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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Голова оргкомітету: 

 

Степаненко Сергій Васильович, к.е.н., проф., завідувач 

кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

 

 

Члени оргкомітету: 

 

Фещенко Валентина Михайлівна, д.е.н., професор 

кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Логінов Микола Михайлович, к.і.н., доцент кафедри 

історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Лопух Ксенія Володимирівна, к.е.н., старший викладач 

кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Полюсевич Юлія Геннадіївна, к.е.н., старший викладач 

кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ  

 

Час Назва заходу 
Місце 

проведення 

9:30 – 10:00 

 

Реєстрація учасників 

 

Кім. 201 

10:00 – 12:00 

 

Засідання Круглого столу 

 

Кім. 201 

12:00 – 12:30 

 

Кава-брейк та знайомство з 

книжною виставкою, присвяченою 

200-річчю від дня народження 

К. Маркса 

 

Фойє  

2 поверх 

12:30 – 14:00 

 

Засідання Круглого столу  

та підведення підсумків 

 

Кім. 201 

 

 

 
 



ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

Бібліотечний корпус ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет  імені Вадима Гетьмана», кім. 201 

вул. Дегтярівська, 49-Г 

 

10:00 – 12:00 
 

ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

Регламент – до 8  хв 
 

 

Методологія К. Маркса в сучасних історико-економічних дослідженнях 

  Степаненко Сергій Васильович, к.е.н., проф., завідувач кафедри 

історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

ВИСТУПИ 
 

Регламент  

Виступи – до 10 хв 

Обговорення – 3 хв 

 

Сучасне значення методології «Капіталу» К. Маркса 

  Гриценко Андрій Андрійович, д.е.н., професор, чл.-кор. НАН 

України, завідуючий відділом економічної теорії ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» 

 

Українська економічна думка другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в 

контексті західноєвропейських наукових студій: місце економічного 

вчення К. Маркса  

  Фещенко Валентина Михайлівна, д.е.н., професор кафедри історії 

та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Місце та зміст економічної теорії марксизму в новітніх класифікаціях 

економічної науки 

  Леоненко Петро Михайлович, д.е.н., професор, віце-президент, 

завідувач відділу теорії економіки і фінансів ДННУ «Академія фінансового 

управління» 

 

Гуманістична домінанта вчення К. Маркса 

Гальчинський Анатолій Степанович, д.е.н., професор Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 



Економічне вчення К. Маркса: контроверсійність на перехресті епох та 

оціночних гештальтів 

Гайдай Тетяна Вікторівна, д.е.н., доцент кафедри економічної 

теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

 

К. Маркс: біля витоків філософії наукової критики 

Тарасевич Віктор Миколайович, д.е.н., професор, завідувач 

кафедри політичної економії Національної металургійної академії України 

 

Теоретико-методологічна спадщина марксизму у предметному полі 

сучасної політичної економії – причини, форми та ефективність 

використання 

Зайцев Юрій Кузьмич, д.е.н., проф., професор кафедри політичної 

економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

 

К. Маркс і методологія холізму в економічних дослідженнях 

Лагутін Василь Дмитрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

економічної теорії та конкурентної політики Київського національного 

торговельно-економічного університету 

 

Соціально-економічна система у методології марксизму 

Ущаповський Юрій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри 

економічної теорії Житомирського державного технологічного університету 

 

Проблема трансформації вартості в ціну виробництва – актуальна 

складова теоретичної спадщини К. Маркса 

Артьомова Тетяна Іванівна, д.е.н., доцент, головний науковий 

співробітник відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» 

 

Власність у філософії Карла Маркса 

Якубенко Валерій Дем’янович, д.е.н., професор кафедри 

політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

Карл Маркс як історик економічної думки  

Маслов Анатолій Олександрович, д.е.н., доцент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

 

Актуалізація марксизму в посткапіталістичній економіці 

Москаленко Олександра Миколаївна, д.е.н., професор кафедри 

політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 



Роль і місце марксизму у сучасній економічній науці 

Хрустальова Вікторія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри 

економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торгово-

економічного університету 

 

КАВА-БРЕЙК 

12:00 – 12:30 

 

 

12:30 – 14:00 

 
Концепція власності К. Маркса у вітчизняному дискурсі кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. 

Гордіца Кароліна Адольфівна, к.е.н., науковий співробітник 

відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» 

 

Економічна складова марксизму з погляду фізичної економії: природничі 

засади викриття недостатності політичної економії 

Шевчук Володимир Олександрович, д.е.н., професор, проректор з 

науково-педагогічної та наукової роботи Національної академії статистики, 

обліку та аудиту 

 

До ґенези теорії вартості: від трудової до енергетичної 

Максимюк Володимир Ананійович, д.ф.-м.н, с.н.с., провідний 

науковий співробітник Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України 

 

Фізична економія Миколи Руденка і марксистське економічне вчення 

Воробйова Людмила Василівна, к.е.н., доцент, зав. сектору 

науково-інформаційних проектів Бібліотеки КНЕУ 

 

Теорія відтворення суспільного капіталу: марксизм і кейнсіанство 

Жданова Людмила Леонідівна, д.е.н., професор кафедри загальної 

економічної теорії та економічної політики Одеського національного 

економічного університету 

 

Австрійська школа та марксизм: Бем-Баверк contra Маркс 

Нестеренко Олена Петрівна, к.е.н., доц., доцент кафедри 

економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

 

Карл Маркс та цивілізаційна теорія 

Вітер Ірина Ігорівна, к.е.н., доцент, с.н.с., провідний науковий 

співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» 



Вплив марксизму на формування теорії кооперації в українській 

економічній думці 

Дідківська Леся Володимирівна, к.е.н., науковий співробітник 

відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» 

 

Актуальність ідей К. Маркса в практиці розбудови постіндустріального 

суспільства 

Лук’янова Валентина В’ячеславівна, д.е.н., професор, завідувач 

кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького 

національного університету 

Лабунець Олександра Олександрівна, магістр Хмельницького 

національного університету 

 

Марксистська концепція «революційних народів» та її вплив на сучасний 

розвиток України: дискурсний аналіз 

Студінський Володимир Аркадійович, к.е.н., д.і.н., професор 

кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Ідеї та концепції української державності: незвичний марксизм Юліана 

Бачинського 

Кудласевич Ольга Миколаївна, к.е.н., старший науковий 

співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» 

 

Роль теорії К. Маркса у формуванні державної політики підтримки 

агросектору України 

Радченко Оксана Дмитрівна, к.е.н., доцент, с.н.с., провідний 

науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

 

Вплив соціалістичних ідей і марксистського вчення на розвиток 

економічної думки Західної України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття 

Ступчук Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету 

Лабунець Вікторія Олександрівна, магістр Хмельницького 

національного університету 

 

Фінансіалізація економіки, фіктивний капітал та економічні кризи 

Ткаченко Олена Вадимівна, к.е.н., доц. кафедри політичної 

економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

Кулага Ірина Володимирівна, к.е.н., доц. кафедри політичної 

економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

 



Історико-економічні аспекти в науковій спадщині К. Маркса 

Лавриненко Володимир Миколайович, к.е.н., доцент кафедри 

історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Проблема соціальної нерівності у поглядах К. Маркса та її актуальність у 

сучасному світі 

Тимченко Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри історії та теорії 

господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

 

Від коммодифікації до нерівності у доходах 

Колядич Олександр Іванович, к.е.н., доцент кафедри історії та 

теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

Вплив технічного прогресу на проблему зайнятості у суспільстві: погляд 

К. Маркса 

Лопух Ксенія Володимирівна, к.е.н., старший викладач кафедри 

історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана 

 

Критичний аналіз марксизму у працях О. Д. Білімовича 

Опанасенко Володимир Михайлович, к.е.н., доцент кафедри історії 

та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

Полюсевич Юлія Геннадіївна, к.е.н., старший викладач кафедри 

історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Проблеми розвитку економічної системи у працях К. Маркса та 

представників неокласичного напряму економічної думки 

Шевченко Олена Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії, здобувач 

кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Проблеми творчої діяльності у творах К. Маркса: погляд через призму 

сучасної економіки 

Патлатой Олександр Євгенович, к.е.н., старший викладач 

кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського 

національного економічного університету 

 

Суперечності Марксового підходу до інтелектуалізації основного капіталу 

Порохняк Надія Валеріївна, викладач кафедри економічної теорії 

Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва 



Вклад Карла Маркса в развитие экономической теории 

Задорожнюк Наталія Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри 

економічних систем та управління інноваційним розвитком Одеського 

національного політехнічного університету 

Власенко Олена Владиславівна, старший викладач кафедри 

економічних систем та управління інноваційним розвитком Одеського 

національного політехнічного університету 

 

Основні досягнення та помилки економічної теорії К. Маркса 

Зубко Тетяна Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та 

фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного 

університету 

 

Війна як спосіб розв’язання антагоністичних суперечностей: погляд 

К. Маркса» 

Логінов Микола Михайлович, к.і.н., доцент кафедри історії та 

теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

Місце та роль держави у структурі марксизму і класичної політичної 

економії 

Волкова Олена Михайлівна, к.е.н., старший викладач кафедри 

історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

До питання про класичну та марксистську політичну економію 

Артеменко Олександр Андрійович, старший викладач кафедри 

загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного 

економічного університету 

 

Категоріально-понятійна систематизація як спосіб реалізації принципу 

системності і Марксова наукова спадщина» 

Погорєлов Сергій Борисович, старший викладач кафедри історії та 

теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

К. Маркс та Ф. Енгельс в етнокультурологічних контекстах викликів та 

ризиків початку ХХI ст. 

Єрмоленко Валентин Адамович, к.е.н., доцент 

 

 

Підведення підсумків Круглого столу 

 
 


