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НА ГРЕБНІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ, НАУКОВОЇ 

ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
 

До 100-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
1 березня 2021 р. виповнилося 100 років сла- 

ветному Луганському національному університету 
імені Тараса Шевченка, співзасновнику наукового 
фахового журналу «Економічний вісник Донбасу». 
Історія університету створюється історією його ви-
значальних структурних підрозділів: тими вченими, 
які присвятили себе нелегкій долі освітянина та їх 
учнями, котрі втілили прагнення й працю виклада-
чів у життя в ім’я свого добробуту та добробуту Ук-
раїни. 

Це повною мірою є притаманним кафедрі еко-
номіки, маркетингу та підприємництва ЛНУ. 

Витоки кафедри заклала одна з найстаріших ка-
федр не тільки сучасного ДЗ «Луганський націона-
льний університет імені Тараса Шевченка», а й за-
кладів вищої освіти південного сходу України – ка-
федра політичної економії. Багато десятиліть: ще з 
тридцятих років, вона успішно провадить загально-
університетську освітню і наукову діяльність; стала 
основою для створення кількох структурних підроз-
ділів, зокрема – і базою заснування в ЛНУ Інституту 
економіки та бізнесу. 

Славетну історію кафедри уособлюють відомі 
науковці, новатори-педагоги, патріоти країни. У  
різні часи на різних структурних підрозділах уні- 
верситету плідно працювали викладачі кафедри  
А. А. Петросян, А. Ф. Золотов, Л. С. Бацманова,  
А. В. Путінцев, Л. М. Матросова, Н. М. Чеботарьова, 
М. М. Скоробогатов та інші. 

Легендою світової економічної науки є  
В. А. Бадер, який багато років очолював кафедру.  

Історія науки знає лише два-три ім’я – дві-три 
постаті, які на кілька десятиліть випередили життя у 
передбаченні та науковому доведенні переходу від 
одержавленої адміністративно-командної соціаліс-
тичної економіки до економіки ринкового типу (зго-
дом такий підхід у науці отримав назву «теорія рин-
кового соціалізму»).  

Перший з представників теорії ринкового соці-
алізму (за терміном видання головної праці) –  
один з лідерів Празької весни, Віце-прем’єр Чехо 
словацької соціалістичної республіки (1968 р.) та 
Економічний радник Президента Вацлава Гавела 
 

 
Василь Антонович Бадер 
 

Ота Шик. Другий – В. А. Бадер. При цьому маємо 
усвідомлювати: йому, навіть за умов «відлиги шіст-
десятих», приходилося набагато вишуканіше дово-
дити свою справжню позицію вченого і дійсно гро-
мадянина (фахівці до О. Шика та В. А. Бадера дода-
ють ще Ден Сяо Піна, але той до подібних висновків 
дійшов лише наприкінці вісімдесятих). 

Кращі університети США (Єльський, Калі- 
форнійський тощо) з гордістю відмічають про на- 
явність у своїх бібліотечних фондах головної науко-
вої праці В. А. Бадера «Социалистический продукт» 
[1].  

У 2004 р. кафедра стала причетною до ще однієї 
якісно-нової прогресивної зміни не тільки в органі-
зації та провадженні наукової діяльності, а й її інте-
грації в освітній вітчизняний процес: на базі ка- 
федри було засновано Філіал Інституту економіки 
промисловості Національної академії наук Укра- 
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їни – одного з провідних економічних дослідниць-
ких центрів України.  

ІЕП НАН України та ЛНУ у 2004 р. заснували 
науковий журнал «Економічний вісник Донбасу» 
(імпакт-індекс Copernicus), який Міністерством 
освіти і науки України включено до категорії «Б»; 
викладачі кафедри є не тільки його постійними ав-
торами, а й членами редакційної колегії, відпові- 
дальним секретарем і заступником головного редак-
тора журналу. 

Приклади такого поєднання академічної до- 
слідницької та освітянської науки залишаються по-
одинокими, хоча й отримали схвалення не тільки в 
Україні. 

Внаслідок війни на Донбасі ЛНУ імені Тараса 
Шевченка, у тому числі й Навчально-науковий Ін-
ститут економіки та бізнесу, було евакуйовано до 
Старобільську. У 2015 р. на основі об’єднання двох 
структурних підрозділів Інституту: кафедри еконо-
мічної теорії та прикладної статистики і кафедри  
маркетингу було утворено кафедру економічної  
теорії, маркетингу та підприємництва. На підґрунті 
аналізу сучасних і передбачуваних світових трендів 
розвитку освітньої сфери й усвідомлення потреб 
економіки регіону і країни, а також наявного профе-
сорсько-викладацького складу, викладачами ка- 
федри ініційовано її трансформацію в кафедру еко-
номіки, маркетингу та підприємництва (таку пропо-
зицію було схвалено й підтримано ректоратом і Вче-
ною радою університету). 

Місію кафедри було визначено таким чином – 
підготовка гармонійно розвинених фахівців у галу-
зях економіки та маркетингу, які органічно поєдну-
ють фундаментальну освіту й практичні уміння со-
ціально-орієнтованого підприємництва, є затребува-
ними, мобільними і конкурентоспроможними спеці-
алістами на регіональному, загальнодержавному та 
міжнародному ринках. Кафедра здійснює освітню 
діяльність за двома спеціальностями: «Економіка» 
та «Маркетинг». У 2015 р. кафедрою реалізовано  
кадрове та організаційно-методичне забезпечення 
відкриття в ЛНУ аспірантури за спеціальностями 
«Економіка» та «Менеджмент». Навчальний процес 
провадить колектив науково-педагогічних праців-
ників, який вдало поєднує високий викладацький рі-
вень і багаторічний досвід фахової практичної дія-
льності з постійною імплементацією у вітчизняний 
освітній процес кращих європейських практик. У 
сучасних умовах основними проблемами наукових 
пошуків викладачів, аспірантів, магістрантів і сту- 
дентів кафедри є такі. 

1. Організаційно-економічне та інституціональне
забезпечення реінтеграції тимчасово непідконт- 
рольних територій Луганської та Донецької областей 
у національний господарський комплекс України. 

3. Формування економічних, інвестиційних,
маркетингових й управлінських механізмів конку- 
рентоспроможності об’єднаних територіальних гро- 

мад як основи реформування місцевого самовряду-
вання і децентралізації влади та фінансів в Україні. 

3. Оптимізація механізмів гармонізації націо-
нальної ділової культури України як складова ви-
ходу вітчизняних підприємств на європейські та сві-
тові ринки й реалізації євроінтеграційного курсу 
країни. 

З самого початку заснування кафедра взяла 
курс на активне провадження міжнародної діяльно-
сті, при чому – за кількома напрямами. Метою такої 
діяльності було визначено інтеграцію в європей- 
ський освітній і науковий простір. 

У 2015 р. провідна міжнародна благодійна ор-
ганізація Mercy Corps (США) на конкурсній основі 
обрала кафедру базою консультаційно-методичного 
та медійного супроводу реалізації на підконтроль-
них територіях Луганської та Донецької областей 
Програми «Самозайнятість» з підтримки малого та 
середнього бізнесу; діяльність кафедри сприяла 
створенню за цією програмою Mercy Corps близько 
300 нових робочих місць. Коштами Mercy Corps 
профінансовано науково-практичне видання, роз- 
роблене викладачами кафедри, яке надавалося не 
тільки бенефіціарам Програми під час бізнес-трені-
нгів, а й студентам при вивченні навчальних дисци-
плін [2]. Науково-практичне узагальнення діяльно-
сті Mercy Corps стало підґрунтям розробки «Плану 
Маршала» для Донбасу» [3], який було схвалено Ін-
ститутом Кеннана (США) та Асоціацією зовнішньої 
політики України. Окрім цього, розроблено відпо- 
відну супровідну медійно-рекламну продукцію 
(вона була також використана Римсько-католиць-
кою церквою у країнах Європейського Союзу з ме-
тою зібрання коштів для мешканців Луганської та 
Донецької областей). Протягом 2016-2020 рр. на ос-
нові створеного на базі кафедри комунікаційно-кон-
сультаційного центру та Громадської організації 
«Ресурс. Допомога. Розвиток» здійснювалася реалі-
зація програм з підтримки малого бізнесу таких між-
народних благодійних організацій: NRC (Норвегія), 
FHI-360 та «DAI Global LLC» (США), «Word Jewish 
Relief» (Ізраїль). 

Ще один напрям міжнародної співпраці ка- 
федри – проведення спільної освітньої та дослід- 
ницької діяльності з провідними зарубіжними уні-
верситетами. Зокрема, спільно з кафедрою менедж-
менту Лодзінського університету (Республіка 
Польща) у 2016 р. було засновано Центр науково-
дослідного співробітництва Польща – Україна: 
єдина подібного роду установа для країн Централь-
ної та Східної Європи. До керівних органів Центру 
входять провідні вчені, політики та дипломати 
країн-засновників і викладачі кафедри.  

За цим напрямом проведено кілька міжнарод-
них науково-практичних конференцій і семінарів у 
Польщі та Україні, здійснюється спільна освітня, на-
укова та видавнича діяльність [4-6].  

Показовою є практика запрошення викладачів 
кафедри до безпосереднього провадження освіт- 
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В. А. Чеботарьов та Є. В. Чеботарьов – експерти-консультанти міжнародних благодійних оргаа-

нізацій Mercy Corps (США) та «Word Jewish Relief» (Ізраїль): пасіка О. І. Кириллова (с. Співаківка Но-
воайдарського району, 2020 р.) – переселенця з Луганська, який відновив забуту давню родинну справу  
і став засновником відомого в Україні кооперативу «Медова родина» 

 

 
Аспірант М. В. Суворов; доцент Є. В. Чеботарьов; завідувач кафедри В. А. Чеботарьов; директор 

філіалу ІЕП при ЛНУ, Перший Віцепрезидент Академії економічних наук України В. І. Ляшенко; аспірант 
кафедри В. Б. Цеханович: візит до Почесного консульства України у м. Лодзь (Республіка Польща) після 
успішного проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Лодзінського університету та 
ЛНУ імені Тараса Шевченка (2018 р.) 

 
нього процесу факультету менеджменту Лодзін-
ського університету (2016-2020 рр. – Visiting 
Professor (Запрошений професор) Лодзінського уні-
верситету).  

У 2019 р. Міністерством освіти і науки України 
та Національною агенцією академічних обмінів 

Польщі проєкт «Національні ділові культури 
Польщі та України: удосконалення науково-прак- 
тичних основ співпраці на європейських і світових 
ринках» було обрано єдиним у галузі соціально- 
гуманітарних наук для фінансування коштами дер- 
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жавного бюджету на 2020-2021 рр. (із загальних 
п’ятнадцяти проєктів за всіма галузями знань). 

Викладачі кафедри є співзасновниками дослід-
жень за кількома великими напрямами у науці, ма-
ють п’ять авторських свідоцтв на державну реєстра-
цію об’єктів права інтелектуальної власності в га-
лузі філософії, економіки та маркетингу, у тому чи-
слі – з зарубіжними партнерами. Їхні наукові роз- 
робки прийнято до практичного впровадження Лу-
ганською та Донецькою державними обласними ад- 
міністраціями, п’ятьма міністерствами, трьома комі-
тетами Верховної Ради України, Торгово-промисло-
вою палатою України, провідними міжнародними 
благодійними організаціями та підприємницькими 
структурами України і Польщі. 

Три викладачі кафедри є членами Міжвідомчої 
робочої групи Міністерства з питань реінтеграції 
окупованих територій України, їхні пропозиції 
щодо розробки Стратегії соціально-економічного 
відновлення Донбасу прийнято й використовується 
Міністерством ТОТ України. 

Високий рівень освітнього процесу кафедри 
економіки, маркетингу та підприємництва ЛНУ на 
основі синтезу кращих вітчизняних і європейських 
практик схвалено у високій оцінці й акредитації 
освітньої програми спеціальності 051 «Економіка» 
першого (бакалаврського) рівня Національним  
агентством із забезпечення якості освіти України.  
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Чеботарьов В. А. На гребні економічної освіт-
ньої, наукової та виховної роботи 

Статтю присвячено 100 річчю одного зі старіших 
закладів вищої освіти південного сходу України – Лу-
ганського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Широко відомі в Україні та за її межами до-
сягнення і внесок ЛНУ імені Тараса Шевченка у сфе-
рах педагогіки, історії, географії, філології та лінгвіс-
тики, фізики і математики, олімпійського спорту. На 
рівні кращих досягнень є також здобутки ЛНУ у галузі 
економічної науки, що показано на прикладі сучасної 
кафедри економіки, маркетингу та підприємництва. 
Автор робить спробу встановлення історичної спра- 
ведливості в історії світової економічної науки: дове-
дення неперевершеного значення розробок колиш-
нього завідувача кафедри Василя Антоновича Бадера. 
Він наприкінці шістдесятих років минулого сторіччя 
паралельно зі всесвітньо відомим Ота Шиком у кон-
тексті теорії «ринкового соціалізму» обґрунтовував 
приреченість і розпад соціалістичної системи господа-
рювання та її трансформацію до ринкової економіки 
(набагато пізніше і за інших економічних та соціально-
політичних умов до аналогічних поглядів дійшов  
батько політики «відкритих дверей» у Китаї Ден Сяо 
Пін). На початку двохтисячних років на базі кафедри 
вперше в Україні та країнах Центральної та Східної 
Європи запроваджено процес організаційно-економіч-
ного поєднання науково-дослідної та освітньої діяль-
ності – створення Філіалу Інституту економіки про- 
мисловості Національної академії наук України при 
ЛНУ імені Тараса Шевченка. З початком війни на Дон-
басі кафедра стала першою і єдиною в Україні, на базі 
якої було створено комунікаційно-консультаційний 
центр з супроводу грантової політики провідних між-
народних благодійних організацій у Луганській та До-
нецькій областях. На кафедрі опрацьовано одну з пер- 



НАШІ ЮВІЛЯРИ 

237 
Економічний вісник Донбасу № 1(63), 2021 

ших в Україні концепцію «Плану Маршала» для Дон-
басу». Унікальним є досвід запрошення науковців ка-
федри для викладання в Польщі фахових дисциплін 
студентам країн Європейського Союзу, Азії та Африки 
за Програмою ERASMUS+. Інноваційними є практики 
з участі у найпрестижніших європейських науково-
практичних та дослідницьких проєктах, заохочення на 
постійній основі до освітнього процесу провідних фа-
хівців-підприємців, викладання англійською мовою 
дисциплін вільного вибору та співпраця з органами 
державної влади. 

Ключові слова: Луганський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, 100-річчя, кафедра еко-
номіки, маркетингу та підприємництва, Василь Анто-
нович Бадер, європейський освітній та науковий про- 
стір. 

 

Chebotarov V. At the Core of Economic Educa-
tional, Scientific and Pedagogical Elaboration 

The article is dedicated to the 100th anniversary of 
one of the oldest institutions of higher education in the 
south-eastern Ukraine – Luhansk Taras Shevchenko Na-
tional University. The achievements and contribution of 
LNU in the fields of pedagogy, history, geography, philo- 
logy and linguistics, physics and mathematics, and Olym-
pic sports are widely known in Ukraine and abroad. At the 
level of the best achievements there are also achievements 
of Luhansk Taras Shevchenko National University in the 
field of economic science, which is shown by the example 
of the modern department of economics, marketing and en-
trepreneurship. The author makes an attempt to establish 
historical justice in the history of world economics: to 
prove the unsurpassed importance of the developments of 
the former head of the department Vasily Antonovich Ba-
der. In the late 1960 s, in parallel with the world-famous 
Ota Šik, in the context of the theory of "market socialism" 
he substantiated the doom and disintegration of the so- 
cialist economic system and its transformation into a mar-
ket economy (much later, under other economic and socio-
political conditions, Deng Xiaoping, the father of the 
"Opening of China", came to similar views). At the begin-
ning of the 2000s, for the first time in Ukraine and Central 
and Eastern Europe, the department introduced a process 
of organizational and economic combination of research 
and educational activities – the establishment of a branch 
of the Institute of Industrial Economics of the National 
Academy of Sciences of Ukraine at the Luhansk Taras 
Shevchenko National University. With the beginning of 
the war in Donbass, the department became the first and 
only in Ukraine, on the basis of which was established a 
communication and consulting support center for leading 
international charitable organizations in Luhansk and Do-
netsk regions. The department has developed one of the 
first in Ukraine concepts of "Marshall Plan" for the Revival 
of the Donbas". The academic mobility experience of the 
department gained via the Visiting Professor program in 
teaching professional disciplines in Poland to students 
from the European Union, Asia and Africa under the 
ERASMUS+ Program is unique. Innovative are the prac-
tices of participation in the most prestigious European  
scientific and practical research projects, encouragement 
on a regular basis to the domestic educational process of 
leading entrepreneurs, teaching disciplines of free choice 
in English and cooperation with public authorities. 

Keywords: Luhansk Taras Shevchenko National Uni-
versity, 100th anniversary, Department of Economic  
Theory, Marketing and Entrepreneurship, Vasil Antono-
vich Bader, European educational and scientific space. 

 

Чеботарёв В. А. На гребне экономической об-
разовательной, научной и воспитательной работы 

Статья посвящена 100-летию одного из старей-
ших высших учебных заведений юго-востока Укра-
ины – Луганского национального университета имени 
Тараса Шевченко. Широко известны в Украине и за ее 
пределами достижения и вклад ЛНУ имени Тараса 
Шевченко в области педагогики, истории, географии, 
филологии и лингвистики, физики и математики, 
олимпийского спорта. На уровне лучших также дости-
жения ЛНУ в области экономической науки, что пока-
зано на примере современной кафедры экономики, 
маркетинга и предпринимательства. Автор делает по-
пытку восстановления исторической справедливости в 
истории мировой экономической науки: подтвержде-
ние непревзойденного значения разработок бывшего 
заведующего кафедрой Василия Антоновича Бадера. 
Он в конце шестидесятых годов прошлого столетия па-
раллельно с всемирно известным Ота Шиком в кон- 
тексте теории «рыночного социализма» обосновывал 
обреченность и распад социалистической системы хо-
зяйствования и ее трансформацию к рыночной эконо-
мике (гораздо позже и в других экономических и соци-
ально-политических условиях к аналогичным взгля-
дам пришел отец политики «открытых дверей» в Китае 
Дэн Сяо Пин). В начале двухтысячных годов на базе 
кафедры в Украине и странах Центральной и Восточ-
ной Европы основан процесс организационно-эконо-
мического единения научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности – создание филиала Ин-
ститута экономики промышленности Национальной 
академии наук Украины при ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко. С началом войны в Донбассе кафедра стала пер-
вой и единственной в Украине, на базе которой был  
создан коммуникационно-консультационный центр по 
сопровождению грантовой политики ведущих между-
народных благотворительных организаций в Луган-
ской и Донецкой областях. На кафедре разработана  
одна из первых в Украине концепция «Плана Мар-
шала» для Донбасса». Уникальным является опыт при-
глашения ученых кафедры для преподавания в Польше 
профессиональных дисциплин студентам стран Евро-
пейского Союза, Азии и Африки по Программе 
ERASMUS+. Инновационными являются практики по 
участию в самых престижных европейских научно-
практических и исследовательских проектах, привле-
чение на постоянной основе к образовательному про-
цессу ведущих специалистов-предпринимателей, пре-
подавание на английском языке дисциплин свободного 
выбора и сотрудничество с органами государственной 
власти. 

Ключевые слова: Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко, 100-летие, кафедра 
экономики, маркетинга и предпринимательства, Васи-
лий Антонович Бадер, европейское образовательное и 
научное пространство.  
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