
 

До 90-річчя від дня народження 

Корнійчук  Людмили  Яківни  
(10.11.1924 – 01.07.2014)  



Корнійчук  

Людмила Яківна 
 доктор економічних   наук,    

професор, викладач 

  КНЕУ з 1962 р.,  

завідувач кафедри політекономії 

з 1979 по 1988 рр. 

    Людмила Яківна Корнійчук – відома 
українська дослідниця, визнаний фахівець в 
галузі економічної теорії  та   історії   
економічної  думки. 
     Народилася Л. Я. Корнійчук 10 листопада 
1924 р. у м. Харкові в родині службовця. 1944 
року стала студенткою економічного 
факультету Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка, який 
закінчила з відзнакою у 1949 р. Потім була 
аспірантура в Інституті економіки АН УРСР, 
успішний захист кандидатської дисертації 
(1953) з питань колективізації сільського 
господарства.  
     Із 1962 р. наукова та педагогічна 
діяльність Л. Я. Корнійчук тісно пов’язана з 
Київським інститутом народного 
господарства (нині – ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»).  



 

Друковані праці  

Корнійчук 
Людмили Яківни 



  

 

         Професор Л. Я. Корнійчук – автор майже 100 друкованих праць, 
присвячених актуальним проблемам економічної теорії та історії 
економічної думки. Вона є автором одного з перших навчальних 
посібників, виданих в незалежній Україні, – «Історія економічної думки 
України» (1993), редактором  підручника «Історія економічних учень» 

(1999).  За її участю було підготовлено  та опубліковано підручник «Історія 
економічних учень» (2001) та навчально-методичний посібник для 
самостійного вивчення дисципліни «Історія економічних учень» (2002).  



 

       Науковим працям  Л. Я. Корнійчук притаманні глибина і 
скрупульозність аналізу, логіка викладу матеріалу та обґрунтованість 
висновків, відданість справі розвитку історико-економічної науки.  



 
З персональної колекції  

Корнійчук  
Людмили Яківни 



 

       Навесні 2014 року доктор економічних наук, професор Людмила 
Яківна Корнійчук передала значну частину особистої бібліотеки, що 
складається з книг переважно економічного спрямування, в дар 
бібліотеці КНЕУ. 
       Це перша персональна колекція у фонді бібліотеки університету.  



 

     В колекції є цінні раритетні видання. 





     Частина колекції містить книги з автографами авторів, видавців, 
дарувальників та словами глибокої поваги і вдячності Людмилі Яківні 
Корнійчук. 





 



        Книги з персональної колекції  Л. Я. Корнійчук стануть у нагоді 
науковцям, аспірантам, студентам та всім, хто цікавиться  історією 
економічної думки. 


