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КОМЕРЦІЙНОМУ ІНСТИТУТІ (ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТ.) 

 

Соціально-економічні дисципліни в системі підготовки фахівців, а 

особливо економічних спеціальностей – це вироблення системи чіткої уяви про 

наукові закономірності розвитку соціально-економічних процесів, особливості 

ринкових відносин, цілеспрямоване, структуроване формування у майбутніх 

фахівців економічних знань, високої організованості та ініціативності. Їх 

викладання готує майбутніх випускників до високопрофесійної праці, 

розуміння соціально-економічних протиріч, звички практичного використання 

економічних знань в реальному житті. 

Приклад такої підготовки фахівців був започаткований у Київському 

комерційному інституті (в перші десятиріччя ХХ ст.), а М. В. Довнар-

Запольський, як перший його ректор, став утіленням перебудови вищої 

економічної освіти. Саме поєднання фундаментальної економічної освіти з 

практичною спрямованістю дало змогу започаткувати нову організацію 

навчального процесу у вищій школі. 

Розуміючи необхідність викладання дисциплін соціально-економічного 

спрямування в системі вищої освіти, М. В. Довнар-Запольський зібрав навколо 

себе кваліфікованих фахівців, які забезпечили ґрунтовне викладання дисциплін 

фундаментального циклу: «Політичної економії», «Історії економічних вчень», 

«Історії народного господарства» (М. В. Довнар-Запольський, Є. Є. Слуцький), 
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а також: «Демографії» (К. Г. Воблий), «Статистики» (О. О. Русов), «Російського 

державного права» (М.В. Довнар-Запольський) та інших.  

Важливість поєднання теоретичної і практичної складових у підготовці 

економістів ніколи не втрачала актуальності та залишається визначальним 

напрямом розвитку і сьогодні. 

Розвиваючи економічне мислення фахівця, викладачі інституту, 

насамперед, розвивали уміння приймати раціональні рішення, тобто діяти в 

ситуації вибору, усвідомлюючи власну відповідальність за нього. Дисципліни, 

які викладались, давали змогу оволодіти вмінням визначати мету своїх дій, 

оцінювати виявлені альтернативи, вибирати й оцінювати результат своїх 

пріоритетів. 

Київський комерційний інститут надавав знання з предметів комерційних 

та економічних наук, знання з яких використовувались у торговельно-

промисловій, фінансово-технічній та сфері державного управління. 

Виходячи з поставлених завдань та мети, навчальні дисципліни 

поділялись на два напрями: економічний та комерційно-технічний, кожен з 

яких мав власні підвідділи. Відповідно до напряму освіти майбутній фахівець 

вивчав наступні дисципліни (науки): економічні, юридичні, комерційні, 

технологічні, фізико-математичні, а також: товарознавство, історію, філософію, 

педагогіку та прикладні науки, включаючи іноземні мови. 

Як бачимо, формування фахівців у першій чверті ХХ ст. базувалось на 

поєднанні трьох складових: знань в галузях економічної, юридичної та 

комерційно-технологічної науки.  

Завдяки такому поєднанню дисциплін інститут підлаштовувався до 

потреб суспільства та законів господарської діяльності, перетворившись на 

багатопрофільний заклад вищої освіти, який готував фахівців, окрім суто 

фінансово-економічного профілю, ще спеціалістів з 12 різних напрямків 

підготовки. Так було сформовано п’ять факультетів різного спрямування: 

економіки промисловості, економіки сільського господарства, фінансово-

економічний, обліково-економічний та економіко-статистичний. 
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Формуючи різнобічний світогляд фахівця, посилюючи наукову складову 

в навчальному процесі та осмислення взаємодій і відносин в економічній 

дійсності, формується новий підхід до навчання, поглиблення змісту та 

вдосконалення організації навчального процесу. 

Такий складний шлях від Київського комерційного інституту до статусу 

Національного економічного університету свідчить про поступове становлення 

вищої економічної освіти та забезпечення господарства висококваліфікованими 

кадрами – економістами. Це важливе народногосподарське завдання 

університет успішно вирішує і сьогодні. Розширення економічних 

спеціальностей, що стало рушійною силою для інтенсифікації наукової роботи і 

формування наукових шкіл економічного профілю, забезпечило поєднання 

навчального і наукового процесів, що дало змогу сьогодні сформувати 

потужний науковий потенціал університету. 
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