
Наукове товариство імені Сергія Подолинського
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Відділ економічної історії
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку

НАН України»
Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана
Кафедра економічної теорії

Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського 
Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана

ПРОГРАМА
Круглого столу з нагоди відзначення 160-річчя від дня народження

видатного українського вченого, співзасновника Національної
академії наук України Володимира Вернадського

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАДБАННЯ АКАДЕМІКА
ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО І СВІТОВА

ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНА ДУМКА»

2 березня 2023 року

Київ 2023



Мета заходу – вшанування й актуалізація постаті Володимира Вернадського
як всесвітньовідомого вченого та першого Президента Української академії
наук (нині – НАН України) у контексті сучасних викликів; переосмислення
його наукової спадщини з позицій становлення нової економіко-філософської
культури; розвиток теоретичних основ і пошук прикладних аспектів
реалізації парадигми сталого розвитку для відбудови економіки та
відновлення соціогуманітарного простору України.

Час роботи круглого столу: 13.00–16.00.

Місце проведення: онлайн-платформа ZOOM.

Регламент виступів – до 5 хвилин.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова

Володимир Шевчук, доктор економічних наук, професор Національної
академії статистики, обліку та аудиту, голова Наукового товариства імені
Сергія Подолинського

Члени комітету:
Вікторія Небрат, доктор економічних наук, завідувач відділу

економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Володимир Кириленко, доктор економічних наук, професор, завідувач

кафедри економічної теорії Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана

Михайло Хвесик, академік Національної Академії аграрних наук
України, доктор, професор

Лідія Погоріла, кандидат економічних наук, заступник директора
Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Людмила Воробйова, кандидат економічних наук, доцент, доктор
філософії, завідувач сектору інформаційно-просвітницької діяльності відділу
соціокультурних комунікацій Наукової бібліотеки імені
М.В.Довнар-Запольського Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана

Ірина Бойко, завідувач науково-методичного відділу Наукової
бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана

Ірина Крутько, завідувач відділу соціокультурних комунікацій
Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Олена Гончар, завідувач сектору формування цифрової бібліотеки
відділу інформаційних технологій, електронних ресурсів та сервісів Наукової
бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана

Віталій Герасименко, провідний редактор науково-методичного
відділу Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Відповідальний секретар
Тетяна Комлик, головний бібліограф науково-методичного відділу

Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
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ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

Володимир Шевчук, доктор економічних наук, професор Національної
академії статистики, обліку та аудиту, голова Наукового товариства імені
Сергія Подолинського
Інтелектуальне надбання В. Вернадського – осердя української місії
загальнолюдського порятунку

Володимир Кириленко, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана
Вітальне слово

Вікторія Небрат, доктор економічних наук, завідувач відділу
економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України»
Академічні дослідження: бачення Володимира Вернадського і сучасні
суспільні запити

Юрій Бажал, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська
академія»
Ноосфера Вернадського як об’єктивна природна субстанція наукової
діяльності: контекст економічної політики України

Михайло Хвесик, академік Національної Академії аграрних наук
України, доктор, професор
Ідеї академіка Володимира Вернадського і сьогодення

Лідія Гринів, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
економіки України Львівського національного університету імені Івана
Франка
Концепція фізичної макроекономіки в системі розвитку вчення
В.Вернадського

Наталія Супрун, доктор економічних наук, професор ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України»
Теорія ноосфери В. Вернадського як предтеча парадигми сталого
розвитку

Ігор Бистряков, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу
методології сталого розвитку ДУ «Інститут економіки
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природокористування та сталого розвитку Національної академії наук
України»

Дмитро Клиновий, кандидат економічних наук, старший науковий
співробітник, доцент, провідний науковий співробітник відділу методології
сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку Національної академії наук України»
Національний концепт сталого господарювання

Анатолій Маслов, доктор економічних наук, професор кафедри
економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Від теорії ноосфери Володимира Вернадського до ноосферології

Людмила Воробйова, кандидат економічних наук, доцент, завідувач
сектору інформаційно-просвітницької діяльності відділу соціокультурних
комунікацій Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Фізична економія і прогностичні ідеї академіка В. І. Вернадського

Олена Гаращук, доктор економічних наук, професор, начальник
відділу комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби
якості освіти України

Віра Куценко, доктор економічних наук, професор, головний науковий
співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ
«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
Національної академії наук України»
Якісна освіта – важливий чинник забезпечення сталого розвитку в
контексті передбачень В. І. Вернадського

Лариса Горболіс, доктор філологічних наук, професор кафедри
української мови і літератури Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
Володимир Винниченко про людину і природу (в контексті
конкордистських ідей)

Олена Аніщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України
Творча спадщина Володимира Вернадського: українознавчий вимір

Олександр Палагін, доктор технічних наук, професор, академік НАН
України, заслужений винахідник України, заступник директора з наукової
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роботи, зав. вiддiлу № 205 Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН
України

Денис Симонов, аспірант, молодший науковий співробітник
Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
До системного підходу в програмі керованої еволюції

Петро Куцик, доктор економічних наук, професор, ректор Львівського
торговельно-економічного університету

Богдан Шевчик, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри
економіки Львівського торговельно-економічного університету
Нооекономіка як соціокультурний проект ноосфери

Тамара Кучеренко, доктор економічних наук, професор кафедри
обліку і оподаткування Уманського національного університету садівництва
Парадигма сталого розвитку в системі бухгалтерського обліку

Олександр Павлов, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри економіки промисловості Одеського національного технологічного
університету

Ірина Павлова, кандидат економічних наук, старший викладач
кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеського національного
технологічного університету

Олександр Павлов, магістрант Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова
Передумови перетворення сільсько-міських агломерацій України на
ноосферне інклюзивне середовище

Олександр Галич, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії
та методики журналістської творчості Вищого приватного навчального
закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка
Степана Дем’янчука»
В. Вернадський у щоденниках С. Єфремова

Василь Горбачук, доктор фізико-математичних наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу інтелектуальних інформаційних
технологій Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Віктор Годлюк, магістр, аспірант Інституту кібернетики імені
В.М.Глушкова НАН України

Дмитро Рибачок, магістр, аспірант Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України
Від сигналів, мов, письма, бібліотек, 2D-друку, Інтернету до ноосфери,
клонування, 3D-друку, ChatGPT, N-комп’ютеризації та технологічної
сингулярності
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Станіслав Василішин, доктор економічних наук, доцент, професор
кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного
університету

Валентина Ярова, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку,
аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету
Геній Володимира Вернадського: пророчі висновки ноосферної теорії
крізь призму сучасних цілей сталого розвитку

Валерій Дубко, доктор фізико-математичних наук, професор,
експерт-консультант Науково-навчального центру прикладної інформатики
НАН України

Вадим Семяновський, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Науково-навчального центру прикладної інформатики НАН України

Віктор Распопов, кандидат фізико-математичних наук, доцент,
старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова
НАН України
Дослідження парадигми сталого розвитку сучасної цивілізації

Марія Ільїна, доктор економічних наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу екосистемного оцінювання
природно-ресурсного потенціалу ДУ «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України»
Екосистемний підхід до оцінювання шкоди, завданої довкіллю України

Маріанна Кічурчак, доктор економічних наук, професор кафедри
економіки України Львівського національного університету імені Івана
Франка
Ринок послуг вищої освіти у країнах ЄС в контексті цілей сталого
розвитку: досвід для поствоєнної відбудови України

Інна Лазаришина, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України
Еволюція аналітичного супроводу господарювання

Володимир Липов, доктор економічних наук, професор, провідний
науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України
Цифровізація у сфері відновлюваної енергетики: енергетичні
мікромережі як інструмент сталого розвитку

Володимир Максимюк, доктор фізико-математичних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту механіки
ім. С. П. Тимошенка НАН України
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Діяльність засновників Української академії наук на своїй і чужій ниві

Анатолій Мокій, доктор економічних наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ
«Інститут регіональної економічної політики імені М.І.Долішнього НАН
України»
Продуктивна спроможність нації: методологія дослідження в умовах
війни

Анатолій Мокій, доктор економічних наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ
«Інститут регіональної економічної політики імені М.І.Долішнього НАН
України»

Лариса Ноздріна, кандидат економічних наук, доцент кафедри
безпеки інформації та бізнес-комунікацій Львівського національного
університету ім. І .Франка

Олена Волошок, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології Львівського національного університету ім. І. Франка
Сталий розвиток і вчення В. Вернадського в контексті війни

Любов Молдаван, доктор економічних наук, професор, головний
науковий співробітник відділу форм та методів господарювання в
агропродовольчому комплексі ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України»
Парадигма сталого розвитку аграрного сектора в контексті ноосферного
вчення Вернадського В. І.

Даниїла Олійник, доктор економічних наук, професор, головний
науковий співробітник відділу економічної стратегії Національного
інституту стратегічних досліджень
Новітні фізико-економічні моделі: основа збалансованого розвитку
цифрової економіки

Василь Савчук, доктор економічних наук, професор Національного
університету біоресурсів і природокористування України

Тетяна Собченко, кандидат економічних наук, доцент Національного
університету біоресурсів і природокористування України
Українська повоєнна концепція сталого розвитку крізь призму вчення
В. І.  Вернадського

Ольга Стефанишин, доктор економічних наук, професор Львівського
національного університету імені Івана Франка
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Удосконалення людського інтелектуального потенціалу в умовах
цифровізації

Світлана Шульц, доктор економічних наук, професор, завідувач
відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
Детермінанти продуктивної спроможності регіонів в умовах повоєнної
відбудови економіки України

Юлія Логвиненко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
соціально-гуманітарної освіти КЗ “Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти”

Володимир Мазуренко, кандидат технічних наук, доцент кафедри
соціально-гуманітарної освіти КЗ “Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти”
Розвиток ідей Володимира Вернадського в інтелектуальному доробку
Миколи Руденка

Ольга Кудласевич, кандидат економічних наук, старший науковий
співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»
Прогностичний потенціал вчення В. Вернадського

Тетяна Новик, головний економіст відділу економічної історії ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Відповідальне споживання та суспільний добробут у контексті теорії
Володимира Вернадського

Ірина Вітер, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»

Володимир Вітер, старший науковий співробітник НДІ соціальної
політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Учення В. Вернадського про ноосферу в контексті сталого розвитку
людства. Втілення концепції сталого розвитку в Австралії наприкінці
ХХ – на початку ХХІ ст.

Олексій Cкаленко, кандидат технічних наук, доктор філософії,
старший науковий співробітник, дійсний член Міжнародної академії
інформатизації при ООН і Асоціації футурологів ФТ, керівник Міжнародного
фонду єднання на духовно-інформаційній основі, МБФ «ЄДНАННЯ»

Світ-XXI: глобальносистемні чинники і механізми антикризового
управління соціалізованими процесами
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Тамара Бардадим, кандидат фізико-математичних наук, старший
науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН
України

Олександр Лефтеров, науковий співробітник Інституту кібернетики
ім. В. М. Глушкова НАН України

Олександр Федосєєв, кандидат економічних наук, експерт SV-City
Foundation
Підґрунтя сталого розвитку – платформи та техногенні і антропогенні
дані

Олександра Курбет, кандидат економічних наук, науковий
співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Переосмислення ролі науки у повоєнному світі

Алла Лихолат, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Володимир Вернадський – один із засновників і перший Президент
Української Академії наук. Історик науки

Віктор Мельник, кандидат політичних наук, викладач кафедри
політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Хорологічна парадигма географії в контексті просторово-темпоральних
ідей Володимира Вернадського (загальні контури проблеми)

Вікторія Мірошниченко, кандидат економічних наук, доцент
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Ноосферна теорія В. Вернадського і відбудова господарства України в
контексті вирішення існуючих еколого-економічних проблем

Тетяна Ніколаєва, кандидат історичних наук, доцент, професор
кафедри політичних технологій Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана, директор Музею університету
Українське питання в геополітиці Першої світової війни та в
державотворенні Гетьманату

Наталя Скоробогатова, кандидат економічних наук, доцент кафедри
міжнародної економіки Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Еволюційний розвиток теоретичних підходів до збалансованого розвитку
суспільства
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Зоя Соколова, кандидат економічних наук, доцент кафедри
міжнародних економічних відносин і бізнесу факультету міжнародних
відносин НАУ
Відображення ідей Володимира Вернадського в концепції зеленого
будівництва

Зоя Філончук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і
методики викладання навчальних дисциплін Комунального вищого
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»
Роль інтелектуальної спадщини Володимира Вернадського у формуванні
наукового світогляду учнів Нової української школи

Віктор Кірсанов, головний інженер-програміст Інституту
кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Петро Ламонов, головний інженер-програміст Інституту
кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Дмитро Ніколенко, науковий співробітник Інституту кібернетики
імені В. М. Глушкова НАН України
Щодо реформування Національної академії наук України

Ольга Митрофанова, провідний економіст ДУ «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України»
Ідея ноосфери В. І. Вернадського та сталий розвиток

Ірина Плюта, молодший науковий співробітник ДУ «Інститут
економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Модернізація інфраструктури електропостачання на засадах концепції
сталого розвитку

Артем Карпенко, здобувач освіти 5 курсу (магістрант) спеціальності
(032) «Історія та археологія» КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія»
Світоглядні засади В. І. Вернадського в контексті
філософсько-релігійних аспектів його наукових доробок

Обговорення виступів.
Відповіді на запитання.
Підсумки роботи Круглого столу.

11


