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ПРОГРАМА 

щорічних грудневих Руденківських читань 

«…Його місце належить бачити серед економічних геніїв світу : Микола 

Руденко про Сергія Подолинського» 

Читання відбудуться дистанційно з 11 до 13 години 16 грудня 2021 року в 

рамках національного тижня читання. 

В цей особливий час науковці, читачі, письменники, видавці, бібліотекарі 

об’єднуються навколо книги та читання. 

Ми об’єднуємось навколо книг Миколи Руденка, дуже багатогранної 

особистості: письменника, поета, правозахисника, філософа, економіста, 

продовжувача ідей Сергія Подолинського в Україні. 

 

 

 

Київ 2021 



Вступне слово 

                Шевчук Володимир Олександрович, доктор економічних наук, професор 

Національної академії статистики, обліку та аудиту, голова Наукового товариства імені 

Сергія Подолинського. 

Виступи: 

               Небрат Вікторія Василівна, доктор економічних наук, завідувачка відділу 

економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

Трактування господарських систем  з позиції фізичної економії 
 
               Дерій Василь Антонович, доктор економічних наук, професор Західноукраїнського 
національного університету м. Тернопіль 
Сергій Подолинський – взірець формування української еліти : історичний досвід, 
сучасність, погляд у майбутнє 
                
              Фещенко Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри 
економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 
Вплив Сергія Подолинського на розвиток світової фізико-економічної науки 

Бездушна Юлія Сергіївна, доктор економічних наук, старший науковий 
співробітник,  завідувачка відділу обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» 
Фізіократи в ґенезі наукової думки про багатство народів  
               
               Семанюк Віта Зіновіївна, доктор економічних наук, професор Західноукраїнського 
національного університету  м. Тернопіль 
Наукова  спадщина Сергія Подолинського: осмислення глибинної сутності 
               
                Василішин Станіслав Ігорович, доктор економічних наук Харківського 
державного біотехнологічного університету  
Людина – природа–грунт: крізь призму вчень С. А. Подолинського та В. В. Докучаєва 
                

               Супрун Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, головний 

науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

Відповідальне використання ресурсів в контексті ідей Миколи Руденка 

 
                Максимюк Володимир Ананійович, доктор фізико-математичних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник інституту механіки імені С. П. 
Тимошенка НАН України 
Про радіуси монад за Миколою Руденком 
 
                Воробйова Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доктор 

філософії, завідувачка сектору відділу соціокультурних комунікацій  Наукової бібліотеки 

імені  М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 



Архітектура Всесвіту за Миколою Руденком ( до 20-річчя видання праці Руденка                

«Гносис і сучасність») 

  

              Харинович-Яворська Діана Октавіанівна, кандидат економічних наук, консультант 

Верховної Ради України 

Розвиток держави та соціально-економічного устрою у поглядах Подолинського 

               

             Замула  Ірина Валеріївна, доктор економічних наук, професор Житомирського 

політехнічного інституту 

Подолинський та сучасна світова екологічна економіка 

 

              Горін Назар Олегович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 

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

Причини падіння імперії у творчості Миколи Руденка 
 

              Віват Ганна Іванівна, доктор економічних наук, Одеська національна академія 

харчових технологій 

Необхідна та достатня умови виникнення, творення і розвитку субстанції в науковій 

поезії Миколи Руденка 

 

             Прідиба Ганна Василівна, викладач Київського медичного коледжу №3 

Український інтелектуальний внесок у надбання економічних геніїв світу 

            

            Цаповський Володимир Іванович, голова правління ГО «Клуб органічного 

землеробства Закарпаття» м. Мукачеве 

Гносис Миколи Руденка як синтез фізичного та метафізичного 

 

             Шевчик Богдан Михайлович, доктор економічних наук  кафедри теоретичної та 

прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету 

Аксіологія фізичної економії 

 

             Марченко Дмитро Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, член 

Наукового товариства імені Сергія Подолинського м. Суми 

Україна потребує впровадження ефективного господарювання на своїй землі 

 

            Багрійчук Василь Олексійович, кандидат технічних наук, Львівський осередок 

Наукового товариства імені Сергія Подолинського 

Фізична економія – базис інноваційної біосоціальної моделі сталості світу 

 

            Бойко Микола Васильович, член Наукового товариства імені Сергія Подолинського 

Проєкція вчення Подолинського на сучасний стан в Україні 

 



            Пилипенко Любомир Миколайович, доктор економічних наук , директор 

навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка» 

Проблеми і перспективи розвитку вчення Сергія Подолинського у контексті сучасних 

економічних реалій 

 

           Уманців Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор кафедри 

економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-

економічного університету 

Теоретична концептуалізація трансформації моделей господарювання на основі ідей 

Миколи Руденка 

 

             Рінгіс Людмила Йосипівна, голова клубу « Дорогами до прекрасного» ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
В поезії – філософія і наука 
 
              Курбет Олександра  Петрівна, кандидат економічних наук, науковий співробітник 

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

Наукова фантастика Миколи Руденка: роздуми і враження 

 

               Мазуренко Володимир Олексійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

Розвиток ідей С. Подолинського у «Економічних монологах» М. Руденка 

 

              Логвиненко Юлія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

Вплив С. Подолинського на бачення економічних процесів М. Руденком 

 

 

Заключне слово 
Небрат Вікторія Василівна, доктор економічних наук, завідувач відділу економічної 

історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України. 

Шевчук Володимир Олександрович, доктор економічних наук, професор 

Національної академії статистики, обліку та аудиту, голова Наукового товариства імені 

Сергія Подолинського. 


