу наукової 

співробітниці відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», к. е. н. Тетяни Боднарчук. 

Друга частина пленарного засідання була присвячена розкриттю чинників 

формування та напрямів реалізації громадянської позиції Івана Вернадського. 



Зокрема, у виступі доктора філософії Тараса Самчука були представлені 

особливості академічного середовища Університету Св. Володимира у роки 

навчання та викладацької діяльності Івана Вернадського. Значення закордонних 

наукових відряджень у науковій біографії Івана Вернадського розкрила у 

своєму виступі к. е. н. Олександра Курбет – наукова співробітниця відділу 

економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».  

Доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Валентина Фещенко зупинилася на маловідомих сторінках науково-видавничої 

діяльності Івана Вернадського. «Він був нервом тогочасного суспільного життя, 

ініціював і вів полеміку з найгостріших питань майбутніх реформ, суспільної 

модернізації. При цьому завжди давав слово своїм опонентам», – наголосила  

дослідниця. 

Питання національної ідентичності та зв’язків Івана Вернадського з 

українським національно-культурним рухом порушив у своєму виступі 

«Віддзеркалення значущості Івана Вернадського у помислах, діяннях і 

споминах сина» професор кафедри аудиту та підприємництва Національної 

академії статистики, обліку та аудиту, д. е. н. Володимир Шевчук. Доповідач 

навів низку оригінальних свідчень сучасників та членів сім’ї Івана 

Вернадського, представив його постать серед родинних плеяд українських 

інтелектуалів та у світовому вимірі протистояння економіко-філософських 

парадигм розвитку наукового знання. 

Значний інтерес учасників конференції викликала доповідь к.е.н., доцента 

кафедри економічної теорії Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана Ксенії Лопух, що була присвячена 

науково-публіцистичній діяльності Марії Вернадської (першої дружини Івана 

Вернадського). Дослідниця розкрила творчий та науковий доробок 

М. Вернадської щодо обґрунтування ролі та захисту прав жінок у суспільстві 

ХІХ ст. 



Учасниками зібрання в процесі обговорення виступів були порушені 

актуальні з погляду сьогодення проблеми співвідношення економічного 

лібералізму та державного протекціонізму в історії господарства, ролі наукової 

публіцистики в модернізації суспільної свідомості та забезпеченні простору для 

економічної полеміки; розвитку економічної освіти та міжнародного 

академічного співробітництва та ін.  

При підведенні підсумків роботи конференції було наголошено, що 

потребує фахового розкриття історичне тло появи Вернадських як 

інтелектуалів, які стали втіленням самобутньої української династії. Визначені 

напрямки подальшої роботи щодо вивчення та популяризації української 

наукової спадщини, зокрема переклад українською та представлення у 

цифровому форматі праць Івана Вернадського, публікація результатів 

досліджень його внеску в історію, методологію та теорію економічної науки на 

сторінках фахового видання «Історія народного господарства та економічної 

думки України».  

 


