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Засідання Економічної комісії в межах XXXI наукової сесії НТШ, 

присвячене 170-річчю з дня народження видатного українського 

економіста-новатора доктора Сергія Подолинського  

 

 
 

5 березня 2020 року у головному корпусі ЛТЕУ відбулось засідання 

Економічної комісії в межах XXXI наукової березневої («шевченківської») 

сесії Наукового товариства ім. Шевченка в Україні. 

Цьогоріч цей науковий захід був присвячений 170-річчю з дня 

народження видатного українського економіста-новатора, засновника наукової 

школи фізичної економії доктора Сергія Подолинського. У засіданні взяли 

участь члени Економічної комісії НТШ, представники професорсько-

викладацького складу, аспіранти та студенти ЛТЕУ, а також гості з інших 

навчальних закладів та наукових установ.  

Засідання розпочав заступник голови Наукового товариства ім. Шевченка 

в Україні професор Олег Шаблій, який наголосив, що науковий захід 

присвячено пам’яті непересічного українського вченого, який, випереджаючи 

свій час, здійснив визначний внесок у світову економічну науку. Голова 

Економічної комісії, ректор ЛТЕУ професор Петро Куцик виголосив доповідь 

на тему «Принципи фізичної економії Подолинського-Руденка і цивілізаційна 

еколого-економічна перспектива», у якій окреслив життєвий шлях Сергія 

Подолинського, його світогляд і вчення про енергетичну економіку і 
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соціоетногігієну. Доповідач наголосив, що постать Сергія Подолинського 

намагалася присвоїти собі російська наука, хоча вчений завжди вважав себе 

українцем. Його висновки про необхідність збільшення енергетичного бюджету 

Землі і кожної людини є надзвичайно актуальні для України, оскільки їх 

втілення дозволить зменшити нерівність у суспільстві і досягнути економічного 

відродження нашої держави.     

Професор Богдан Шевчик у своїй доповіді розкрив перспективи 

становлення моделі економіки майбутнього в Україні на засадах ідей Сергія 

Подолинського. Особливий акцент було зроблено на революційній концепції 

енергії прогресу, необхідності втілення еколого-економічної моделі розвитку 

економіки України, що призведе до утвердження нового справедливого 

економічного устрою.  

Дійсний член НТШ, проректор ЛТЕУ, професор Степан Гелей у своїй 

промові наголосив на важливості вивчення історії економічного розвитку 

нашого краю і ознайомив присутніх із своїм дослідженням «Економіка Львова у 

другій половині XVII ст.». Також на засіданні свої дослідження на актуальні 

економічні теми презентували вчені університету: Христина Кузьма («Облікова 

політика підприємств кооперації і торгівлі»), Олена Перепьолкіна («Вплив 

монетарної політики на розміщення заощаджень домогосподарств України»), 

Ірина Чуй («Фіскальна результативність доходно-прибуткових податків»), 

Сергій Семів («Концептуальні засади та сучасні принципи розвитку 

кооперативного сектора економіки»).  

Завершилось засідання презентацією монографії Богдана Шевчика 

«Вплив соціокультурної сфери національної економіки на економічний 

розвиток: теоретико-методологічні основи» (Львів, 2019 рік). Автор зачитав для 

присутніх свої вірші, у яких у поетичній формі узагальнив економічне вчення 

Сергія Подолинськогою і його непересічні світоглядні ідеї. 

У завершальному слові голова Економічної комісії професор Петро Куцик 

наголосив на необхідності подальшої популяризації ідей Сергія Подолинського 

у наукових публікаціях і закликав присутніх поширювати ідеї українського 

вченого у навчальному процесі.  
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Фотозвіт із заходу: 
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