
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

Горкіна Лариса Павлівна, 
доктор економічних наук, 

академік Академії економічних  
наук України, професор,  

Лауреат премії імені   
М.І. Туган-Барановського НАН України, 
визнана фахівчиня у галузі методології  

історії економічних вчень та історії  
економічної думки України 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 

ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ» 

  
 

 

 
 

 
      

 

 

 

 

Монографія 
 

 

 
 

 
 

 

Київ – 2021 



  

УДК 330.8 Туган-Барановський 

         Г 69 
 

Рецензенти:  

Гриценко А.А., чл.-кор. НАН України, д-р екон. наук, проф. (ДУ 

«Ін-т екон. та прогнозув. НАН України» – Київ);   

Артьомова Т.І., д-р екон. наук (ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 

України» – Київ);   

Шубравська О.В., д-р екон. наук (ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 

України» – Київ) 
 

Затверджено до друку Постановою Вченої ради 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

від 4 лютого 2021 р. № 9 
 

Горкіна Л.П.  

 

Г69 

На перехресті парадигм: М.І. Туган-Барановський в 

історії економічної думки / Лариса Павлівна Горкіна ; НАН 

України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Елек-

трон. ресурс. – К., 2021. – 574 с. – Режим доступу : 

http://ief.org.ua/docs/mg/336.pdf 
 

ISBN 978-966-02-9559-9 (електронне видання) 
  

Монографія висвітлює життя, наукову і громадсько-політичну діяль-

ність відомого у світі українського вченого Михайла Івановича Туган-

Барановського (1865–1919). Подана коротка ретроспектива світової і віт-

чизняної наукової економічної думки у XIX столітті та розкрито внесок 

вченого в її подальший розвиток. Основна увага приділена внеску 

М.І. Туган-Барановського в історію економічних вчень, мікро- та макрое-

кономіку, історію та теорію кооперації і соціалізму.  

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів 

освіти, всіх, хто цікавиться історією економічної культури України та її 

представниками. 

 

УДК 330.8 Туган-Барановський 

 
 

 

ISBN 978-966-02-9559-9 

(електронне видання) 

© Л.П. Горкіна, 2021 

© Національна академія наук України, 2021 

© ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України», 2021 

 



ЗМІСТ 
 

- 3 - 

 

 

 
  

Вступне слово до читача (В. Небрат) …………………. 5 
  

 

ЧАСТИНА I. Між лібералізмом та соціалізмом:  

формування політекономічної концепції  

М. Туган-Барановського …………………………….. 

 

 

 

10 
 

1. Біля витоків: політична економія у XIX столітті … 11 

1.1. З історії розвитку економічної теорії на Заході …. 11 

1.2.  Становлення політичної економії в Російській 

імперії …………………………………………………... 

 

29 

1.3. Політична економія в Україні у другій половині 

XIX ст. …………………………………………………... 

 

55 
 

2. Сторінки життя та наукового пошуку  

М. Туган-Барановського …………………………….. 
 

86 

2.1. На рубежі XIX і XX століть: шлях до  

всесвітнього визнання …………………………………. 

 

86 

2.2. XX століття: наукові звершення та відкриті  

питання …………………………………………………. 

 

119 
 

3. Дослідження з історії економічної теорії …………… 152 

3.1. Погляд на становлення політичної економії як 

науки ……………………………………………………. 

 

152 

3.2. Концепція еволюції класичної школи …………… 188 
 

4. Вклад М. Туган-Барановського в мікро- та  

макроекономіку ………………………………………. 
 

223 

4.1. Визначний крок до неокласичної парадигми:  

інтерпретація ідей Австрійської школи ……………… 

 

223 

4.2. Започаткування макроекономічного аналізу:  

теорія ділових циклів М. Туган-Барановського ……... 

 

249 
 

5. М. Туган-Барановський як історик і теоретик  

соціалізму та кооперації ……………………………... 
 

280 
  

Джерела та література …………………………………... 326 



На перехресті парадигм: 

М.І. Туган-Барановський в історії економічної думки 

 - 4 - 

 

 

ЧАСТИНА II.  М. Туган-Барановський в історії  

еволюції методології політекономічних досліджень 

та їх нормативного аспекту …………………………. 

 

 

 

 

346 
  

1. Великий попередник: нормативний аспект  

політекономічної концепції М. Бунге в його 

науково-практичному значенні ……………………..  

 

 

347 
  

2. Роль М. Зібера в еволюції наукової економічної  

думки в Україні та Росії ……………………………... 

 

386 
  

3. Від ідеї неокласичного синтезу до ідеї ефективного 

соціалістичного планування: парадокс теорії  

цінності М. Туган-Барановського ………………….. 

 

 

413 

3.1. Теорії цінності (ціни) з огляду проблеми  

економічної ефективності ……………………………... 

 

414 

3.2. Теорія цінності М. Туган-Барановського в  

аспекті неокласичної  теорії …………………………... 

 

422 

3.3. Концепція соціалістичного планування М. Туган-

Барановського у контексті його теорії цінності ……... 

 

447 
  

4. Теорія розподілу: від М. Бунге до  

М. Туган-Барановського …………………………….. 

 

466 
  

5. Ліберальна та соціалістична концепції кооперації  

в їх сучасному науково-практичному значенні …... 

 

494 
 

 

 

ДОДАТКИ ………………………………………………… 

 

 

537 
 

  
  

Гайдай Т. Теоретичний спадок вітчизняного  

економіста у загальносвітовому контексті ………... 

 

538 
  

Бібліографія праць Л.П. Горкіної ……………………... 556 

 

 

 



ВСТУПНЕ СЛОВО ДО ЧИТАЧА 

 
 

 - 5 - 

 
«…різні люди володіють різним 

ступенем соціального безсмертя… 
Соціально виживають вже одиниці, 
які як світлі точки горять різно-
барвними й різної сили вогнями на 
горизонтах минулого і яких ми під-
водимо під категорію видатних 
особистостей. Михайло Іванович 
повинен бути віднесений і буде від-
несений до ряду останніх» 

М. Кондратьєв 
 

 

 

 
 

Михайло Іванович 
Туган-Барановський
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«…Cучасна теорія вкрита  

рубцями учорашніх проблем, 
нині розв’язаних, учорашніх 
промахів, нині виправлених, і 
не може бути повністю опа-
нована, якщо не розглядати її 
як спадщину минулого»                                                                                                                                 

Марк  Блауг 

 
  Ця книга – остання велика робота доктора еконо-

мічних наук, професора, академіка Академії економіч-

них наук України, лауреата премії ім. М.І. Туган-

Барановського НАН України Л.П. Горкіної. Вона пра-

цювала над рукописом останні роки життя, готуючись 

зустріти 150-річний ювілей М.І. Туган-Барановського 

(1865–1915). Але – не судилося… 

Матеріали, зібрані в цій книзі – результати багато-

річних досліджень і роздумів над фактами життя, пери-

петіями долі, а головне – науковою спадщиною видат-

ного українського вченого-економіста М.І. Туган-

Барановського. Авторка подає власне бачення місця вче-

ного в світовій економічній науці, розкриваючи глибинні 

процеси руху наукової думки на тлі бурхливих подій по-

літичного, ідеологічного та соціального життя епохи. 

Тому постать М.І. Туган-Барановського як вченого-

новатора  постає у всій її багатовимірності, суперечливо-

сті і масштабності. Разом із тим, ідеї та науковий світо-

гляд М.І. Туган-Барановського представлені в контексті 

розвитку економічної думки в Україні. Постаті 

І. Вернадського, М. Бунге, А. Антоновича, М. Зібера, 

сув’язь їхніх шляхів пошуку закономірностей економіч-
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ного розвитку та рушіїв суспільного прогресу формують 

цільний культурно-інтелектуальний простір, який сприяв 

виникненню новаторських підходів до трактування зміс-

ту і перспективи економічних відносин. 

Ця розвідка, насамперед, про М.І. Туган-

Барановського – велета української економічної думки, 

який подолав обмеженість механістично-спрощеного 

трактування суспільних рушіїв та чинників, що визнача-

ють цінність, задають економічну циклічність, забезпе-

чують макроекономічну рівновагу та розподіл доходів. 

Але не лише про нього… – а й про майбутнє суспільство, 

і про вічно актуальні проблеми – розподіл і нерівність, 

конкуренцію і кооперацію, практичне значення економі-

чної теорії у вирішенні завдань господарського розвитку 

й народного добробуту. Методологічними домінантами 

цієї праці є розкриття змін, процесу, еволюції; увага до 

історико-культурного контексту, особливостей інтелек-

туального життя того часу; зіставлення концепцій, кате-

горій, шляхів пізнання, моделей діяльності. 

Загальна логіка монографії засвідчує глибокий ком-

плексний підхід авторки до різнорівневих процесів роз-

витку економічної думки в єдності її гносеологічної, ак-

сіологічної та онтологічної складових. Постать М.І. Ту-

ган-Барановського яскраво репрезентує діалектику нор-

мативної та позитивної економічної науки, взаємопере-

плетення особливого (національного) та загального (уні-

версального) в розвитку економічних досліджень. Ось 

чому звернення до історичної спадщини української еко-

номічної думки як невід’ємної частини світової науки, 

переосмислення відомого та відкриття невідомого зав-

жди актуальне.  
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Важливість видання цієї праці посилюється й тим, 

що впродовж останніх років, унаслідок вилучення курсу 

«Історія економічних вчень» як окремої складової підго-

товки фахівців економічного профілю, скорочення на-

вчальних годин, відведених на історико-економічний 

блок, відбулося загальне зниження кількості та якості на-

вчальних видань і наукових досліджень у галузі історії 

економічної думки, насамперед вітчизняної. Практично 

єдиним осередком, де ведуться такі дослідження, зали-

шається відділ економічної історії ДУ «Інститут еконо-

міки та прогнозування НАН України».  

Загалом ця монографія є суттєво доповненим варіан-

том книги Л.П. Горкіної «М.І. Туган-Барановський в 

економічній теорії та історії», що вийшла у 2001 р. неве-

ликим накладом, який швидко розійшовся. Порівняння 

та аналіз тексту монографії показав, що вона містить 

елементи наукової новизни, а саме: у частині І «Між лі-

бералізмом та соціалізмом: формування політекономіч-

ної концепції М. Туган-Барановського (розділ «Біля ви-

токів: політична економія у XIX столітті») розширено та 

поглиблено матеріали щодо історії розвитку економічної 

теорії на Заході, а також виокремлено характерні особли-

вості розвитку політекономії в Україні, що є важливим 

для формування інтелектуальної ідентичності на основі 

вивчення національної наукової спадщини. Переважна 

кількість розділів (1, 2, 5) частини ІІ «М. Туган-

Барановський в історії еволюції методології політеконо-

мічних досліджень та їх нормативного аспекту» є цілком 

оригінальними текстами високого наукового рівня, які 

раніше не публікувалися. Оскільки ця праця оприлюд-

нюється до 80-річчя Л.П. Горкіної і є гарною нагодою 

вшанувати пам’ять непересічної дослідниці, то в книгу 
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включено також повну бібліографію праць вченої. Адже 

її наукова творчість теж становить надбання української 

історико-економічної науки. 

За роки, що минули без Л.П. Горкіної, побачили світ 

нові публікації, присвячені М.І. Туган-Барановському
1
. 

Деякі положення вченого трактуються інакше, деякі – 

глибше. Нове покоління науковців береться до вивчення 

його спадщини, шукає відповіді на філософсько-

методологічні, теоретичні та практичні питання сучас-

ності. Тож ця книга, що містить розмисли та висновки  

досвідченої вченої, стане їм у нагоді. Не з усіма думками 

Л.П. Горкіної, аргументацією положень та висновками 

ми погоджуємося. Але залишаємо виклад в її редакції, на 

розсуд вдумливого, уважного і небайдужого читача, про 

якого мріє кожен автор … 

Вікторія Небрат 

                                                 
1 М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець 

(До 150-річчя від дня народження) : монографія / [В.М. Геєць, 

В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.] ; за ред. В.В. Небрат ; НАН 

України ; Ін-т екон. та прогнозув. Київ: Наукова думка, 2015; 

Єфименко Т.І., Леоненко П.М. Методологічний фундамент еко-

номічних поглядів М.І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від 

дня народження). Фінанси України. 2015. № 4. С. 7–33. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_4_3; Макаренко І.П. Ефект 

«раптових зупинок» у контексті творчої спадщини М.І. Туган-

Барановського. Історія народного господарства та економічної 

думки України. Київ, 2015. Вип. 48. С. 296–308. URL: 

http://ingedu.org.ua/docs/IN_2015_48_296.pdf; М.І. Туган-

Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 150-

річчя з дня народження М.І. Туган-Барановського (15–16 жовтня 

2015 р.) / відп. ред. О.І. Давидов. Харків: ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 2015.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_4_3
http://ingedu.org.ua/docs/IN_2015_48_296.pdf
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1. Біля витоків: політична економія 

у XIX столітті 
 

«Істина, яку отримуєш го-
товою як таку, що впала з неба, 
не знаючи ціною яких зусиль вона 
завойована, подібна золотій мо-
неті, що дісталася без праці – 
від неї немає ніякої користі» 
 

Шарль Жід, Шарль Ріст 
(«История экономических учений») 

 

 
 
 

1.1. З історії розвитку економічної теорії на Заході 

         
Формування політичної економії як науки. – Дві сис-

теми економічного аналізу в межах класичної школи. – 

Завершення класичної і формування неокласичної тради-

ції. – Марксизм. – Від Сімонда де Сісмонді до соціально-

го напряму Німецької історичної школи. – Пошуки кон-

сенсусу у політекономічній науці. 

 

Для того, щоб краще зрозуміти значення наукового 

доробку Михайла Івановича Тугана-Барановського, його 

місце в історії вітчизняної та світової економічної думки 

необхідно мати хоча б загальне уявлення про той соціа-

льно-політичний, національний, економічний, науковий 

ґрунт, на якому формувався світогляд вченого та його 

громадянська позиція. До цих аспектів проблеми ми в тій 

чи іншій мірі будемо звертатися у всіх розділах книги. 
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Перший же присвятимо саме науковому її аспекту. Опа-

нувати велике, в ряді випадків революційне, значення 

праць М. Тугана-Барановського з історії та теорії полі-

тичної економії допоможе коротка ретроспектива загаль-

ного стану цієї галузі наукового знання як напередодні 

того часу, коли вчений, на початку 90-х років ХІХ сто-

ліття, розпочав свою наукову діяльність, так і почасти 

впродовж неї. У висвітленні цієї ретроспективи будемо 

звертатися і до праць самого вченого з історії економіч-

ної думки.  

Як відомо, існуючі в сучасному світі системи регу-

льованої, соціально орієнтованої ринкової економіки 

складалися в процесі тривалого історичного становлення 

і розвитку. Науковим підґрунтям цього процесу слугува-

ла економічна теорія, яка відбивала і узагальнювала 

складну еволюцію ринкових відносин, практичним – сус-

пільний прогрес, що висував до економічної політики 

держав все більш складні та різноманітні вимоги переду-

сім соціального ґатунку. Щоб краще уявити цей склад-

ний процес, слід брати до уваги, що політична економія 

як наука починала формуватись як курс з питань еконо-

мічної політики держави або вчення про державне гос-

подарство. 

Саме в такому розумінні термін «політична еконо-

мія» був уведений в економічну літературу ще на почат-

ку XVII ст. А. Монкретьєном у «Трактаті політичної еко-

номії» (1615), в якому були викладені практичні поради 

щодо впровадження урядом протекціонізму з метою під-

тримки французької промисловості й торгівлі. І ще май-

же 150 років після Монкретьєна, зауважує зокрема 

А. Анікін, «політична економія розглядалася переважно 

як наука про державне господарство, про економіку на-
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ціональних держав, що управляються, як правило, абсо-

лютними монархами» [2, с. 29]. Як відомо, економічною 

ідеологією цього періоду був меркантилізм, так високо 

оцінений вже в XX ст. Дж.М. Кейнсом [65, с. 336–338]. 

Природно, що до Нових часів, з якими зв’язане заро-

дження і розвиток капіталістичних ринкових відносин, 

економічні ідеї та уявлення ще не могли існувати як 

учення про державне господарство. В середні віки піклу-

вання про господарський і культурний розвиток народу 

покладалося на церкву, общини, цехи; держава ж піклу-

валася лише про зовнішню та внутрішню безпеку. Тільки 

наприкінці середніх віків уряди, за прикладом міст, стали 

включати у сферу своєї діяльності господарські питання, 

розв’язуючи їх адміністративними («поліційними») захо-

дами: всепоглинаючою регламентацією цехового укладу, 

монетної справи, ярмарок, страхових закладів, кредитних 

установ тощо. Ця практика зберігалася і в XVIII ст. «На-

роду, – говорив Фрідріх Великий, – як хворій дитині, по-

трібно вказувати, що йому належить їсти й пити». А в ре-

гламенті Петра І говорилося, що «поліція» породжує 

«добрі порядки і настанови ... присилує кожного до праці 

і до чесного промислу, творить добрих домобудівничих 

... забороняє надмірності в домашніх витратах і всі явні 

гріхи» [182, с. 320–321]. 

«Поліційні держави», за влучним висловом відомого 

вченого-економіста та державного діяча XIX – початку 

XX ст. А. Антоновича, прагнули створити благо грома-

дян поза громадян, інтереси блага в них придушували 

право. Учений мав на увазі так званий освічений дес-

потизм, за якого, писав він з притаманним йому гумором, 

«...наказувалося, наприклад, косити, а не жати хліб, і за 

якого держава відносилася до громадян, як матір до ди-
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тяти...» [3, с. 12]. Тільки з розвитком продуктивних сил 

суспільства, становленням капіталістичних ринкових 

відносин та правових держав, з виникненням політичної 

економії як науки про обмін, його соціально-економічні 

можливості й наслідки, створювалося підґрунтя і для 

розвитку наукових уявлень про економічну політику та її 

завдання.  

Характеризуючи закономірність виникнення еконо-

мічної теорії, один із засновників політичної економії в 

Україні та Росії, видатний державний діяч свого часу 

М. Бунге наголошував: «Доки суспільний порядок обме-

жувався простотою і патріархальністю, доки у ньому 

вбачали витвір лише одного закону і суспільної влади, 

доки особиста самостійність, громадянська свобода і 

приватна власність не доросли до значення природних 

стихій суспільства, (виділено нами. – Л.Г.) – доти не бу-

ло місця і для науки, тому що господарські явища носили 

печатку випадковості і людського свавілля. Ось чому по-

літична економія або не існує зовсім, або виявляється 

перенесеною на непідготовлений ґрунт у тих народів, які 

стоять на низькому ступені загальнолюдського розвитку 

науки» [19, с. 5]. 

Цей висновок, зроблений М. Бунге в середині XIX ст., 

напряму кореспондується з сучасними концепціями, на-

приклад, з наведеною Т. Лаутрі думкою Й. Шумпетера та 

Е. Фінлея про те, що висновки та концепції давніх греків, 

зокрема Ксенофонта, які застосовуються в сучасному 

економічному аналізі, мали відношення до окремих осіб, 

до державної адміністрації, але не до ринкових зв’язків 

(виділено нами. – Л.Г.). Вони слугували обґрунтуванню 

адміністративних форм управління, що замінюють функ-

ції сучасного ринку, сприяли виникненню багатошарової 
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суперструктури, діяльність якої виключало можливість 

виникнення вільного ринку в Античній Греції [204, 

с. 18]. Між тим і сьогодні окремі наші історики-

економісти відносять термін зародження власне еконо-

мічної теорії до «політичної економії» Монкретьєна, або 

ж радять удосконалювати економічні функції держави в 

сучасних трансформаційних умовах України, звертаю-

чись до законів Хаммурапі, ідей Ксенофонта, Платона і 

т. п. Природно, подібні підходи відволікають увагу від 

опанування історії економічного аналізу (за Й. Шумпете-

ром), тобто теоретичних досягнень на шляху становлен-

ня сучасного соціально орієнтованого ринку як одного з 

найважливіших завоювань людської цивілізації і, тим 

самим, заважають формуванню у постсоціалістичних сус-

пільствах економічної ідеології.  

Родоначальником першої завершеної системи еко-

номічної теорії став А. Сміт, якого сучасні західні дослід-

ники справедливо вважають «батьком політичної еконо-

мії». Різноманітна інтерпретація ідей А. Сміта наступни-

ми поколіннями економістів склала основний зміст ево-

люції політичної економії у XIX ст. У своїй всесвітньо-

відомій праці «Очерки из новейшей истории политиче-

ской экономии и социализма» (1903) при виявленні ос-

новних тенденцій і напрямів такої еволюції М. Туган-

Барановський дав їх визначення, яке не втратило свого 

значення і до наших днів. Основною характерною рисою 

процесу її еволюції він назвав зміни у загальному плині 

суспільної думки. Увага економістів, відзначав вчений, 

все більше переноситься у бік соціальних явищ, поро-

джуваних капіталізмом, на розв’язання питання «про 

причини стійкої бідності серед зростаючого багатства», – 

питання, яке, на думку вченого, заступило, за своєю важ-
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ливістю, всі інші, поставлені капіталістичним ладом пе-

ред економічною наукою. 

Саме при відповіді на це питання, вважав М. Туган-

Барановський, політична економія і розпалася на три ос-

новні напрями, представлені, по-перше, захисниками не-

регульованого товарно-господарського ладу (Адам Сміт 

та класична школа), по-друге – виразниками ідей соціа-

лізму як антиподу першого, що у всіх відношеннях по-

винен бути повною протилежністю товарному господар-

ству (від вчень великих утопістів до «наукового соціаліз-

му» Карла Маркса); і, нарешті, третього, який «прагне 

зберегти товарно-господарський лад, пом’якшивши у той 

же час, шляхом посилення державного втручання в інте-

рес слабих, різкість класових антагонізмів» (Німецька іс-

торична школа) [147, с. 45]. 

Щодо першого напряму, представленого вченням 

А. Сміта та класичною школою, саме він і визначив со-

бою першу, за Й. Шумпетером, класичну ситуацію (або 

стан) у політичній економії, що продовжувалась до 70-х 

років XIX століття. Зважаючи на недосконалість висвіт-

лення в ряді сучасних українських видань з історії еко-

номічних вчень як системи політичної економії А. Сміта, 

так і процесу формування та подальшої еволюції класич-

ної школи, вважаємо за доцільне ввести кілька фрагмен-

тів з цієї еволюції у сучасному її баченні. Це, на наш по-

гляд, дозволить виразніше уявити погляди та позицію 

М. Тугана-Барановського як історика економічних вчень 

та економіста-теоретика, що висвітлюються далі. 

Започаткована А. Смітом класична економічна теорія 

знаходить блискучих продовжувачів. Передусім, Давіда 

Рікардо, який, за висловом А. Анікіна, на рубежі 20-х ро-

ків XIX століття «стояв у центрі всієї європейської нау-
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ки» [2, c. 234]; а також – Жана Батіста Сея, який заклав 

підвалини (в часі значно раніше від Д. Рікардо) відмінної 

від Рікардової лінії аналізу, що була продовжена його 

учнями («школа Сея») у Франції та однодумцями у бага-

тьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Нагадаємо, 

що саме Ж.Б. Сей запропонував розуміння виробництва 

тільки як продукування корисностей, а не виключно ма-

теріальних благ, ввів поняття послуг та визначення їх 

цінності попитом на них і пропозицією, вивів фігуру під-

приємця, який здійснює розподіл цінності продуктів між 

виробничими послугами і, тим самим, побудував класич-

ну, за визначенням Ш. Жіда та Ш. Ріста, концепцію роз-

поділу багатства, яка «гармонійно координується з теорі-

єю обміну і виробництва» [55, с. 99–100]. 

Тобто в період найвищого піднесення класичної 

школи, її провідні представники в особі Ж.Б. Сея та в 

особі Д. Рікардо започаткували дві різні системи класич-

ного аналізу. За практичними висновками, які ці  вчені та 

їх послідовники робили з цього аналізу, вони в історії 

економічних вчень названі «оптимістами» та «песиміс-

тами» (класифікація Ш. Жіда та Ш. Ріста, М. Тугана-

Барановського і ін.). На сьогодні видається більш прийня-

тним говорити саме про дві відмінні системи аналізу в 

межах класичної школи, акцентуючи увагу на тих елемен-

тах цього аналізу, що прокладали шлях до нової класич-

ної ситуації. При цьому, звичайно, слід відзначити той 

очевидний факт, що за Рікардо йшли переважно англій-

ські економісти, а за Сеєм – французькі (але в обох випад-

ках – не всі і не виключно). 

Щодо еволюції класичної школи, її, на наш погляд, 

слід простежувати вже з «другої хвилі» економістів кла-

сичної школи, які у 30–40-і роки прагнули «підправити» 



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 

 

 - 18 - 

й розвинути ідеї лідерів класичної школи у двох основ-

них течіях: з одного боку, вчення Д. Рікардо і, з іншого – 

Ж.Б. Сея. Зусилля перших, передусім, Джеймса Мілля 

та Джона Рамсі Мак-Куллоха, призвели, за виразом 

Й. Шумпетера, до того, що вчення Рікардо «зів’яло в їх 

руках і стало мертвим і безплідним відразу ж» [211, 

с. 478]. Причину цього Й. Шумпетер вбачав, насамперед, 

у безплідності самого вчення Рікардо, заснованого на 

трудовій теорії цінності і сповненого через це цілим ря-

дом добре відомих нерозв’язаних суперечностей. Праг-

нучи розв’язати їх, прихильники Рікардо практично 

вступили на шлях теорії витрат виробництва, запропоно-

ваної Ж.Б. Сеєм. В результаті, і противники, і прихиль-

ники концепції Ж.Б. Сея – Федерік Бастіа й інші еконо-

місти «школи Сея», а також Генрі Чарльз Кері, Нассау 

Уільям Сеніор і ін. – рухалися вже в напрямі вдоскона-

лення вихідних положень про безпосередню продуктив-

ність капіталу та землі його трьохфакторної моделі. На 

цьому шляху були запропоновані трактування витрат ви-

робництва як суб’єктивних жертв його учасників, теорія 

послуг, теорія «здержливості» і т. п., а також введення у 

пояснення цінності факторів, що визначають попит (пе-

редусім, поняття рідкості, або рідкісної корисності 

Н. Сеніором). 

Не слід, однак, забувати, що саме А. Сміт, відмежу-

вавши поняття мінової цінності від цінності споживчої, 

зосередив увагу на поясненні останньої витратами вироб-

ництва, «з наміром заперечуючи цінність у термінах ко-

рисності» [14, с. 26]. В сучасній зарубіжній економічній 

літературі ствердилася думка, що цим він майже на сто 

років, до початку маргіналістської революції, «перекрив» 

своїм авторитетом шлях до розвитку концепції, що про-
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сліджується від Аристотеля до Анна Робера Жака Тюрго, 

згідно якій цінність пояснювалася, виходячи з корисності 

та рідкості речей і послуг (благ). Від початку XIX ст. 

класична школа в особі її кращих представників – Тома-

са Роберта Мальтуса, Жана Батіста Сея, Давіда Рікардо, 

Жана Шарля Леонара Сімонда де Сісмонді, Нассау Сені-

ора та багатьох інших – усвідомлено або ж інтуїтивно 

(пояснення цінності невідтворюваних благ корисністю у 

Д. Рікардо, його теорія ренти і т. ін.) шукала шляхів по-

долання цього відриву витрат від корисності, пропозиції 

від попиту у поясненні ціноутворення. Проте, за винят-

ком праць піонерів граничного аналізу Йоганна Генріха 

Тюнена, Антуана Огюстена Курно, Германа Генріха Гос-

сена і деяких інших, не помічених і не оцінених їх сучас-

никами, розірвати «витратне» коло ринкових уявлень 

класичній школі так і не вдалося. 

Дійсну роль у своєрідному завершенні процесу ево-

люції класичної школи, яку відіграв Джон Стюарт Мілль, 

можна оцінити тільки з врахуванням того, що він праг-

нув поєднати концепції Т. Мальтуса, Ж.Б. Сея та Н. Се-

ніора і, тим самим, надовго став центральною фігурою у 

політичній економії. «З ним, – напишуть на початку XX 

століття Ш. Жід та Ш. Ріст, – класична політична еконо-

мія досягне досконалості й з ним же почне приходити до 

занепаду». Він визначив «кульмінаційний пункт кривої» 

[55, с. 275]. При всіх непевностях у ряді теоретичних по-

будувань Дж.С. Мілля він зробив відчутний крок у бік 

неокласичної ситуації: практично ліквідував питання про 

кінцеву основу цін, розглядаючи цінність як явище ви-

ключно сфери обігу, а витрати виробництва як найваж-

ливіший фактор, що визначає пропозицію товару. Фак-

тично Дж.С. Мілль дав у зародку формальний аналіз ці-
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ноутворення на основі попиту-пропозиції. Не кажучи 

вже про реформаторські ідеї, які виводили за межі світу, 

що утримував його «під батьківським впливом в утилітар-

ній філософії, на якій він виховувався…» [55, с. 275]. 

Однак вершиною у пошуку класиків так і залишило-

ся штучне поєднання завершувачем класичної традиції 

Дж.С. Міллем теорії витрат з теорією попиту і пропозиції 

у його теорії цінності, яку він сам вважав останнім сло-

вом в науці. Малопродуктивним у методологічному від-

ношенні (через відсутність поняття граничної кориснос-

ті) були й спроби привернути увагу до категорії корис-

ності, вжиті економістами Німецької історичної школи, 

не кажучи вже про безперспективність модифікації 

К. Марксом трудової теорії цінності Д. Рікардо у теорію 

експлуатації. 

Тільки в 70-і роки XIX століття на зміну класичній 

школі приходить так звана Австрійська школа з її теорі-

єю граничної (маргінальної) корисності. Поява цієї шко-

ли визначила собою той «вододіл», за виразом Й. Шум-

петера, за яким у політичній економії розпочинається но-

ва класична або неокласична ситуація. Нова маргіналіст-

ська школа, була започаткована, як вважається, в 70-і ро-

ки XIX століття Карлом Менгером та, незалежно від ньо-

го, в Англії Уільямом Стенлі Джевонсом та у Швейцарії 

Леоном Вальрасом і розвинена у працях Фрідріха фон 

Візера, Євгена (Ойгена) фон Бьом-Баверка, а також – пос-

лідовників математичної школи Вільфредо Парето і ін-

ших. 

Проте, як відзначалося, витоки маргінального напря-

му в економіці прослідковуються вже в 30–60-і роки у 

працях А.О. Курно (Франція), Й.Г. Тюнена та Г.Г. Госсе-

на (Німеччина), якого «відкрив» для науки  У.С. Джевонс 
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тільки 1878 року; а також У.Ф. Ллойда, С.М. Лонгфілда 

та Н.У. Сеніора, Р. Джаннінгса та Х.Д. Маклеода (Анг-

лія) (див. докладніше у М. Блауга [14, с. 280–285]). По-

передником цієї школи був психологічний напрям у по-

літичній економії, який формувався на базі спроб пояс-

нити цінність корисністю, але без застосування принци-

пу маргіналізму. 

Сприйнявши від класиків визнання загальних еконо-

мічних законів та абстрактно-дедуктивний метод дослі-

дження економічних явищ, цей напрям у той же час ви-

значив собою певне цільове переорієнтування економіч-

ної теорії: від визначення законів, які управляють вироб-

ництвом і розподілом продукту між основними класами 

суспільства (землевласників, капіталістів і робітників), у 

чому вбачали основне завдання політичної економії її 

класики, до поглибленого вивчення процесів функціону-

вання капіталістичної економіки з метою її раціоналіза-

ції. Основна ідея маргіналізму полягала у вивченні зако-

номірностей оптимального режиму функціонування під-

приємства (фірми) в умовах системи вільної конкуренції, 

визначенні принципів економічної рівноваги такої сис-

теми. В центрі уваги цього напряму були поставлені про-

блеми, пов’язані з функціонуванням ринку та ефектив-

ним розподілом ресурсів. 

Звичайно, ці завдання не могли бути розв’язані на 

методологічних засадах класичної школи з її абсолюти-

зацією ролі капіталістичного нагромадження та прибутку 

у забезпеченні зростання виробництва, а також – тру-

довою субстанцією цінності, що фактично протиставля-

лася результатам ринкових процесів тощо. Виникла не-

обхідність перегляду предмету політичної економії, її 

вихідних понять і принципів. Формування нових уявлень 
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у цій галузі і започаткувала Австрійська та математична 

школи. 

Представники цього напряму протиставили трудовій 

теорії цінності класиків власну суб’єктивно-психологічну 

теорію цінності. Остання ґрунтувалася на повному запе-

реченні суспільно-необхідних витрат праці як єдиної суб-

станції цінності, на поясненні цінності речей (благ) ви-

ключно їх граничною корисністю. Тобто замість витрат-

но-трудового абсолютизували суб’єктивно-психологічний 

момент у визначенні цінності й ціни. Каузально-

генетичному підходу до вивчення економічних явищ 

вчені Австрійської та математичної шкіл протиставили 

функціональний принцип дослідження, який і склав ме-

тодологічну основу теорії рівноваги – вихідної засади 

цих шкіл. Вони прагнули перетворити політичну еконо-

мію на «чисту» економічну теорію, вільну від впливу 

ідеології, відмежувати її від соціальних і конкретно-

економічних наук. 

Що стосується другого напряму економічної теорії, 

визначеного М. Туганом-Барановським як соціалістич-

ний, напряму економічної теорії, він був представлений 

вченнями утопістів (Шарля Фур’є, Роберта Оуена, Генрі 

Клода де Ревруа де Сен-Сімона), а також критичних со-

ціалістів, передусім, теорією Карла Маркса, яку взяли на 

озброєння так звані ортодоксальні (правовірні. – Л.Г.) 

марксисти. Її методологічні засади найповніше висвітле-

ні в нашій економічній літературі і добре відомі. Відзна-

чимо тільки, що ґрунтуючи свою економічну теорію на 

теоретичних засадах та абстрактно-дедуктивному методі 

класичної політичної економії, марксизм разом із тим 

протиставив поясненню класиками економічних явищ 
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природними позаісторичними причинами (тобто загаль-

ноекономічними законами) своє, історичне їх бачення. 

Суть розуміння змісту й завдань політичної економії 

марксизмом випливали з трактування економічних явищ 

як вираження суспільних відносин людей, що склада-

ються у процесі виробництва незалежно від їх господар-

ської волі і визначають собою відношення у сфері обміну 

і розподілу; тобто економічних явищ як абстрактних по-

нять суспільного устрою. Соціальна, передусім класова 

обумовленість зв’язків і закономірностей економічних 

явищ, що розглядалася як об’єктивна їх засада, проти-

ставляється марксизмом індивідуалістичному (у класи-

ків) та суб’єктивно-психологічному (психологічна, Авст-

рійська та математична школи) їх поясненню. Відповідно 

і метод дослідження виходить з причинного встанов-

лення цих закономірностей як історично минущих, обу-

мовлених суспільно-економічними відносинами на тому 

чи іншому етапі їх розвитку. 

Суспільно-обумовлене виробництво або суспільний 

спосіб виробництва виступає у марксизмі як вихідний 

пункт пояснення причинних залежностей та соціально-

економічних закономірностей у всій їх складності і ви-

значає собою принцип методологічного монізму – зве-

дення причин, що діють в економічному житті, до однієї 

основної. Всі інші категорії політичної економії виво-

дяться з відношення лише двох суспільних класів – робіт-

ників і капіталістів, що визначене як головне у системі 

суспільних відносин. На цій базі і розробляється марк-

систська концепція закону розвитку та революційного 

знищення капіталізму. 

В руслі третього напряму, виділеного М. Туганом-

Барановським як такий, що базується на ідеї поєднання 
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приватної власності та підприємництва з державним ре-

гулюванням, формується Німецька історична школа, 

розвиваються в останній третині ХІХ століття різні її те-

чії – історико-етична (Густав Шмоллер і ін.) та соціаль-

но-політична (Луйо Брентано і ін.). Абстрактно-

дедуктивному методу класиків ця школа протиставила 

описово-емпіричний підхід у дослідженні економічних 

явищ. Її представники заперечували будь-які економічні 

закони, запропонували трактування політичної економії 

як «національної економії» тощо.  

За висловом М. Тугана-Барановського, зневажливе 

ставлення представників цієї школи до теоретичної еко-

номії взагалі призвело «не до перетворення економічної 

теорії.., а до тимчасового охолодження інтересу до еко-

номічної теорії або навіть до повного заперечення її» 

[147, с. 158]. Аналогічні думки висловлювали й інші вче-

ні-економісти. Один із численних прихильників класич-

ної школи, відомий дослідник історії економічних вчень і 

спеціаліст із питань грошового господарства О. Микла-

шевський, відзначаючи виключно великий вплив соціа-

льно-політичного напряму, вважав, що більшість його 

представників і послідовників «далі звичайної соціальної 

політики ... не йшли», нічого не зробили для розвитку 

власне теоретичних засад політичної економії [97, 

с. 562]. 

Проте, слід відзначити, що таке зневажливе, за вира-

зом М. Тугана-Барановського, ставлення до теоретичної 

економії поступово змінюється наприкінці ХІХ – початку 

ХХ століття в бік більш глибокого теоретичного вивчен-

ня представниками нової історичної школи власне еко-

номічних проблем, визнання ними корисності застосу-

вання поряд з індуктивним і абстрактно-дедуктивного 
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методу тощо. Ці риси М. Туган-Барановський відзначив, 

зокрема, вже у творчості таких видатних, на його думку, 

теоретиків, як Адольф Вагнер та Альберт Шеффле, які 

очолювали школу «Державного соціалізму». Справедли-

вість цієї точки зору підтверджується, зокрема, надзви-

чайно цікавою і неординарною розвідкою про  А. Шефф-

ле відомого сучасного економіста Ніколаса Балабкінса 

(США), нещодавно опублікована «Вісником НАН Украї-

ни» (1995, № 3–4). Щодо М. Тугана-Барановського, він 

особливо наголошував на плідності ідеї представників 

цієї школи щодо принципу поєднання приватної влас-

ності та підприємництва з державним регулюванням. 

«Сучасне людство, – писав Туган-Барановський, – не мо-

же обійтися без цього стимулу господарської діяльності, 

яка в противному випадку загрожує згаснути. Тому пов-

не припинення дії приватногосподарської системи було б 

рівнозначне економічному, культурному і взагалі соціаль-

ному занепаду» [147, с. 164]. 

Ці основні напрями політичної економії і відповідні 

їм школи виникали як альтернативні (нова Німецька іс-

торична школа заперечувала засади класичної, Австрій-

ська школа виникла як реакція на теоретичну безплід-

ність історичної і т. д.) і надалі розвивалися у конфрон-

тації одна до одної і всі разом – до марксизму із запропо-

нованою ним інтерпретацією засад класичної школи та 

політичною доктриною. При цьому слід мати на увазі, 

що марксизм з’явився на історичній арені розвитку еко-

номічної думки пізніше, ніж школа граничної кориснос-

ті, корені якої просліджуються від публікації першої 

праці У.С. Джевонса на початку 60-х років XIX століття. 

З теорією марксизму засновники цієї школи – К. Менгер, 

Л. Вальрас, як, втім, і Альфред Маршалл у перший пері-
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од своєї творчості – знайомі не були. Теорію граничної 

корисності  для критики економічної теорії Маркса вико-

ристав вже учень К. Менгера Є. фон Бьом-Баверк (див.: 

[16, с. 51]). 

Та з часом основна тенденція розвитку цього проце-

су змінюється. Бурхливі дискусії 70-х років XIX століття 

між «австрійцями» та представниками історичної школи 

про переваги чи то абстрактно-дедуктивного, чи емпірич-

ного методів дослідження призвели до взаємного ви-

знання доцільності використання економічною теорією 

як методу індукції, так і дедукції. 

Прагнення подолати однобічність моністичного по-

яснення всіх економічних явищ або виключно з позицій 

класичної трудової теорії цінності, або ж з позицій теорії 

граничної корисності Австрійської школи дали поштовх 

до поглиблення теоретичних засад останньої. Мається на 

увазі створення Американською школою на чолі з Джо-

ном Бейтсом Кларком (теорія граничної продуктивності 

факторів виробництва тощо) та Англійською на чолі з 

Альфредом Маршаллом. Праці А. Маршалла, який за-

пропонував власне розв’язання проблеми ціноутворення 

на основі поєднання теорії граничної корисності з елемен-

тами теорії трудової цінності Рікардо (в частині інтерпре-

тації витрат виробництва), започаткували у 90-і роки ХІХ 

століття неокласичний напрям теоретичної економії, 

який мав надзвичайно великий вплив на весь її подаль-

ший розвиток. 

У свою чергу соціальна школа політичної економії, 

що розвинулася в Німеччині в 90-і роки, (Рудольф Шта-

ммлер, Рудольф Штольцман, Карл Діль, Альфред Аммон 

та ін.) на базі нової історичної школи, почала широко ви-

користовувати теоретичні засади маргіналізму, його ка-
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тегоріальний апарат тощо, прагнучи поєднати їх застосу-

вання з вивченням соціально-правового, етичного аспек-

ту ринкових відносин, проблем розподілу тощо. 

Щодо представників маргінальної школи та неокла-

сицизму, зберігаючи методологічну основу власного під-

ходу, – аналіз ринкових відносин в умовах вільної кон-

куренції, – вони не тільки визнали необхідність і до-

цільність соціальних реформ і певного державного регу-

лювання економіки, але й намагалися обґрунтувати їх 

напрями, межі, ступінь економічної доцільності тощо. 

«Життя йшло всупереч науці, – писав з цього приводу 

М. Туган-Барановський, – і наука пішла на поступки – 

захисників ніким не регульованого, зовсім вільного това-

рного господарства залишилось зовсім мало... Вивчення 

законів вільної гри економічних сил – у чому й полягає 

найважливіший зміст політичної економії – призвело до 

визнання необхідності планомірного регулювання цієї 

гри суспільною владою» [147, с. 156]. 

Зміни у тенденціях розвитку політико-економічного 

знання на Заході, що виявилися у пошуку консенсусу різ-

них його напрямів і  політекономічних шкіл одночасно з 

розвитком їх власної методологічної та теоретичної бази, 

були пов’язані, передусім, із змінами в суспільно-

економічній дійсності. Нові явища, породжувані в ній 

капіталізмом на його монополістичній стадії, вели до 

якісних перетворень у всіх соціально-економічних струк-

турах капіталістичних країн, значно змінювали й усклад-

нювали характер функціонування економіки і настійно 

вимагали суттєвої перебудови політичної економії у різ-

них її напрямах, адаптації її до нових умов і завдань. Са-

ме з цим і була пов’язана своєрідна криза, яку пережива-
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ла політична економія на Заході у другій половині 

XIX ст. 

Таким був той «західний» теоретичний ґрунт, на яко-

му зростав економічний талант М. Тугана-Барановського, 

і до якого він іноді ставився, як покажемо нижче, вельми 

критично, шукаючи власних шляхів в науці. Поки ж ще 

кілька сторінок про те, яким був такий ґрунт в Україні, 

де народився і отримав освіту вчений, та в Росії, де він 

провів більшу частину свого життя, діставши всесвітнє 

визнання. 

 

 

 



1. Біля витоків: політична економія 

у XIX столітті 
 

 

 - 29 - 

1.2. Становлення політичної економії 

в Російській імперії 
 

Особливості формування ринкового простору в Росії 

та Україні. – Витоки політекономічних уявлень. – Харак-

терні риси розвитку політичної економії в Росії. – Перші 

українські економісти. – Іван Вернадський. 

 

Розвиток політичної економії в Російській імперії та, 

у її складі, східній Україні, не лише відбив всю супереч-

ливість процесу становлення, еволюції та теоретико-

методологічної перебудови її на Заході, але й суттєво від-

різнявся від нього. Останнє було зв’язане з відмінністю 

умов, в яких протікав цей процес, тим колом конкретних 

проблем, з вирішенням яких він був пов’язаний, із зага-

льним рівнем розвитку наукових економічних уявлень 

тощо.  

Нагадаємо наведену вище думку М. Бунге про те, що 

політична економія як наука могла сформуватися в Єв-

ропу тільки на ґрунті розвитку ринкових відносин, зрос-

тання особистої самостійності, громадянської свободи і 

приватної власності «до значення природних стихій сус-

пільства». Цьому сприяло і усвідомлення її значення для 

економічної політики урядами новоєвропейських монар-

хій. З розвитком освіченості суспільства, демократичних 

засад у ньому та підприємництва потреба у такій науці 

настійно відчувалася і приватними особами, поступово 

поширюючись на все суспільство.  

Звичайно, ні в період формування політичної еконо-

мії, створення А. Смітом його знаменитої теоретичної 

«системи», яка започаткувала класичну школу, ні під час 

її складної еволюції, яка розпочалася на рубежі XVIII і 
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XIX століть, в Україні ще не було умов навіть для достат-

нього опанування цими здобутками західної економічної 

думки. Доцільно зауважити, що і в середині XIX ст., коли 

в Росії та Україні тільки почала формуватись оригінальна 

політекономічна література, М. Бунге у своїй відомій 

промові про освітнє й практичне значення політичної 

економії на урочистих зборах Київського університету 

9 червня 1856 року з гіркотою констатував: «політична 

економія не встигла ще зробитися суттєвою потребою у 

розумовому житті суспільства й розхожі поняття про неї 

досить непевні … література її не може вказати ні на 

один оригінальний російський твір, який би просунув 

науку вперед; – переклади не засвоїли нам чужого». 

Причини цього насамперед у самому суспільстві: «Тіль-

ки протягом останніх 25–30 років наш господарський по-

бут почав звільнятися від старого патріархального по-

рядку й господарські питання набули суспільного зна-

чення» [18, с. 1, 2–3]. 

Історично склалося так, що в той час, коли провідні 

країни Західної Європи вступили на шлях створення пе-

редумов для переходу на індустріальну стадію економіч-

ного розвитку, зруйнувавши в XVII–XVIII ст. патріар-

хальні устої пізнього Середньовіччя, країни Центральної 

та Східної Європи продовжували залишатися в цих пу-

тах. Більше того, інтенсивно створювали поміщицько-

кріпацьку систему, зберігаючи тим самим аграрних ха-

рактер своїх економік і перетворюючись в аграрно-

сировинний придаток розвинутих західноєвропейських 

країн. Це в однаковій мірі відноситься до Австрійської та 

Російської імперій, між якими в кінці XVIII ст. були по-

ділені українські землі. При цьому саме в межах Російсь-

кої імперії в цей час в основному завершилося форму-
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вання національної території України та зосередився її 

науковий потенціал, який, природно, розглядався як 

складова загальноімперського наукового потенціалу.  

Доречно відзначити і той факт, що в другій половині 

XVII ст., в умовах посилення кріпосницької системи в 

Речі Посполитій та в Росії, українці явили світу досвід 

революційного зламу середньовічних устоїв та інститу-

тів в результаті Визвольної війни проти польсько-

шляхетського панування (1648–1654). Наслідком політи-

ки Богдана Хмельницького стали радикальні зміни, які 

об’єктивно відкривали шлях до формування капіталістич-

них ринкових відносин. Маючи на увазі процеси звіль-

нення селянства від особистої залежності, ліквідація ве-

ликого магнатського землеволодіння, формування інсти-

туту приватної власності на землю дрібної та середньої 

шляхти, старшини, козаків і селянства (на звичаєвому 

праві), створення системи податків, сприяння розвитку 

ремесел, промислів, мануфактурного виробництва, внут-

рішньої та зовнішньої торгівлі тощо. Однак в часи Геть-

манщини більшість з цих соціально-економічних завою-

вань була поступово втрачена. Як відмічав в 1915 р. Во-

лодимир Вернадський – син одного з перших видатних 

українських економістів Івана Вернадського, майбутній 

президент Української Академії наук (1918), – вже до 

кінця XVIII ст. закінчився процес «поступового погли-

нання та перетравлювання Росією України як інородного 

політичного тіла». Всі особливості місцевого устрою 

українців «поступилися місцем загальноросійському по-

рядку, який тримався на трьох китах: централізму, абсо-

лютизму, бюрократизму» [23, с. 249, 250]. 

Саме на такому інституційному ґрунті пізнього Се-

редньовіччя і була вперше порушена проблема економіч-
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ного розвитку Російської імперії на шляхах переходу від 

задушливого державного монополізму до конкурентного 

ринкового середовища. Спонукальними мотивами її пос-

тановки були, з одного боку, катастрофічне відставання 

Росії від країн Західної Європи і, з другого, привнесення 

науково-практичного досвіду цих країн в суспільну сві-

домість. Природно, що в аграрній країні, де більше 80% 

населення складало в тій чи іншій мірі закріпачене се-

лянство, в центрі уваги виявилися проблеми кріпосницт-

ва, середньовічної общини та шляхів перетворення аграр-

ної економіки в європейському дусі. 

Ідеї перетворення середньовічного поміщицького і 

селянського господарств на господарства підприємниць-

кого типу виникали в різних верствах суспільства Росій-

ської імперії з другої половини XVIII ст. Вони в тій чи 

іншій мірі піднімались на засіданнях заснованого в 

1765 р. Імператорського Вільного Економічного товарис-

тва і відображалися на сторінках його «Трудов», у скли-

каній 1767 р. урядом Комісії зі складання проекту нового 

укладення, у «Философических предложениях» (1768 р.) 

видатного українського просвітителя, палкого ідеолога 

суспільства «вільних людей на вільній землі», захисника 

права власності на землю та свободи господарської діяль-

ності Я. Козельського,
 
а також ряду інших російських та 

українських мислителів того часу. Найбільш радикально 

ці ідеї були сформульовані О. Радищевим в його «Путе-

шествии из Петербурга в Москву» (1790), – творі, що 

струснув імперію і за який Катерина II охрестила видат-

ного мислителя «бунтівником небезпечнішим за Пугачо-

ва». Програма О. Радищева передбачала ліквідацію ста-

нових привілеїв, звільнення селян із землею, наділення їх 

політичними правами і перетворення на рівноправних 
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платників податку, затвердження інституту приватної 

власності на землю, участь селян в угодах із землею та 

розвиток на цій базі вільного підприємництва. 

Проте реальні умови для вирішення цієї проблеми 

фактично почали формуватися лише на початку ХХ ст. в 

результаті реформ С. Вітте і П. Столипіна. Складні пери-

петії та дуже незначний народногосподарський і, особ-

ливо, соціальний ефект цієї найважливішої складової 

процесу ринкового перетворення економіки, що затягнув-

ся більш, ніж на століття, добре відомі. Зрозуміло, що 

основною причиною такої довгої еволюції були соціаль-

но-економічні та політичні умови, породжувані царським 

самодержавством та його опорою на земельне дворянст-

во. Економічна політика царизму протягом XIX ст., не 

дивлячись на недовгі періоди «відлиг» при Олександрі I 

та Олександрі II і ряд реформ, найвидатнішою з яких бу-

ла реформа 1861 р., в більшій мірі затримувала ринкову 

еволюцію економіки, ніж сприяла їй. Згубну роль для 

цієї еволюції відігравало, як буде показано нижче, і те 

ідеологічне середовище, в якому вона відбувалася.  

Що стосується перших спроб наукового обґрунту-

вання ідей ринкового перетворення економіки, їх слід, на 

наш погляд, віднести до початку XIX ст. – періоду заро-

дження в Росії та Україні політекономічної думки. Поча-

ток цього процесу зв’язаний передусім з поширенням 

учення А. Сміта. Перше видання праці А. Сміта «Багатс-

тво народов» російською мовою було здійснене у 1802–

1806 pp. у С.-Петербурзі. І вже в 1806–1808 pp. Михайло 

Балудянський (Балуг’янський) у трьох статтях, опубліко-

ваних у «Статистическом журнале», поряд із засадами 

меркантилізму, подає оригінальний виклад теоретичних 

принципів учень фізіократів, а також А. Сміта про роз-
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поділ та обіг багатства [10]. Видаються переклади відо-

мих на той час праць з політичної економії графа де Вер-

рі (1810), Г. Сарторіуса (1812), графа Лаудердаля (1811) 

та ін., а також «Трактат політичної економії» Ж.Б. Сея 

під назвою «Сокращенное учение о государственном хо-

зяйстве» (1816) [63, т. 1, ч. 2, с. 96]. 

Тобто ідеї А. Сміта приходять в Росію та Україну та-

кож у розмаїтті їх сприйняття й трактування європейсь-

кою економічною думкою в процесі формування як кла-

сичної школи, так і зародження опортуністичних підхо-

дів. Саме на базі цієї літератури почали формуватися ідеї 

європеїзації економіки Російської імперії. Як це не пара-

доксально, зважаючи на мізерні результати втілення в її 

господарське життя протягом майже всього XIX ст. ви-

сновків економічної теорії, вже на початку цього століт-

тя були сформульовані основні вихідні позиції для 

розв’язання проблеми створення засад ринкової капіта-

лістичної економіки.  

Цю почесну місію виконали насамперед вчені, за-

прошені з Європи, які працювали в Росії та Україні. Се-

ред них запрошений з Австрії М. Балудянський, ряд ві-

домих німецьких економістів, які брали безпосередню 

участь в організації політекономічної освіти в Російській 

імперії. Зокрема, Йозеф Ланг та Людвіг Гейнріх фон 

Якоб, які викладали в перші десятиліття XIX ст. у Хар-

ківському університеті й опублікували в цей час кілька 

праць з політичної економії німецькою мовою [189, 

с. 271–272, 275–277; 5, с. 63–79]; професор Московського 

університету Християн Шлєцер та академік Санкт-

Петербурзької академії наук, обраний її президентом, 

Г. фон Шторх. Спираючись на досвід країн Західної Єв-

ропи, які впевнено переходили в стадію індустріального 
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економічного розвитку, ці вчені привносили в суспільну 

свідомість країни, в якій працювали, ідеї А. Сміта та 

Ж.Б. Сея, адаптуючи їх до конкретних умов. 

Ці економісти, вважає І.-С. Коропецький (США), 

вносили у процес формування політекономічної думки в 

Україні та Росії ідеї класичної школи у поєднанні з заса-

дами камералістики, яка зводила, по суті, політичну еко-

номію до правил економічної політики. Він наводить 

влучне визначення Й. Шумпетером поглядів Г. фон 

Шторха як критичного смітіанізму. Останнє означає, що 

«універсальні економічні закони модифіковані конкрет-

ними обставинами» [79, с. 68, прим. 15]. Цікаво відзна-

чити, що М. Туган-Барановський у 1899 р. в розділі 

«Экономическая наука», вміщеному в статті «Россия» в 

енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона, 

визначив курс Х. Шлєцера «Начальные основания  госу-

дарственного хозяйства» (1805) як видатний твір для 

свого часу, «складений уповні в дусі Сміта». Та «най-

більш чудовим послідовником Сміта» М. Туган-

Барановський вважав Г. фон Шторха. «...Його «Cours 

d’économie politique» (1815), – писав учений, – один з 

кращих економічних курсів перших десятиліть цього 

століття. Оригінальні погляди Шторха справили значний 

вплив на європейську науку...» [167, с. 851]. Цей курс з 

політичної економії в 6-ти томах вийшов у С.-Петербурзі 

1815 р., російською мовою перший його том був виданий 

у 1881 р. [184]. 

В умовах Російської імперії праці цих вчених набу-

вали особливого значення. На основі трифакторної моде-

лі цінності А. Сміта, уточненої та розвинутої Ж.Б. Сеєм, 

вони фактично сформулювали достатньо чітку концеп-

цію створення основ ринкової економіки шляхом утвер-



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 

 

 - 36 - 

дження прав власності та перетворення на цій основі ре-

сурсів – праці, землі та нагромаджень – на фактори ви-

робництва в сучасному їх розумінні. При цьому збагати-

ли класичну модель цінності розширеною, порівняно з 

трактовкою Ж.Б. Сея, концепцією продуктивності нема-

теріальної праці («нематеріальних капіталів»). Мається 

на увазі насамперед видатна теорія цивілізацій Г. фон 

Шторха. Ця теорія спиралася на теорію корисності і 

вплинула на подальший розвиток політекономічної дум-

ки не тільки в Україні та Росії, але й Західній Європі.  

Природно, що згадані вчені засуджували інститут 

кріпосного права як основну перешкоду для всього сус-

пільного розвитку і активно пропагували європейський 

шлях перетворень економіки Російської імперії. Так, 

М. Балудянський, – українець за походженням, професор 

Академії в Гросс-Вайдені, а також Пештського універси-

тету, перший ректор С.-Петербурзького університету і 

одночасно член Комісії зі складання законів в міністер-

стві фінансів, як відзначає, зокрема, С. Злупко у змістов-

ному нарисі про цього визначного економіста українсь-

кого походження [62, с. 33–49], розвиваючи у своїй зна-

менитій «Економічній системі» основні ідеї «Багатства 

народів», особливу увагу приділив поглядам А. Сміта на 

обмін. Дійсно, М. Балудянський в серії публікацій 1806–

1808 рр. наголошував на тому, що якби люди не винай-

шли обміну, вони ніколи б не вийшли з дикого стану [10, 

т. II, ч. 2, с. 2] і визначив «теорію Адама Сміта, основану 

на праці й обміні, як систему, що вбачає багатство наро-

ду в міновій цінності всіх виробів» [10, т. I, ч. 1, с. 45]. 

Вчений прийняв визначення А. Смітом цінності як суми 

доходів і вважав, що теорія ціни веде до дослідження: 
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1) плати за працю; 2) прибутку на капітал; 3) доходів від 

землі [10, т. II, ч. 2, с. 33]. 

Відповідно до цих політекономічних уявлень М. Ба-

лудянський у власній «економічній системі», спираю-

чись на європейський досвід, переконливо доводив нага-

льну економічну і соціальну необхідність знищення крі-

посного права, законодавчого забезпечення свободи в 

розпорядженні приватною власністю, передусім на зем-

лю. Він був переконаним противником штучного наса-

дження кріпосної та посесійної мануфактур. В сільсько-

му господарстві його ідеалом був розвиток фермерства. 

Завдання держави М. Балудянський бачив в сприянні 

«малому землеробству», яке ведеться селянами на орен-

дованих та власних землях, що повинно було сприяти та-

кож поліпшенню рівня підприємництва і в поміщицьких 

господарствах. У вільній праці вільних громадян бачив 

він і шлях до нагромадження капіталів, необхідних для 

підвищення добробут всіх верств населення: доки рабс-

тво не буде знищено, «доти ми не можемо спокушатися 

благоденством» (цит. за: [63, т. 1, ч. 2, с. 104–105]). І сьо-

годні представляє інтерес впевненість цього видатного 

мислителя в тому, що процес перетворення кріпосного 

селянина у вільного господаря є довгим і складним, що 

цей процес повинен бути всіляко підтриманий державою: 

встановленням та законодавчим закріпленням прав влас-

ності та уточненням повинностей селян, удосконаленням 

системи податків, які б не виснажували селянські госпо-

дарства та різні «промисли», а сприяли їх розвитку. 

З поглядами М. Балудянського кореспондуються по-

гляди Г. фон Шторха, діяльність якого з 1787 р. і до кін-

ця життя (1835) також пов’язана з С.-Петербургом, де він 

понад 10 років був завідувачем департаменту іноземних 
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справ, протягом 20 років був наставником дітей імпера-

торської сім’ї, став дійсним членом, а в 1830–1835 рр. ві-

це-президентом Академії наук, працював в цілому ряді 

урядових комітетів. Г. фон Шторх засуджував кріпосне 

право з позицій своєї теорії цивілізації, відмічаючи його 

негативний вплив не тільки на зростання матеріальних, 

але й нематеріальних («внутрішніх») благ – знань, осві-

ченості, здібностей, здоров’я, моральності тощо. Він під-

креслював розбещуючий вплив кріпосного права як на 

панів, що мають безмежну владу, так і на рабів (кріпос-

них селян): воно робить останніх схильними «до того, 

щоб ставати ледачим, безтурботним, шахраєм, марнотра-

том, п’яницею». Щоправда, Шторх робив зрозумілу для 

його високого становища в урядових колах поступку від-

носно можливостей розвитку сільського господарства і 

за кріпосного права в Російській імперії, однак на основі 

того факту, що вже «багато хто з селян працюють на 

свою користь, сплачуючи панам оброк, навіть панщинні 

селяни отримують споживок великою працею, яка інколи 

веде до достатку» [цит. за: 191, с. 123–124]. 

Природно, що ці ідеї, які розвивалися на початку 

століття, в період ліберальних реформ Олександра I, і 

стали концептуальними в економічних програмах декаб-

ристів, зокрема М. Тургенєва, М. Муравйова та найбільш 

радикальної програми П. Пестеля, – в подальшому, в 

умовах реакції, що почалася в 20-і роки, особливо в роки 

правління Миколи I (1825–1855), серйозного розвитку не 

отримали. Підхоплені ці ідеї були в середині ХIX ст. 

тільки окремими з нечисленних на той час в Російській 

імперії економістів і прогресивних громадських діячів. 

Серед них, зокрема, Т. Степанов, Д. Журавський, І.  Вер-



1. Біля витоків: політична економія 

у XIX столітті 
 

 

 - 39 - 

надський, М. Бунге, І. Бабст, А. Бутовський, Г. Горлов, 

Г. Галаган.  

Слід зауважити, що саме М. Туган-Барановський 

вперше найбільш чітко виявив і сформулював основну 

особливість еволюції російської економічної думки порів-

няно з західною і, додамо, майже до кінця ХIX ст. – по-

рівняно з розвитком наукової економічної думки в Укра-

їні. Ця особливість полягала у пануванні в Росії народ-

ницької ідеології і, відповідно, народницької політеко-

номічної школи. Досліджуючи генезис та еволюцію на-

родницької ідеології. М. Туган-Барановський показав, як 

від загального захоплення на початку ХІХ ст. ідеями 

А. Сміта російська економічна думка перейшла до не 

меншого захоплення вже в 20-і роки того ж століття іде-

ями полум’яного захисника інтересів дрібних виробників 

і критика доктрини «laisser faire» Сімонда де Сісмонді. 

Якщо в Німеччині, вважав М. Туган-Барановський, ідеї 

С. де Сісмонді стали предтечею історичної школи та «ка-

тедер-соціалізму», то в Росії вони поклали початок «ро-

мантичному» народницькому напряму [157, с. 275]. Цьо-

му сприяла доктрина «офіційної народності», яка вису-

нулася на перший план при Миколі І і наклала свій від-

биток і на економічну науку. Як наслідок, в Росії почала 

формуватися своєрідна суспільна теорія, в якій симпатії 

до А. Сміта та, особливо, до С. де Сісмонді поєднувалися 

з не меншою відданістю таким національним підвали-

нам, як кріпацтво і натуральне господарство [157]. 

З часом ця теорія через слов’янофільство еволюціо-

нувала в народництво з його запереченням капіталізму, 

концепціями згубності подальшої індустріалізації країни, 

збереження в ім’я народних інтересів відсталих економіч-

них форм, виключної суспільної ролі російської общини, 
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вперше розвинутої в праці А. Гакстгаузена «Studien 

überdie inneren Zustände Russlands» (1847). Цю книгу 

М. Туган-Барановський розглядав як «зворотний пункт» 

в історії російської економічної науки. Відтоді, вважав 

він, остання намагалася «охопити однією загальною іде-

єю наш господарський лад у всій його своєрідності», а 

«протиставлення народного господарства Росії західно-

європейському стало основним мотивом російської еко-

номічної думки» [167, с. 852].  

В руслі цього впливу та соціального світогляду захід-

них утопічних соціалістів, вважав вчений, розвинулися 

погляди М. Чернишевського. М. Туган-Барановський на-

зиває його «найблискучішим представником визвольної 

епохи», який «спробував довести, що община й артіль є 

міцним базисом для російського прогресу». Головою на-

родницької школи вчений вважав В. Воронцова (В.В.), а 

його працю «Судьбы капитализма в России» (1882) нази-

вав «безперечно видатним твором», в якому автор праг-

нув довести історичну неможливість капіталістичного 

виробництва в Росії. Активним проповідником цієї ідеї 

був Микола-он, в рос. мові Николай-он (М. Данієльсон). 

До цього ж напряму, вказував М. Туган-Барановський, 

належала і більшість сучасних йому російських еконо-

містів прогресивного табору – О. Ісаєв, В. Посніков, 

С. Южаков, М. Каблуков, М. Каришев і ін., а також біль-

шість російських земських статистиків [167]. 

Щодо розвитку політичної економії в Україні в XIX 

столітті, процес цей, маючи спільні риси з процесом її 

розвитку в Росії, у той же час суттєво відрізнявся: був 

більш орієнтованим на досягнення західноєвропейської 

економічної теорії і практики. Дослідження спадщини 

перших українських економістів XIX ст. свідчать пере-
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дусім про те, що від початку становлення в Україні полі-

тичної економії як галузі наукового знання більшості з 

них було притаманне розуміння необхідності розвитку 

капіталізму, системоутворюючої ролі ринку у суспільних 

відносинах. У середовищі українських професійних еко-

номістів ідеї утопічного соціалізму та общинні ідеї 

сприймалися більш критично, ніж у середовищі російсь-

ких економістів. 

Як вже відзначалось, в числі небагатьох економістів, 

які в середині XIX ст. протистояли пануючому в Російсь-

кій імперії народницькому напряму економічної ідеоло-

гії, провідну роль відігравали українські економісти 

Т. Степанов, Д. Журавський, І. Вернадський, Г. Цехано-

вецький, М. Бунге, який тоді тільки розпочав свою нау-

кову кар’єру. Саме працями цих економістів почала фор-

муватися оригінальна українська політекономічна літера-

тура, яка містила переважно критичний аналіз супереч-

ливих процесів у розвитку класичної школи політичної 

економії на Заході. Передусім, оцінку її нормативного 

аспекту, його критики з боку переважно німецьких еко-

номістів, а також розвиток цього аспекту економічної 

теорії на власному ґрунті.  

Погляди цих перших українських економістів на 

предмет політичної економії торували шлях до його су-

часного розуміння. Так, автор першого курсу з політич-

ної економії – «Записки политической экономии», вида-

ного російською мовою у Харкові в 1844–1848 рр., про-

фесор Харківського університету (з 1832 по 1847 p.) 

Т. Степанов (докладніше про нього див. у В. Теплицько-

го [134]) вважав політику та політичну економію двома 

науками про суспільство. Політична економія як наука 

про багатство, – писав він, – «...обіймає все політичне ті-
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ло, розгадує закони його фізичного життя ... показує, 

яким чином багатства в суспільствах набуваються, роз-

поділяються, споживаються» [127, с. 30]. Сферу політики 

складають релігія, управління, законодавство, освіта, 

власність усіх станів, моральність.  

І якщо політична економія, стверджував Т. Степанов 

у промові 1833 р. про значення політичних наук, 

«...відкриває закони життя фізичного держав, а саме за-

кони багатства…», то політика «...показує закони життя 

морального їх, чи освіченості взагалі» [128, с. 23]. Обидві 

ці науки існують в єдності або ж близько стикаються, але 

не змішуються, бо є окремими науками. Вони впливають 

одна на одну або корисно, або шкідливо. Так, відзначав 

Т. Степанов, у політичній економії йдеться про продук-

тивність моральних класів, однак цілком ці класи розгля-

даються тільки в політиці. З іншого боку, «чи можна не 

згадувати в політиці про священні права власності, хоч ці 

права є фундаментом будови політичної економії» [128, 

с. 40]. 

Т. Степанов зробив ряд плідних висновків щодо за-

вдань економічної політики держави в галузі вдоскона-

лення оподаткування в бік розподілу податкового тягаря 

відповідно статкам різних верств населення, ліквідації їх 

станового характеру та більшого спрямування на суспіль-

ні потреби. Відстоюючи ідею прогресивного оподатку-

вання, він наголошував на тому, що податок має збіль-

шуватися в міру збільшення прибутків і встановлюватися 

більш високим на речі розкоші, ніж на предмети спожи-

вання «бідних класів» [127, с. 124]. При цьому вчений 

виходив з положення Г. фон Шторха про те, що «капітал 

є не що інше, як прибуток, який використовується для 

здобування нового капіталу» [127, с. 320]. Продуктивни-
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ми були і погляди Т. Степанова на кредит (який він нази-

вав душею всіх стосунків у суспільному житті) та на 

завдання держави щодо всемірного сприяння його роз-

витку. «Я впевнений, – писав учений, – що прийде час, 

коли не тільки держави, а й кожне місто, кожна місце-

вість будуть мати свої банки, свої компанії, свої страхові 

товариства та інші установи щодо матеріального життя, 

так само як і вчені товариства розповсюдяться по всіх 

країнах» [127, с. 309–310]. Великого значення надавав 

він також розвитку статистичних досліджень для обґрун-

тування теоретичних положень. 

Цінні зауваження щодо завдань економічної політи-

ки, спрямованої на розвиток продуктивних сил країни і 

підвищення добробуту її населення, зробив видатний 

статистик того часу Д. Журавський, з ім’ям якого 

зв’язане розгортання економіко-статистичних дослі-

джень в Україні та Росії [див.: 113]. Прихильник класич-

ної доктрини вільного економічного розвитку, головний 

автор, редактор та упорядник славнозвісного «Статисти-

ческого описания Киевской губернии», в 3-х томах (К., 

1852), вчений розкрив на базі широко поставлених ним 

статистичних досліджень проблему розкладу кріпосни-

цького укладу та формування паростків капіталізму. В 

ряді праць («Об источниках и употреблении статисти-

ческих сведений», 1846, «О нынешнем состоянии России 

в финансовом отношении», «О кредитных сделках в Ки-

евской губернии», 1856 та ін. [див.: 100, с. 370]), Д. Жу-

равський на основі аналізу статистичних даних про стан 

сільського господарства та промисловості, розвиток рин-

кових відносин і зростання внутрішнього ринку та зов-

нішньої торгівлі, а також – кредитного обігу, визначив як 

головні невідкладні заходи економічної політики держа-
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ви ліквідацію кріпосництва та всемірне сприяння розвит-

ку вільного підприємництва. Ці заходи мали забезпечити 

зміцнення як поміщицьких, так і селянських господарств, 

переведення перших і других «на комерційні основи», 

розвиток промисловості (докладніше див. [15, с. 160–

174]). 

Співробітництво з Д. Журавським на початку 50-х 

років в «Комісії для опису губерній Київського учбового 

округу» при Київському університеті справило великий 

вплив на І. Вернадського, М. Бунге, Г. Галагана та інших 

прогресивних економістів та громадських діячів. Цікаво 

відмітити, що ще в 1854 р. член-експерт редакційної ко-

місії з підготовки проекту реформи 1861 р., засновник 

селянської кредитної кооперації в Україні полтавський 

поміщик Г. Галаган в записці «О крепостном состоянии в 

настоящее время и о возможности его уничтожения» од-

нозначно висловився щодо господарської неефективності 

селянської общини, стверджуючи, що тільки «міцна при-

ватна власність є краща підштовхуюча сила до успіху і 

притому міцна моральна підпора для землевласника» 

[цит. за: 100, с. 185]. 

На особливу увагу заслуговують погляди Д. Струко-

ва. Саме з його статті «Опыт изложения главнейших 

условий успешного сельского хозяйства», яка була вмі-

щена в «Экономическом указателе» в 1857 р. (№№ 5, 7, 6 

і 10), відмічав дослідник його спадщини П. Цаголов, і 

почалася відома полеміка між цим журналом, видавцями 

якого були І. Вернадський та Д. Струков, та «Современ-

ником», очолюваним М. Чернишевським [176, с. 347–

364]. Український дослідник цієї проблеми В. Теплиць-

кий привертав увагу до того факту, що на з’їзді землев-

ласників в Єлісаветграді в 1860 р. сам Д. Струков наго-
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лосив, що ще в 1841 р., коли він почав свою майже 20-

річну діяльність інспектора сільського господарства пів-

денних губерній України, він піднімав питання про най-

скорішу ліквідацію кріпосницьких методів господарю-

вання, зміни характеру землекористування, закріпленні 

надільних земель за окремими власниками з метою ство-

рення сімейних ділянок, які не підлягали переділам
 
[56, 

с. 47]. Д. Струков був переконаний в можливості нагро-

мадження тільки в таких сімейних господарствах. При 

цьому він посилався на досвід колоністів на півдні Укра-

їни, вільних від кріпосних повинностей, які «розпоря-

джуючись свободою своєї праці», організовували земле-

користування, що наближалося до особистого володіння, 

і, дякуючи цьому, «без страху за долю майбутніх поко-

лінь досягли великих успіхів» [132, с. 52]. 

Це була надзвичайно перспективна ідея щодо ство-

рення умов для розвитку сімейного фермерського госпо-

дарства. Коли селянин стане повним власником своєї зем-

лі, переконував Д. Струков, «то швидко зуміє стати від-

мінним фермером, або хуторянином, якщо назва фермера 

не подобається слов’янофілам» [132, с. 58]. При цьому 

Д. Струков зовсім не був противником великих форм ка-

піталістичного сільськогосподарського виробництва. Він 

вважав, що в однаковій мірі «можуть бути добрі, тобто 

вигідні і невигідні, великі, середні і малі господарства на 

своєму місці, відповідно попиту на продукти та місцевим 

умовам клімату і ґрунту, аби вони розвивалися без пере-

шкод і без обмежень, іноді законом поставлених: кращим 

керівництвом слугує найсильніше зі спонук – особиста 

вигода». Саме цей підприємницький інтерес примусить і 

поміщиків приступити до раціональної реорганізації сво-

їх господарств, порівнювати витрати з користями, вико-
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ристовувати «інші засоби, інше будівництво, інше утри-

мання худоби – інакше кажучи, інший порядок, якому 

потрібні капітали і вміння» [132, с. 41, 50 51].  

Найбільш виразно характер сприйняття і розвитку 

українськими економістами теоретичних ідей класичної 

школи та її нормативного аспекту на ґрунті реалій Росій-

ської імперії відбився у працях одного з останніх адептів 

ліберальної доктрини цієї школи І. Вернадського – про-

фесора Київського, а згодом Московського університетів, 

ученого-економіста, відомого вже свого часу не тільки в 

Російській імперії, а й у Західній Європі (докладніше 

див.: [29, с. 372–374; 79, с. 74–88]). Поряд з проблемами 

історії економічної думки, економічної теорії і статисти-

ки І. Вернадський багато уваги приділяв міжнародним 

економічним відносинам, теорії зовнішньої торгівлі, 

проблемам сільського господарства, його реформування 

тощо (див. бібліографію праць вченого: [100, с. 373; 79, 

с. 85–86]). 

В галузі власне економічної теорії І. Вернадський, 

розсуваючи подібно до Г. фон Шторха межі теоретичних 

уявлень вчення А. Сміта, особливу увагу приділяв про-

блемі потреб. «Задоволення потреб, яке досягається пра-

цею, – писав вчений, – є метою усієї діяльності людини» 

[27, с. 20]. Таке розуміння виробництва сприяло і сприй-

няттю ним розширеного поняття продуктивної праці, від-

несення до нього й нематеріальних послуг. Показово, що 

І. Вернадський свою першу працю, захищену 1847 року 

як магістерська дисертація, присвятив проблемі потреб, 

історії її постановки та трактування, починаючи від мер-

кантилістів. Вчений був добре обізнаний з ідеями фран-

цузької школи. Під час закордонного стажування Вер-

надський слухав, зокрема, лекції наступників Ж.Б. Сея 
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по кафедрі політичної економії у Колеж де Франс – 

М. Шевальє та Ж. Адольфа Бланкі. У 1841 р. І. Вернад-

ський видав російською мовою працю Ф. Бастіа «Эконо-

мические софизмы» та в 1850 – іншу його працю «Эко-

номические гармонии». Розвиваючи ідеї цієї школи щодо 

ролі попиту у формуванні ціни виробничих послуг і ін., 

вчений розглядав потреби як ту межу, до якої, як до 

центру, тяжітимуть всі висновки науки [26, с. 7].  

Вчений розрізняв слідом за А. Смітом цінність (у 

І. Вернадського «вартість або придатність») та мінову 

цінність (положення, що заклало витратну концепцію 

класичної школи). Та разом з тим у передмові до згаданої 

вище праці Г. фон Шторха вчений наголошував: «Цін-

ність за своєю природою не може бути іншою, тому що 

без міни (обміну. – Л.Г.) не може бути й цінності: може 

бути тільки придатність або вартість речі. Цінність ви-

ражає вже оцінку речі покупцем» (підкреслено нами. – 

Л.Г.) [184, с. 286].  

При всій непевності та поверховості розгляду вченим 

проблеми цінності, виробництва й розподілу, що відзна-

чає, зокрема, І.-С. Коропецький у своєму глибокому дос-

лідженні поглядів І. Вернадського [79, с. 117], українсь-

кий економіст, на наш погляд, дав визначення цінності 

значно глибше від тих неомарксистських уявлень про 

неї, які, як буде показано нижче, запанували в російській 

та українській політекономічній літературі на початку 

XX століття. Чи не тому в огляді економічної науки в 

Російській імперії, написаному у 1899 р. М. Туганом-

Барановським для енциклопедичного словника Брокгауза 

та Єфрона, І. Вернадський згадується переважно як го-

ловний опонент М. Чернишевського «у суперечці про 

общину» і, крім того, як «типовий ліберал «епохи вели-
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ких реформ», автор декількох статей, присвячених пере-

важно історії політичної економії, й видавець журналу 

«Экономический указатель» [167, с. 853]. 

В аспекті обґрунтування перспектив та шляхів капі-

талізації економіки Російської імперії особливої ваги на-

бували праці І. Вернадського з проблем підготовки гос-

подарської реформи 1861 р., доведення ним вигідності 

приватного землеволодіння порівняно з общинним тощо. 

Тільки за умови надання повної особистої свободи сіль-

ському населенню та найбільш ліберального розв’язання 

земельного питання, вважав вчений, можуть зрости капі-

таловкладення не тільки у сільське господарство, а й у 

промисловість. Цим буде стимулюватися приватна ініціа-

тива, забезпечуватися вільний перелив робочої сили з 

сільського господарства в інші галузі народного госпо-

дарства тощо. Це положення він розвивав у цілому ряді 

статей, опублікованих наприкінці 50-х років XIX ст., зо-

крема в «Экономическом указателе», таких як «Совре-

менный вопрос» (1857, № 7), «О поземельной собствен-

ности» (1857, №№ 22, 25, 27), «Крестьянское дело с 

научной точки зрения» (1859, № 129) та ін.  

Особливого історичного значення набувала гостра 

критика І. Вернадським поглядів М. Чернишевського з 

питання селянської общини. Як відомо, ідею селянської 

антикріпосницької революції та майбутнього влаштуван-

ня Росії М. Чернишевський пов’язував зі знищенням по-

міщицького землеволодіння та розвитком общинного то-

вариського виробництва, тобто колективного (артільно-

го) землеробства як такого, що, на його думку, могло 

убезпечити селянське господарство «від реальної загро-

зи» розвитку фермерського капіталістичного господарст-

ва. Більше того, він був схильний вважати, що в сучасних 
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йому умовах Англії і Франції «настав вже третій період 

поземельної власності (повернення до суспільної власно-

сті. – Л.Г.), що вже жваво відчувається в них потреба 

общинного обробітку землі» [179, с. 395; 24]. Природно, 

що І. Вернадський, який майбутнє країни пов’язував з 

розвитком підприємницьких капіталістичних форм гос-

подарства як у промисловості, так і в аграрному секторі, 

послідовно доводив утопізм та соціально-економічну не-

ефективність цієї програми М. Чернишевського. Селян-

ську общину вчений справедливо розцінював як серед-

ньовічний інститут, відживаючу форму землеволодіння 

та землекористування, який стримує розвиток сільського 

господарства та економіки в цілому [24].  

На базі аналізу досвіду країн Західної Європи 

І. Вернадський відстоював право приватної власності на 

землю як необхідну умову розвитку підприємництва як у 

великому поміщицькому, так і дрібному селянському гос-

подарствах, приведення розмірів землеволодіння у відпо-

відність з інтересами сільськогосподарського виробницт-

ва. Забезпечення вільної мобілізації землі призведе до 

роздрібнення неефективних поміщицьких господарств, 

зменшення дворянського землеволодіння та формування 

міцних селянських господарств підприємницького типу. 

Ще в 1858 р. І. Вернадський писав про те, що «володіння 

великими ділянками складає іноді перешкоду до більшо-

го благоденства поселян», в інтересах яких «лежить гос-

подарство в більших ділянках при окремому, роздрібно-

му володінні» [27, с. 29]. 

Безперечною заслугою І. Вернадського є те, що він 

першим з українських і російських економістів привер-

нув увагу до тієї складної еволюції економічної теорії, 

яка розгорнулася в першій половині XIX ст. на Заході. 
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Маємо на увазі формування поряд з французьким 

(Ж.Б. Сей та його послідовники) також англійського від-

галуження класичної школи в особі Д. Рікардо та започат-

кування опозиційних до неї Німецької історичної школи 

та вчень соціалістів-утопістів, в т. ч. так званих рікардіан-

ців. І на сьогодні не втрачають наукової цінності оцінки 

вченим цих шкіл та напрямів політекономічної думки. 

Передусім, той прагматизм, який І. Вернадський ви-

являє в оцінках нормативного аспекту класичної політ-

економії, відзначаючи недостатність, нерозв’язаність у 

ній таких основоположних для економічної теорії про-

блем, як ефективність та рівність. Розглядаючи, зокрема, 

науковий доробок Д. Рікардо, І. Вернадський сформулю-

вав думку, яка пізніше увійшла в історію економічної те-

орії під назвою «рікардіанського гріха», – прагнення 

Д. Рікардо робити широкі соціально-економічні узагаль-

нення на базі абстрактно-дедуктивного аналізу різко об-

межених ним економічних факторів, задіяних у його тру-

довій теорії цінності. Іноді Рікардо, писав І. Вернадсь-

кий, «...випускає з виду перепони до здійснення абстракт-

ної теорії на ділі» [26, с. 155–156].  

У ліберальній класичній школі, зауважував вчений, 

представлена «...подвійність змісту у вигляді подвійного 

предмету дослідження: багатства і добробуту. Це, безпе-

речно, – слабка сторона у системі школи...» [26, с. 189]. 

Учений наголошував на «...до краю негативному харак-

тері практичних положень у тій формі, як вони виражені 

першими послідовниками ліберальної школи». У чисто-

му своєму вигляді вони «...безперечно відкидали користь 

всіх урядових установ і розпоряджень, що мають на увазі 

регулювання або нагляд приватних інтересів, не зверта-

ючи навіть уваги на те, чи не було б іноді вигідно для 
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цих останніх влаштувати певний взаємний нагляд та під-

коритися певному влаштуванню, яке б надавало більше 

забезпечення міцності підприємства і рівності суперниц-

тва, чого не вистачає іноді при теперішньому стані на-

родного господарства» [26, с. 188–189]. 

Саме в цьому І. Вернадський вбачав причину бурх-

ливого розвитку критичної по відношенню до лібераль-

ної школи течії, представників якої навіть на початку 

XIX ст. було дуже багато. «Вони переважною частиною 

виходили з переконання користі урядового втручання у 

приватне господарство і визнання можливості створити 

промисловість шляхом штучної побудови суспільства і 

обмежуючих приватну діяльність законів, – нагадуючи 

тим меркантилізм» [26, с. 188]. Головне прагнення цього 

напряму полягає «у захисті економічних інтересів певно-

го народу від зовнішнього суперництва». Це засвідчують 

праця Г. Фіхте «Закрита торгова держава» (1800), в якій 

висувалася вимога повного торгового відокремлення від 

інших країн, як і відмежування юридичного, а також – 

знаменитої праці Ф. Ліста «Національна система полі-

тичної економії» (1842). Переконання Ф. Ліста в тому, 

що тільки протекційні мита можуть збільшити продук-

тивні сили торгівлі (хоч і зменшують нагромадження в 

країні) і що держава повинна піклуватися не про залу-

чення в країну продуктів, а про розвиток та зміцнення 

власної мануфактурної промисловості і т. ін., І. Вернадсь-

кий розцінює однозначно: «...Він [Ф. Ліст. – Л.Г.], як і 

попередні протекціоністи, мав на увазі більше інтерес 

політичний [підкреслено нами. – Л.Г.] – самостійність 

народу, його силу, ніж чисто економічний інтерес...» [26, 

с. 199–200]. 
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Запропонував І. Вернадський і сучасний погляд на 

соціалістичні вчення як такі, що дали могутній імпульс 

для підвищення уваги до проблем економічної політики 

держав у цілому та соціального аспекту цих проблем зо-

крема. Ставлячись негативно до цих учень (зокрема до 

вчення Г. де Сен-Сімона та його послідовників), оскільки 

вони мають «характер насильницького підкорення при-

ватного життя правилам, які диктуються сваволею нача-

льника», і, головне, прагнення яких полягає в наділенні 

всіх матеріальними вигодами, вчений одночасно визна-

вав і певну їх продуктивність. «Незважаючи на багато 

дивовижностей у виконанні даної мети і на шкоду мора-

льності з боку цієї школи (сенсімоністів. – Л.Г.), не мож-

на не визнати, що багато статей прихильників цього 

вчення відносно фінансів, банків і пауперизму відкрили 

нові сторони питання». Соціалістичний рух, писав 

І. Вернадський, «...примусив економістів звернути увагу 

на багато питань, що раніше залишалися в тіні, хоч і не 

важкі для розв’язання, яке містилося вже в самих засадах 

науки політичної економії» [26, с. 223]. 

У повній відповідності з власними науковими уяв-

леннями І. Вернадський рішуче виступав проти встанов-

лення в Російській імперії протекційних тарифів. Розгля-

даючи конкуренцію як основну рушійну силу економіч-

ного прогресу, вчений був переконаний, що саме за умов 

жорсткої конкуренції із західною промисловою продук-

цією можливе зростання продуктивності праці в самій 

Росії. Слабкість же російської промисловості він вбачав у 

її скутості феодальними монополіями, що оберігали крі-

посницькі форми промисловості. Як цілком справедливо 

зазначав М. Цаголов, «захист фрітредерства ... виступав у 
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Вернадського засобом створення умов для вільного капі-

талістичного нагромадження» [63, т. 1, ч. 2, с. 449].  

Зауважимо, що подібну точку зору мав на той час і 

М. Бунге, який розпочав наукову кар’єру в 50-і роки 

XIX ст. Спираючись на тогочасний досвід Заходу, Бунге 

активно пропагував ідеї вільної конкуренції, мінімально-

го втручання держави у приватногосподарську діяльність 

та вільну торгівлю, яку він розглядав як один з проявів 

свободи промисловості, у той час як протекціонізм ско-

вує цю свободу, веде до застою у ній, «забезпечуючи 

принаймні на певний час монопольні зиски підприємств 

незалежно від того, чи прагнуть вони стати в рівень з ус-

піхами техніки». Нагромадження, стверджував М. Бунге, 

досягається не митною політикою, а «внутрішніми сила-

ми перетворення» [21, с. 711–714, 726]. З цих же позицій 

вчений різко засуджував і інститут селянської общини, 

оскільки вона заперечує принципи приватної власності та 

господарської самостійності. Особливу увагу М. Бунге 

звертав на правове забезпечення становища селянства 

після його звільнення (див. наприклад: Бунге Н. Об из-

менении юридических отношений в России вследствие 

предстоящего преобразования крепостного права. Отече-

ственные записки. Т. CXIX, № 8, 1858). 

Дослідження праць перших українських економістів 

середини XIX ст. засвідчують, що оригінальна українсь-

ка політекономічна література цього періоду була скорі-

ше серйозною школою політичної економії, яку прохо-

дили українські економісти, намагаючись визначитися у 

власних поглядах. Разом з тим в галузі власне економіч-

ної теорії пріоритет, який вони відчутно надавали у трак-

туванні проблем цінності й розподілу вченню А. Сміта, 

його концепції утворення цінності з доходів і розкладу її 
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на доходи («догма Сміта», за К. Марксом), а також інтер-

претації цієї концепції французькою школою, передусім 

її засновником Ж.Б. Сеєм, – свідчить про вірне відчуття 

ними наукової перспективності цього напряму.  

При цьому думка провідних українських економістів 

рухалась у напрямі поєднання теорії витрат з законом 

попиту та пропозиції. Так, приміром, Г. Цехановецький у 

працях 50–60-х років визначав основною сферою дослі-

дження політичної економії «обмін багатства», через 

який здійснюється розподіл як «факт переважно суспіль-

ний». Він наголошував на значенні корисності у розу-

мінні категорії цінності, розглядав корисність як необ-

хідну умову цінності, яка останню не створює, але впли-

ває на її коливання. За умов вільного обміну, вважав вче-

ний, «цінність прагне урівноважитися з працею. За від-

сутністю певної свободи (обміну. – Л.Г.) – вона ґрунту-

ється головним чином на корисності» [178, № 3, с. 19; 

177, с. 24]. Ця ідея знайшла подальший розвиток, зокре-

ма у працях М. Тугана-Барановського, присвячених 

проблемі цінності. 

Наведений аналіз розвитку у XIX ст. політекономіч-

них досліджень засвідчує, що вже праці перших україн-

ських економістів, передусім І. Вернадського, не тільки 

створили в Україні і Росії міцний ґрунт для встановлення 

політичної економії як теорії ринкового господарства, 

але й виводили її на західноєвропейський рівень як у по-

зитивному, так і нормативному аспектах. Відмітною ри-

сою ліберальних поглядів цих економістів був певний 

прагматизм, прагнення до органічного поєднання здобут-

ків економічної теорії з заходами економічної політики, 

спрямованої на розбудову в Російській імперії ринкового 

простору, перетворення її патріархальної аграрної еко-
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номіки на капіталістичну економіку європейського ґатун-

ку. Цей підхід був найбільш виразно сформований так 

званим ліберальним, визначеним автором як ліберально-

прагматичний, напрямом політичної економії, представ-

леним економістами Київської реально-психологічної 

школи, очоленій видатним українським економістом 

М. Бунге. Становлення цієї школи відбувалось в умовах 

складної та суперечливої еволюції економічної думки в 

Україні, що врешті-решт призвело вже в 90-і роки 

XIX ст. до зміни пріоритетів у політекономічних уявлен-

нях українських економістів. 
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1.3. Політична економія в Україні 

у другій половині XIX ст. 
 

Політекономічна концепція М. Бунге. – Київська ре-

ально-психологічна школа. – Вплив марксизму. – Став-

лення до Німецької історичної школи. – Еволюція еконо-

мічної теорії в Україні в останній третині XIX ст. – 

Економічні уявлення непрофесійних українських еконо-

містів і мислителів. 

 

Непересічну роль у становленні й розвитку політич-

ної економії в Україні та Росії, входженні її в орбіту сві-

тової економічної думки відіграли праці професора Київ-

ського університету Св. Володимира Миколи Бунге. 

Вчений не тільки поставив за мету всіма силами сприяти 

подоланню відставання вітчизняної економічної науки 

від західноєвропейської, але й дав блискучий приклад 

реалізації такої мети.  

Продовжуючи традицію, закладену в Київському 

університеті І. Вернадським, М. Бунге широко вводить у 

дослідження та викладання політичної економії й спорід-

нених дисциплін їх історико-економічний аспект. Це за-

свідчують його праці «Курс статистики» (1865 та 1876), 

«Полицейское право: Курс лекций» (1869), «Основания 

политической экономии» (1870), окремі праці з історії 

політичної економії – «Гармония хозяйственных интере-

сов. Первая политико-экономическая система Кэри из-

ложенная М. Бунге» (1860), «Джон Стюарт Милль как 

экономист» (1869), нарешті остання фундаментальна 

праця вченого «Очерки политико-экономической литера-

туры» (1895), написана, як відзначає зокрема І.-С. Коро-

пецький, на підставі бібліографії, що включає 6391 ори-
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гінальний твір та 126 перекладів, опублікованих в імперії 

до 1879 р. [79, с. 21].  

Найважливішим завданням органічного введення іс-

торико-економічного аспекту у політекономічні дослі-

дження М. Бунге вважав допомогти тим, хто вивчає полі-

тичну економію, «звільнитися від ілюзії всепримиряю-

чих вчень й від гніту непримиримих доктринерів», вияви-

ти й зберегти продуктивні ідеї минулого, розібратися в 

нагромадженому матеріалі й використати його як з ме-

тою правильного розв’язання проблем сьогодення, так і 

«для побудов у майбутньому, щоб не будувати на піску 

нову будову уявної нової науки» [20, с. IV, 4, 199].  

М. Бунге залишив наступним поколінням блискучий 

взірець реалізації цього завдання. Він не тільки зумів 

дати співзвучну сучасну узагальнюючу характеристику 

складного гетерогенного процесу розвитку політичної 

економії в межах класичного періоду, на який припало 

становлення політичної економії в Україні та Росії, вста-

новити основні тенденції цього розвитку, але й визначи-

ти наукові пріоритети в економічній теорії та створити 

власну політекономічну концепцію. Наведемо, як прик-

лад, кілька важливих, на наш погляд, фрагментів з його 

історико-економічного аналізу еволюції теоретико-

методологічних засад класичної школи.  

У світлі тих наукових та колонаукових баталій, що й 

досі ведуться українськими економістами навколо тру-

дової теорії цінності у різних її варіантах, не втрачає на-

уково-пізнавального значення запропонований М. Бунге 

погляд на «подвійність» трудової теорії цінності (багат-

ства) А. Сміта. Подібно до А. Маршалла та сучасних за-

хідних дослідників, М. Бунге задовго до них привертав 

увагу до того, що, згідно поглядам А. Сміта, тільки «до 
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появи капіталів й утворення поземельної власності, цін-

ність виробів визначається кількістю праці». З появою ж 

цих факторів виробництва діє вже трифакторна її модель 

[19, с. 42]. Критично аналізуючи однофакторні моделі 

цінності Д. Рікардо та Т. Мальтуса, а також ті помилкові 

макроекономічні висновки, які вони робили на підставі 

цих моделей щодо розподілу доходів у суспільстві та йо-

го негативних наслідків для економічного розвитку у йо-

го довгостроковій перспективі, М. Бунге цілком обґрун-

товано зауважував: «Рікардо й Мальтус випустили з ува-

ги подвійну точку зору Сміта на відношення цінності до 

праці» [19, с. 39]. 

Заслуговує на увагу і той факт, що саме з трудовою 

теорією цінності А. Сміта М. Бунге пов’язав виникнення 

«вчення соціалістів про відповідність між працею і засо-

бами, що слугують для задоволення потреб. Інакше ка-

жучи, якщо цінність пропорційна праці, то сума корис-

ності, яку має ця цінність, повинна бути також пропор-

ційна праці». При цьому, зауважує вчений «соціалісти 

говорячи про корисність, мали на увазі не придатність 

засобу, але його корисність, що розглядається з точки зо-

ру фізіології моральності» [19, с. 58]. На підтвердження 

М. Бунге детально проаналізував вади вчення Прудона, 

побудованого на такій концепції, використані пізніше 

К. Марксом.  

Промине 20 років, і М. Туган-Барановський який, на 

відміну від М. Бунге, був вже знайомий з теорією гранич-

ної корисності Австрійської школи, у 1890 р. зробить 

спробу реалізувати ідею першого неокласичного синтезу 

(поєднанні трудової теорії цінності з теорією граничної 

корисності) саме на основі підходу, описаного М. Бунге. 

Це врешті-решт призведе М. Тугана-Барановського до 
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створення своєрідної розподільчої моделі централізова-

ного соціалістичного планування [див. докладніше: 41]. 

Реалізація подібної моделі у колишньому СРСР на прак-

тиці довела як справедливість критичного аналізу трудо-

вої теорії цінності, даного М. Бунге, так і попередження 

Ф. Бастіа про те, що будь-яка помилка у вченні про цін-

ність має значення суспільної помилки. Про можливі 

руйнівні наслідки використання вчень, які ґрунтуються 

на помилкових концепціях цінності попереджав і 

М. Бунге у своєму критичному аналізі марксизму, який 

детальніше буде розглянутий у зв’язку з аналізом еволю-

ції поглядів на проблему розподілу (Додаток 4). Тепер же 

відзначимо лише кілька методологічних зауважень вче-

ного, які не втратили своєї актуальності і дотепер. 

Важливими залишаються зауваження, зроблені 

М. Бунге стосовно термінології К. Маркса, «яка змінює 

загальноприйняте розуміння деяких основних понять» 

[20, с. 152]. Це стосується передусім поняття Tauschwert, 

або просто Werth, «яке означає у Маркса зовсім не те, що 

звикли під ним розуміти, не оцінку, а працю, і при тому 

не таку, яка існує, а таку, яка нікому невідома – середню, 

абстрактну, суспільно-необхідну». В російській терміно-

логії, зауважував вчений, термін Werth викликає «ціле 

стовпотворіння, нічим не виправдане: слова цінність, мі-

нова цінність, цілком ясні та виправдані, замінюються 

словом вартість, яке означає витрати виробництва – Kos-

tenpreis, те, чого коштував предмет виробництва» [20, 

с. 154]. Пізніше таке ж зауваження зробить і М. Туган-

Барановський, якому, однак, це не завадить ввести у по-

літичну економію нову категорію – «трудова вартість», 

по суті етичну, полишену будь-якого економічного зміс-

ту (що визнавав і сам М. Туган-Барановський). 
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Щодо М. Бунге він наголошував: «Пояснення 

(К. Маркса. – Л.Г.) на кшталт того, що Gebranchswerth – 

придатність вказує на властивість речей, а Werth або 

цінність на їх відношення до людини, так само як уявне 

відкриття фетишизму у економістів, які нібито припуска-

ли якесь містичне відношення між речами, незалежне від 

відношення між речами до людини – чиста вигадка, тому 

що в господарстві все висходить від людини й відно-

ситься до неї» (виділено нами. – Л.Г.) [20, с. 155]. Цей 

висновок – переконливе свідчення початку формування у 

працях М. Бунге вихідного принципу неокласичної ме-

тодології у дослідженні економічних явищ. 

Зважаючи на вищезазначене, на пильну увагу заслу-

говує вміння М. Бунге виділяти найбільш продуктивні 

ідеї, якими економісти класичної школи збагачували кла-

сичну теорію в процесі її еволюції та, одночасно, підго-

товляли кризу її витратної концепції, закладеної А. Смі-

том. Це стосується, зокрема, спроби «підправити» теорію 

Д. Рікардо, здійсненої Дж.С. Міллем, та подібної спроби 

Г. Маклеода щодо теорії Т. Мальтуса. М. Бунге детально 

зупиняється на тих аспектах теорії Дж.С. Мілля, які за-

свідчують його прагнення поєднати теорію витрат з тео-

рією попиту-пропозиції у власній теорії цінності. Не 

меншого значення М. Бунге надавав поглядам Г. Макле-

ода, який вважав «єдиним регулятором цінності попит і 

пропозицію, визнаючи з одного боку, залежність цінності 

від праці, а з іншого – заперечуючи, що праця, яка вико-

ристовується як у виробництво, так і в купівлю, слугує 

мірилом цінності» [19, с. 39–40]. 

Увага М. Бунге до цієї концепції засвідчує високий 

рівень наукової інтуїції вченого, якщо зважити, що 

Г. Маклеод фігурує, наприклад, у М. Блауга поряд з еко-
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номістами, у працях яких просліджуються витоки маргі-

налізму, – А. Курно, Й. Тюненом, Г. Госсеном, У. Дже-

вонсом, Н. Сеніором і ін. [14, с. 280–285]. Таку ж далеко-

глядність засвідчує і наголос, який робив М. Бунге на 

запропонованому Ж.Б. Сеєм розумінні виробництва як 

продукування корисностей, а не виключно матеріальних 

благ, введеному ним понятті послуг та визначенні їх цін-

ності попитом-пропозицією та інших ідеях, розвинутих і 

уточнених Ф. Бастіа, Г. Кері, Н. Сеніором в напрямі удо-

сконалення положень про безпосередню продуктивність 

капіталу й землі, трактування витрат виробництва як 

суб’єктивних жертв його учасників, теорії «здержливос-

ті», введення у пояснення цінності понять рідкості або 

рідкісної корисності тощо. 

Аналіз та узагальнення, зроблені вченим, дозволили 

йому визначитися з власною концепцією цінності, на 

якій він зводив струнку будову пояснення механізму рин-

кової економіки, викладену ним у 1870 р. у власному кур-

сі з політичної економії. Ідучи за Д. Рікардо у поясненні 

відтворюваних благ працею (яку, однак, на відміну від 

Рікардо, розумів широко, включаючи у неї зусилля влас-

ників землі, капіталу і підприємців) та невідтворюваних 

(у Бунге – «матеріали та сили природи, які не загально-

доступні, або ж знаходяться у кількості, більш ніж дос-

татній для задоволення потреб людини») – їх рідкістю та 

інтенсивністю потреб, вчений робить спробу поєднати ці 

моменти у понятті цінності речей, в яких вирізняє дві 

частини – «дарову та цінну». «Тому цінність (value, 

valeur, Werth) витворів та послуг, – пише Бунге, – зале-

жить від потреби, що відчувається в них, від перепон, що 

зустрічаються при задоволенні останньої, й від тих 

жертв, на які зважується споживач» [19, с. 7]. 
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Вихідним у колі явищ, що визначають предмет ви-

вчення політичної економії, М. Бунге, подібно до І. Вер-

надського, називав потребу. Її він розглядав як рушійну 

силу прогресу, що досягається «суперництвом». Останнє 

«сприяє, з одного боку, по можливості справедливій ви-

нагороді тих, хто обмінюється, розмірно з витратами ви-

робництва, а з іншого – найкращому розподілу занять у 

суспільстві». При цьому саме «в обміні встановлюється 

ціна» того, що промінюється, і розподіл доходів, призна-

чений як для виробництва, так і для задоволення потреб» 

[19, с. 9, 8]. Відповідно, свій курс М. Бунге будує за схе-

мою: 1) потреби, 2) засоби для задоволення потреб, 

3) виробництво й продуктивні сили, 4) розподіл та 

з’єднання занять і праці, 5) обмін, цінність і ціна, 6) до-

ходи, 7) власність і споживання [19, с. 15]. Таким чином, 

вчений органічно поєднав висвітлення проблем вироб-

ництва як продукування корисностей, обміну та розподі-

лу. Цим курс М. Бунге вигідно відрізнявся від інших, у 

тому числі зарубіжних курсів із політичної економії того 

часу. 

Принагідно зауважимо, що власне розуміння катего-

рії цінності М. Бунге формулює в дусі А. Маршалла. 

«Походження цінності, – писав вчений у 1870 р., – пояс-

нюється потребою й сумою жертв (праці або витрат) 

(виділено нами. – Л.Г.), які необхідні й можуть бути 

зроблені для задоволення потреб» [19, с. 37]. Однак ні 

сам М. Бунге, ні будь-хто з економістів його школи не 

змогли дати задовільного розв’язання проблеми, оскіль-

ки не піднялися ні до засвоєння засад маргінального ана-

лізу, введеного до наукового обігу в 70-і роки XIX сто-

ліття першою хвилею неокласиків (Австрійська школа і 
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ін.), ні до опанування методології першого неокласично-

го синтезу, започаткованого А. Маршаллом. 

Щодо М. Бунге, йому ще в середині XIX ст. були ві-

домі праці А. Курно, Г. Госсена та інших піонерів мате-

матичної школи й маргіналізму. Проте вчений поставив-

ся з великою недовірою до подальшого розвитку ними 

абстрактно-дедуктивного методу, зокрема «робінзонад», 

до намірів «відкрити закони господарські шляхом мате-

матичних обчислень – для цього можливо не доросли – і 

політична економія і математика». Він був переконаний 

у неможливості виразити у математичній формі рух цін 

або доходів, у тому, що «теорія цінності не могла бути 

побудована дедуктивним шляхом», що для її подальшого 

розвитку потрібні емпіричні та статистичні методи, за-

пропоновані Німецькою історичною школою [18, с. 19, 

20].  

Більше того, вже наприкінці життя, коли маргіналізм 

отримав майже загальне визнання, вчений висловив не-

гативне ставлення до маргінальної школи як непродук-

тивної у науковому відношенні, підтримавши її критику 

Г. Шмоллером у знаменитій «Methodenstrait» [20, с. 465]. 

Можна погодитися з І.-С. Коропецьким, що таке став-

лення до цієї школи М. Бунге залишив у 1895 р. без змін, 

оскільки «посадові обов’язки не дозволяли йому в кінці 

життя пильніше стежити за економічною літературою» 

[79, с. 48]. Та швидше за все до таких висновків вченого 

призвів його критичний аналіз невдалих спроб класиків – 

від А. Сміта й Рікардо до Ф. Бастіа й Г. Кері – безпосеред-

ньо поширити висновки щодо закономірностей дії рин-

кового механізму ціноутворення, отримані шляхом де-

дукції, на реалії й перспективи суспільно-економічного 

розвитку. Та, головне, прихильність вченого до емпірич-
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них методів дослідження, притаманна українським та ро-

сійським економістам тієї доби.  

В результаті М. Бунге дійшов висновку, що «теорія 

цінності не може бути побудована дедуктивним шляхом», 

оскільки причини, під впливом яких встановлюється цін-

ність, «занадто складні». Втім, подібного висновку май-

же через 40 років дійшов і М. Туган-Барановський. У 

своєму курсі «Основы политической экономии» (1909) 

він стверджував, що «товарна ціна, подібно до права і 

звичаїв, є … колективний результат частково неусвідом-

лених соціальних процесів і тут економічна теорія на-

штовхується на свою природну межу – в галузь неусві-

домленого вона проникнути не може» [145, с. 366]. Такі 

переконання провідних економістів свого часу об’єктивно 

вели до недооцінки мікроекономіки, штучного розмежу-

вання результатів мікро- та макроекономічних рівнів до-

слідження, яке й досі зберігається в уявленнях багатьох 

вітчизняних економістів. 

Так чи інакше, але маргіналізм на ваги здобутків 

М. Бунге та економістів його школи, звичайно, класти 

ніяк не можна. Неправомірність такого підходу відзначив 

ще на початку 1980-х років І.-С. Коропецький у праці 

«Academic Economics in the Nineteen-Centure Ukraine», 

включеній у його працю «Українські економісти XIX 

століття та західна наука», видану 1993 р. в Україні: 

«Неможливо вважати історичного економіста Миколу 

Бунге, симпатика маргіналістичної школи Дмитра Піхна 

та маргіналіста Олександра Білімовича членами однієї 

«київської» школи економістів, як це робить Спекторсь-

кий (1935)» [79, с. 68, пр. 6]. Однак ця «традиція», про-

довжена в Україні відомим істориком-економістом 

С. Злупком у його численних працях, присутня і в ряді 
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інших сучасних посібників та досліджень з історії еко-

номічної думки (передусім Л. Корнійчук, яка, слідом за 

М. Шуховим [188, с. 163], вважає представниками школи 

М. Бунге маргіналістів Р. Орженцького, В. Залеського та 

О. Білімовича [71, с. 180]. Наведений приклад, який на 

жаль у сучасників історико-економічній літературі є да-

леко не поодиноким, ще раз засвідчує сучасне значення 

того зваженого й досконалого для свого часу досліджен-

ня еволюції економічної теорії, які запропонували 

М. Бунге та економісти його школи. 

Поза сумнівом концепція цінності М. Бунге дала мо-

гутній імпульс до більш інтенсивного руху економічної 

думки в бік розв’язання проблем ціноутворення, запро-

понованого невдовзі Австрійською школою. Щоправда 

М. Туган-Барановський головною заслугою М. Бунге як 

вченого вважав розробку ним теорії кредиту та грошово-

го обігу. «Як теоретик, – писав Туган-Барановський, – 

Бунге повністю примикає до класичної школи … він був 

енергійним противником паперово-грошового обігу. 

Статті Бунге з історії політичної економії, перевидані 

1895 року під назвою: «Очерки политико-экономической 

литературы», мають невеликий інтерес» [167, с. 853]. Як 

буде показано нижче, така досить невисока оцінка 

М. Туганом-Барановським наукового доробку цього ви-

датного українського економіста (втім, як і прихильних 

до теорії А. Сміта та Ж.Б. Сея нечисленних російських 

економістів, зокрема, М. Тургенєва, А. Бутовського, 

Г. Горлова та ін.) пояснювалася соціалістичною орієнта-

цією вченого. Він захоплювався на той час марксизмом і 

врешті-решт надав перевагу рікардівській системі еко-

номічного аналізу.   
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Між тим, саме М. Бунге започаткував визнану в світі 

Київську школу економістів, відому як «реально-

психологічна». Таке визначення школа отримала, по-

перше, завдяки згадуваній методології дослідження, і, 

по-друге, через розуміння її представниками об’єктивних 

економічних, тобто ринкових, законів як неодмінної нау-

кової підстави для будь-якої економічної політики, спря-

мованої на пом’якшення соціальних антагонізмів. На 

обов’язковість цієї умови постійно звертав увагу М. Бун-

ге. «Ціни – для ринку те саме, – писав він, – що темпера-

тура, яку вказує термометр, і наскільки легко дізнатися 

про ціну або число градусів тепла чи холоду, настільки 

важко визначити з точністю причини того чи іншого 

явища – в даному випадку – зрозуміти, які потреби мо-

жуть заявити себе у попиті й визначити, що може впли-

нути на розмір пропозиції». Завдання суспільства та сус-

пільної влади ще важче. Їх обов’язок – «не порушуючи 

історичного розвитку та свободи, сприяти такій зміні 

умов попиту та пропозиції, яке б робило задоволення по-

треб доступним та узгодженим з інтересами усіх і кож-

ного» [19, с. 68]. 

Характерною рисою праць економістів школи 

М. Бунге було прагнення вийти за межі уявлень класиків. 

Для прикладу наведемо погляди А. Антоновича та одно-

го з останніх представників Київської реально-

психологічної школи – Д. Піхна. Щодо професора Київ-

ського університету А. Антоновича, існуючі в межах уяв-

лень класичної школи визначення цінності як такі, що 

пояснюють її або з боку виробництва, або споживання чи 

розподілу, він вважав однобічними й недостатніми. Пи-

тання про цінність вчений визначив як основне у полі-

тичній економії: «від того чи іншого вирішення його за-
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лежить вирішення усіх інших питань цієї науки». Він на-

водив вже згаданий вище влучний вислів Фредеріка Бас-

тіа про те, що «всяка помилка у вченні про цінність має 

значення суспільної помилки» [4, с. 1]. 

У праці «Теория ценности: Критико-экономическое 

исследование» (1877) А. Антонович дав досить точний 

аналіз теорій цінності класичної школи, що не втратив 

своєї актуальності і сьогодні. Дослідження ним поглядів 

А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Мальтуса, Дж.С. Мілля, Г. фон 

Шторха, Ф. Бастіа, Г.Ч. Кері, Ж.Б. Сея та інших вчених 

яскраво доводить обмеженість витратного підходу кла-

сичної школи у різних її відгалуженнях до проблеми цін-

ності й одночасно свідчить про досить перспективне від-

чуття проблеми самим А. Антоновичем. Так критично 

аналізуючи відомі суперечності у теорії цінності 

Ж.Б. Сея та Дж.С. Мілля, український вчений чітко ви-

словив власне переконання в тому, що «в дійсності зу-

силля може бути тільки в окремих випадках мірилом си-

ли потреби», і що, разом з тим, «стати на точку зору про-

давця не значить іще дати наукове визначення цінності» 

[4, с. 187, 193]. 

У власному баченні перспективи створення наукової 

теорії цінності А. Антонович дуже близько підходив до 

нової парадигми неокласиків, вже започаткованої на той 

час Австрійською школою. Шлях до досконалої теорії 

цінності А. Антонович вбачав у поясненні взаємодії «за-

кону споживчої цінності», «закону виробничої цінності» 

та «закону попиту і пропозиції», відводячи останньому 

центральну роль: «Закон попиту і пропозиції є законом 

досягнення кращих результатів з можливо меншими по-

жертвами, є формулою суспільного прогресу в економіч-

ному відношенні» [4, с. 195, 196]. Звичайно, розкрити 
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взаємозалежність сформульованих ним законів на мето-

дологічній базі класичної школи, тобто без використання 

граничних величин і функціонального аналізу, вчений не 

міг. 

Разом з тим, позиція А. Антоновича дозволила йому 

дуже точно визначити основну суперечність у теорії 

К. Маркса, – виявити тавтологію у вихідних її положен-

нях: поясненні Марксом цінності як уречевленої праці, у 

той час, як остання є, у свою чергу, неминучим виснов-

ком з Марксового розуміння цінності. Підставою такого 

розуміння, з сумним гумором зауважує А. Антонович, – 

«є думка, висловлена ще Епіхартом, «що боги продають 

всі блага тільки за працю». Розкривши «логічно немину-

чу саморуйнацію цього погляду», він констатує: «У всій 

економічній літературі ми не можемо вказати іншого 

більш вражаючого прикладу саморуйнації розвинутої 

вченими теорії». Вчений висловив подив з того, що «в 

нашій літературі цьому дивному погляду німецького 

економіста надається високонаукового значення п. Зібе-

ром» [4, с. 183, 184]. 

Ідеї М. Бунге підхопив і розвинув також його учень, 

професор того ж Київського університету Дмитро Піхно, 

видавши такі відомі на той час праці як «Закон спроса и 

предложения. К теории ценности» (1886), «Основания 

политической экономии» (1890) і ін. У своїх працях вче-

ний розвивав положення про споживання й обмін як ос-

новні сфери дослідження економічних явищ, про корис-

ність речей (їх «придатність») як джерело та мірило цін-

ності й ціни («розцінки»), теорію попиту і пропозиції 

тощо. Однією з центральних проблем «як при вивченні 

ціни кожної речі або послуги, так і при дослідженні тео-

рії цінності взагалі», він вважав вивчення потреб, що 
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складають попит, конкретних їх форм, класифікацію за 

видами та родами тощо [109, с. 13]. Ці теоретичні засади 

Д. Піхно поєднував з використанням історико-емпіричних 

підходів у дослідженні економічних явищ, ідеєю регу-

люючого впливу держави в економічному житті тощо.  

При всій недосконалості теорії цінності Д. Піхна, яка 

скоріше є систематичним переліком різних елементів по-

питу і пропозиції, ніж уповні завершеною теорією госпо-

дарських благ, відзначав пізніше його учень, один із пер-

ших маргіналістів в Україні, професор Київського уні-

верситету Олександр Білімович, ця теорія відіграла, од-

нак, надзвичайно позитивну роль. Відстоюючи власні 

погляди, Д. Піхно не тільки заперечував трудову теорію 

цінності у той час, «коли кругом російські економісти 

майже поголовно повторювали її», але й вказував на од-

нобічність теорії граничної корисності, що почала поши-

рюватися пізніше. Теорія Д. Піхна, на думку О. Білімо-

вича, була значно ближча до «примирювальних» теорій 

цінності, «які, власне кажучи, являють собою не що ін-

ше, як подальший розвиток старої теорії попиту та про-

позиції» [106, с. 11–12]. Вчений мав на увазі розв’язання 

проблеми в неокласичній традиції, яку запропонував 

1890 року А. Маршалл та одночасно з ним окреслив 

М. Туган-Барановський. О. Білімович визначав Д. Піхна 

як типового представника Київської школи. 

Головним достоїнством Київської школи О. Білімо-

вич вважав те, що «в багатьох найбільш основних питан-

нях як в економічній теорії, так і в економічній політиці, 

вона різко розходилася з іншою школою російських еко-

номістів, марксистською в теорії і народницькою в полі-

тиці школою московською, що зв’язана з іменем покій-

ного московського професора О.І. Чупрова» [106, с. 14]. 
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Дійсно, при певній відмінності рівня теоретичних уяв-

лень вчених Київської школи їх наукову позицію відзна-

чали єдність вихідного методологічного принципу (пси-

хологізму) у дослідженнях економічних явищ, послідов-

ний еволюціонізм у поглядах на поступальний розвиток 

суспільства та певний прагматизм у розумінні ролі еко-

номічної теорії в цьому процесі, що пояснювало і їх кри-

тичне ставлення до марксизму. Саме ці риси зумовили 

те, що науковий доробок економістів Київської школи, 

визначеної як реально-психологічна, одержав високу 

оцінку в західноєвропейській літературі. Відзначалися, 

зокрема, їх здобутки у розробці проблем цінності, розпо-

ділу та ін., поєднання глибокого реалізму та емпірико-

історичної точки зору тощо (Hans-Jürgen Seraphim, 1925). 

Київська політекономічна школа підготувала добрий 

ґрунт в Україні для сприйняття ідей маргіналізму, який 

на цей час склався на Заході у самостійну і надзвичайно 

впливову течію (Австрійська, Англо-американська, ма-

тематична школи) і відігравав все більш відчутну роль у 

поступовій зміні вихідних теоретичних засад економіч-

ної науки. Однак, як вже відзначалось, ні сам фундатор 

цієї школи М. Бунге, ні інші її представники не зуміли 

ще оцінити перспектив маргіналізму. Тільки Д. Піхно 

поставився до цього напряму прихильно, О. Білімович 

вже успішно розвивав його засади [12], а Є. Слуцький 

зробив на цьому шляху видатний вклад у світову еконо-

мічну науку [42]. 

В цілому ж і в останній третині ХІХ століття полі-

тична економія у східній Україні все ще знаходилася в 

ар’єргарді економічної теорії порівняно з передовими 

країнами Західної Європи та США. На відміну від провід-

них капіталістичних країн Заходу, для України, як і для 
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Росії, головною залишається проблема капіталістичного 

розвитку в умовах напівкріпосницької самодержавної 

імперії. Це значною мірою пояснює той факт, що полі-

тична економія, представлена в цей період в Україні пе-

реважно вченими-викладачами Київського, Харківського 

та Новоросійського університетів, в числі яких профе-

сори Микола Бунге (обраний 1890 академіком) Микола 

Зібер, Афіноген Антонович, Григорій Цехановецький, 

Костянтин Гаттенбергер, Микола Коссовський, Михайло 

Вольський та інші – продовжувала розвиватися переваж-

но на базі класичної школи. 

В ній ще жили традиції, закладені в середині ХІХ 

століття Дмитром Журавським, Тихоном Степановим, а 

також Іваном Вернадським та Миколою Бунге, які тоді 

були прихильниками вільного, не обмеженого середньо-

вічними пережитками розвитку капіталістичних відно-

син. Разом з тим поступово видозмінювалися і набували 

все більшої популярності ідеї протекціонізму, розмежо-

вувалися теоретичні уподобання різних вчених тощо. В 

цілому ж – закладалися наукові підвалини, на яких фор-

мувались на зламі століть, особливо у перші десятиліття 

ХХ ст., новітні на той час напрями у політичної економії 

– маргінальний, соціальний, що ніс у собі зародки інсти-

туціоналізму, а також організаційно-виробничий (у сіль-

ськогосподарській економії). 

Творча спадщина цих економістів досить докладно 

висвітлена в українській та російській історико-

економічній літературі, в т. ч. сучасній. Проте до початку 

90-х років XX ст. в ній, при всій її ґрунтовності, пере-

важали оцінки доробку тих чи інших економістів другої 

половини ХІХ століття з позиції відповідності чи невід-

повідності їх поглядів теоретичним засадам та ідеалам 
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марксизму, а також ідеям революційно-демократичних 

напрямів російської економічної думки. Це певною мі-

рою збіднювало і змінювало ретроспективу еволюції 

української економічної думки в цей період. Більш 

об’єктивна її картина виступає з праць західних дослід-

ників, передусім І.-С. Коропецького (США), який ще в 

1980-х роках присвятив цій темі ряд ґрунтовних дослі-

джень. В Україні більш адекватне висвітлення цієї спад-

щини розпочалося від середини 1990-х років, зокрема у 

працях автора, а також С. Злупка, В. Базилевича, Т. Гай-

дай, П. Леоненка. 

Навіть простий перелік окремих творів українських 

науковців, які працювали в 60–90-і роки ХІХ століття, 

свідчить про органічний зв’язок наукового економічного 

потенціалу України того часу з досягненнями західної 

економічної думки. Так, переважно у другій половині 

ХІХ століття, з’являються такі праці як «Значение Адама 

Смита в истории политико-экономических систем» 

(1859) Г. Цехановецького; «Основания политической 

экономии» (1870) та «Очерки политико-экономической 

литературы» (1895) М. Бунге; «Теория ценности. Крити-

ко-экономическое исследование» (1877) А. Антоновича; 

«Реально-психологическая политическая экономия» 

(1881) К. Гаттенбергера, відкрита для українських еко-

номістів у 1991 р. І.-С. Коропецьким [73]; «Давид Рикар-

до и Карл Маркс в их общественно-экономических ис-

следованиях» (1885) М. Зібера; «Закон спроса и предло-

жения. К теории ценности» (1886) Д. Піхна. 

Принагідно зауважимо, що цю традицію критичного 

історико-економічного осмислення та осягнення кращих 

надбань західної економічної думки як підґрунтя для 

власних наукових розвідок блискуче продовжили на-
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прикінці ХІХ – початку ХХ століть Михайло Туган-

Барановський працями «Учение о предельной полезности 

хозяйственных благ, как причине их ценности» (1890), 

«Очерки из новейшей истории политической экономии и 

социализма» (1903) та іншими, про які мова піде далі; а 

також  цілий ряд інших українських вчених. Серед них – 

Роман Орженцький («Учение о ценности у классиков и 

канонистов. Политико-экономический очерк», 1896), Ти-

хін Осадчий («Общественный быт и проекты его улуч-

шения в ХІХ столетии», 1902), Володимир Желєзнов 

(«Очерки политической экономии», 1902), Володимир 

Арнольд («Политико-экономические этюды», 1904), Во-

лодимир Левитський («История политической экономии 

в связи с историей хозяйственного быта», 1907, 2-е вид.), 

Олександр Миклашевський («История политической 

экономии», 1909), Петро Лященко («История экономиче-

ских учений», 1918), Костянтин Воблий («Начальный 

курс политической экономии. История, теория, финан-

сы», 1918) та інші. 

Повертаючись до спадщини професіональних україн-

ських політекономів другої половини ХІХ століття, слід 

відзначити, що в останній його третині серед них зали-

шається все менше беззастережних прихильників загаль-

нофілософської концепції класиків щодо «природного 

права» людини і, відповідно, індивідуалістичного «еко-

номічного егоїзму» та свободи його здійснення як основ-

ного незмінного принципу розвитку капіталізму. Відміт-

ною рисою їх творчості стає перегляд цих вихідних засад 

класичної школи як таких, що абсолютизували закони 

вільної конкуренції, зводили їх у ранг природних не-

змінних законів суспільного устрою, освятивши цим, за 

висловом проф. Київського, і згодом Харківського уні-



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 

 

 - 74 - 

верситетів Г. Цехановецького, «існуючий лад зі всіма йо-

го неправдами, що заподіяла історія» [178, № 3, с. 4]. В 

цьому він і багато інших економістів вбачали критичний, 

а згодом – кризовий стан тогочасної політичної економії. 

Серед українських економістів все більшої популяр-

ності набувають, з одного боку, ідеї Дж.С. Мілля, який, 

по суті, розпочав такий перегляд, запропонувавши, зок-

рема, реформування системи розподілу, і, з іншого, – 

концепції засновників Німецької історичної школи – 

Ф. Ліста, Б. Гільдебранда і ін. Останні, не пориваючи ще 

з класичною школою (за винятком К. Кніса, який відки-

дав існування будь-яких економічних законів і можли-

вість їх вивчення), прагнули доповнити її ідеями істориз-

му, розуміння економічних законів як законів розвитку, 

державного регулювання цього розвитку; вносили у по-

літичну економію поняття продуктивної сили національ-

них економік тощо. 

Ідеї Дж.С. Мілля поділяла більшість професійних 

українських політекономів, вихованих на засадах класич-

ної школи. Їх точку зору виразно висловив Г. Цеханове-

цький: він вважав за можливе й необхідне поліпшення 

занадто нерівномірного розподілу багатства «не з філан-

тропії, а з розсудливості, з почуття самоохорони...» [178, 

с. 7], щоб забезпечити нормальний розвиток капіталістич-

ного виробництва в інтересах усього суспільства. Віддав 

належне цій ідеї і проф. Харківського університету 

К. Гаттенбергер, який, один з небагатьох, залишився на 

концептуальних позиціях класичної школи. Він розгля-

дав політичну економію як чисту, абстрактну науку і чіт-

ко відрізняв її від «поліційного права», яке, в свою чергу, 

в економічній частині «передбачає політекономію», не-

можливе без неї [36, с. 58].   
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Досить критично ставився до ідеї реформування роз-

поділу М. Бунге. Вчений вважав, що ця ідея Дж.С. Мілля 

покоїться на неправомірному відриві розподілу від вироб-

ництва, вбачав завдання політичної економії «у дослі-

дженні суспільного боку господарських явищ і законів, 

яким ці явища підпорядковані» [19, с. 11]. Він розглядав 

розподіл як складову суспільного виробництва, що в тій 

же мірі підпадає під дію цих законів (детальніше про по-

гляди вченого на проблему розподілу див. у Додатку 4).  

Цей визначний економіст свого часу у 50–60-і роки 

зарекомендував себе переконаним захисником приватної 

ініціативи і вільної конкуренції, закликав розвивати «су-

перництво й дух заповзятості, щоб розв’язати дію при-

родним законам» [18, с. 57], наголошував, що тільки 

конкуренція є справедливим цінителем і головним дви-

гуном економічного розвитку. Пізніше він віддав належ-

ну данину ідеям протекціонізму, пов’язуючи з ними та-

кож можливості поліпшення становища трудящих. Та 

при цьому залишився при думці, що неузгоджене з вимо-

гами об’єктивних законів регулювання заробітної плати 

та прибутків може негативно позначитися на виробницт-

ві і, разом з тим, на споживанні, тобто на задоволенні 

людських потреб як головній меті виробництва [20, 

с. 346–350]. 

Іншим надзвичайно впливовим фактором, що визна-

чав розвиток політекономічної думки в останній третині 

XIX століття, став марксизм. «Ні в одній літературі 

Маркс не користувався таким авторитетом, як в  російсь-

кій, – писав з цього приводу М. Туган-Барановський. – 

Наша економічна література 70-х та 80-х років являє со-

бою спробу зв’язати ідеї Чернишевського з ідеями автора 

«Капіталу» … Трудова теорія цінності Маркса покладена 
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в основу більшої частини наших курсів політичної еко-

номії. Кращий з них … курс О.І. Чупрова» [167, с. 853]. 

Як самобутнє явище розцінював М. Туган-Барановський 

і виникнення наприкінці XIX століття нового напряму – 

«неомарксизму» («легального марксизму» за терміноло-

гічним визначенням В. Леніна, яке і досі зберігається у 

нашій вітчизняній літературі. – Л.Г.). Попередником його 

вчений вважав «обдарованого економіста 70-х та 80-х 

років М. Зібера» [167, с. 853–854]. Серед економістів, які 

«стоять поза будь-яким впливом марксизму», поряд з 

І. Кауфманом, П. Георгієвським та Л. Слонімським він 

називає і Д. Піхна. 

Вплив економічної теорії марксизму значною мірою 

сприяв посиленню уваги українських політекономів до 

соціального та історичного аспектів у трактуванні еко-

номічних явищ і законів. Особливо наочно це виявилося 

у творчості такого відданого прихильника марксизму, 

яким був в Україні перший його глибокий коментатор і 

популяризатор професор Київського університету М. Зі-

бер. Вчений безкомпромісно сприйняв трудову теорію 

цінності К. Маркса, поділяв його точку зору на історичну 

обумовленість економічних законів і минущий характер 

капіталізму, заміну його планомірною діяльністю, що 

повинна прийти «на зміну хаотичному та безтямному ве-

денню господарства егоїстичним шляхом» [59, с. 22] то-

що. Вчений намагався захистити від критики діалектич-

ний метод Маркса, проте Марксового методу по суті не 

сприйняв, далеко відходячи від нього у своїх філософсь-

ко-соціологічних та економічних уявленнях, у баченні 

суспільства майбутнього та еволюційних шляхів до ньо-

го. Втім, як засвідчує дослідження української та росій-

ської економічної літератури кінця XIX – початку XX ст., 
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саме праці М. Зібера значною мірою спричинили певну 

рееволюцію у розвитку економічної теорії в аналітичній 

частині, що виявилось у її поверненні до рікардіанської 

традиції у поясненні явищ цінності, розподілу тощо (див. 

докладніше у Додатку 2). 

Яскравим свідченням такого впливу стала позиція, 

зайнята вже у 80-і роки XIX ст. професором Харківсько-

го університету М. Коссовським. Подібно до М. Зібера 

вчений продовжував беззастережно відстоювати трудову 

теорію цінності, вважав марксизм останнім словом у роз-

витку «сміто-рікардівської політекономії», різко крити-

кував спроби вивести визначення цінності за межі її 

трудової субстанції, дати відмінне від встановленого 

Д. Рікардо та розвиненого К. Марксом розуміння взаємо-

залежності між заробітною платою та прибутком, працею 

й капіталом тощо. Саме з практичним впровадженням в 

основу соціально-економічних відносин ідеї трудової 

цінності, вчений пов’язував можливість в майбутньому 

удосконалення цих відносин, оновлення принципу роз-

поділу, знищення експлуатації і т. п.  

З цих же позицій Коссовський оцінював як безпер-

спективні у теоретичному відношенні «історичний» та 

«етичний» напрями Німецької історичної школи, скеп-

тично ставився до «катедер-соціалізму», розцінюючи йо-

го як школу компромісу між «соціалізмом, що стоїть на 

ґрунті сміто-рікардівської політекономії, та дійсністю», 

заперечував значення «реально-психологічної» школи 

М. Бунге. На думку М. Коссовського, представники цьо-

го напряму, прагнучи пояснити цінність і ціни на основі 

вивчення процесів ринкового обміну, «намагаються від-

бутися загальними фразами або метафізичними хитро-

сплетіннями, занадто мало доступними для людського 
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розуміння» [80, с. 9, 62]. Тільки на основі трудової цін-

ності, був переконаний вчений, можна пояснити і попит, 

і пропозицію. Він визначав економічні закони як віднос-

ні, умовні, що змінюються разом зі зміною обставин і 

місця, і проголосив існування для кожної окремої істо-

ричної епохи «своєї» політичної економії [80, с. 29–30]. 

Втім, як і М. Зібер, М. Коссовський не став діалектичним 

матеріалістом, залишившись у цілому на засадах еволю-

ціонізму. 

Щоб краще уявити мотиви, які визначали відношен-

ня тих чи інших українських економістів останньої тре-

тини ХІХ ст. і до марксизму, і до інших, новітніх на той 

час, Австрійської, Німецької етичної та соціально-

політичної («катедер-соціалізм») шкіл, потрібно брати до 

уваги не тільки їх відданість або критичне ставлення до 

філософсько-соціологічних уявлень класичної школи, 

але й складний процес її теоретико-методологічної пере-

орієнтації, який на Заході, по суті, завершувався і який 

продовжувала бурхливо переживати політична економія 

в Україні та Росії. Як вже відзначалося, суть цієї переорі-

єнтації полягала у поступовій відмові від витратної кон-

цепції класичної школи. Нагадаємо, що визначальними 

віхами на цьому шляху були поступове перенесення ува-

ги у політекономічних дослідженнях із сфери виробниц-

тва у сферу обміну, спроби пояснення цінності ко-

рисністю речей та послуг, психологічними мотивами по-

ведінки людини тощо. 

Українські політекономи глибоко коментували, кри-

тично переосмислювали і все ширше використовували 

нові ідеї. При цьому тільки окремі професіональні еко-

номісти були послідовними прихильниками трудової те-

орії цінності. Більшість продовжувала розвивати так зва-



1. Біля витоків: політична економія 

у XIX столітті 
 

 - 79 - 

ну мінову концепцію, тобто теорію попиту-пропозиції. 

Частина економістів намагалася поєднати різні теоретичні 

підходи. Економічна література останньої третини ХІХ 

століття відбиває всю складну гаму теоретичних пе-

реживань української політекономічної думки. Від того, 

яким теоріям класичної школи та її відгалужень віддавав 

перевагу той чи інший економіст, як правило, залежало і 

його відношення до новітніх на той час шкіл – нової Ні-

мецької, Австрійської, а також – марксизму. При цьому 

марксизм відігравав роль своєрідного каталізатора у 

цьому складному процесі вибору й визначення власних 

підходів. 

Проф. К. Гаттенбергер, наприклад, викладаючи в 70–

80-і роки у своєму курсі окремі положення економічної 

теорії марксизму, з їх допомогою обстоював плідність 

теоретичних засад класичної школи, її абстрактно-де-

дуктивного методу, тієї визначальної ролі, яку класики 

надавали виробничому фактору, відкритим ними еконо-

мічним законам тощо. Розглядаючи надбання класичної 

школи, своєрідно розвинені марксизмом в аналізі ка-

піталістичної системи виробництва, вчений, разом з тим, 

переконливо доводив нежиттєздатність господарських 

систем, запропонованих марксизмом та іншими соціаліс-

тичними вченнями. Він розцінював їх як такі, що не від-

повідають прагненню людини до особистого інтересу, 

позбавлені основного принципу економічної дійсності – 

господарського розрахунку тощо. Критично ставився 

К. Гаттенбергер і до засад нової Німецької історичної 

школи («етичної» та «катедер-соціалізму»), вважаючи, 

що в теоретичному плані вона не дала нічого нового по-

рівняно зі старою англійською школою [36]. 
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І, нарешті, щодо характеру впливу на українських 

економістів XIX століття нової Німецької історичної 

школи в її етичному та соціально-політичному різнови-

дах. На думку І.-С. Коропецького, вона мала вирішаль-

ний вплив на політекономічну думку в Україні як в 

останній третині ХІХ ст., так і на початку ХХ ст. «Вигля-

дає, – пише І.-С. Коропецький, – що наші економісти, за-

вершивши свої студії в Німеччині, не мали нагоди або не 

хотіли прогресувати разом зі своїми колегами навіть у 

сусідній Австрії чи Швеції. Вони продовжували працю-

вати в інституційно-емпіричній традиції ... залишилися 

переважно прихильниками історичної школи» [78, с. 132].  

Проте, як на нашу думку, відношення більшості по-

літекономів до неї в Україні було досить прохолодне. Її 

вважали в цілому теоретично безплідною, порівняно з 

класичною, школою. Центральна ідея історичної школи 

щодо можливості розв’язання економічних і соціальних 

проблем шляхом прямого втручання держави в економіч-

ні процеси, українськими політекономами, вихованими 

на засадах класичної школи, майже до кінця 1890-х років 

сприймалася досить стримано. Не сприяли беззастереж-

ному сприйняттю цієї ідеї і та роль, яку централістська 

авторитарна політика уряду відігравала в господарсько-

му житті Російської імперії, по суті гальмуючи розвиток 

капіталізму підтримкою за будь-яку ціну рутинного по-

міщицького господарства, неефективним протекціоніз-

мом щодо власної промисловості, що загострювало соці-

альні суперечності. 

Тільки на зламі століть, з поступовим перетворенням 

російського самодержавства на буржуазну монархію з 

відповідними змінами в її економічній політиці, розвит-

ком відповідних інститутів буржуазного суспільства 
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(державне законодавство, профспілки та політичні партії, 

монопольні об’єднання та кооперація різних видів тощо), 

вплив Німецької школи, дійсно, значно посилився. При 

цьому розвиток соціального напряму політичної еконо-

мії, який з початку ХХ століття став пануючим у східній 

Україні, як і в Росії, за змістом був у багатьох відношен-

нях аналогічним формуванню соціальної школи в Німеч-

чині, яка виникла там у 1890-і роки. 

Ідеї новітніх на той час політекономічних шкіл і те-

чій, тією чи іншою мірою, знаходили відгук і в середо-

вищі економістів, які працювали переважно в галузі спе-

ціальних або прикладних економічних наук – аграрної 

економіки, статистики тощо, а також серед непрофесій-

них економістів. При цьому, внесок як перших, так і дру-

гих у розвиток політекономічних знань був іноді надзви-

чайно плідним. Так сталося, зокрема, з випускником Ки-

ївського університету, кандидатом природничих наук 

Сергієм Подолинським, творчість якого, висвітлена в 

Україні у працях Л. Корнійчук, І. Мешка, В. Жученка, 

С. Злупка та ін., продовжує викликати пильне зацікав-

лення дослідників. І.-С. Коропецький, зокрема, привертає 

увагу до дослідження спадщини С. Подолинського іта-

лійськими вченими Й. Мартінезом-Алієром та В. Парето.  

У своєму прагненні довести неперехідне значення 

Марксової теорії цінності, у розумінні якої був близький 

до позиції М. Зібера, С. Подолинський створив власну 

оригінальну енергетичну теорію праці [111]. Він сфор-

мулював закон збереження сонячної енергії різними ви-

дами корисної праці, відомий тепер, завдяки науковим 

розвідкам західних вчених, як «закон Подолинського». 

Окрилений ідеєю соціалізму, спираючись на дані природ-

ничих наук, вчений зумів не тільки вийти за межі філо-
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софсько-соціологічних уявлень марксизму, а й піднести-

ся до рівня сучасного філософського розуміння загаль-

нолюдських проблем. 

В цілому ідеї марксизму, надзвичайно популярні у 

колах радикальної української демократії, одержували у 

працях її представників Сергія Подолинського, Івана 

Франка, Михайла Драгоманова та багатьох інших само-

бутнє оригінальне трактування. Незважаючи на певний 

утопізм власних соціально-економічних уявлень, ці діячі 

українського визвольного руху, добре обізнані з тогочас-

ними досягненнями суспільних наук і суспільно-

економічною дійсністю не тільки Росії і України, але й 

країн Заходу, виявили себе у ряді питань, передусім со-

ціологічних, більшими реалістами, ніж засновники марк-

сизму та їх ортодоксальні послідовники в Україні і в Росії. 

Більш реалістичні підходи до оцінки економічних 

реалій відзначали і позицію представників так званого 

ліберально-народницького напряму економічної думки, 

представленої в Україні відомими земськими діячами та 

економістами-статистиками, серед яких – Петро Червин-

ський, Олександр Шлікевич, Олександр Русов, Василь 

Варзар, Тихін Осадчий, Тадей Рильський та багато інших 

(докладніше див: [89, с. 247–267]). Сільське господарство 

в умовах розвитку капіталізму, стан поміщицьких та се-

лянських господарств, процеси розшарування останніх 

тощо становили основний предмет їх дослідження. Ево-

люційні процеси в українському селі знайшли широке 

відображення, зокрема, у працях О. Шлікевича («Что 

дают и что могут дать подворные описи», 1890; «Лучше 

ли жилось в Малороссии за сто лет назад», 1890 і ін.); 

В. Постнікова («Южно-русское крестьянское хазяйство», 

1891), І. Реви («Киевский крестьянин и его хазяйство», 
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1893 і ін.); Т. Осадчого, який залишив близько 120 праць 

із питань землеволодіння та землекористування («Щер-

баковская волость Елисаветградского уезда Херсонской 

губернии», 1891; «Крестьянское надельное землевладе-

ние в Херсонской губернии в связи с платежами кресть-

ян», 1894; «Земля и земледельцы в юго-западном крае, на 

Украине, Подолии и Волыни», 1899 та ін.), О. Русова, з 

1908 до 1915 року викладача Київського комерційного 

інституту, якого називали батьком української статисти-

ки (найбільш ґрунтовна його праця «Описание Черни-

говской губернии», 1899) та інших. 

Природно, ці економісти віддавали перевагу статис-

тико- та історико-емпіричним методам дослідження, ха-

рактерним для вчених Німецької історичної школи. По-

дібно до останніх, вони були реформаторами, проте біль-

шість цих діячів складали стійку опозицію кріпосницькій 

у своїй основі, імперській політиці царського самодер-

жавства, були тісно зв’язані з громадівським рухом. Во-

ни зазнали відчутного впливу ідей Михайла Драгомано-

ва, який саму можливість соціально-економічних реформ 

зв’язував із завоюванням політичних свобод, демократи-

зацією усього суспільного життя, з ідеєю федералізму, 

яку він протиставляв пануючому державному централіз-

му. Подібно до нього, українські земські діячі, статис-

тики, вчені-аграрники можливість реформування еконо-

мічних відносин пов’язували з ідеєю конституціоналізму, 

децентралізації державної влади, підвищення ролі 

земств, досягненням національної свободи. 

Ідеї марксизму, як і ідеї «общинного соціалізму» ро-

сійського народництва, мали серед них значно меншу 

популярність. Разом з тим, подібно до представників лі-

берально-народницької течії в Росії, зокрема таких відо-
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мих вчених, як Микола Каблуков, Олександр Посніков, 

Юлій Янсон, Олександр Чупров і ін., українські дослід-

ники аграрних відносин, відштовхуючись в ряді випадків 

від окремих марксистських положень, розвивали ідею 

про необхідність віднайдення якісно нових порівняно з 

запропонованими класичною школою та марксизмом ме-

тодологічних підходів у теоретичному обґрунтуванні аг-

рарного розділу політичної економії. Саме серед вчених-

аграрників, близьких до цієї течії, таких як Володимир 

Косинський, Володимир Левитський, Федір Щербина та 

інші, та їх наступників – вчених так званого організацій-

но-виробничого напряму у сільськогосподарській еконо-

мії (відомій сучасному читачеві як «школа Чаянова»), 

набули з часом не тільки визнання, але й плідно викорис-

товувалися ідеї психологічної школи та маргіналізму 

[43]. 

Цікаво відзначити, що одним із перших серед пред-

ставників цієї течії суспільно-економічної думки звернув 

увагу на теоретичні засади Австрійської школи один із 

найстаріших громадівців, активний дописувач «Основ» 

(у 1861–1869-х роках), невтомний захисник інтересів 

українського селянства Тадей Рильський. Він не тільки 

зробив спробу співставити основні політекономічні кате-

горії у їх трактуванні марксизмом і засновниками Авст-

рійської школи, але й зробив ряд власних цікавих виснов-

ків, зокрема щодо розуміння проблем розподілу тощо 

[118; 56, с. 215–218]. 

Таким чином, на кінець ХІХ століття теоретичне роз-

межування і серед професійних, і серед непрофесійних 

економістів в Україні відбувалося на ґрунті перегляду за-

сад класичної школи з широким включенням в орбіту 

цього перегляду як марксистської економічної теорії, так 
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і, певною мірою, здобутків Австрійської та нової Німе-

цької шкіл. При цьому, все більша увага стала приділя-

тися теоретичним засадам марксизму, чи то в позитив-

ному плані, чи в критично-порівняльному аналізі, або з 

точки зору повного заперечення його, і найменша – здо-

буткам маргінальної школи, для якої не було ще відповід-

ного наукового ґрунту в Україні. Саме це стало однією з 

причин недооцінки найбільш перспективної на той час 

ліберально-прагматичної школи, очоленої М. Бунге (до-

кладніше про науково-практичне значення його політ-

економічної концепції М. Бунге див. у Додатку 1). 

Видатну роль у формуванні політекономічної науки 

в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ століть відігра-

ла наукова діяльність Михайла Івановича Тугана-

Барановського, що розпочалася у 90-і роки ХІХ століття. 

Щоб краще опанувати його багату спадщину у всьому 

розмаїтті ідей та сфер дослідження і, разом з тим, органіч-

ній єдності, розглянемо основні віхи життя та наукової 

діяльності цього видатного вченого у контексті історич-

них подій того часу. 
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2. Сторінки життя та наукового пошуку 

М. Туган-Барановського 
 

«Сумнів відносно власно-
го погляду, повага до поглядів 
інших – ось вихідні умови вся-
кого реального прогресу в на-
уці. Взагалі ж згода чи незго-
да більшості не може розгля-
датися як критерій істини» 

Моріс  Алле 
 

 
 
 

2.1.  На рубежі XIX і XX століть: шлях до 

всесвітнього визнання 
 

Роки навчання та формування наукового світогляду. 

Національна самосвідомість. – В Росії та за кордоном. 

Перші наукові праці. – «Учение о предельной полезности 

хозяйственных благ как причине их ценности» (1890). – 

Нариси про П.Ж. Прудона та Дж.С. Мілля. – «Промыш-

ленные кризисы в современной Англии, их причины и влия-

ние на народную жизнь» (1894). – «Русская фабрика в 

прошлом и настоящем» (1898). Полеміка з народниками. 

– Початок перегляду марксизму. – Висилка з Санкт-

Петербургу в Україну. – Діяльність М. Тугана-

Барановського та публікації 1901–1905 років. – Праці з 

історії аграрних реформ. – «Очерки из новейшей истории 

политической экономии и социализма» (1903). – «Теоре-

тические основы марксизма» (1905). 
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З’ясувавши у загальних рисах, на якому науковому 

ґрунті формувалися економічні уявлення М. Тугана-

Барановського, спробуємо подати історичні події, біогра-

фічні відомості про вченого та відомості про його науко-

вий доробок в їх реальній ретроспективі, невикривленій з 

ідеологічних і політичних мотивів, як це робилося досі. 

На жаль, відомості про дитячі та юнацькі роки вче-

ного надзвичайно скупі, проте відомо, що народився Ми-

хайло Іванович Туган-Барановський у Харківській губер-

нії, в селі Соляниківка Куп’янського повіту, у заможній 

дворянській сім’ї. Його батько – Іван Якович Туган-

Мірза-Барановський – військовий, штабс-ротмістр, в ми-

нулому бравий гусар, татарин за походженням, – з дав-

нього татарського роду, що оселився в Білорусії. Мати – 

Ганна Станіславівна Шебельська – з української шляхти, 

що належала до роду стародавніх литовських князів 

Монвіж-Монтвід. 

Тим, хто ближче зацікавиться походженням М. Туга-

на-Барановського, можна порадити перечитати «Гранато-

вий браслет» О. Купріна, де, як підказала дружина Купрі-

на М. Купріна-Іорданська, дано дуже близький до реаль-

ного сімейний портрет родини Тугана-Барановського, в 

якому відсутній лише сам Михайло Іванович. Його бать-

ко виведений Купріним в образі генерала Аносова, мати 

– в образі його дружини, красуні англійки, сестри – в об-

разах сестер Віри та Ганни. Взагалі Михайло Іванович 

став першим представником гуманітарної інтелігенції у 

своєму роду [133, с. 66]. Батько майже не брав участі у 

вихованні своїх дітей, зате великий вплив на Михайла 

мала його мати та бабуся – Олександра Федорівна Ше-

бельська. 
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Гімназичну освіту Михайло розпочав у П’ятій Мос-

ковській гімназії, продовжив у Першій Київській та за-

вершив у Другій Харківській гімназіях. У Харкові він 

жив на квартирі у своєї тітки Олександри Станіславівни, 

яка була талановитою письменницею і співчувала укра-

їнському культурному руху. Це, звичайно, не могло не 

впливати на формування світогляду юного племінника. 

Вже в гімназичні роки він почав читати Іммануїла Канта. 

Найбільших успіхів за час навчання в гімназії Михайло 

досяг у Законі Божому та французькій мові. Гірше дава-

лася математика, та вступаючи до університету він виб-

рав чомусь саме цю спеціальність. 

З Харковом пов’язані і студентські роки М. Тугана-

Барановського. Вступивши 1884 року на фізико-

математичний факультет Харківського університету, він 

одночасно продовжує поглиблено вивчати суспільні нау-

ки, до яких мав великий потяг. Продовжує вивчати 

І. Канта. У сфері його інтересів – проблеми соціології, 

права, політичної економії. 

Курси з політичної економії у Харківському універ-

ситеті вели у той час такі відомі професори, як Михайло 

Олексієнко – спеціаліст з державних фінансів і вчень про 

них, Іван Сокальський – великий ерудит у музиці та літе-

ратурі, сферу наукових інтересів якого складали грошові 

системи, зовнішня торгівля, статистика тощо, а також – 

історія економічних вчень, курс з якої він вперше в Ро-

сійській імперії ввів у Харківському університеті. Широ-

ке коло наукових інтересів відзначало і таких провідних 

спеціалістів у галузі методології політичної економії, як 

професор Костянтин Гаттенбергер і професор Григорій 

Цехановецький, про яких вже згадувалося вище. 
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Поряд з основами класичної школи політичної еко-

номії та її пізніших відгалужень, Німецької історичної 

школи, ці вчені вводили до своїх курсів і основні засади 

економічної теорії марксизму. Критичне ставлення до ці-

єї теорії і особливо суспільно-політичної доктрини марк-

сизму не заважало їм високо цінувати застосований 

К. Марксом абстрактно-дедуктивний метод, поєднання 

його з соціальним та історичним аспектами дослідження 

економічних явищ тощо. Наскільки популярною серед 

студентства була Марксова теорія, свідчить факт, про 

який вже згадувалося: в середині 1880-х років проти 

проф. Г. Цехановецького було розпочате слідство з при-

воду нібито поширення ним теорії марксизму.  

У зв’язку з загальним посиленням адміністративного 

тиску на викладачів університетів і студентство після 

введення нового уставу університетів 1884 року акти-

візуються студентські виступи протесту. Серед студентів 

відбуваються арешти. Не поминув цього і М. Туган-

Барановський. Відомий журналіст В. Поссе згадував у 

своїх мемуарах, що бачив М. Тугана-Барановського 

17 листопада 1886 року під час розгону демонстрації, 

коли той намагався вирватися з рук жандармів. «Михай-

ло Іванович пізніше говорив мені, – пише В. Поссе, – що 

цей арешт врятував його. Він був відразу ж після арешту 

висланий з Петербурга і, таким чином, розірвався його 

зв’язок з революційним гуртком, інакше він напевно взяв 

би участь у замаху 1 березня 1887 року, і можливо, що 

його спіткала б трагічна доля Олександра Ілліча Ульяно-

ва» [112, с. 37–38]. 

Можливо через цей арешт, а, можливо, ще й за 

участь у студентських заворушеннях в Харківському уні-

верситеті, М. Туган-Барановський за розпорядженням 



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 
 

 - 90 - 

Міністерства освіти від 6 червня 1887 року про виклю-

чення цілого ряду студентів з різних університетів за 

політичну діяльність був виключений з університету 

«внаслідок політичної неблагонадійності». Йому було 

суворо заборонено вступати до будь-яких інших навча-

льних закладів Міністерства народної освіти. Проте та-

лановитий юнак закінчив у 1888 році екстерном не тіль-

ки фізико-математичний факультет і одержав ступінь 

кандидата природничих наук, але й трохи пізніше, 1889 

року факультет юридичний. Освіту М. Туган-

Барановський продовжує в С.-Петербурзі, де починається 

новий, «російський» період його життя. 

Доречно зупинитися на проблемі, якій наші західні, а 

тепер і вітчизняні колеги надають виключного значення, 

а саме – проблемі національної самосвідомості вченого. 

Щодо своїх гімназичних і студентських років сам 

М. Туган-Барановський пізніше говорив: «У ранній мо-

лодості та на університетській лавці я почував себе укра-

їнським патріотом, однак пізніше я дещо охолонув до 

українства...». Наводячи ці слова вченого з відповіді, да-

ної ним 1914 року на анкету місячника «Украинская 

жизнь», який виходив у Москві під редакцією Симона 

Петлюри, проф. Любомир Коваль (США) у своїй доктор-

ській дисертації, яку він захистив у 50-і роки по Тугану-

Барановському, наводить і влучне, на його думку, пояс-

нення цього факту, дане іншим відомим українським 

вченим Олександром Мицюком в книзі «Наукова діяль-

ність політико-економіста М.І. Тугана-Барановського» 

[99]: «...вузькі рамки, в які було примушене замкнутися 

переслідуване в колишній Росії українство, дуже обме-

жували перспективи своїх адептів. Це було причиною, 

що багатьох активних українців – діячів науки, літерату-
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ри й громадського руху – захоплювали хвилі загально-

російського культурно-політичного життя. Зрозуміло, що 

і в Михайлі Івановичу на довший час «общерос» висунув-

ся наперед у порівнянні з українцем» (цит. за Л. Ковалем 

[68, с. 190]). 

Ця позиція повністю підтверджується історичними 

фактами і співпадає з сучасною концепцією дослідження 

історії українського національного відродження, запро-

понованою одним з канадських українологів Павлом Ма-

гочиєм. Остання не тільки ставить цей рух у європейсь-

кий контекст, а й бере до уваги специфічні риси україн-

ського досвіду. Замість використання при оцінці тих чи 

інших українських діячів ідеї унікальності, «яку так по-

любляють немарксистські українські історики», та не-

продуктивної структури «взаємовиключних свідомос-

тей», – коли «неможливо бути росіянином з Малоросії 

або поляком з України. Треба бути або росіянином, або 

українцем ... або поляком, або українцем», – П. Магочий 

пропонує інший підхід. Це – «принцип ієрархії числен-

них лояльностей», характерний у багатонаціональних 

державах для багатьох осіб, «яким зручно більш ніж з 

однією «національною» лояльністю або свідомістю». Цей 

принцип, справедливо вважає вчений, «який припускає 

існування того, що в суспільних науках називається си-

туаційною етнічністю, і який був помітний протягом ХІХ 

століття в Російській та Австрійській імперіях, як і піз-

ніше в Радянському Союзі, є не менш «природним» яви-

щем в українській культурі, ніж поняття взаємовиключ-

них свідомостей, яке можна плекати тільки після здобут-

тя незалежної держави» [93, с. 98, 100–103]. Особливо 

продуктивним такий підхід видається при оцінці націо-
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нальної cамосвідомості М. Тугана-Барановського в роки 

становлення його як вченого. 

У С.-Петербурзі молодий вчений поринає у подаль-

ше дослідження різних соціально-економічних доктрин 

та теорій, шукає власного підходу до їх порівняльного 

аналізу, власної наукової та громадянської позиції. Вже 

перша опублікована 1890 року в журналі «Юридический 

вестник» праця «Учение о предельной полезности хозяй-

ственных благ как причине их ценности» [166] свідчить 

про неабияку наукову обдарованість і талановитість 25-

річного дослідника. 

Раніше вже відзначалося, що саме в останній третині 

ХІХ століття у політичній економії закладалися підвали-

ни неокласичної ситуації. Одна з них – це поворот еко-

номічної думки у бік розуміння корисності як основного 

фактору в економіці та визначального моменту в теорії 

цінності (на відміну від витратної концепції класичної 

школи), поставлений на науковий ґрунт Австрійською 

школою. Побудова теорії цінності на підставі концепції 

корисності, здійснена цією школою, поклала початок ре-

волюційним змінам в економічній теорії. Другою підва-

линою наукової еволюції економічного знання стало 

формування у цьому революційному процесі економіч-

ної теорії як точної абстрактної науки та поступове опа-

нування економістами її значення у такому аспекті для 

політичної економії. 

Вихований на традиціях класичної школи, захопле-

ний теорією Д. Рікардо та доктриною марксизму з її соці-

алістичною перспективою, М. Туган-Барановський звер-

тає свою увагу на перспективність нової економічної 

школи, яка різко протистояла цим вченням, заперечуючи 

їх основу – трудову теорію цінності. Дійсно, Австрійська 
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школа на чолі з Карлом Менгером, протиставивши ви-

тратно-трудовій концепції цінності класичної школи 

власну теорію граничної корисності, поклала початок 

переорієнтації економічної теорії на засади аналізу функ-

ціонального аспекту ринкової економіки. «Людина, з її 

потребами та засобами для їх задоволення, – писав 

К. Менгер, – є така точка відліку, з якої починається і 

якою закінчується економічне життя» [205, с. 108]. 

М. Туган-Барановський не тільки дав блискучий по-

рівняльний аналіз класичної та Австрійської шкіл в ца-

рині проблеми цінності як вихідної та центральної у по-

літичній економії того часу, але й прийшов до висновку 

про можливість синтезу цих, здавалося б взаємовик-

лючних, теорій цінності двох шкіл. Висновок цей підно-

сив дослідження вченого на рівень найвищих досягнень 

тогочасної світової економічної думки – неокласичного 

аналізу, становлення якого пов’язане з іменами Альфреда 

Маршалла, Джона Бейтса Кларка, Кнута Вікселля та ін. 

Одночасно, в результаті вивчення М. Туганом-

Барановським історії формування та змісту різних соціа-

лістичних вчень, розвитку класичної школи у її пізніших 

відгалуженнях тощо, у С.-Петербурзі 1891 року виходить 

з друку написаний ним біографічний нарис про П’єра 

Жозефа Прудона [П.Ж. Прудон] та 1892 року – нарис про 

Джона Стюарта Мілля [137]. І хоч учень М. Тугана-

Барановського, видатний російський вчений-економіст 

Микола Кондратьєв у книзі спогадів про вчителя розці-

нював ці праці «більш-менш випадковим епізодом його 

розвитку», знайомство з ними видається надзвичайно ко-

рисним. 

У першому нарисі «П.Ж. Прудон, его жизнь и обще-

ственная деятельность» М. Туган-Барановський малює 



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 
 

 - 94 - 

виразний портрет цього видатного діяча, який, за вира-

зом вченого, набув знаменитості не так через десятки на-

писаних ним товстих томів, як через зухвало проголоше-

не гасло: «La propri’ete c’est le vol» – «власність – це кра-

діжка». Втім, як доброзичливо свідчить М. Туган-

Барановський, цьому синові дрібного ремісника, що за-

знав складних життєвих перипетій, – від постійної мате-

ріальної нестачі до судових переслідувань за інакомис-

лення, від злету до депутатства в Національних Зборах 

після лютневої французької революції до тюремного 

ув’язнення за образу Президента Республіки та втечі до 

Бельгії тощо, – була зовсім чужа опозиційність владі. 

У своєму нарисі молодий вчений не тільки у захоп-

люючій формі виклав основні віхи складного життя й 

бурхливої діяльності цього «критичного соціаліста», але 

й дав глибокий аналіз його утопічних ідей щодо вдоско-

налення суспільства, виявляючи водночас конструктивні 

елементи у поглядах Прудона. Такі елементи вчений ба-

чить у дослідженні Прудоном генезису теорій власності 

– у самій постановці питання про інститут власності та 

його роль в отриманні різних видів доходу; у поглядах на 

комунізм як систему, що несе в собі зародки ще більшої 

нерівності, ніж інститут приватної власності, і є «систе-

мою рабства»; у критичному дослідженні Прудоном ос-

новних категорій сучасного йому економічного ладу в 

контексті його історичної еволюції, починаючи від поді-

лу праці і кінчаючи явищем монополії тощо. 

У доробку Прудона Туган-Барановський виявляє ба-

гато положень, пізніше запозичених марксизмом. Зокре-

ма, застосування «гегелівського діалектичного методу» 

для дослідження політекономічних категорій (передусім, 

трудової цінності), основні позиції критики капіталістич-
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ного суспільства та ряд соціалістичних конструювань 

К. Маркса, подібних до Прудонових. 

Інший нарис «Дж.С. Милль. Его жизнь и учено-

литературная деятельность. Биографический очерк» 

ніби вводить читача у наукову лабораторію молодого 

М. Тугана-Барановського, свідчить про його надзвичайну 

ерудицію, здатність критично сприймати та глибоко ана-

лізувати найрізноманітніші філософські, соціальні та 

економічні проблеми і, разом з тим, відбиває процес фор-

мування власних світоглядних та суто наукових уявлень 

вченого. М. Туган-Барановський виявляє себе не тільки 

прекрасним істориком економічної думки, але й філосо-

фом, політологом, надзвичайно тонким психологом та 

педагогом. 

Ця праця – низка живих портретів видатних мисли-

телів свого часу, зокрема, батька Джона Стюарта Мілля – 

Джеймса Мілля. Як живий постає перед читачем пастор, 

який через свої релігійні переконання перетворився на 

«літературного пролетаря», що «докорінно розходився у 

всіх своїх переконаннях з поглядами, які панували в сус-

пільстві», мав дев’ятеро дітей, був автором багатотомної 

«Історії Індії», «Елементів політичної економії», «Аналі-

зу людського розуму» та інших праць з питань психоло-

гії, етики, політики та політичної економії. 

Ми дізнаємося, що найближчим другом Джеймса 

Мілля був Джеремі (Ієремія) Бентам – англійський філо-

соф, соціолог, юрист, засновник етики утилітаризму, що 

разом з позитивізмом у гносеології склав пізніше підґрун-

тя «маржиналістської революції» у політичній економії. 

У тісних дружніх стосунках батько Дж.С. Мілля був та-

кож з Жаном Батістом Сеєм і з Давідом Рікардо. Остан-

ній саме під впливом настійливих порад Джеймса Мілля 
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наважився випустити в світ свої «Начала політичної еко-

номії», що склали епоху в науці. Дж. Бентам, Д. Рікардо, 

а з часом Ж.Б. Сей стали вчителями старшого сина 

Джеймса Мілля – Джона Стюарта Мілля – автора 

«Принципів політичної економії» (1848), де він спробу-

вав примирити позиції своїх вчителів, засновників анг-

лійської та французької шкіл класичної політичної еко-

номії, та їх наступників. Книга ця, за висловом сучасного 

дослідника історії економічної науки М. Блауга (Англія), 

була «незаперечною біблією економістів» всю другу по-

ловину ХІХ століття виявила живучість, що «пояснюва-

лась в основному вдалим переплетінням елементів кла-

сичного та неокласичного напрямів», і відбила ті нюанси 

класичної теорії, без яких важко зрозуміти затримку 

«маржиналістської революції» до 70-х років ХІХ століття 

[14, с. 164]. 

Яскраві характеристики, які дає М. Туган-

Барановський історичній епосі Дж.С. Мілля та витокам 

формування його наукового світогляду, від уявлень дав-

ньогрецьких мислителів та схоластів, через наукову сис-

тему А. Сміта до особистого впливу Дж. Бентама, Огюста 

Конта, Д. Рікардо, Ж.Б. Сея, ідей «школи Мальтуса», а 

також вчень сен-симоністів і Ш. Фур’є, – допомагають 

відчути зв’язок часу в науці, наступність та безперерв-

ність її розвитку. Як політеконом, М. Туган-Барановський 

особливу увагу приділяє формуванню філософського та 

методологічного підґрунтя цієї науки у працях 

Дж.С. Мілля. 

Передусім автор «Учения о предельной полезнос-

ти...» (1890) наголошує на психологічному аспекті дослі-

джень Дж.С. Мілля, предметом яких було «психічне 

життя людства в самому широкому розумінні», а «ви-
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вчення психічних процесів окремої особистості служило 

йому обґрунтуванням для розробки соціальних питань». 

Одночасно вчений підкреслює схильність Мілля до соці-

ального реформування на відміну від засновників класи-

чної школи [137, с. 71]. Основною заслугою Мілля 

М. Туган-Барановський вважає розробку теорії індукції 

як методу встановлення причинної залежності, поєднан-

ня методу індукції та методу дедукції, який «складає 

наймогутніше знаряддя людської думки», дозволяє за-

стосовувати математичні прийоми, виводити науку зі 

стану емпіризму, з якого соціальні науки в силу особли-

вості предмету дослідження ще не вийшли. Вчений звер-

тає увагу і на характер застосування цих методів в соціо-

логії та політичній економії тощо. 

Таким чином, вже в цих ранніх працях М. Туган-

Барановський формулює цілий ряд положень, які пізніше 

сформуються у цільне його вчення про предмет та метод 

політичної економії, її взаємозв’язок з іншими галузями 

наукового знання. 

Та вершиною наукового пошуку цього першого пе-

ріоду творчості М. Тугана-Барановського, що припадає 

на 1890-і роки стала його всесвітньовідома праця «Про-

мышленные кризисы в современной Англии, их причины и 

влияние на народную жизнь» (СПб., 1894). Ця праця була 

першою серйозною спробою вченого знайти відповідь на 

пекучі проблеми сучасності – про закономірності розвит-

ку капіталізму як господарської системи, його долю вза-

галі і в умовах Російської імперії зокрема, про значення 

теорії марксизму (передусім, в частині Марксової теорії 

відтворення й криз) у розв’язанні цих проблем. 

Багатий фактичний матеріал для написання своєї 

книги М. Туган-Барановський зібрав під час перебування 
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на початку 1890-х років в Лондоні, натхненно працюючи 

в бібліотеці Британського музею. Він вивчив і система-

тизував величезні за обсягом дані з історії криз в Англії 

та її фабричного законодавства, матеріали бюджетних 

обстежень, парламентських комісій тощо. Цю працю він 

продовжив по поверненні до С.-Петербурга в Імператор-

ській публічній бібліотеці, а також бібліотеці Ученого 

Комітету Міністерства фінансів. У цьому міністерстві, до 

речі, М. Туган-Барановський працював з початку 1893 

року столоначальником у Департаменті торгівлі і ману-

фактури. «Як би ми не дивились на майбутність російсь-

кого капіталізму, – писав він, маючи на увазі заперечення 

народниками розвитку капіталізму в Росії, – його реальне 

існування та швидке зростання не можуть піддаватися 

сумніву і тому вивчення історії англійського господарст-

ва, в якому капіталістичний лад досяг повної переваги, 

може становити інтерес і для російського економіста» 

[152, с. II]. 

Вчений виклав історію криз в Англії у контексті іс-

торичної еволюції англійської економіки від перемоги у 

промисловості великого виробництва над дрібним і до 

утворення союзів підприємців у вигляді картелів, синди-

катів і трестів. Останні, вважав вчений, продовжуючи 

розвиватися і в майбутньому, можуть стати засобом по-

долання анархії, що породжується необмеженою вільною 

конкуренцією; перехідними формами до вищої стадії на-

родного господарства, яка починає народжуватися. Від-

штовхуючись від марксистських положень про визнача-

льну роль економічних сил та їх організації у суспільно-

му розвиткові, зростаюче значення машинного виробни-

цтва та ін., М. Туган-Барановський в цій роботі дав не 

тільки якісно новий, порівняно з Марксовим, аналіз зако-
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номірностей еволюції капіталізму, але й запропонував 

власну теорію криз, започаткувавши, по суті, сучасну те-

орію кон’юнктури. 

Праця з історії економічних криз в Англії була пред-

ставлена молодим вченим як магістерська дисертація на 

захист до Московського університету, де перед тим, 1892 

року він успішно склав іспит на звання магістра з полі-

тичної економії і статистики. За представлену роботу 

1894 року йому була присвоєна ступінь магістра. У 1895 

році вчений був зарахований на посаду приват-доцента 

до С.-Петербурзького університету, в стінах якого розпо-

чалася його блискуча викладацька діяльність. 

Навколо «Промышленных кризисов...» М. Тугана-

Барановського у другій половині 90-х років ХІХ століття 

спалахнула гостра полеміка, передусім між представни-

ками ліберального народництва, які намагалися довести, 

що можна запобігти розвиткові капіталізму в Росії, та 

марксистами, що доводили незаперечність цього розвит-

ку. Полеміка велась також між самими марксистами – 

ортодоксальними та критичними, охрещеними В. Лені-

ним «легальними», щодо наукової спроможності Марк-

сової теорії реалізації (яку критичні марксисти, по суті, 

заперечували) пояснити закономірності розвитку капіта-

лістичної системи господарства. У цій дискусії, відбитій 

на сторінках таких періодичних видань того часу, як 

«Научное обозрение», «Русское багатство», «Жизнь», 

«Мир Божий», «Новое слово» брали участь С. Булгаков, 

П. Струве, П. Нежданов, М. Ратнер, В. Ленін, О. Богда-

нов, М. Данієльсон (Н.-он) та інші. 

Перед тим як продовжити оповідь про життя та нау-

кові дослідження М. Тугана-Барановського, зупинимось 

трохи на питанні, чому його праця про кризи стала голо-
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вним перехрестям у боротьбі згаданих течій у політеко-

номії і що являє собою «легальний марксизм», а точніше 

кажучи, критичний марксизм (цей останній термін буде-

мо вживати й надалі). Тим більше, що критичний марк-

сизм (за Туганом-Барановським – «неомарксизм») був не 

тільки своєрідним явищем суспільної думки в Російській 

імперії, але одночасно й відлунням ідейних змін у захід-

ноєвропейському соціал-демократичному русі. 

На час, коли «Промышленные кризисы...» побачили 

світ, тобто на кінець ХІХ століття, досвід таких провід-

них капіталістичних країн, як Англія і США, де капіта-

лізм розвивався на власній основі, а також таких, як Ні-

меччина та Росія, де він міцнів під егідою протекціоніст-

ської політики імперських держав, все переконливіше 

свідчив, що висновки та прогнози основоположників 

марксизму щодо загибелі капіталізму у жодній мірі не 

справджуються. Відносно цих прогнозів Ф. Енгельс 1895 

року визнав, що замість революції соціальної, на яку очі-

кували вони з Марксом, і в чому, як показала історія, «і 

ми, і всі, що мислили подібно до нас, були неправі», – від-

бувалася революція економічна, яка охопила весь Євро-

пейський континент, вперше дійсно ствердила у Франції, 

Австрії, Угорщині, Польщі і недавно в Росії крупну про-

мисловість, перетворила Німеччину «просто-таки на пер-

шокласну промислову країну, – і все це на капіталістич-

ній основі...» [50, с. 507]. Звичайно, цей висновок Ен-

гельс ні в якій мірі не поширював ні на теоретичні засади 

марксизму, ні на його соціально-політичну спрямова-

ність. 

Проте в соціал-демократичному русі саме на основі 

переосмислення марксистської економічної і політичної 

доктрини відбувається розкол на «лівих», ортодоксаль-
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них марксистів (К. Каутський, А. Бебель, Р. Гільфердінг, 

Р. Люксембург і інші) та реформаторів (Е. Бернштейн, 

Е. Давід, Ф. Герц та ін.). Останні висунули ідею перегля-

ду, ревізії всіх теоретичних передумов марксизму, його 

політичних висновків, теорії «наукового соціалізму», 

програми соціалістичної революції та диктатури проле-

таріату. В Росії цю течію суспільно-економічної думки – 

критичний марксизм – очолили П. Струве та М. Туган-

Барановський. 

Пріоритет представників цієї течії у перегляді філо-

софської та соціально-економічної доктрини марксизму, 

зокрема порівняно з західноєвропейською соціал-

демократією (Е. Бернштейн та ін.) визнають не тільки 

сучасні дослідники, наприклад, Річард Пайпс [208, с. 57; 

78]. Цей пріоритет у розвитку марксизму на базі найно-

віших досягнень економічної теорії того часу визнавався 

і за життя М. Тугана-Барановського. Праці цих економіс-

тів (П. Струве та М. Тугана-Барановського. – Л.Г.), заува-

жував, зокрема, відомий український історик-економіст і 

спеціаліст з аграрної економіки Петро Лященко у своєму 

курсі лекцій з історії економічних вчень, що читався ним 

з 1913 року «видавалися значними вкладами у міжнарод-

ну теоретичну марксистську літературу, в якій виявляла-

ся схильність російських марксистів до теоретичних 

проблем» [91, с. 301]. 

Однак вже перші серйозні теоретичні дослідження 

М. Тугана-Барановського, передусім його теорія криз, за 

своїм значенням вийшли далеко за межі власне марксист-

ської літератури, переконливо доводили хибність не 

тільки позицій ліберального народництва щодо еволюції 

народногосподарського ладу Російської імперії, але й 

висновків марксизму; відкривали якісно новий шлях до 
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розвитку перспективних елементів марксистської еконо-

мічної теорії. Звичайно, подібний підхід не міг не викли-

кати гострої непримиренної критики з боку ортодоксаль-

них марксистів як на Заході, так і в Росії. Ця  критика у 

спотворених формах дожила у країнах тоталітарного со-

ціалізму майже до кінця XX століття, практично підмі-

нивши свій предмет, – наукову теорію ділових циклів 

М. Тугана-Барановського. 

Тим часом молодий вчений блискуче розпочав з 

1895 року викладацьку діяльність, отримавши приват-

доцентуру у С.-Петербурзькому університеті. Одночасно 

він продовжує активну наукову роботу в галузі дослі-

дження проблем капіталізму, його еволюції в цілому та 

російського капіталізму зокрема; веде активну полеміку з 

вченими та публіцистами ліберально-народницької орієн-

тації щодо методологічних засад аналізу цієї проблеми: 

відстоює переваги марксистської методології порівняно з 

абсолютизацією суб’єктивного фактору народниками у 

поясненні суспільно-економічних процесів. Тільки піз-

ніше він відійде від певної абсолютизації Марксового 

методу діалектичного матеріалізму у поясненні суспіль-

них явищ, зрозуміє глибокий гуманізм філософських за-

сад ліберально-народницького руху і високо оцінить со-

ціологічну школу в особі П. Лаврова, М. Михайловсько-

го, Є. де Роберті, М. Ковалевського і ін. як таку, що 

«займає почесне місце у світі» [58, с. ХХХ]. 

Поки ж він бере активну участь у згаданій полеміці, 

розвиває і вдосконалює ряд марксистських положень у 

низці публікацій другої половини 1890-х років на сторін-

ках журналів «Мир Божий» (статті «Значение экономи-

ческого фактора в истории», 1895, № 12; «Письмо в ре-

дакцию», 1896, № 5; «Письмо в редакцию. Ответ проф. 
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Н. Карышеву», 1898, № 5 і ін.), «Новое слово» («К во-

просу о влиянии низких хлебных цен. По поводу книги 

«Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны 

русского народного хазяйства», 1897, II, № 6; «Истори-

ческая роль капитализма в развитии нашей кустарной 

промышленности», 1897, II, № 7; «Борьба фабрики с куста-

рем», 1897, № 1) і ін. 

Цій публіцистичній діяльності вченого значною мі-

рою сприяло його одруження 1896 року з Лідією Карлів-

ною Давидовою, дочкою відомого віолончеліста К. Дави-

дова. Мати Лідії – Олександра Давидова видавала жур-

нал «Мир Божий», а сама Лідія Карлівна, як згадував піз-

ніше К. Воблий, «поглядами своїми … була марксистка; 

як кажуть люди, котрі знали її, вона мала чималий вплив 

на свого чоловіка» [33, с. IV]. 

У січні 1898 року М. Туган-Барановський виступає з 

доповіддю «Статистические итоги промышленного раз-

вития России» у засіданні III відділення Імператорського 

Вільного Економічного товариства, активним членом 

якого був з 1896 року. Підсумовуючи результати дослі-

дження ним характеру внутрішньої еволюції різних форм 

промисловості в країні, зростання чисельності робітни-

чого класу, ролі промислового капіталу, капіталістичного 

характеру промислових коливань (не пов’язаних безпо-

середньо з коливаннями врожаїв, рівнем споживання то-

що, як це стверджували народники), вчений переконли-

во доводить незаперечність і прогресивну роль розвитку 

капіталізму в Російській імперії. «...факти російської дійс-

ності, – впевнено заявляє він, – уповні відповідають тео-

ретичній схемі Маркса».  

Обговорення цієї доповіді, в якому взяли участь най-

відоміші економісти і статистики, писав 1923 року ака-
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демік К. Воблий, затяглося на кілька засідань, «на деба-

тах цих схрестили свої шпаги народники та марксисти, і 

перемога осталася за останніми» [33, с. IV]. Проте цілий 

ряд фактів, наведених самим Туганом-Барановським, 

узагальнень і висновків, зроблених ним, свідчать вже про 

значні розходження і в самій дійсності, і в його поглядах 

із схемою Маркса. 

Підсумком дослідження М. Туганом-Барановським 

проблеми розвитку російського капіталізму стає його ві-

дома праця «Русская фабрика в прошлом и настоящем. 

История развития русской фабрики». Т. 1. (СПб., 1898), 

де історія розвитку російської фабрики просліджується 

вченим від кріпосної мануфактури ХVІІ століття до ма-

шинної індустрії 1890-х років. 

Великий інтерес становлять дослідження вченим різ-

них видів фабрики у ХVIII столітті, характеру їх конку-

рентної боротьби з кустарною промисловістю, що закін-

чилася перемогою останньої у першій половині ХІХ сто-

ліття, зміни умов цієї конкуренції після реформи 1861 

року та її результатів тощо. Значну цінність являють со-

бою і глибокі екскурси в історію економічної думки, 

присутні в книзі, зокрема – в історію народництва:  вияв-

лення вченим значення цієї течії, починаючи від 40-х і до 

90-х років ХІХ століття, впливу на неї ідей Сімонда де 

Сісмонді з його ідеалізацією дрібного виробництва і се-

лянського господарства. До речі, М. Туган-Барановський 

високо цінив де Сісмонді як історика промислової ре-

волюції, критика капіталізму та прибічника соціальних 

реформ. 

1898 року вчений представив свою працю на захист 

до Московського університету як докторську дисертацію 

і успішно захистив її. Праця набула широкої відомості в 
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Росії та за кордоном. Досить зауважити, що в Росії вона 

витримала сім видань, була також видана німецькою 

(1900 року) та англійською (1970 року) мовами. Відомий 

український економіст проф. В. Тимошенко у своїй яск-

равій розвідці про М. Тугана-Барановського, зробленій 

вже на еміграції 1927 року, наводить вислів В. Зомбарта, 

який відзначив, що «Русская фабрика…» у німецькому 

виданні була єдиним джерелом про ранню стадію росій-

ського капіталізму» для західних економістів [214, 

с. 816]. 

«Русская фабрика…» М. Тугана-Барановського стала 

ще одним переконливим запереченням ілюзій народниц-

тва, проте і марксистська схема розвитку капіталізму, за 

якою він намагався будувати дослідження, не витриму-

вала тиску наукового аналізу вченим фактів реальної 

дійсності та його власних «немарксистських» висновків. 

Зокрема, про збереження на фоні концентрації та центра-

лізації виробництва дрібних його форм у промисловості 

і, особливо, у сільському господарстві, де селянське гос-

подарство виявило вражаючу стійкість і почало зростати 

за рахунок великого поміщицького; про розвиток нових 

економічних форм, суспільно-економічних інститутів та 

інших явищ, що свідчили про можливості еволюційної 

трансформації капіталізму у більш досконале суспільство 

майбутнього. Можливо, саме через це вчений не продов-

жив роботу над книгою, обмежившись першою її части-

ною. 

В Росії праця викликала нову хвилю критичних ви-

ступів з боку представників ліберально-народницького 

напрямку суспільно-економічної думки – М. Каблукова, 

М. Каришева, М. Михайловського, М. Данієльсона і ін. 

Активну участь у цій полеміці взяв і М. Туган-
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Барановський, присвятивши їй ряд публікацій того часу, 

зокрема статті «Споры о фабрике и капитализме. Моим 

критикам» («Начало», 1899, № 2), «Неосторожный кри-

тик Н. Каблуков» («Начало», 1899, № 3), «Письмо в ре-

дакцию» («Жизнь», 1899, № 3) і ін. 

Не полишає М. Туган-Барановський і роботи над 

проблемою промислових криз. Він друкує цілий ряд ста-

тей з цієї проблеми, зокрема «Основные причины кризи-

сов в капиталистическом хозяйстве» («Мир Божий», 1899, 

№ 11), «Некоторые черты из новейшей эволюции капита-

лизма». Доклад, читанный М.И. Туганом-Барановским в 

заседании III отделения ИВЭО 4 декабря 1899 (Труды 

ИВЭО. Т. 2. Вып. 5–6, 1899), «Современный промышлен-

ный кризис» («Мир Божий», 1900, № 11) та інші. Одно-

часно вчений готує нове видання своєї книги «Промыш-

ленные кризисы в современной Англии...», значно пере-

роблюючи і доповнюючи її. 

Книга побачила світ 1900 року під назвою «Про-

мышленные кризисы. Очерк из социальной истории Ан-

глии» в німецькому та російському виданнях [153]. Німе-

цьке видання надало можливість широкій науковій гро-

мадськості на Заході познайомитись з цим видатним дос-

лідженням українського вченого та принесло йому світо-

ву славу. З одного боку, відзначав сам М. Туган-

Барановський 1913 року у передмові вже до третього ви-

дання книги, продовжувалися полемічні нападки з боку 

марксистів, зокрема, Рози Люксембург, А. Ісаєва та ін., 

«з іншого боку, ряд західноєвропейських вчених цілком 

або з більшими чи меншими обмеженнями прийняли мої 

висновки» [150, с. ІХ]. Вчений відзначає, передусім, оцін-

ку Жана Лескюра, посилаючись на його книгу «Общие и 

периодические промышленные кризисы», видану 1908 
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року російською мовою у перекладі Сувірова [87]. Жан 

Лескюр, пише М. Туган-Барановський, «називає мою 

книгу «найбільш оригінальним і найбільш значним тво-

ром у всій економічній літературі теперішнього часу й 

відносить до моїх послідовників у Німеччині таких відо-

мих економістів, як професори Шпітгофф, Поле (Пооле. 

– Л.Г.), Ейленбург, Шмоллера» [150, с. ІХ]. 

Підкреслюючи практичну функцію висунутої ним 

теорії, вчений у тій же передмові до третього видання ці-

єї книги згадував, як на початку 1898 року в іншій своїй 

книзі «Русская фабрика...» передбачив наближення кризи 

кінця 1899 року та в німецькому виданні «Промышлен-

ных кризисов…» у 1900 році – кризи 1901 року, що при-

вернуло до себе велику увагу німецької преси. Крім того, 

у «Лекциях по политической экономии» (1907) передба-

чив американську кризу 1907 року. Цим був покладений 

початок такому передбаченню на Заході. Подібна робота, 

відзначав вчений, почала виконуватися як окремими дос-

лідниками, наприклад, Емілем Брезігаром, який «в ціка-

вій книзі «Die Vorboten einer Wirtschaftskrise in Deutsch-

land» (1913) зробив спробу встановити ознаки наближен-

ня криз», так і спеціальними установами, «зайнятими об-

робкою статистичного матеріалу з метою подібних про-

гнозів». І перші й другі «виходять з теоретичних погля-

дів, досить близьких до тих, що розвиваються в цій кни-

зі» [150, с. ХІІ]. Таким чином, вчений практично довів 

правильність своїх висновків щодо можливості та необ-

хідності прогнозування економічної кон’юнктури. 

Інтерес до цієї книги з часом зростав. 1913 року кни-

га виходить в перекладі на французьку, пізніше, 1931 – у 

перекладі на японську, 1954 – на англійську, 1972 року – 

знову на японську мови. В Росії третє видання книги під 
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назвою «Периодические промышленные кризисы. Исто-

рия английских кризисов» вийшла у Санкт-Петербурзі 

1914 та 4-е перероблене – 1923 року у Петербурзі та 

Смоленську. Принагідно зауважимо, що в Україні вийш-

ло з друку нове перевидання «Промышленные кризисы. 

Очерк из социальной истории Англии» (1900), за редак-

цією Т. Дерев’янкіна та з передмовою автора (Київ: Нау-

кова думка, 2004). 

Продовжуючи наприкінці XIX століття дослідження 

еволюції капіталізму та новітніх явищ у ньому, М. Туган-

Барановський все пильніше вдивляється і в економічну 

доктрину марксизму, її вихідні теоретико-методологічні 

засади. 1899 року, з’являється його робота «Основная 

ошибка абстрактной теории капитализма К. Маркса» 

(«Научное обозрение», 1899, № 5), яка по суті поклала 

початок систематичному й ґрунтовному перегляду вче-

ним економічної теорії Маркса. З цього часу посилюють-

ся і критичні виступи у пресі на адресу Тугана-

Барановського з боку ортодоксальних марксистів, зокре-

ма В. Леніна, а також вчених, близьких за поглядами до 

останніх, – В. Святловського, А. Ісаєва і ін. 

Щодо самого М. Тугана-Барановського, він 1899 ро-

ку писав у Лондон до Г. Плеханова: «Моє глибоке пере-

конання, що підтримати марксизм можна тільки його 

критикою та подальшим розвитком». І далі: «Я вірний 

прапору, який вже іншими вважається застарілим, – соці-

ал-демократичному» [151, с. 288]. Проте цей прапор для 

вченого – це вже прапор тогочасної західноєвропейської 

соціал-демократії та її провідних теоретиків – Е. Бернш-

тейна, Е. Давіда, Ф. Герца й ін., які прагнули, як і росій-

ські та українські критичні марксисти – П. Струве, 

Б. Кістяковський, С. Булгаков та інші – ввести марксизм 
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в русло нових філософсько-соціологічних уявлень та до-

сягнень економічної теорії, поставити на ґрунт політич-

ного реформізму. 

Можна з упевненістю сказати, що останні з 1890-х 

років стали переломними у поглядах М. Тугана-

Барановського на марксизм, коли від палкого, юнацького 

захоплення ним та окремих, хоч і надзвичайно тео-

ретично вагомих, «відступів» від економічної та соціаль-

но-політичної доктрини марксизму вчений переходить до 

оцінки Марксової теорії як зрілий дослідник. Сам вчений 

писав, що «ніколи не був необмеженим шанувальником 

Маркса і завжди відносився до його теорії, визнаючи її 

сильні сторони, критично». Тільки через те, що його пер-

ші праці, писав М. Туган-Барановський, були мало відо-

мі, він довго вважався громадською думкою «одним з 

найбільш правомірних марксистів» [124, с. 286]. І вже 

зовсім не був він революціонером, за чим і досі жалку-

ють окремі дослідники [133, с. 66]. 

Однак, на кінець ХІХ століття в офіційних колах 

Михайло Іванович уже став відомим як небезпечний 

марксист, поширювач соціалістичних ідей, політично 

неблагонадійний громадський діяч, до того ж, натхнен-

ний талановитий викладач, надзвичайно популярний се-

ред студентів. Через це його викладацька діяльність не-

одноразово переривалася розпорядженнями, що надхо-

дили з Міністерства народної освіти. К. Воблий наводить 

дані з послужного списку М. Тугана-Барановського, які 

свідчать, що вже через 2 місяці після початку роботи в 

університеті вченого було звільнено з посади приват-

доцента, а через місяць знову допущено до читання лек-

цій; 1897–1898 року він практично не викладав: дозвіл 

читати лекції в останньому півріччі з 1-го травня 1898 ро-
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ку був скасований вже 2 квітня 1899 року. Підставою став 

наказ Міністра народної освіти, виданий під час студент-

ських заворушень 1899 року про усунення вченого з по-

сади приват-доцента C.-Петербурзького університету та 

заборону викладацької діяльності в С.-Петербурзі.  

До того додалася трагічна смерть внаслідок пожежі 

його дружини – Л. Давидової, яку він дуже любив і по-

важав і з якою тісно співпрацював. А навесні 1901 року, 

принагідно за участь у студентській демонстрації – ви-

ступу студентів біля Казанського собору, М. Тугана-

Барановського заарештовують і висилають з Санкт-

Петербурга до Полтавської губернії. Закінчується пер-

ший, «петербурзький», і починається другий, «українсь-

кий», період у житті вченого, відзначений розширенням 

кола його наукових і громадських інтересів, підвищен-

ням уваги до проблем України, в яку він остаточно повер-

неться як її син і громадянин вже після жовтневих подій. 

Так, волею долі, початок ХХ століття у житті 

М. Тугана-Барановського був відзначений поверненням 

на батьківщину, в Україну, де вчений провів кілька над-

звичайно плідних для нього років. Він живе у с. Пізники 

Лохвицького повіту Полтавської губернії у своїх друзів – 

Русинових і 1902 року одружується з Ольгою Русино-

вою. Він глибоко проймається інтересами освітньо-

культурницької діяльності передової української інтелі-

генції, руху за національне відродження українського на-

роду, збереження української мови, розвиток освіти, літе-

ратури тощо. 

Як свідчить у згаданій вище і маловідомій на сьогод-

ні в Україні праці про наукову діяльність М. Тугана-

Барановського, виданій 1931 року у Львові, її автор 

О. Мицюк, саме М. Тугану-Барановському належала ідея 



2. Сторінки життя та наукового пошуку  

М. Туган-Барановського 
 

 - 111 - 

встановлення першого в Україні пам’ятника Тарасу Ше-

вченку у Полтаві. «Нехай золотими літерами буде вписа-

ний в його життєпис факт, свідком якого я був сам, – пи-

сав О. Мицюк, згадуючи про цю подію, – що саме він, 

Михайло Іванович Туган-Барановський, зробив у 1905 

році пропозицію Полтавському губернському земському 

зібранню про поставлення першого пам’ятника на Вели-

кій Україні генієві Т.Г. Шевченкові і розпочав збірки на 

цю ціль; останнє, як відомо, і було реалізоване» (цит. за 

Л. Ковалем: [68, с. 192]). 

Під час перебування на Полтавщині М. Туган-

Барановський був повітовим і губернським земським 

гласним, брав активну участь у розгорнутому на той час 

урядом напередодні столипінських реформ обстеженні 

стану й потреб сільського господарства. Він взяв участь у 

роботі Лохвицького Комітету про потреби сільськогос-

подарської промисловості. Такі місцеві комітети Особ-

ливої наради про потреби сільськогосподарської промис-

ловості, за ініціативою С. Вітте, були запроваджені по 

всій Російській імперії. Вчений підготував, зокрема, до-

повідну записку щодо державної організації переселен-

ської справи в Україні, зокрема у Полтавській губернії, 

яка ввійшла до одного з 68-и томів «Трудов местных ко-

митетов о нуждах сельскохозяйственной промышленно-

сти» (9 з яких були підготовлені в Україні) [138]. Крім 

того, Михайло Іванович працював у товаристві взаємо-

допомоги вчителів та у Лохвицькому сільськогосподар-

ському товаристві. 

Вчений глибоко переймався життям українського се-

ла, прагнув привернути увагу урядових кіл до своєрід-

ності його умов, соціально-економічних і культурних по-

треб українського селянства. Показовою у цьому відно-
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шенні є опублікована М. Туганом-Барановським 1903 

року в журналі «Мир Божий» стаття «Земский учитель в 

Лохвицком уезде (Письмо из Лохвицы)». У ній він, зок-

рема, писав: «незважаючи на те, що ми живемо в самому 

серці України, українську літературу тут читають дуже 

мало. Тільки Левицький (Нечуй-Левицький. – Л.Г.) зна-

ходить місце у читачів». Наводячи цю цитату, Л. Коваль 

(США) наголошує, що «вже тоді на серці Тугана-

Барановського лежало збереження української мови» [68, 

с. 192]. 

М. Тугана-Барановського починають глибоко хви-

лювати проблеми земельної реформи, що готувалася 

урядом від початку 1900-х років, ті програми і пропозиції 

щодо реформи, які висували різні суспільні групи, партії 

тощо. Внаслідок глибокої зацікавленості вченим цією 

проблемою трохи згодом з’являється ґрунтовна праця з 

питань аграрної реформи «Земельная реформа. Очерк 

движения в пользу земельной реформы и практические 

выводы» (СПб., 1905). Висунуті в ній положення знайш-

ли розвитків цілому ряді інших публікацій – «Очерк 

движения в пользу национализации земли и практические 

выводы» (СПб., 1906), «Национализация земли и выкуп» 

(Украинский вестник, 1906, № 4), «Проповедник нацио-

нализации земли» (М., 1906) та ін. Вчений аналізує проек-

ти земельних реформ, починаючи від кінця ХVIII століт-

тя (ідеї Томаса Спенса) і до надзвичайно популярних ще й 

на початку ХХ століття ідей Генрі Джорджа в різних їх ін-

терпретаціях; висуває власний проект земельної реформи.  

Зазначимо, що всі реформи М. Туган-Барановський 

оцінює, передусім, з точки зору відповідності їх інте-

ресам основної маси землеробів – дрібних фермерів і 

селянства, «такої ж трудящої народної маси як і пролета-
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ріат». Цей підхід М. Тугана-Барановського заперечував 

ідею націоналізації землі як акту, спрямованого на лікві-

дацію не тільки великого, але й дрібного землеволодіння. 

Одночасно цей підхід заперечував і позицію щодо селян-

ської проблеми російської соціал-демократії. Остання 

догматично сприйняла положення марксизму про неми-

нучу загибель у близькому майбутньому дрібного селян-

ського господарства і на цій підставі заперечувала необ-

хідність будь-якої земельної реформи в межах капіталіс-

тичного укладу: «реформа земельної власності 

пов’язувалася у їх уявленні з докорінним перетворенням 

і способів землеробського виробництва», – пише вчений, 

тобто з одночасним з націоналізацією землі утворенням 

великих землеробських асоціацій трудящих [139, с. 119]. 

Вчений наголосив на нереальності марксистських уяв-

лень, підкреслив факт стійкості трудового селянського 

господарства та необхідність здійснення земельної ре-

форми в інтересах його підтримки і розширення [139, 

с. 96, 116, 179]. З цього часу питання аграрного розділу 

економічної теорії стають предметом пильної уваги вче-

ного до останніх днів його життя і діяльності. 

Продовжуючи під час перебування в Україні  наукові 

дослідження, М. Туган-Барановський не тільки підсумо-

вує зроблене ним у перше десятиліття своєї наукової ді-

яльності, але й знову звертається до поглибленого пере-

осмислення проблем філософії, соціології, права, до 

праць І. Канта та неокантіанців, представників російської 

соціологічної школи, пише передмову до російського пе-

рекладу книги В. Зомбарта «Организация труда и трудя-

щиеся» (СПб., 1901). Про широке коло його наукових ін-

тересів і пошуків у сфері соціальних проблем у ці роки 

свідчать такі публікації, як «Что такое общественный 
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класс?» (Мир Божий, 1904, № 1), «Борьба классов как 

главнейшее содержание истории» (Мир Божий, 1904, 

№ 9), «Психические факторы общественного развития» 

(Мир Божий, 1904, № 8), «Крушение капиталистического 

строя как научная проблема» (Новый путь, 1904, № 10) 

та ін. 

Результатом синтезування попередніх і нових розві-

док в галузі історії економічних і соціалістичних вчень, 

критичної оцінки їх філософсько-соціологічних і теоре-

тичних засад поряд з виявленням перспективних для на-

ступного розвитку положень і висновків став вихід у світ 

такої ґрунтовної праці вченого, як «Очерки из новейшей 

истории политической экономии и социализма» (СПб., 

1903), яку він почав друкувати з 1901 року в журналі 

«Мир Божий». Ця книга витримала сім видань. Останнє, 

7-е видання побачило світ 1919 року, німецьке – 1915 

року. 

Керуючись власним переконанням, сформульованим 

ним у цій книзі, про те, що сучасному досліднику істо-

ричної спадщини видатних мислителів залишається твер-

до пам’ятати, що письменника належить судити не по 

тому, чого він не дав, а по тому, що він дав, М. Туган-

Барановський надзвичайно образно, проникливо й доб-

розичливо-критично малює портрети та передає суть 

творчого доробку найвидатніших представників суспіль-

но-економічної думки у різних її напрямах школах і течі-

ях. Серед них – велична постать засновника політичної 

економії Адама Сміта та провідників класичної школи – 

Давіда Рікардо і Томаса Мальтуса, першого серйозного 

критика класичної доктрини Сімонда де Сісмонді та його 

наступників – представників соціально-політичного на-

пряму Німецької історичної школи. До книги ввійшов і 
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надзвичайно цікавий нарис про новітню на той час Авст-

рійську школу. Крім того до неї ввійшли нариси про по-

ходження англійського капіталізму, промислову револю-

цію, а також  історію руху на користь націоналізації зем-

лі та «найбільш впливового пропагандиста і популяриза-

тора!» цієї ідеї Генрі Джорджа. 

Особливо цінним на сьогодні видається глибокий 

критичний аналіз вченим еволюції ідей соціалізму, які 

для кількох сучасних нам поколінь на довгі десятиліття 

«замкнулися» на доктрині марксизму, а в усьому світі 

знайшли свій розвиток на шляхах творчого переосмис-

лення цього вчення та відповідного, науково обґрунто-

ваного, реформування усього комплексу суспільно-

економічних відносин. Лінія розвитку соціалістичної 

думки простежується М. Туганом-Барановським від уто-

пічного до критичного соціалізму. При цьому нариси про 

Роберта Оуена, Шарля Фур’є та Генрі де Ревруа де Сен-

Сімона сприймаються як натхненні новели. У нарисі 

«Критичний соціалізм» теорія К. Маркса розглянута як 

логічний розвиток не тільки ідей утопічного соціалізму, 

але й концепцій більш ранніх критичних соціалістів, пе-

редусім П’єра Жозефа Прудона та Карла Родбертуса. На-

рис про Карла Маркса приваблює чітким і конструктив-

ним викладанням визначальних положень його економіч-

ної теорії та соціально-політичної доктрини, критичним 

їх сприйняттям. 

Логічне продовження і розвиток критичний аналіз 

марксизму отримав у наступній праці М. Тугана-

Барановського «Теоретические основы марксизма» 

(СПб., 1905). Вона стала своєрідним підсумком у карди-

нальному науковому перегляді Марксового вчення, роз-

початому М. Туганом-Барановським ще наприкінці 90-х 
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років XIX століття. В цій роботі вчений переконливо до-

вів не тільки неспроможність вихідної теоретичної бази 

марксизму, але й обмеженість його філософсько-

соціологічних засад та непродуктивність соціалістичної 

доктрини. 

Широко  вводячи у контекст свого критичного аналі-

зу здобутки філософсько-соціологічної думки, психоло-

гії, природознавства тощо (праці Й. Фіхте, А. Шопенгау-

ера, І. Канта, В. Вундта, Г. Гьоффдінга, Г. Спенсера і ін.), 

М. Туган-Барановський виявив повну неспроможність 

запропонованого Марксом матеріалістичного розуміння 

історії як такого, що базується на «хиткому» ґрунті його 

розпливчастих уявлень про «продуктивні сили», класову 

боротьбу, і фактично ігнорує соціальні, національні, пси-

хологічні і ін. фактори історичного розвитку. Що ж до 

спроби Маркса доповнити цю «об’єктивну, несвідому 

сторону історичного процесу» вченням про класову бо-

ротьбу, М. Туган-Барановський незаперечно довів, що 

«…вчення про панування класових інтересів зовсім без-

силе пояснити істинну сутність моралі, релігії, мистецтва 

й науки, бо класовий інтерес не складає критерія добра, 

істини й краси. Людська історія є щось незрівнянно 

більш високе, ніж проста боротьба суспільних груп за за-

соби до життя» [163, с. 82]. 

Не менш переконливо вчений довів і ненауковість 

усієї теоретичної системи К. Маркса, «наріжним каме-

нем» якої є внутрішньо суперечливе поняття «абсолют-

ної трудової цінності», тобто визначення цінності товарів 

уречевленою в них працею. Оскільки таке уречевлення 

суспільної праці може виражатися тільки в ціні, а остан-

ня не співпадає з трудовою витратою, що визнавав і сам 

Маркс, пояснював вчений, ця суперечність поставила 



2. Сторінки життя та наукового пошуку  

М. Туган-Барановського 
 

 - 117 - 

Маркса перед дилемою: або товарні ціни визначаються 

цінністю і тоді «все вчення про цінність Маркса падає у 

прах», або товарні ціни не визначаються цінністю і тоді 

вчення про цінність «втрачає будь-яке співвідношення з 

реальними фактами товарного обміну, воно стає беззміс-

товним». Коливання Маркса між цими двома точками 

зору «…надає фантастичності багатьом економічним по-

будуванням «Капіталу» [163, с. 93], що переконливо і 

продемонстрував у своїй книзі М. Туган-Барановський. 

І хоч сам М. Туган-Барановський не зміг повністю 

відійти від теоретичних основ марксизму, які він, праг-

нучи зберегти соціальну спрямованість цього вчення, 

намагався «підправити», зокрема, власною «трудовою 

теорією вартості», про що далі, – його праця «Теорети-

ческие основы марксизма» значною мірою сприяла про-

цесу подолання впливу на теоретичну економічну думку 

в Росії та Україні ненаукових засад цього надзвичайно 

популярного тут на початку XX століття вчення. Праця 

витримала 4 видання російською мовою (останнє здійс-

нене було 1918 року) та 1905 року вийшла німецькою 

мовою. 

«...старе завжди воскресає у перетвореному вигляді в 

новому, – писав з великою силою наукового пророцтва 

М. Туган-Барановський у «Очерках из новейшей истории 

политической экономии и социализма», – і марксизм, 

якщо зійде зі сцени, то лише для того, щоб увійти у скла-

ді нових вчень, які скористаються невмираючими елемен-

тами марксизму, щоб, нарешті, розв’язати великі соціа-

льні проблеми нашого часу, не вирішені ХІХ століттям, 

що закінчилося, і залишені ним у спадщину століттю, яке 

починається» [147, с. 254]. Неоціненний внесок у процес 
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наукового перегляду марксизму, що продовжується і до-

сі, встиг за своє життя зробити і сам Михайло Іванович. 

Саме під таким кутом зору, а ніяк не «розриву» з 

марксизмом, як це звичайно робили й роблять російські 

та українські коментатори і дослідники творчості Тугана-

Барановського, оцінюючи цей «розрив» чи то негативно, 

чи, в останні роки, позитивно, – слід, на нашу думку, 

розглядати і наступний період діяльності вченого.  
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2.2. XX століття: наукові звершення  

та відкриті питання 
 

Після революції 1905 року. – Викладацька та наукова 

діяльність М. Тугана-Барановського. – «Современный со-

циализм в своем историческом развитии» (1906). – «Ос-

новы политической экономии» (1909). – «Социальная 

теория распределения» (1913). – «Общественно-

экономические идеалы нашего времени»; «В поисках ново-

го мира. Социалистические общины нашего времени» 

(1913). – «Социальные основы кооперации» (1916). – Нау-

ково-громадська діяльність вченого в роки війни та рево-

люції. – Повернення на батьківщину. Державна і науково-

практична робота в Україні. – Публікації останніх років 

життя. – «Русская революция и социализм» (1917). – 

«Социализм как положительное учение» (1918). – «Коо-

перація, соціально-економічна природа її та мета» (1919). 

– «Політична економія. Курс популярний» (1919). – Пос-

мертні публікації. 

 

Вже в перші роки ХХ століття в суспільному житті 

Російської імперії відбулися певні суспільні зміни, зумов-

лені передусім поразкою в російсько-японській війні та 

революційними подіями 1905 року. Була скликана Дер-

жавна дума з широким представництвом різних верств 

суспільства. Відміною викупних платежів почалося впро-

вадження реформаторських заходів П. Столипіна, спря-

мованих на злам середньовічного общинного землеробс-

тва, яке гальмувало розвиток сільськогосподарського, і, 

тим самим, і промислового виробництва тощо. Росія, а в 

її складі і Україна, долаючи ще досить міцні пута наслід-

ків кріпосництва, важко але впевнено просувалася по 
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шляху розвитку капіталістичних відносин у так званому 

другому ешелоні капіталістичних країн – Німеччина, ряд 

країн Центральної та Південної Європи і ін. (про «еше-

лонну концепцію розвитку капіталізму» (див.: [116, 

с. 83–86]). 

Відповідно до цього поступу в центр уваги передової 

економічної думки того часу висуваються проблеми по-

долання відставання в економічному та суспільно-

політичному розвитку від провідних капіталістичних 

держав Заходу, індустріалізації та впровадження здобут-

ків технічного прогресу у всі галузі народного господар-

ства, піднесення продуктивності сільського господарст-

ва, обмеження негативного впливу царської бюрократії 

на всі сторони суспільно-економічного життя і, головне, 

наукового обґрунтування відповідної економічної полі-

тики. 

В Україні, розірваній між двома імперіями – Авст-

рійською та Російською – ці проблемі пов’язувалися з 

питаннями національного самовизначення, зміцнення 

національних елементів у провідних галузях економіки, 

піднесення добробуту трудящих мас, передусім селянст-

ва, яке становило більше 80-и відсотків населення. Про-

грамними вимогами перших політичних партій, що заро-

джувалися у Східній Україні в 1900-х роках (на західно-

українських землях вони виникли вже в 90-і роки ХIХ 

століття) стають заходи по досягненню культурної та по-

літичної автономії України. Ці вимоги відбилися і у по-

зиції, зайнятої українською фракцією в першій Думі.  

В пореволюційні роки значно пожвавилося громад-

сько-політичне життя та піднеслося значення в ньому 

економічних ідей, які постали в центрі уваги різних полі-

тичних партій, жваво обговорювалися в пресі, розгляда-
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лися у цілому ряді наукових товариств, таких як Імпера-

торське Вільне наукове товариство, створене ще 1765 ро-

ку, Зібрання економістів (з 1891 року), Товариство фінан-

сових реформ (з 1910 року) та цілий ряд інших, а також у 

представницьких організаціях як, приміром, Рада з’їздів 

промисловості і торгівлі, Рада об’єднаного дворянства та 

ін., а також у Державній думі. Позиції української фрак-

ції в першій Думі знаходили відбиття у друкованому ор-

гані цієї фракції – журналі «Украинский вестник». 

Після повернення до С.-Петербургу 1905 року М. Ту-

ган-Барановський продовжує викладацьку роботу на тій 

же посаді приват-доцента в С.-Петербурзькому універси-

теті, оскільки заборону на таку діяльність з нього було 

знято, і поринає у вир подій та проблем, що хвилювали 

суспільство. Крім викладацької та наукової діяльності 

вчений веде величезну громадську роботу. Бере участь в 

редагуванні збірника «Новые идеи в экономике» та ряді 

редколегій вітчизняних і зарубіжних видань. Зокрема, з 

1909 року – в журналі «Вестник кооперации», який він 

створив та очолив, і який вважався одним з найкращих 

не тільки в Російській імперії, але й за кордоном. З 1913 

року – бере участь у тритомному виданні «Курсы по ко-

операции» та ін. 1908 року вчений входить до керівництва 

Комітету про сільські та позичково-ощадні товариства. 

Так починається серйозне захоплення Михайла Іванови-

ча кооперацією, яке він пронесе до останніх днів життя. 

Для розвитку кооперації він зробив дуже багато і в тео-

ретичному, і в практичному відношенні. 

Повернувшись з України, Михайло Іванович все пи-

льніше придивляється і до національної проблеми, все 

більше проймається інтересами та запитами українського 

народу. Він розглядає нові можливості соціально-
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економічних перетворень стосовно вирішення найакту-

альніших для рідної України проблем. Перші такі сер-

йозні спроби були ним зроблені вже у попередні роки, 

зокрема у праці «Русская фабрика в прошлом и настоя-

щем» (1898), де він прийшов до висновку відносно зако-

номірності поширення общинного землеробства в Росії 

та його непридатності для України тощо. Показова в 

цьому відношенні його участь у згаданому вище журналі 

«Украинский вестник», де він друкував статті на загальні 

теми, переходячи, як пише Л. Коваль, на українську плат-

форму. Л. Коваль наводить спогад О. Лотоцького з праці 

«Сторінки минулого», надрукованої у часописі «Праці 

Українського наукового інституту» (т. ХХІ) у Варшаві 

1934 року, про те, що в цьому журналі («Украинский 

вестник». – Л.Г.) «з людей сторонніх найактивніше пра-

цювали професор Д.І. Овсянико-Куликовський та М.І. Ту-

ган-Барановський». Крім того, Туган-Барановський брав 

участь в українській військовій лікарні в С.-Петербурзі 

[68, с. 192].  

Щодо України, процеси розвитку капіталізму, руй-

нування залишків та наслідків кріпацтва у сільському 

господарстві з одночасною його капіталізацією, законо-

мірної політизації суспільства тощо ускладнювалися но-

вою хвилею боротьби правлячої бюрократії царської Ро-

сії вже невдовзі після революції з будь-якими проявами 

руху української громадськості за національне самовиз-

начення.  

З розвитком капіталізму як об’єктивної передумови 

утворення націй і незалежних держав рух цей, набував 

все більшого політичного спрямування і значно активізу-

вався у зв’язку з революційними подіями 1905 року. 

«Українська національна самосвідомість виявила себе в 
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цей період національним представництвом у першій і 

другій державних думах, від якого виходили вагомі й об-

ґрунтовані заяви про потреби українського населення, 

що чекають свого вирішення в галузі народної школи, 

про націоналізацію середньої та вищої освіти, а також 

місцеві урядові установлення, нарешті, про реформи міс-

цевого управління, економічних і соціальних відносин. 

Ці голоси, однак, вже не були почуті, – писав 1915 року у 

статті «Українське питання і російське суспільство» май-

бутній академік Української Академії Наук та її другий 

Президент Володимир Іванович Вернадський, маючи на 

увазі розпуск царським урядом Думи та наступну полі-

тичну реакцію. – Настав новий період гонінь на україн-

ський рух... Боротьба із стремлінням інородців до націо-

нального самовизначення зробилася одним із лозунгів 

столипінського управління, – і до числа цих інородців 

урядом недвозначно й свідомо включаються українці... 

Столипін оголошує боротьбу з українством державним 

завданням, що лежить на Росії з ХVІІ століття...» [23, 

с. 250]. 

Як же повів себе М. Туган-Барановський у відно-

шенні до так званого українського питання в  умовах, ко-

ли суспільне життя Російської імперії було отруєне ду-

хом російського шовінізму і, як відзначав, зокрема, 

В. Вернадський у згаданій вище статті, більшість росій-

ської інтелігенції навіть з числа відомих вчених того часу 

теж була пройнята цим духом? Сучасники Михайла Іва-

новича згадують, що він виявив себе з найкращого боку 

як людина, вчений і громадянин. Його учень, Микола 

Кондратьєв, якого ніяк не можна запідозрити в симпатіях 

до українського руху, у своїй книзі спогадів про М. Ту-

гана-Барановського відзначав (щоправда, не розуміючи 
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всієї глибини і значення наведених фактів), що в ці роки 

його вчитель відстоював погляд про широку автономію 

України, з великим співчуттям ставився до українського 

руху. Про це свідчить і Дмитро Дорошенко у першому 

томі своєї відомої «Історії України», виданому в Ужго-

роді 1932 року. Уже від часу своєї участі в редакції жур-

налу «Украинский вестник», згадує Дорошенко, тобто 

від 1906 року, М. Туган-Барановський «ставився до укра-

їнського руху з великою симпатією» (цит. за: [68, с. 192]). 

Однак у розумінні національного фактору в суспіль-

ному розвитку М. Туган-Барановський в перше десяти-

ліття ХХ століття був ще у пошуку, що відбилося у ряді 

його публікацій цих років. Так, 1904 року у згаданій ра-

ніше статті «Психологические факторы общественного 

развития» вчений у контексті критичного перегляду ма-

теріалістичної концепції суспільного розвитку К. Маркса 

та Ф. Енгельса наголошує на видатному значенні у роз-

витку суспільства національного та релігійного факторів. 

Відзначаючи, що класове почуття (за М. Туганом-

Барановським, – сильніша симпатія людей того самого 

соціального класу одне до одного, ніж людей різних кла-

сів) вступає у тісний зв’язок з егоїстичними та егоальтру-

їстичними почуттями і у такій формі є одним з могутніх 

двигунів історії, вчений писав: «Національне почуття так 

само мало засноване на чистому альтруїзмі, як і класове 

почуття, оскільки головну роль у ньому відіграють его-

альтруїстичні елементи (національна гордість, бажання 

слави)». І далі: «Національність являє собою крайню ме-

жу для симпатницьких почуттів сучасної людини» [155, 

с. 17]. 1906 року в іншій праці він повторює цю думку, 

проте, розглядаючи тезу К. Маркса про класову боротьбу 

як рушійну силу в історії, йде далі в оцінці ролі націона-
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льного фактору. Якщо мова не йде про економічну виго-

ду, – пише М. Туган-Барановський, то «національне по-

чуття й інші подібні ж почуття, що об’єднують в одне 

політичне ціле держави, виявляються... досить сильними, 

щоб на час відтіснити на задній план усвідомлення кла-

сових антагонізмів» [158, с. 108]. З часом його розуміння 

національної проблеми поглиблюється, стаючи на ґрунт 

власного теоретичного й практичного досвіду участі в 

українському русі. 

Поки ж в центрі уваги вченого економічні проблеми 

у їх соціальному аспекті. Захоплений ідеями соціалізму, 

М. Туган-Барановський продовжує дослідження історії їх 

виникнення, розвитку та спроб здійснити ті кроки до но-

вого ладу, які намічалися кращими мислителями людства 

відповідно до їх уявлень про майбутній лад; співставляє 

ці уявлення з соціалістичною доктриною марксизму. Різ-

ні соціалістичні проекти вчений аналізує в контексті різ-

номанітних філософсько-соціологічних та економічних 

ідей – Й. Фіхте, А. Шопенгауера, Канта та неокантіанців, 

соціологічних поглядів Лестера Уорда, Тоннієса і ін., а 

також представників російської соціологічної школи. 

Тільки у 1906 році вчений публікує такі серйозні праці з 

цих проблем, як «Социалистическое учение об эксплуа-

тации труда» та «Как осуществится социалистический 

строй» (Мир Божий, № 3 та № 5), а також книгу «Совре-

менный социализм в своем историческом развитии». Ця 

книга, до речі, була 1910 року перекладена на англійську 

мову під назвою «Modern Socialism in Its Historical Devel-

opment» і перевидана 1966 року [9, с. 65]. В Україні кни-

га була перевидана у скороченому варіанті, в Києві у ви-

давництві «Дніпросоюз» 1920 року під назвою «Сучас-

ний соціалізм в історичнім своїм розвитку».  
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В процесі цієї роботи М. Туган-Барановський посту-

пово формує засади власної теорії соціалізму. Головне у 

його концепції соціалізму, про яку докладніше мова йти-

ме далі, – висновок про еволюційний характер суспіль-

ного поступу (на відміну від марксистської концепції 

стрибків і катастроф, сформульованої Ф. Енгельсом), про 

активну роль людини, її свідомої праці в процесі перебу-

дови суспільства на шляхах економічного та соціального 

прогресу, запровадження нових форм господарювання та 

співжиття, про те, що «стихійний розвиток капіталістич-

ного господарства підготовляє ґрунт для соціалізму», 

який не є нездійсненою справою, а може бути справою 

сучасної практичної політики [141, с. 197]. Тобто вихід-

ні моменти соціалістичної концепції М. Тугана-

Барановського докорінно відмінні від революційної соціа-

лістичної доктрини марксизму. 

На особливу увагу в цьому аспекті заслуговують по-

гляди вченого на відмінність соціалістичних вимог від 

руху на користь земельної реформи. Цей рух, відзначає 

М. Туган-Барановський, «спрямований спеціально проти 

однієї форми нетрудового доходу – землевласницького 

доходу» і «ставить своїм завданням вилучення землі тим 

або іншим способом з приватної власності окремих осіб 

та передачу землі державі або громадським установам». 

Тобто рух за земельну реформу «передбачає докорінну 

реформу лише одного з видів власності, земельної влас-

ності, із збереженням поки існуючої свободи приватно-

господарського підприємництва» [139, с. 12–13]. Цим він 

відрізняється від соціалістичного руху (у марксистській 

його інтерпретації. – Л.Г.). Останній ставив за мету до-

корінне перетворення не тільки пануючих форм власнос-

ті, але й заміну приватно-господарського підприємницт-
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ва суспільною організацією праці. У цьому вчений 

справедливо вбачав причину прямого антагонізму між 

цими рухами.  

Сам М. Туган-Барановський зайняв позицію, що від-

повідала його гуманістичним ідеалам – реформаторську. 

Рух за земельну реформу, вважав вчений, не повинен бу-

ти ворожим до соціалістичного руху, як це є в дійсності. 

Проведення земельної реформи в інтересах селянства і 

всього суспільства М. Туган-Барановський розглядав як 

один з етапів на шляху до розв’язання соціальної пробле-

ми. Разом з тим, зважуючи практичні можливості її реа-

лізації, у праці «Национализация земли. Очерк движения 

в пользу национализации земли и практические выводы» 

(СПб., 1906), вчений попереджав, що націоналізація по-

міщицької землі без викупу, тобто конфіскація, як того 

вимагала ліва соціал-демократія, може призвести тільки 

до підриву усього народного господарства. Результатом 

такої реформи стане розладнання державного і приватно-

го кредиту, відплив капіталів за кордон і, тим самим, 

«страшний удар» по всій промисловості. Внаслідок ви-

никне «параліч усього промислово-торгівельного життя 

країни – промислова криза і масове безробіття небувалої 

сили й довго тривалості» [142, с. 66]. Втім, вважав вче-

ний, навіть часткова націоналізація з викупом також при-

зведе до важких економічних та соціальних наслідків. 

Тим самим підтверджував своє переконання в необхід-

ності еволюційного поступу соціально-економічних пе-

ретворень.  

З часом ідеї соціалізму одержують у концепції вче-

ного все більш глибоке етичне обґрунтування, яким він 

прагне доповнити Марксову загальносоціологічну кон-

цепцію соціалізму. Цьому сприяють все нові його глибо-
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кі розвідки у галузь світоглядних проблем моралі, релігії, 

суспільних ідеалів тощо. Він публікує 1908 року у періо-

дичному виданні «Вопросы обществоведения. Орган 

академической и научной жизни» (виходив під його 

власною та П.І. Люблинського редакцією) працю «Нрав-

ственное мировоззрение Достоевского (Три великих эти-

ческих проблемы)»; 1909 року – пише передмову до ро-

сійського перекладу книги К. Форлендера «Кант и 

Маркс: Очерки этического социализма»; 1910 року – пуб-

лікує у першому томі «Трудов ИВЭО», присвяченому 

пам’яті М.Г. Чернишевського, статтю «Общественно-

экономические воззрения Н.Г. Чернышевского» та у збір-

нику статей «Интеллигенция в России» (СПб., 1910) – 

статтю «Интеллигенция и социализм». Ці статті пізніше 

ввійшли до збірника «К лучшему будущему» (СПб., 

1912). 

У цих працях вчений виразно окреслює ті філософ-

ські засади, які стали дороговказом у його світоглядній 

концепції, пошуках ним шляхів до розв’язання найболю-

чіших проблем сучасного йому суспільства, у формуван-

ні уявлень вченого про соціалізм та можливості переходу 

до нього. Своїми провідниками він вважав І. Канта і 

Ф. Достоєвського. «Найбільш вражаючі образи Достоєв-

ського, – писав М. Туган-Барановський, – складають ніби 

художній коментар до моральної філософії Канта; комен-

тар – і разом розвиток та поглиблення» [164, с. 11]. 

Ці два великих мислителі стали для М. Тугана-

Барановського виразниками «того світогляду, характер-

ного для всієї нової історії з часів Відродження, яке ви-

знало верховною святинею життя людську особистість» 

[164, с. 10]. Сутність цього світогляду – в розумінні того, 

що безкінечно складна індивідуальність кожної людини 
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ніколи не повторюється. Кожна людина рівна будь-якій 

іншій і всьому людству, оскільки безкінечність дорівнює 

безкінечності й не може бути збільшена від множення. 

Як верховна мета в собі людина ніколи не може бути 

обернена на засіб для інших цілей. 

Три великі етичні проблеми, які М. Туган-

Барановський вирізняє у творчості Ф. Достоєвського як 

такі, що особливо важливі для його власного світогляду, 

власних соціалістичних шукань, – проблеми Бога, рівно-

цінності людей та проблема світового зла. Вони тісно 

пов’язані та взаємообумовлені. Якщо проблему світового 

зла вчений подає, йдучи в основному за Достоєвським, 

то в трактуванні проблеми Бога та рівноцінності людей 

виявляє свою глибоку індивідуальність.  

Проблему Бога М. Туган-Барановський розглядає як 

проблему «морального закону» та абсолютного добра, 

Бога, який «не потребує доказів, не повинен, не може бу-

ти доведений – бо він одержує свою верховну санкцію не 

ззовні, а з самого себе» [164, с. 19]. Що буде, якщо ви-

знати, що вище людини нічого немає? Свавілля. Вищий 

його вияв, доступний людині, – самовбивство, коли лю-

дина «руйнує всі перепони для своєї волі, й стає богом»; 

нижчий – «вбивство іншої людини, коли вбивця дово-

дить, що перепон морального закону, Бога для нього не-

має, але через це він сам ще не стає богом...» [164, с. 12–

13]. 

Рівноцінність людей – це поняття тієї рівності, яке не 

можна  вивести з досвіду, оскільки навколишня дійсність 

свідчить про протилежне; тільки як особистості, як цілі в 

собі «всі люди рівні між собою, як би вони не були від-

мінні й нерівні в інших відношеннях ... Якщо взагалі 

особистість людини може бути святинею, то особистість 
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всякої людини без розрізнення. Бо від святого до злодія 

існує безліч непомітних переходів: на якій же з цих схо-

динок особистість людини стає священною?» [164]. 

Ідея рівноцінності людської особистості, визначена 

вченим як загальнообов’язковий постулат практичного 

розуму, лежить і в основі його оцінок різних соціаліс-

тичних вчень і рухів, концепцій їх провідників, у тому 

числі революційно-демократичного руху на чолі з 

М. Чернишевським, народництва, моделі соціалізму марк-

систів тощо. Розумінням рівності людей як рівноцінності 

їх особистостей М. Туган-Барановський заперечував са-

му ідею будь-якої тоталітарної держави на чолі з «ви-

щим, незаперечним авторитетом, богом, перед яким би 

добровільно схилялись, на якого молилися б ці жалюгід-

ні істоти». «Фанатичними і похмурими» назвав вчений 

подібні «мрії» [164, с. 20, 21]. 

Світоглядна концепція М. Тугана-Барановського, йо-

го соціально-економічні погляди відбивалися у курсі з 

політичної економії, який він читав в університеті і який 

постійно збагачувався новими ідеями. «Менш за все Ми-

хайло Іванович схильний був читати лекції з року в рік за 

раз прийнятим шаблоном, – згадував у своїй книзі про 

М. Тугана-Барановського (1923) М. Кондратьєв. – Навпа-

ки, він завжди чутливо стежив за інтересами аудиторії й 

суспільства» [69, с. 117]. Перший скорочений виклад 

курсу сформованого вченим вже наприкінці 90-х років 

XIX століття як «Лекции по политической экономии» 

(Літ. Богданова. СПб., 1899), був виданий 1907 року у 

скороченому варіанті слухачами Вищих Бестужівських 

курсів. Вдосконаленню й систематизації цього курсу 

вчений віддавав багато сил i наснаги. 
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Запорукою успіху цієї роботи була не тільки приро-

джена талановитість вченого. В центрі його уваги пос-

тійно знаходилися найбільш актуальні теоретичні й ме-

тодологічні проблеми політичної економії, питання філо-

софського обґрунтування її змісту і завдань, місця в сис-

темі суспільних наук, новітні досягнення в цій галузі 

знань тощо. Показові у цьому відношенні передмова, яку 

вчений пише до книги видатного російського економіс-

та-математика В.С. Войтинського «Рынок и цена. Теории 

потребления, рынка и рыночных цен» (СПб., 1906) та ре-

цензія на дослідження відомого російського історика-

економіста I.М. Кулiшера «Эволюция прибыли с капита-

ла в связи с развитием промышленности и торговли в За-

падной Европе» Т. I, (СПб., 1906). Крім того – передмова 

до російського перекладу праці одного з лідерів Австрій-

ської школи Є. фон Бьом-Баверка «Капитал и прибыль. 

История и критика теорий процента на капитал» (СПб., 

1909), а також праці з проблем методології політичної 

економії «Subjektivismus und Objektivismus in der Wert-

lehre» (АМWP. 1906, № 2), «Методология политической 

экономии» (Образование. 1908, № 12) та iн., з якими 

М. Туган-Барановський виступив у пресі в період підго-

товки до видання своєї знаменитої праці «Основы поли-

тической экономии», опублікованої 1909 року.  

Цю свою книгу М. Туган-Барановський присвятив 

пам’яті Франсуа Кене – творця «Економічної таблиці», 

Германа Госсена – творця теорії граничної корисності та 

Карла Маркса – найбільш глибокого критика капіталіс-

тичного ладу. Така присвята не тільки свідчила про ши-

роту його творчого діапазону, що сягає від економічного 

вчення фізіократів до школи граничної корисності та 

Марксової економічної теорії, але й про наукові пріори-
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тети вченого, які сприяли формуванню його власного са-

мобутнього наукового світогляду. 

Цей курс М. Тугана-Барановського, що постійно ним 

оновлювався, відбивав не тільки коло теоретичних уяв-

лень його автора, але й позиції провідних економістів 

різних шкіл по ключових проблемах політичної економії. 

І якщо не пропонував в цілому ряді випадків задовільно-

го розв’язання проблем, зокрема таких як ціноутворення, 

розподілу і ін., то надавав могутнього імпульсу до пода-

льшого наукового пошуку. Зауважимо, що до «Списку 

цитованих авторів», складеного вченим до першого ви-

дання «Основ політичної економії», ввійшло майже 250 

прізвищ. Поряд з викладом традиційних на той час для 

політичної економії проблем – цінності й ціни, капіталу, 

прибутку, заробітної плати, земельної ренти тощо, курс 

включав аналіз капіталістичного господарства в цілому 

(кругообіг суспільного капіталу та теорію криз), а також 

широке коло інших питань – від ретроспективи економіч-

них ідей, господарських форм, інститутів тощо до розгля-

ду новітніх економічних явищ та сучасної вченому еко-

номічної політики. 

Книга мала великий успіх, знайшла широке визнання 

i неодноразово перевидавалася до 1918 р. великими тира-

жами. Курс «Основы политической экономии» був удо-

стоєний великої премії Імператорської Академії наук, а її 

автор визнаний як один з найкращих фахівців з політичної 

економії. К. Воблий згадував, що ця книга стала мало не 

скрізь загальноприйнятим підручником по всіх вищих 

школах [33, с. V]. 1913 року М. Тугану-Барановському 

надана була професорська кафедра у Санкт-

Петербурзькому політехнічному інституті і 1917 року – у 

Санкт-Петербурзькому університеті. Крім того, він викла-
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дав на Вищих Бестужiвських жіночих курсах та у Мос-

ковському міському народному університеті iм. А.Л. Ша-

нявського. 

Друге десятиліття ХХ століття i останнє у житті цьо-

го видатного мислителя i вченого відзначене появою ці-

лого ряду його ґрунтовних праць. Передусім, це – «Со-

циальная теория распределения», яка вийшла спочатку в 

Берлiнi німецькою мовою (1913) i того ж року російсь-

кою – в Санкт-Петербурзі у періодичному виданні «Из-

вестия С.-Петербургского Политехнического института 

Императора Петра Великого», а також окремою книгою. 

В ній вчений запропонував власну теорію розподілу. Ос-

новні підвалини цієї теорії М. Туган-Барановський за-

клав вже у попередні роки, зокрема у книзі «Теоретические 

основы марксизма» (1905), статті «Социальная теория 

распределения» (1910), у відповідних розділах «Основ 

политической экономии» (1909) i iн. Ці праці, а також 

книга, в якій вчений дав повне ґрунтовне викладення 

своєї теорії, свідчать про глибоке зацікавлення та постій-

ну увагу вченого до питань розподілу (тобто проблеми 

утворених доходів) – однієї з найбільш проблематичних 

галузей дослідження у політичній економії. 

У своїй книзі М. Туган-Барановський заперечував 

усталене вже на той час розуміння явищ розподілу як 

явищ обміну начає доходи господарюючих суб’єктів і 

при нормальних умовах функціонування ринку кінець-

кінцем повинен забезпечити і справедливий розподіл до-

ходів та зростання добробуту. Цей підхід протистояв 

«агрегованому» підходу класиків та марксистів, які роз-

глядали цю проблему на рівні міжкласового поділу сус-

пільного продукту. При цьому останні підкріплювали та-

кий підхід теорією «додаткової цінності»; практично пе-



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 
 

 - 134 - 

ретворивши теорію розподілу на теорію експлуатації. 

Подальший світовий розвиток економічної теорії довів 

як непродуктивність «агрегованого» методу розв’язання 

проблеми розподілу доходів, що дійсно є продуктом об-

міну, так і недостатність неокласичного підходу до вирі-

шення проблеми розподілу у розумінні її як теорії добро-

буту. 

А саме так розумів проблему М. Туган-Барановський, 

втім, як і більшість вчених соціально-економічної школи 

на початку XX століття, яких передусім хвилювали пи-

тання соціальної справедливості. Вчений прагнув побу-

дувати власну теорію розподілу, відмінну від марксист-

ської та неокласичної. Проблема розподілу була постав-

лена вченим передусім у залежність від сили різних соці-

альних класів у їх взаємозіткнені. У своїй праці вчений 

віддає данину теорії граничної корисності, яку визнавав 

«єдиною науковою теорією цінності», а також марксиз-

му, пояснюючи, що в ньому надає «величезного значення 

вченню про соціальну основу всіх явищ капіталістичного 

господарства», та разом із тим, – пропонує власний ори-

гінальний синтез обох напрямків, тепер вже в галузі тео-

рії розподілу [145, с. 1–2]. Цей підхід, що повністю від-

лучав проблему розподілу від проблем ціноутворення, 

«розводив» вченого не тільки з класиками, неокласика-

ми, але й з марксизмом. Він суперечив новітнім здобут-

кам неокласичної школи і викликав шквал справедливих 

критичних зауважень з боку науковців. Однак, саме цей 

підхід практично виводив теорію розподілу М. Тугана-

Барановського, подібно до його теорії криз, за межі нео-

класичного аналізу на макроекономічний рівень дослі-

дження.  
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Книга відіграла значну роль у подальшій розробці 

цієї проблеми не тільки у вітчизняній, але й у світовій 

науці. Ряд перспективних ідей М. Тугана-Барановського 

отримали розвиток у працях Д. Роува, М. Добба, Й. Шум-

петера, Дж. Хікса та інших відомих вчених. Ця книга, 

пише професор економіки Ліхайського університету 

(США) Ніколас Балабкінс, «була піддана суворому кри-

тичному розбору і, незважаючи на це, не можна запере-

чувати, що саме Туган-Барановський ввів в літературу 

проблему влади монопсомії (монополія одного покупця. 

– Л.Г.) робітничих союзів. Як це не парадоксально, через 

сімдесят років чеський економіст Отто Шік опублікував 

працю дуже подібну до того, що Туган-Барановський за-

хищав у 1913 році» [9, с. 65]. 

Продовжуючи розробку проблем історії соціаліс-

тичних вчень і теорії соціалізму, М. Туган-Барановський 

1913 року публікує книгу «Общественно-экономические 

идеалы нашего времени» [143], що була новим виданням 

значною мірою переробленої та доповненої праці «Со-

временный социализм в его историческом развитии» 

(1906). «Моє завдання, – підкреслює вчений у передмові 

до цієї книги, – з’ясувати, в чому полягає вчення сучас-

ного соціалізму». Він наголошує на тому, що марксизм 

зовсім не містить наукових елементів соціалізму, дуже 

далекий від ідеалу закінченої наукової системи. Вчений 

пропонує власне уявлення про соціалізм як господарську 

систему, дає його визначення у вузькому й широкому ро-

зумінні, окреслює підходи до здійснення соціалістичного 

ідеалу [158]. 

Одночасно М. Туган-Барановський публікує нову се-

рію праць, в яких велику увагу приділяє, зокрема, досві-

ду влаштування соціалістичних общин в історії людства 
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та аналізу цього досвіду. Так, у журналі «Вестник Евро-

пы» він друкує статті «Социалистические общины по-

следователей Оуэна и Фурье» (1913, № 2), «Социалисти-

ческие общины нашего времени» (1913, № 3) та ін. Най-

більш ґрунтовною у цій серії стала книга «В поисках но-

вого мира. Социалистические общины нашего времени» 

(СПб., 1913). Вивчення та поширення досвіду влашту-

вання, існування та загибелі таких общин і колоній (об-

щин Роберта Оуена, фаланг Шарля Фур’є, ікарійських 

общин послідовників Етьєна Кабе, релігійно-моральних 

общин в Америці та колонії «Криниця» на Чорноморсь-

кому узбережжі Кавказу) вчений вважав надзвичайно ко-

рисним. 

Досвід подібних спроб вирватися своїми власними 

зусиллями з негараздів капіталістичного світу, зауважу-

вав він, незважаючи на його мізерність, продовжує ви-

кликати інтерес в суспільстві. Це – досвід застосування 

«методу соціального експерименту», моделювання нової 

соціальної системи та перевірки її на практиці. «Насиль-

ство, – наголошує М. Туган-Барановський, – яке вжива-

ється для здійснення нової соціальної системи, доводить, 

що переваги її не настільки великі, щоб люди добровіль-

но примкнули до неї – інакше кажучи, що система ця не 

має в собі достатніх внутрішніх достоїнств». Тому такою 

важливою є перевірка її шляхом часткового досвіду, яка, 

за виразом фур’єристів, авторів «Маніфесту соцієтарної 

школи» (1841), наведеним М. Туганом-Барановським, 

«повинна мати здатність спонукати людство до здійс-

нення на практиці нової системи шляхом добровільного 

наслідування» [135, с. 7–8]. 

Характерним для праць М. Тугана-Барановського з 

проблем соціалізму був зважений, реалістичний підхід до 
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теорій соціалізму i практичних спроб їх втілення в життя, 

що поєднувався у вченого з палкою відданістю соціаліс-

тичному ідеалу. Відмінною i найбільш важливою рисою 

цього підходу був той органічний зв’язок ідей соціалізму 

з ідеями кооперації, який виявляв, надзвичайно пере-

конливо доводив i якому давав власну оригінальну інтер-

претацію М. Туган-Барановський, роблячи значний крок 

як у розвитку ідей соціалізму, так i у розробці теорії коо-

перації. 

Остання склала ще одну яскраву сторінку у творчому 

доробку вченого. Від аналізу ідей виробничої кооперації 

у вигляді вільних асоціацій як осередків майбутнього сус-

пільства та невдалих спроб їх утворення в умовах капіта-

лізму, вчений переносить увагу на дослідження коопера-

ції як господарської форми, що відігравала вже вагому 

роль у соціально-економічному житті країн Заходу i в 

другому десятилітті ХХ ст. почала бурхливо розвиватися 

i в Російській імперії. «Кооперативний рух, – робить ви-

сновок вчений, – одержав у теперішній час такий розви-

ток, що йому не потрібно боятися істини: для свого успі-

ху він не потребує наївних ілюзій свого дитячого віку, 

коли кооператори бачили в кооперації засіб знищення 

класових антагонiзмів та примирення ворогуючих нині 

соціальних класів у загальній гармонії інтересів» [161, 

с. 57]. 

М. Туган-Барановський досліджує різні типи й види 

кооперації, їх соціальні та господарські характеристики, 

роль i можливості у захисті інтересів різних верств тру-

дящих тощо. У ж. «Вестник кооперации» з’являється ряд 

його публікацій з цих проблем: у № 7 за 1913 рік стаття 

«Классовый характер сельскохозяйственной коопера-

ции», у № 8 за 1914 рік – «Еще раз о природе коопера-
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ции. Ответ Е. Левину» та ін.; у Москві виходить з друку 

праця «Экономическая природа кооперативов и их клас-

сификация» (М., 1914). Предмет його особливої уваги 

сільськогосподарська кооперація різних видів, з розвит-

ком якої вчений пов’язував надії на піднесення селянсь-

кого господарства на шляхах інтенсифікації сільського 

господарства, поліпшення добробуту селянства та iн.  

Результатом цих досліджень стала знаменита праця 

М. Тугана-Барановського «Социальные основы коопера-

ции», яка тільки за життя автора витримала три видання – 

у 1916, 1918 та 1919 роках. Останнім є, четверте – україн-

ською мовою: «Кооперація, соціально-економічна при-

рода її та мета» (К., Дніпросоюз, 1919). «Ця праця, – пи-

сав 1923 року К. Воблий, – єдина у нашій кооперативній 

літературі; це настільна книжка для кожного кооперато-

ра, що цікавиться й теоретичними питаннями» [33, с. V]. 

У ґрунтовних коментарях до перевидання цієї книги, 

здійсненого в 30-х роках у Львові під назвою «Коопе-

рацiя, її природа та мета» за редакцією і з доповненнями 

новими даними Карло Коберського, останній зазначав: 

«Від написання цієї книжки справа кооперативної теорії 

значно покращала. Вже самі праці автора, які він тут зі 

скромности обходить мовчки, визнані світовою кооп. лі-

тературою за фундаментальні, висунули справу сильно 

вперед; до них треба долучити грунтовi праці Жiда, 

Веббiв, Г. Мюллера, Тотомiанца, Ворбасса, Гринфельда i 

iн. (пор. «Ідеологія кооперації», вибір з писань кооп. пи-

сьменників, вид. РСУК, Львів, 1933)» [168, с. 5]. 

У цій фундаментальній праці вчений не тільки дета-

льно прослідив історичну еволюцію кооперативних ідей 

та кооперативної практики різних країн і народів, у тому 

числі Російської імперії, але й узагальнив кооперативний 
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досвід людства, зробив ряд вагомих теоретичних виснов-

ків і передбачень, наукову обґрунтованість яких підтвер-

див наступний досвід розвитку світового кооперативного 

руху. Розглядаючи кооперацію як класовий, визвольний 

рух працюючих верств – пролетаріату, селянства, дрібної 

буржуазії, – вчений настійно привертав увагу і до наяв-

ності в її ідеології позакласових елементів, до її ідеаліс-

тичного духу, етичної основи. Оскільки «Класова етика є 

така ж внутрішня неможливість, як суха вода, або хо-

лодний жар», – був переконаний М. Туган-Барановський, 

саме «Кооперативний рух є єдиним у своєму роді суспіль-

ним рухом нашого часу, перейнятим в найбільшій мірі 

етичним ідеалізмом і чистим натхненням» [168, с. 121, 

122]. 

Разом з тим М. Туган-Барановський переконливо до-

водить, що становлення кооперації як форми суспільно-

економічної організації трудящих, націленої на захист їх 

економічних інтересів господарськими методами, 

пов’язане саме з розвитком капіталістичної стадії вироб-

ництва та економічних відносин капіталізму. Він виявляє 

закономірність еволюції теорії і практики кооперації від 

ідеї виробничого кооперування як найбільш складної і 

найменш життєздатної форми кооперування праці (з якої, 

однак, починався кооперативний рух у всіх країнах) до 

розробки основних засад і принципів функціонування 

власне кооперації – споживчої (робітничої), кредитної, 

сільськогосподарської – як господарської організації, що 

найбільш керується принципом господарського розрахун-

ку і проводить боротьбу з капіталом його власною збро-

єю [162, с. 66–67; 156, с. 23].  

Ця кооперація в галузі обміну і «є своєрідна госпо-

дарська організація, яка стоїть на ґрунті приватної влас-
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ності і переслідує приватногосподарські вигоди своїх 

членів», тобто «є своєрідний орган організму капіталіс-

тичного господарства» [156, с. 21, 28]. Наявність пайово-

го капіталу та капіталістичних доходів, що виплачуються 

пайовикам та акціонерам кооперативів (за винятком тієї 

«некапіталістичної» частини доходу, що розподіляється 

відповідно до їх участі у безпосередній діяльності коопе-

ративу), застосування найманої праці тощо надають коо-

перації життєздатності, можливості у конкуренції з капі-

талістичними підприємствами здійснювати ті коопера-

тивні принципи автономності, добровільності, взаємодо-

помоги тощо, які і відрізняють її від останніх. 

Особливого значення в умовах Росії і України з їх 

переважно аграрним характером економіки набував ви-

конаний М. Туганом-Барановським аналіз сутності й ролі 

сільськогосподарської кооперації. Аналіз цей базується 

на загальновизнаних на той час економічною наукою 

висновках щодо характеру еволюції селянського госпо-

дарства, яке в сфері землеробства виявляло більшу стій-

кість, ніж велике капіталістичне господарство, поступа-

ючись, проте, останньому у сфері обігу. В таких умовах 

кооперація селянства – кредитна, збутова, переробна і 

ін., стверджував вчений, – «є необхідна річ у селянсько-

му трудовому господарстві … дякуючи кооперації, селя-

нин має змогу користуватися тими вигодами та пільгами, 

які мають великі господарства» [168, с. 114]. Особливої 

сили ці господарські організації набувають при 

об’єднанні їх у союзи. Добробут кожного члена цієї ор-

ганізації в значній мірі залежить від успішної роботи всі-

єї кооперативної системи і завдяки цьому, вважає вче-

ний, господарство селянина втрачає свій природний ін-

дивідуалістичний характер. 
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Але розвиваючи це положення, М. Туган-

Барановський особливо наголошував, що хоч кооперація 

і знищує ту відокремленість, яка існує між дрібними гос-

подарями, проте, не перетворює селянського виробниц-

тва на якусь іншу форму: господарство селянина лиша-

ється дрібним, окремим селянським господарством на 

чолі з самостійним господарем, що веде його на свій ри-

зик. Саме індивідуальне селянське господарство вчений 

вважав «основною клітиною» кооперативної тканини, 

яка, не загрожуючи його самостійності, «робить його ще 

міцнішим, бо збільшує його продукційність та підвищує 

технічний рівень цього господарства. Тим то треба рішу-

чим способом відкинути цю думку, що ніби кооперація 

веде до концентрації селянського господарства і таким 

чином підготовляє ґрунт до соціалізму. Ні, – рішуче за-

являв М. Туган-Барановський, – як би не була розвинена 

сітка кооперативних організацій, все таки в основі її зо-

стається індивідуальний продуцент – селянин» [168, 

с. 115]. 

У передвоєнні роки та роки Першої Світової війни 

вчений продовжує і напружену науково-громадську дія-

льність. Він редагує i видає у 1912–1913 роках два томи 

праць економічного семінару, який вів у С.-Петербурзь-

кому університеті, – «Труды экономического семинара 

под рук. М. Туган-Барановского при юридическом фак-

те С.-Петербургского ун-та». Вчений активно виступає 

на сторінках преси, передусім газети «Речь», з аналізом 

господарського стану, а також економічної політики в 

галузі промисловості, сільського господарства, коопера-

ції, фінансів, кредиту та її народногосподарських резуль-

татів тощо. Крім того, пише ряд рецензій, зокрема 1913 

року у журналі «Русское багатство» публікує рецензію на 
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фундаментальне дослідження П. Струве «Хозяйство и 

цена», ч. 1 (СПб., 1913). Крім того, в інших періодичних 

виданнях низку статей з актуальних проблем історії та 

теорії політичної економії: «Современные школы поли-

тической экономии в критическом освещении. Социаль-

но-политическое направление в Германии» («Вестник 

знания», 1913, №№ 1, 2), «Теория народонаселения в 

свете новых фактов», «Новые идеи в экономике» (1914), 

«Взгляды Каутского на вопросы народонаселения» [168, 

сб. 2], «Подчиняется ли история общества законам раз-

вития» [168, сб. 5] і ін. В них вчений аналізує важливі 

методологічні проблеми політичної економії, теорії на-

родонаселення, суспільствознавств в цілому. 

Всі ці роки М. Туган-Барановський підтримує тісний 

зв’язок з Україною. 1910 року він купує в с. Пiзники Ло-

хвицького повіту садибу Криниця i проводить тут багато 

часу з сім’єю. М. Туган-Барановський бере активну участь 

у редагуванні першої української енциклопедії «Украин-

ский народ в прошлом и настоящем». Цю роботу ділили 

з ним Ф. Корш, М. Грушевський, М. Ковалевський та iн. 

Перший том праці побачив світ у С.-Петербурзі у 1914 

році, другий 1916 року. Цікаво відзначити, що саме в ці 

роки вчений серйозно звертається до філософського об-

ґрунтування свого розуміння національної проблеми. Та-

ку спробу вчений вперше здійснив у виступі на зібранні 

С.-Петербурзького релігійно-філософського товариства 

26 листопада 1914 року (праця побачила світ тільки в 

1990 році [136, с. 73–76]). Послухаємо самого вченого, 

хоч i з певними купюрами. 

Найвище розцінюючи ідеал християнства – звiльнен-

ня кожної людської особистості, знищення всякого наси-

льства – як ідеал не «сьогоднішнього», а «завтрашнього», 
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майбутнього, вчений запитує: «як же з точки зору цього 

високого ідеалу відноситися до національності?» i відпо-

відає: християнський ідеал передбачає безкінечну цін-

ність конкретної людської особистості «у всьому своєму 

безкінечному розмаїтті, у всій своїй багатогранності... 

Чим багатогранніша iндивiдуальнiсть, тим яскравіша її 

творчість. Страшно згладжувати ці гранi, страшно зне-

особлювати людину, тому що з цим знеособленням може 

бути втрачене найбiльш цінне. Якщо запропонувати на 

вибір суспільство, засноване на насильстві, експлуатації, 

на соціальній нерівності, але яке здатне до культурної 

творчості, або суспільство, що не знає ні насильства, ні 

нерівності, але в якому згас дух, то немає сумніву, що 

краще страждаюче людство, ніж ситі свині. Є щось більш 

високе, ніж щастя i довольство. Це безкінечне стремлін-

ня до розвитку особистості... Безперечно, що в людську 

багатогранність входить i національність. I французи, i 

німці, i англійці, i росіяни їдять ту ж пшеницю, але ж лі-

тература французька не те, що література німецька, анг-

лійська або російська. Тобто, в галузі духовної творчості 

виявляється надзвичайна важливість збереження цієї ба-

гатогранності, а значить i збереження національності... 

Якщо ви боїтесь перетворити людей на булижник, то по-

трібно боятися зітерти й гранi національності» [136, 

c. 74–75], – робить висновок вчений. Навряд чи ці слова 

потребують будь-яких коментарів. 

Лютневу революцію 1917 року вчений зустрів з ве-

ликою надією на тi можливості демократизації суспільс-

тва, які відкривалися після неї i які він вважав необхід-

ною умовою руху по шляху економічного i соціального 

прогресу, поступового наближення до соціалізму. Цей 

рік для М. Тугана-Барановського був надзвичайно склад-
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ним i дуже плідним. Він випускає ряд праць, серед яких 

«Бумажные деньги и металл» (Пг., 1917). Перевидана 

1919 року, ця праця була видана також італійською мо-

вою 1987 року. Це був новий «прорив» вченого в галузі 

економічної теорії. Вже в наш час професор Темпльсько-

го університету І.-С. Коропецький у праці «Внесок Ми-

хайла Туган-Барановського в монетарну економіку» звер-

нув увагу світової наукової громадськості на внесок 

М. Тугана-Барановського у монетарну економіку, у про-

гнозування ним ідей сучасної монетарної економіки, ви-

роблення моделі монетарної системи, що передбачала 

заміну грошей на золотій основі паперовими грошима й 

відкривала шлях проведення державою антициклічної та 

антиінфляційної монетарної політики [75, с. 129–147]. 

Того ж, 1917 року виходять праці «Русская коопера-

ция и заем свободы» (Пг., 1917), «Русская революция и 

социализм» (Пг., 1917). У цій останній вчений намічає 

програму соціально-економічних реформ i тверезо оці-

нює можливості їх здійснення, вважає, що «до соціалізму 

сучасна Росія, безумовно, не дозріла», що «у найближ-

чому майбутньому вона не стане соціалістичною краї-

ною» [156, с. 29]. Разом з тим, він передбачав, що в тих 

важких умовах, які склалися після лютневої революції, 

«вожді соціалістичних партій при бажанні могли б захо-

пити владу в свої руки» [156, c. 81]. 

Виходячи з такої можливості, у закінченій ним в лис-

топаді 1917 року ґрунтовній праці «Социализм как поло-

жительное учение» (Пг., 1918), М. Туган-Барановський 

пропонує ще один варіант свого глибокого аналізу 

централiстської системи державного соціалізму і попере-

джає про небезпечність безпосереднього її запроваджен-

ня. Він звертає увагу на тi вади зайвої централізації, які 
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можуть привести до обмеження особистої свободи та 

iнiцiативи, до панування примусовості, бюрократизації 

суспільного механізму i, в результаті, зниження продук-

тивності соціалістичної системи господарства порівняно 

з існуючою, господарського регресу замість очікуваного 

прогресу. «В непідготовленому соціальному середовищі, 

– робить висновок вчений, – соціалізм замість того, щоб 

стати царством свободи i загального багатства, повинен 

стати царством рабства i загальних злиднів» [159, с. 126]. 

Особливо занепокоєний М. Туган-Барановський до-

лею селянства та його кооперації, тими негативними на-

слідками, до яких для селянства, як i для суспільства в 

цілому, може призвести реалізація програм соціалізації 

або націоналізації землі. Цим проблемам він присвячує 

ряд праць, що побачили світ на початку 1918 року. Пере-

дусім, це опубліковані в журналі «Вестник кооператив-

ных союзов» праці «Русская земельная реформа и коопе-

рация» (1918, № 1–2) та «О кооперативном идеале» 

(1918, № 4). Ці роботи, що вийшли також окремими від-

битками, автор включив до третього видання книги «Со-

циальные основы кооперации» (1919). 

Свою наукову та громадську роботу М. Туган-

Барановський в останні роки життя провадив вже в ос-

новному в Україні, куди від’їхав влітку 1917 року, захо-

плений ідеєю її національного й державного відродження 

та тією практичною роботою, що розпочалась у цьому 

напрямі в Україні. Саме в цей час, утворена навесні 1917 

року, Центральна Рада перетворюється з представниць-

кого органу різних верств українців на всеукраїнський 

парламент, а його Генеральний Секретаріат стає першим 

виконавчим урядом України. В одному з 8-ми його мініс-

терств, очолених в основному соціал-демократами, пост 
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генерального секретаря (міністра) фінансів обійняв 

М. Туган-Барановський i виконував ці обов’язки до по-

чатку 1918 року. 

Від’їхавши у січні 1918 року ненадовго до Москви, 

М. Туган-Барановський через декілька місяців знову по-

вертається в Україну, де в надзвичайно складних умовах 

німецької окупації, зміни урядів та їх політики, хаосу й 

розрухи страшних років громадянської війни бере найак-

тивнішу участь у створенні Української Академії наук та 

її соціально-економічного відділу. Вчений об’єднує кра-

щі наукові сили в галузі економіки навколо цього відді-

лу. Він розробляє у повній відповідності до своїх теоре-

тичних уявлень i переконань структуру відділу та напря-

ми наукових досліджень, які являють собою по суті пер-

спективну комплексну програму, що не втратила своєї 

актуальності до сьогодні. «Українська Академія наук, – 

писав Туган-Барановський у своїй програмній праці «За-

писка про відділ соціальних наук», – це національна уста-

нова, що ставить собі метою всебічний розвій самостій-

ної української культури. Через те вивчення самої Украї-

ни повинно притягати спеціальну увагу Академії» [58, 

с. XXXII]. 

Чільне місце в роботі відділу М. Туган-Барановський 

відводить теоретичній кафедрі соціології, без якої, пере-

конаний вчений, «неможливо уявити собі сучасної науки 

про суспільність». Інші дві теоретичні кафедри – статис-

тики та теоретичної економії і, крім того, шість приклад-

них – економії сільського господарства, торгівлі та про-

мисловості, кредиту, банків та грошового обігу, науки 

про фінанси, соціальної політики і теорії кооперації. 

Вчений наголошував на практичній функції досліджень 

прикладних кафедр, передусім, в галузі сільського гос-
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подарства, яке відіграє виключне значення в економіці 

краю, та кооперативного руху. Відзначив він і важливість 

розробки справедливої соціальної політики, а також – 

вивчення історії господарства та господарської географії 

України. Особливого значення надавав вчений всебічно-

му вивченню економічної кон’юнктури в широкому мас-

штабі. 

З iнiцiативи М. Тугана-Барановського у грудні 1918 

року створюється спеціальний Інститут економічної 

кон’юнктури, який він i очолив; у 1919 році – Демогра-

фічний інститут, який очолив М.В. Птуха, а також – Ко-

оперативний інститут (останній вже після смерті Тугана-

Барановського). Крім того, М. Туган-Барановський очо-

лює Українське наукове товариство економістів, а також 

– Центральний Кооперативний Український комітет. Йо-

го обирають академіком за спеціальністю теоретична 

економія. В цей недовгий останній період свого життя 

М. Туган-Барановський – професор державного Україн-

ського університету, декан його юридичного факультету. 

За своє недовге перебування в Україні М. Туган-

Барановський встиг зробити надзвичайно багато як у 

теоретичному, так i практичному відношенні. Він зайняв 

активну громадянську позицію у цей переломний для до-

лі України період, відстоював позицію незалежного від 

політики, що запроваджувалася в радянській Росії, шляху 

соціально-економічних перетворень в Україні у 1919 р. в 

яскравій статті «Невідкладна справа» [169] вчений об-

ґрунтував необхідність створення власної української ва-

люти, розриву між карбованцем і російським рублем, 

щоб врятуватися від того «фінансового провалля», в яке 

летить радянська Росія тощо. 
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М. Туган-Барановський керує журналом «Українська 

кооперація», вміщує в ньому, а також в журналі «Коопе-

ративні зорі» цілу низку статей: «Остання мета коопера-

ції» (1918), «Продукцiйнi підприємства кооперативів з 

точки погляду кооперативної теорії» (1918), «Кооперацiя 

в сучасну світову епоху» (1919) та iн. В них він не тільки 

розвиває далі теоретичні засади кооперативної теорії, але 

й визначає невідкладні завдання української кооперації, 

розглядаючи її як одну з основних підвалин збереження 

«молодих паростків української волі», національного 

відродження української державності. 

Виступаючи 1918 року з промовою на установчих 

зборах Центрального Кооперативного Українського Ко-

мітету, вчений конкретизує власне філософське обґрун-

тування національної проблеми, стосовно умов, що скла-

лися в Україні. Тi національні чвари, що виникли на руї-

нах Російської імперії, говорив Туган-Барановський, 

зникнуть тільки тоді, коли запанують загальнолюдські 

ідеали. Поки ж кожен народ будує своє життя відповідно 

до власних потреб (Українська кооперація, 1918, кн. 3, 

с. 46). 

Дослідники життя i творчої спадщини М. Тугана-

Барановського, серед яких такі видатні його сучасники, 

як В. Тимошенко, Д. Дорошенко, О. Лотоцький, О. Ми-

цюк, С. Єфремов, К. Воблий та iн., свідчать, що, за ви-

словом Л. Коваля (США) «в ході революції Туган-

Барановський пішов потоком українського руху, ево-

люцiонiзуючи в політичних поглядах від автономії через 

федерацію до самостійності України» [68, с. 192]. Л. Ко-

валь наводить численні факти про власні заяви вченого з 

цього приводу та його цілковитий перехід на українську 

платформу; про активну його участь у вересні 1917 року 
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в переговорах з Тимчасовим урядом з приводу затвер-

дження нового складу Генерального Секретаріату на чолі 

з В. Винниченком, а також – зустріч з французьким пос-

лом, який запросив Тугана-Барановського до себе, зая-

вив, що у «Франції з великим співчуттям ставляться до 

українського руху» i пропонував вченому приватну по-

зику для Центральної Ради; про ставлення М. Тугана-

Барановського до своїх обов’язків в Українському уряді, 

його особистий внесок у становлення Української Ака-

демії наук, систему української кооперації тощо. 

Останніми книгами, написаними М. Туганом-

Барановським та виданими в Україні в перекладі на укра-

їнську мову у 1919 році були «Кооперацiя, соціально-

економічна природа її та мета» (перевидана 1936 року у 

Львові під ред. Карло Коберського); «Політична еконо-

мія. Курс популярний», яка того ж 1919 року побачила 

світ в Україні також російською мовою. Книга була пе-

ревидана українською мовою у Празі 1927 року з перед-

мовою К. Коберського та 1994 року в Києві у видавницт-

ві «Наукова думка» (з передмовою автора цієї книги) 

[172]. Крім того – остання, надзвичайно цікава праця 

М. Тугана-Барановського «Вплив ідей політичної еконо-

мії на природознавство та філософію», що була опублі-

кована 1923 року у «Записках соціально-економічного 

відділу» УАН (Праця вміщена на закінчення цієї книги). 

Цих видань вчений вже не побачив. 8(22) січня газе-

та «Нова рада» сповістила про виїзд напередодні до Па-

рижу другої черги української місії до Франції, до складу 

якої входив як радник в економічних справах М. Туган-

Барановський разом з В. Тимошенком (радник у торгове-

льних справах), Б. Марошенком та С. Шелухiним (рад-

ники у політичних справах) та секретарем місії М. Гера-
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німусом. I в той же день 22(8) січня 1919 року Михайло 

Іванович помер. Помер раптово на станції Відрадне (От-

радное) під Одесою. У некролозі, що з’явився 26(13) січня 

в тій же «Новій Раді» С. Єфремов писав: «Як спецiалiста-

економiста участь Тугана-Барановського була особливо 

бажана на мировому конгресі у економічних справах, але 

не пощастило доїхати до місця. Надзвичайно м’яка, сим-

патична вдача небіжчика прихиляла до його всіх, кому 

випало щастя знати його особисто. Велика наукова сила, 

Туган-Барановський саме тепер дістав змогу широко роз-

горнути свої наукові здібності, як академік новозаснова-

ної Української Академії Наук. I в його особі наука i 

громадське життя зазнали великої i болючої втрати». 

Смерть вченого була зустрінута з великою скорботою 

всім мислячим в Україні. На його панахиді був присутній 

цвіт української науки – академіки Д. Багалiй, В. Вернад-

ський, С. Єфремов, Б. Кистяковський, А. Кримський, 

Є. Тимченко, П. Тутковський, проф. М. Грушевський, 

проф. А. Корчак-Чепурковський та iн. («Нова Рада», 1919, 

№ 21). На сторінках дітища вченого, журналу «Українсь-

ка кооперація» в некролозі зазначалося: «Один з найви-

датніших економістів в Європі, ім’я якого користувалось 

заслуженим визнанням в цілому науковому світі, 

М.І. Туган-Барановський під час теперішньої революції 

рішуче i впевнено вернувся до свойого народу, приєд-

нався до українського національного руху й йому отдав 

свої багаті здібності, свій великий науковий досвід, свою 

енергійну силу... Проф. державного Українського універ-

ситету, Генеральний Секретар фінансів, член Української 

Академії наук, голова Ради Центрального Українського 

Кооперативного комітету, редактор журналу «Українська 

кооперація» М.I. Туган-Барановський у всіх галузях на-
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шого життя лишив свій слід, незважаючи на той короткий 

час, який продовжувалась його робота» (Українська коо-

перація, 1919, кн. 1, с. 1). 

Прагнучи увіковічити пам’ять про вченого, його дру-

зі i однодумці влаштували при Українській Академії на-

ук Кабінет М.I. Тугана-Барановського, безцінні матеріа-

ли якого загинули у роки братовбивчої громадянської 

війни. Після смерті вченого з’явилося лише кілька сер-

йозних публікацій про його науковий доробок, зокрема, 

праця К. Воблого [33] та в Росії – учня М. Тугана-

Барановського М. Кондратьєва [69]. З середини 20-х ро-

ків XX століття почалося цькування покійного вченого 

та зневажання його наукової спадщини. Почесну мiсiю 

збереження імені Тугана-Барановського для наступних 

поколінь, популяризації його праць і розвитку перспек-

тивних наукових ідей взяли на себе його співвітчизники 

на Заході, а також цілий ряд іноземних вчених. Тільки в 

останні роки робляться перші спроби в Україні i в Росії 

віддати належне пам’яті цього видатного вченого. 

У світовій iсторико-економiчнiй літературі є загаль-

новизнаним вагомий внесок М. Тугана-Барановського в 

історію економічних вчень та в економічну історію Росії 

й України, теорію цінності, теорію економічної 

кон’юнктури, монетарну теорію, теорію соціалізму та 

інші галузі економічної науки. Ці аспекти його наукового 

доробку i будуть розглянуті далі.  
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3. Дослідження з історії економічної теорії 
 

 

«Сучасна теорія на-
стільки віддалилася від 
точки зору Адама Сміта і 
фізіократів, що не визнає 
продуктивною навіть пра-
цю, яка створює матеріа-
льні об’єкти, якщо останні 
не мають цінності»                                                                                                                                 

Лайонел Роббінс  

 

 
 
 

3.1. Погляд на становлення політичної  

економії як науки 

 
Спадщина М. Тугана-Барановського з історії еконо-

мічних вчень, її характер і методологія. – Аналіз переду-

мов виникнення політичної економії. – Погляд на вчення 

про «справедливу ціну» у давнину та середньовіччя. – 

Оцінка меркантилізму. – Відношення до вчення фізіо-

кратів. – Інтерпретація системи Адама Смiта. 

 
У теоретичній та iсторико-економiчнiй спадщині 

М. Тугана-Барановського чітко вирізняються два напря-

ми його досліджень – проблеми політичної економії та 

проблеми соціалізму. Спочатку звернемося до досліджень 

вченого з історії політичної економії, його внеску у роз-

виток цієї галузі економічного знання. Пізніше розгля-
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немо внесок вченого у дослідження історії соціалістичних 

вчень у контексті розробки ним власної теорії соціалізму.  

М. Туган-Барановський залишив багатющу спадщи-

ну в галузі дослідження історії економічних ідей, яка є 

визнаною у світі. Це ґрунтовні праці з історії економіч-

них вчень, такі як «Очерки из новейшей истории полити-

ческой экономии и социализма», «Теоретические основы 

марксизма» та iн., а також – численні глибокі екскурси у 

неї, на які так багаті його дослідження з тих чи інших 

теоретичних проблем. У межах цієї розвідки звернемося 

до спадщини видатного вченого, передусім, у тій частині, 

що охоплює генезис економічних ідей, становлення та 

розвиток політичної економії у її класичну добу. Два на-

ступні розділи будуть присвячені аналізу вченим стану 

політичної економії в період «кризи» класичної школи та 

на початковому етапі нової класичної ситуації, відлік ча-

су виникнення якої ведеться з 70-х років ХIХ століття. 

Зауважимо, що у спеціальних працях і розвідках 

М. Тугана-Барановського з історії економічних вчень ве-

лика увага приділена традиційному на той час викладу 

матеріалу у контексті виявлення історичних коренів тих 

чи інших вчень – соціальних, економічних, політичних i 

iн., а також впливу на формування економічних ідей осо-

бистостей їх авторів, їх досвіду, філософських, політич-

них та iн. переконань, особливостей їх життєвого шляху i 

т. п. У науковій спадщині вченого це настільки багатий 

за змістом, великий за обсягом, надзвичайно цікавий i 

блискуче поданий матеріал, який міг би значно збагатити 

сучасні вітчизняні курси з історії народного господарства 

або ж історії економічної думки. 

Разом з тим, у дослідженнях М. Тугана-Барановського 

виразно присутні елементи історії аналізу – розгляду ря-
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ду основних теоретичних понять, положень тощо у їх ло-

гічному розвитку та використанні. Саме до цих елементів 

ми спробуємо привернути увагу, звертаючись до 

iсторико-економiчної спадщини М. Тугана-Барановського. 

Маються на увазі елементи підходу до дослідження еко-

номічних доктрин, який, як вважають сучасні iсторики-

економiсти, зайняв провідне місце у працях з історії еко-

номічних вчень після виходу 1954 року книги Й. Шумпе-

тера «Історія економічного аналізу». Напротивагу істо-

ричному методу (М. Блауг, наприклад, називає його «ре-

лятивізмом»), що домінував на початку століття, цей но-

вий метод – логічний (або, за М. Блаугом, «абсолютизм») 

зауважує зокрема В. Автономов, дозволяє простежити 

внутрішню логіку розвитку й удосконалення економічної 

теорії, еволюції теоретичних ідей в часі, встановити без-

посередній їх зв’язок з сучасним станом економічної нау-

ки [1, с. ХХ–ХХI]. 

«Релятивіст, – пояснює різницю в цих підходах 

М. Блауг, – розглядає кожну окрему теорію, висунуту в 

минулi епохи, як більш чи менш тотожне відображення 

тодішніх умов – кожна теорія в принципі однаково ви-

правдана у своєму власному контексті; абсолютист же 

слідкує тільки за суворо інтелектуальним розвитком 

предмету, яке він розглядає як невпинний прогрес від 

помилок до істини. Релятивісти не можуть класифікувати 

теорії різних періодів у термінах «краще» або «гірше», 

абсолютисти не можуть втриматися, щоб не робити цьо-

го». Відзначивши, що на сьогодні мало хто з вчених три-

мається виключно однієї з цих позицій в такій крайній 

формі, він пояснює, що виникнення i наростаюче прева-

лювання другого підходу обумовлене перетворенням 

економіки (тогочасної політичної економії. – Л.Г.) на 
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академічну науку в 1880-i роки у зв’язку з розвитком 

маржиналiстської революції [14, с. 3]. 

Звичайно, у працях М. Тугана-Барановського прева-

лює саме релятивізм (як частково вже було показано у 

попередніх розділах); тi ж елементи логічного методу у 

дослідженні питань історії економічної думки, які нас 

найбільше цікавлять, пов’язані саме з впливом на вчено-

го маржиналiстської революції. Ці елементи далекі від 

абсолютизму, про який пише М. Блауг, але вони є не-

від’ємною складовою iсторико-економiчних досліджень 

М. Тугана-Барановського. Вони найбiльш рельєфно від-

бивають не тільки закономірності процесу розвитку влас-

не економічної теорії, але й еволюцію теоретичних уяв-

лень самого вченого, багато в чому типову для більшості 

вчених України та Росії на рубежi XIX і XX століть. 

Зосередження відносно більшої уваги на логічних, 

порівняно з історичними, елементах у дослідженнях вче-

ного дозволить краще розібратися у власній політико-

економічній концепції М. Тугана-Барановського, особли-

востях її теоретико-методологічних засад. Допоможе, 

зокрема, зрозуміти його відношення до марксизму, від 

ненаукових політико-економічних концепцій якого він 

поволі відмовлявся, а також – до Австрійської школи та 

неокласизму в цілому. Останні за справедливим заува-

женням М. Кондратьєва, наведеним раніше, все ж зали-

шилися осторонь від творчості вченого. Проте, слід на-

голосити, що i класична школа, i марксизм, i Австрiйська 

школа дали могутнiй імпульс для розвитку власних ори-

гінальних ідей М. Тугана-Барановського, який, за його 

власним визнанням, не був вузьким послідовником ні 

однієї з цих шкіл. Та разом із тим, він умів у кожній з них 

виявити сильні й слабкі сторони, оцінити наукову спро-
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можність методологічних засад, визначити історичне 

місце у розвитку економічної теорії та в цілому ряді ви-

падків передбачити їх подальші перспективи. 

Для розуміння позиції М. Тугана-Барановського в 

галузі вихідних методологічних проблем політичної еко-

номії надзвичайний інтерес становить його погляд на ге-

незис цієї галузі людського знання. Простежуючи гене-

зис політичної економії як науки, який вчений відносить 

до середини ХVIII століття, він особливу увагу звертає 

на передумови її виникнення. Підкреслює, що основною 

з них був розвиток «предмету її вивчення» – «вільного 

мінового господарства», тобто народного господарства. 

Останнє вчений визначив як сукупність формально віль-

них, одиничних господарств, зв’язаних обміном. 

Відмінною рисою народного господарства порівняно 

з одиничним господарством є те, що народне господарс-

тво – «стихійний та неусвідомлений продукт взаємодії» 

усієї безлічі одиничних, свідомо регульованих госпо-

дарств. Проте, хоч народне господарство i не підпоряд-

ковується у своїй життєдіяльності будь-якому свідому 

плану, все ж воно функціонує так, ніби-то такий план 

був. «Дослідження саме цієї внутрішньої закономірності 

народного господарства, цього невидимого механізму, 

який підтримує зв’язок між одиничними господарствами, 

визначає їх взаємодію, i є найважливіше завдання полі-

тичної економії», – констатує вчений. Саме на підставі 

необхідності вивчення механізму обміну, що забезпечує 

життєдіяльність вільного мінового господарства, i виник-

ла особлива галузь людського знання – політична еконо-

мія, «наука про незалежні від людської волі причинні 

співвідношення економічних явищ» [145, с. 19–20]. 



3. Дослідження з історії економічної  

теорії  
 

 - 157 - 

Але у всякому народному господарстві, відзначає 

М. Туган-Барановський, діють також інші сили – свідо-

ме, доцільне регулювання господарських процесів сус-

пільною владою, передусім – державою. Тобто основу 

державного регулювання визначають тi ж підстави, що i 

в одиничному господарстві, – свідома воля та свідомий 

розрахунок. Цим держава уподібнюється до одиничного 

господаря. Саме тому, хоч держава з її втручанням в еко-

номічні відносини i існує вже декілька тисячоліть, проте 

її діяльність не могла породити політичної економії. На 

цій основі виникла інша наука – економічна політика, яка 

має, однак, «зовсім інший гносеологічний характер, ніж 

теоретична політична економія», що розвинулася значно 

пізніше. «...Наука політична економія виникла на основі 

вивчення не цих свідомих регулюючих сил народного 

господарства, а саме неусвідомленої закономірності ві-

льного обміну» [145, с. 20]. 

Доки вільний обмін був мало розвинений i доки він 

взагалі відігравав підпорядковану роль, розвиває свій по-

гляд на генезис теоретичної економії М. Туган-

Барановський, для останньої ґрунту не було. Це стосу-

ється і давніх часів, коли соціальний лад спирався на на-

туральне господарство, а господарською одиницею був 

ойкос (антична сім’я), в якому зосереджувалися i земле-

робство i оброблювальна промисловість. Стосується це і 

середньовіччя з характерним для нього підпорядкуван-

ням одиничного господарства суспільному контролю. У 

Тугана-Барановського, до речі, є надзвичайно цікаво ви-

кладений матеріал про господарську організацію в серед-

ньовічній Англії в нарисі «Походження англійського ка-

піталізму» [148, с. 1–4]. 
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Як приклад, вчений порівнює таксацію продуктів 

при цеховій організації виробництва (суворе регламенту-

вання цеховою владою під діяльним контролем міського 

управління всього господарського процесу, пряме таксу-

вання всіх товарів, які поступали в оборот міської торгів-

лі, рівно як i регулювання заробітної плати) з встанов-

ленням ціни при вільному обмiнi, коли ціна «виникла так 

само природно й невідворотно, як природно й невідворот-

но випадає дощ при певному стані атмосфери». На ґрунті 

регламентації цін повинно було виробитися відповідне 

практичне мистецтво як галузь економічної політики i 

тільки у другому випадку, при вільному обмiнi, – наука 

про незалежні від волі людини причинні закони, які 

управляють утворенням цін [145, с. 21]. 

Слід особливо відзначити ту увагу, яку в теоретич-

ному плані вчений виявив до стародавньої та середньо-

вічної економічної думки, що, згідно Й. Шумпетеру, бу-

ла однією з основ, на якій сформувалася економічна нау-

ка (другою Шумпетер вважав «популярні аргументи», які 

використовувалися при вирішенні поточних практичних 

проблем у ХVI–ХVIII століттях, тобто меркантилізм) 

[211, с. 9–10]. 

М. Туган-Барановський, шукаючи витоки сучасних 

йому теорій цінності, вдосконалення яких справедливо 

розглядав як одну з центральних проблем тогочасної по-

літичної економії, звертається до ідей Аристотеля та Фо-

ми Аквінського. Він вважав, що основу «однієї з існую-

чих теорій трудової цінності» заклав вже Фома Аквінсь-

кий своїм вченням про справедливу ціну. За цим вченням 

обмін є справедливим тільки при умовi, коли продукти 

обмінюються відповідно до праці, витраченої на їх вироб-

ництво. Вчення Фоми Аквінського він розцінює як харак-
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терне для середніх віків, коли економічним ідеалом хрис-

тиянства, вірність якому зберігали отці церкви, було по-

ложення «коємуждо за працею його». «Але оскільки цей 

ідеал є в той же час вираженням загальнообов’язкової 

етичної норми, природно, що він зберіг все своє значення 

впритул до нашого часу. Сучасний соціалізм сприйняв 

цей ідеал i поставив своєю найвищою метою досягнення 

його» [163, с. 88–89]. 

Щодо «трудової» оцінки М. Туганом-Барановським 

вчення Фоми Аквінського та інших схоластів, слід від-

значити, що вона була неадекватна дійсності. Подiбна 

точка зору, поширена на початку XX століття, була по-

роджена інтерпретацією, яку давали коментарю Фоми 

Аквінського до твердження Аристотеля відносно того, 

що обмінна, договірна справедливість вимагає еквівалент-

ності обміну. 

Нагадаємо, що вихідна ідея Аристотеля, дійсно, – 

зрівняння різних благ і різних видів праці в обміні, досяг-

нення «еквівалентності», «пропорції», без якої немає ні 

обміну, ні суспільства. Пошуки ним основи для такого 

«зрівняння» якісно відмінних корисностей та різних ви-

дів праці дали життя двом протилежним напрямам полі-

тичної економії. Перший ґрунтувався на трудовій теорії 

цінності (класична школа та марксизм); другий (психо-

логічна школа) – на теорії корисності. Перші уявлення 

про маржинальні, або граничні, величини пов’язані та-

кож з ім’ям Аристотеля, який увів поняття «рідкісності» 

благ, «граничної потреби» тощо. 

Різні дослідники знаходять у працях Аристотеля 

елементи певного підходу до розв’язання проблеми цін-

ності або ж просто ринкової ціни (Й. Шумпетер), проте 

кінцевий висновок у Аристотеля: всі товари в принципі 
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неспівмірні, прирівнюються в обміні за допомогою гро-

шей, які й роблять їх співмірними: «Потрібно, щоб усе 

вимірювалося чимось одним… Цим одним є, в дійсності, 

потреба, яка для всього є поєднуючою основою … замі-

ною ж потреби, за домовленістю, виникла монета…» [39, 

с. 52]. Щодо Фоми Аквінського, пише зокрема М. Блауг, 

він припустив, що «еквівалентність» у Аристотеля треба 

розуміти у термінах витрат, головним чином витрат пра-

ці. В наш час загальноприйнятим є розуміння того, що 

схоласти розвивали концепцію цінності, виражену фор-

мулою «корисність плюс рідкість», але, звичайно, без за-

стосування поняття спадаючої корисності для пояснення 

насиченості попиту при даному рівні цін [14, с. 25–26]. 

Однак заслуговує на увагу наступний коментар Ту-

гана-Барановського, який тонко підмічає: «Теорія ця 

(Фоми Аквінського. – Л.Г.) не стверджує, що дійсна ціна 

товарів відповідає цій вимозi (відповідно трудовим ви-

тратам. – Л.Г.), але вона визнає несправедливими всі ці-

ни, що відхиляються від трудової засади. Таким чином, 

трудова цінність, відповідно цій точці зору, не є закон 

реальних економічних відносин, але найвища норма гос-

подарського належного». Тому, писав вчений, цю теорію 

можна назвати «ідеалістичною трудовою теорію ціннос-

ті» [163, с. 88]. 

Дійсно, сучасні дослідники акцентують увагу, пере-

дусім, на тому, що теорія справедливої ціни відноситься 

до випадку, коли або самих ринків не існує, або конку-

ренція на них недосконала. Тобто, коли не існує ціни 

конкурентного ринку. Так, ціни рівноваги неможливо 

встановити у випадку двосторонньої монополії або ізо-

льованого обміну. «Справедлива теорія ціни, – пише Не-

гішi Такошi, – це нормативна теорія по визначенню ціни 
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у подібних неконкурентних ситуаціях, покликана забез-

печити вигоди від торгівлі навіть тим її учасникам, пози-

ції яких слабкіші». Якщо ж ціна конкурентного ринку іс-

нує, це i є справедлива ціна, якщо навіть вона вища за 

витрати виробництва [102, с. 19]. У цьому ж сучасні дос-

лідники вбачають найбільшу відмінність між теорією 

справедливої ціни Фоми Аквінського та класичною й 

марксистською теоріями трудової цінності. Останні, на 

відміну від першої, застосовуються до конкурентних рин-

ків, тобто при наявності досконалої конкуренції, що слу-

жить для класичної, марксистської, а також неокласичної 

теорій вихідною передумовою. 

I, звичайно, велике значення має зауваження М. Ту-

гана-Барановського про спорідненість вчень схоластів з 

ідеєю соціалізму. Воно давало ключ до розуміння витоків 

цілого ряду соціалістичних уявлень, а також, певною мі-

рою, світоглядної та теоретичної концепцій самого Туга-

на-Барановського. Так, наприклад, показавши, що у 

П.Ж. Прудона трудова цінність є «конституйована цін-

ність» i що, за Прудоном, суспільний прогрес полягає у 

постійних спробах розв’язати проблему «конституйова-

ної цінності» i тим самим забезпечити кожному робітни-

ку володіння своїм трудовим продуктом, М. Туган-

Барановський розцінював цю ідею як таку, що «не є реа-

льний факт теперішнього, але ідеал майбутнього». При 

цьому Туган-Барановський вважав, що Прудон, який роз-

глядав свою теорію трудової цінності як «революційну 

теорію майбутнього», був «абсолютно правий» [163, 

с. 89]. Як буде показано нижче, обґрунтуванню цієї ілю-

зорної для майбутнього соціалістичного суспільства ідеї i 

сам Туган-Барановський присвятив багато сил і творчої 

наснаги. 
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Навіть ці окремі екскурси М. Тугана-Барановського в 

історію давньої та середньовічної думки свідчать про 

широту наукового діапазону вченого та здатність зверта-

ти увагу на найбiльш важливі для розуміння її еволюції 

елементи і в ряді випадків вірно оцінювати їх. Та основ-

ну увагу, виходячи з розуміння генезису політичної еко-

номії як науки «про закони, що управляють товарним гос-

подарством» на відповідному щаблі його розвитку, вче-

ний приділяє різним економічним вченням і школам но-

вітнього часу, визначає їх місце й роль у процесі станов-

лення цієї наукової галузі. 

Одним з історичних коренів політичної економії, він, 

подібно до Й. Шумпетера, вважає меркантилізм – вчен-

ня, що виникло з практичних потреб державного госпо-

дарства, панувало протягом кількох століть i найбільшо-

го розвитку досягло на порозі нового часу, в ХVI та ХVII 

століттях. Виникнення меркантилізму вчений пов’язує з 

розвитком грошового господарства у зв’язку з розвитком 

держави та перетворенням піклування про притягнення в 

країну дзвінкої монети на першочергове завдання держав-

ної влади. Влучно назвавши це вчення «системою спосо-

бів досягнення цієї мети», М. Туган-Барановський зробив 

висновок, що меркантилізм був не стільки теорією, скі-

льки системою практичної політики свого часу [148, 

с. 22]. 

Цей висновок в цілому збігається з більш пізніми та 

сучасними оцінками меркантилізму, зокрема Й. Шумпе-

тера, який писав: «Меркантилізм не був ні науковою 

школою, ні науковою теорією...» [211, с. 39]. Виняток 

становлять погляди Дж.М. Кейнса, який пов’язував ідеї 

меркантилістів з власним висновком щодо слабкості у всі 

часи стимулів до інвестування через хронічну тенденцію 
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більш сильної схильності до нагромадження. Тому Кейнс 

вважав меркантилізм доктриною, яку класична школа за-

перечувала як дитячу, але яка заслуговує на реабілітацію 

та пошану [65, с. 351]. Більшість сучасних економістів 

вважають цю оцінку перебільшеною, проте відзначають, 

що дослідження меркантилізму не припиняються i до 

сьогодні. Проблема меркантилізму, пише, зокрема, Не-

гіші Такоші, «відноситься не тільки до історії, але має 

значення й сьогодні» [102, с. 23]. 

Кореспондується з сучасною i оцінка М. Туганом-

Барановським внеску у становлення політичної економії 

фізіократів, вчення яких він розглядав як одне з джерел 

створення класичної школи, передусім системи А. Смiта 

як найбiльш повного й довершеного вираження ідей цієї 

школи. Класична школа, пояснював вчений, виникла в 

часи, коли капіталістична ера вже почалася, але повний 

розквіт капіталізму був ще попереду, коли середньовічні 

форми господарства та старого законодавства були пере-

поною на цьому шляху, коли розквітали ідеї природного 

права i для кращих людей ХVIII століття «свобода стала 

священним гаслом, яке примушувало сильніше за все би-

тися їхні серця й переповнювало ентузіазмом їхні душі. 

Вчення про природне право давало теоретичне обґрунту-

вання цієї віри в свободу» [148, с. 20]. 

Ідеалом фізіократів стає вільне нерегульоване сти-

хійне товарне господарство. Цей ідеал, наголошує 

М. Туган-Барановський, як пізніше i у А. Смiта, випливає 

з того світогляду, на ґрунті якого стояли «майже всі кра-

щі уми Франції та Англії епохи революції. Центральним 

пунктом світогляду була віра у свободу та ворожість до 

духовної опіки. Людське суспільство розглядалося не як 

організм, що історично розвинувся, а як договірний союз 
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автономних особистостей, які володіють природними, 

такими, що не можуть бути відчужені, правами. Світо-

гляд цей знаходився в найтіснішому зв’язку з соціальним 

ладом своєї епохи. Для соціальної творчості ХVIII сто-

ліття час висунув величезне завдання, звільнення особис-

тості від державної опіки .... i iдеалiзацiя господарського 

ладу, заснованого на свободi договору, була неминучою» 

[148, с. 23]. 

Слід відзначити, що, обґрунтовуючи зв’язок доктри-

ни природного права з теоретичною політичною еконо-

мією, вчений звернув увагу на те, що вже в багатьох трак-

татах з природного права у ХVIII столітті «були розділи, 

присвячені вивченню законовідповідностей вільного то-

варного обміну». Крім того, були виявлені деякі з най-

важливіших законів, що управляють стихійним товарним 

обігом, полишеним на самого себе, досить детально роз-

роблено вчення про ціну, роль попиту й пропозиції як 

факторів ціни, а також працю як регулятор середніх цін 

тощо. Туган-Барановський посилався, зокрема, на праці 

Гуго Горація Пуффендорфа, Християна Вольфа, Гетче-

сона та ін. Він погоджувався з німецьким економістом 

Гасбахом в тому, що «зародки систематичної теоретич-

ної політичної економії полягають в іншій науці, природ-

ному праві. Система теоретичної економічної науки пос-

тупово розвинулася із складової частини природного 

права» [148, с. 21]. 

Щодо фізіократів, заслуги їх «у справі створення су-

часної економічної науки величезні», – вважав М. Туган-

Барановський. Найбільш високу оцінку він дав «геніаль-

ному французу Кене, голові школи фізіократів», вважа-

ючи його тим економістом, «кого із значно більшим пра-

вом, ніж Адама Сміта, можна вважати батьком економіч-
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ної науки». За оригінальністю думки й теоретичною за-

вершеністю системи, писав вчений, Кене стоїть вище від 

великого шотланця [148, с. 29]. Чим же пояснює М. Ту-

ган-Барановський таку високу оцінку наукового доробку 

Франсуа Кене?  

Передусім тим, що саме у Кене вперше виникає уяв-

лення про сучасне суспільство як таке, що розпадається 

на декілька певних класів, що відіграють різну роль у 

процесі створення суспільного багатства: клас продуктив-

ний (землероби), клас власників (землевласники) та без-

плідний клас (промисловці, торгiвцi та інше населення). 

Разом з тим, відзначаючи неспроможність визнання Кене 

продуктивною тільки землеробської праці, М. Туган-

Барановський визнавав критику А. Смітом цього поло-

ження однією з найбільших заслуг останнього. Він акцен-

тує увагу на тому, що в межах визначеної Кене продук-

тивної сфери той розрізняв два класи, – власників і без-

посередніх землеробів. Саме такий поділ Тюрго, якого 

вчений вважав найвидатнішим послідовником Кене, по-

ширив і на «промислове населення», виділивши в ньому 

підприємців і промислових робітників. Після цього, на-

голошує вчений, для Адама Сміта вже не склало ніяких 

труднощів дати свій знаменитий поділ капіталістичного 

суспільства на три класи – землевласників, капіталістів і 

робітників [145, с. 504, 520]. 

Одночасно М. Туган-Барановський звертає особливу 

увагу на підхід Кене, Тюрго та Сміта до розуміння кла-

сового поділу з точки зору «відмінності їх (класів. – Л.Г.) 

ролі у процесі створення суспільного багатства», «в про-

цесі суспільного господарства» (тобто, сучасною мовою, 

їх функціональної ролі в процесі відтворення), а не з точ-

ки зору «відмінності інтересів різних класів». Ця різниця 
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інтересів не здавалася непереборною, пише вчений, 

«оскільки надання всім класам повної свободи у їх гос-

подарській діяльності здавалося Кене (як і Тюрго, і Смі-

ту. – Л.Г.) вірним «засобом до примирення законних ін-

тересів всіх» [145, с. 504–505]. Звичайно, ця умова була 

далека від життєвих реалій ХVШ ст. та початку ХIX ст., 

проте з точки зору економічної науки саме такий підхід 

відкривав дорогу до позитивного аналізу економіки в ас-

пекті її ефективного функціонування. 

Зауважимо, що сам М. Туган-Барановський відчутно 

віддавав перевагу ідеї, яка бере початок від Сен-Сімона й 

веде родовід до Карла Маркса, що відмінність економіч-

ного становища різних класів в процесі створення сус-

пільного багатства неминуче призводить до їх неусувної 

протилежності, антагонізму їх економічних інтересів. 

Саме цей антагонізм, боротьба суспільних класів за свої 

протилежні інтереси розглядається як наукова основа ро-

зуміння всієї внутрішньої історії суспільства. І хоча у ро-

зумінні класів, закономірностей історичного процесу 

тощо погляди М. Тугана-Барановського значно відрізня-

лися від Марксових, такий підхід переносив акцент в йо-

го економічних дослідженнях на проблему розподілу в її 

переважно соціальному аспекті. Яскравим свідченням 

цього стала власна «соціальна теорія розподілу» М. Ту-

гана-Барановського [160]. 

Плідність внесення соціального мотиву у політико-

економічні дослідження підтверджується тим, що про-

блема розподілу в її соціальному аспекті в сучасній еко-

номічній науці сформувалася у проблему добробуту. Але 

при цьому потрібно мати на увазі, що теорії добробуту 

розвинулися саме на підставі позитивних економічних 

досліджень. Як пише І.-С. Коропецький, акцентуючи 
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увагу на висновку, зробленому ще І. Вернадським, щодо 

браку нормативного елементу у вже цілком позитивній 

науці, якою вона постає завдяки фізіократам: «Виник-

нення на початку цього (XX. – Л.Г.) століття економіки 

добробуту збагатило позитивний зміст економіки її нор-

мативним додатком» [79, с. 110, 108]. 

Та головним теоретико-методологічним досягненням 

Франсуа Кене М. Туган-Барановський вважав його спро-

бу «охопити в одній картині все суспільне господарство 

в сукупності», яку Кене вперше в історії економічної 

думки здійснив у своїй знаменитій «Економічній табли-

ці». В ній, відзначає вчений, Кене подивився на суспіль-

не господарство як на дещо ціле, в межах якого відбува-

ється переміщення товарів й відновлюються частини сус-

пільного продукту, знищені у процесі споживання та ви-

робництва. Цю спробу повторив Маркс, а затим і сам Ту-

ган-Барановський при розробці проблеми економічних 

циклів. Саму «таблицю» вчений не аналізує. Наголошує 

на тому, що у фізіократів Смiт взяв вчення про капітал, 

але при цьому про різницю у їх підходах не говорить 

[145, с. 696]. 

Сучасні дослідники теж наголошують на цих момен-

тах у науковому доробку Кене, підкреслюючи, що в еко-

номічній теорії фізіократів твердо обґрунтована концеп-

ція капіталів як авансів, які складаються з первинних 

авансів (основний капітал) й річних авансів (оборотний 

капітал). Негіші Такоші, зокрема, акцентує увагу на то-

му, що саме у Кене вперше з’являється поняття «чистий 

продукт» і що у його «таблиці» розглядається динаміч-

ний процес просування до оптимального стану, проте 

прибуток не трактується як постійне джерело доходу. 

Останнє зроблено було вже А. Смiтом, який розглядав 
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прибуток як постійне джерело доходу поряд з заробіт-

ною платою та рентою [102, с. 26–27]. 

Що ж «залишив» М. Туган-Барановський в історії 

економічної теорії на долю Адама Смiта, якого називає 

великим економістом, людиною з творчою мрією, одним 

з «істинних поетів в галузі думки», що за піднесеністю, 

ясністю та гармонічністю свого духу ... нагадує давніх 

мудреців Еллади». Заслугою Смiта вчений вважає крити-

ку меркантилізму, відхід від основної фізіократичної 

концепції про виключну продуктивність сільського гос-

подарства та проголошення ним крупного виробництва 

найважливішим засобом збільшення народного багатст-

ва. Хоч треба зауважити, що А. Смiт все ж визнавав 

більш продуктивним сільське господарство, мотивуючи 

це тим, що крім можливості сплатити заробітну плату та 

дати кошти на заміну зношених знарядь, які надає про-

мислова діяльність, воно приносить також i ренту. 

Головною заслугою Смiта М. Туган-Барановський 

вважав створення його знаменитої «системи». Система 

політичної економії Смiта, наголошував вчений, не тіль-

ки впорядкувала й узагальнила економічні знання, нако-

пичені на той час, обґрунтувала й виділила особливий 

зміст, предмет, метод та межі нової науки, але й «стала 

концентрованим виразом соціальних особливостей та 

духу його часу, – і в цьому секрет її вражаючого успіху 

серед сучасників та могутнього впливу на уми» [148, 

с. 15, 17]. Положення про закономірність виникнення сис-

теми Адама Смiта на ґрунті потреб свого часу вчений роз-

криває на основі матеріалу з історії походження англій-

ського капіталізму і присвячує їй спеціальний нарис. В 

«Очерках из новейшей истории политической экономии 

и социализма» цей нарис передує нарису про Адама 



3. Дослідження з історії економічної  

теорії  
 

 - 169 - 

Смiта [148, с. 1–14]. В епоху Смiта, пояснює свою думку 

М. Туган-Барановський, галузь свободи в економічному 

житті Англії (на відміну від Франції та інших країн. – 

Л.Г.) була незрівнянно ширша від галузі державного 

примусу. Тому вивчення взаємних відносин приватних 

господарств при припущеннi їх вільними та такими, що 

самовизначаються, одиницями, набувало цілком реаль-

ного змісту i значення. З цього вивчення i виникла теорія 

політичної економії. 

Економічна наука, писав М. Туган-Барановський, 

«повинна була вирішити чисто абстрактну проблему: в 

які форми складеться гра людських інтересів, якщо при-

пустити свободу цієї гри? Окремі приватні господарства 

були ніби-то атомами товарно-господарського світу. 

Психічні сили, що управляли цими атомами, припуска-

лися відомими. Найважливішою з цих сил можна було 

вважати особистий інтерес. Потрібно було встановити 

шляхом чистого умогляду, якими будуть закони взаємо-

дії та рівноваги господарського цілого. Завдання це нага-

дувало завдання механіки, з тією різницею, що місце 

мертвих часток матерії та фізичних сил заступали мис-

лячі та чутливі особистості й психологічні сили. Таке 

завдання було достатньо грандіозним, щоб захопити уяву 

філософа». Таким економістом з широкими філософсь-

кими інтересами та любов’ю до абстрактного мислення, 

який виконав це завдання, i став А. Смiт [148, с. 22]. 

В такий спосіб М. Туган-Барановський узагальнив 

основні вихідні теоретико-методологічні засади системи 

політичної економії Адама Смiта: його абстрактний ме-

тод, висунення егоїстичного інтересу як основного моти-

ву господарської діяльності людини та головної рушійної 

сили економіки (фiлософсько-етичному обґрунтуванню 
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А. Смiтом цього мотиву М. Туган-Барановський приділяє 

особливу увагу). Крім того – вимога економічної свободи 

як необхідна умова найбiльш повної реалізації мотиву 

діяльності кожного iндивiдуму та виявлення законів, що 

управляють ринковим механізмом незалежно від людсь-

кої волі.  

Зауважимо, що М. Туган-Барановський, посутi, фор-

мулює значення системи Смiта в аспекті подальшого ви-

користання його ідей для розвитку теорії рівноваги, яка 

передбачає умови довершеної конкуренції. Однак сам 

Сміт, як справедливо зауважують сучасні дослідники, 

зокрема, М. Блауг, своє «Багатство народів», засноване 

на принципі, laissez faire, передусім пов’язував з пробле-

мами динаміки господарської системи капіталізму, – роз-

ширенням масштабів ринку, забезпеченням нагрома-

дження капіталу та зростанням доходів [14, с. 54]. Втім, i 

сам М. Туган-Барановський коментує вчення А. Сміта 

переважно з огляду саме на цю позицію. 

Вчений справедливо вважав, що для Смiта питання 

виробництва стояли на першому плані i майже вся його 

увага була зосереджена на умовах найбільшого розвитку 

продуктивних сил країни i на причинах, що затримують 

цей розвиток. Та при цьому, М. Туган-Барановський 

особливо наголошував, що питання зростання виробниц-

тва Смiт нерозривно пов’язував з проблемою обміну. У 

Смiта, підкреслював вчений, стихійний «розвиток обміну 

є найважливішою причиною зростаючого поділу праці та 

зростаючої її продуктивності, або, що те ж саме, збіль-

шення народного багатства ... Обмін уявляється Сміту 

найважливішою силою, яка рухає вперед людське сус-

пільство» [148, с. 18]. 
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Тим самим М. Туган-Барановський акцентував увагу 

на центральній ідеї вчення Смiта, – про обмін як «неви-

диму руку», що керує всім господарським життям. При 

цьому головну увагу зосереджує на тих соціальних висно-

вках, які робив з ідеї автоматизму ринку А. Смiт. Обмін, 

пише М. Туган-Барановський, передаючи ідею «неви-

димої руки» А. Смiта, «сама велика і прогресивна госпо-

дарська сила; вільна гра господарських інтересів приво-

дить до найбільшого добробуту всіх. Відсутність загаль-

ного плану та єдиної думки в господарському ладi, що 

спирається на вільний обмін, породжує господарську гар-

монію, недосяжну для усвідомленої волі та думки пред-

ставника законодавства. Ідеалізація вільного товарогос-

подарського ладу та визнання його найбiльш досконалим 

типом людського співжиття – ось у чому полягає, таким 

чином, основна ідея «Багатства народів» [148, с. 19]. 

Тобто, напише М. Туган-Барановський у блискучому 

за формою і змістом нарисі про промислову революцію в 

Англії та її наслідки, яких Смiт ще не знав «для Сміта 

зростання народного багатства було синонімом соціаль-

ного прогресу. Чим швидше зростає багатство країни, 

тим кращим повинно бути становище робітників – такою 

була основна теза Смiта» [148, с. 31–41]. 

З цією тезою був безпосередньо пов’язаний i норма-

тивний аспект полiтико-економiчної системи А. Сміта, – 

обґрунтування ним відповідної економічної політики. 

Головне, зняття опіки держави над господарським жит-

тям, запровадження «простої та нехитрої системи природ-

ної свободи» замість всіляких систем заохочень та обме-

жень, передусім, в галузі внутрішньої та зовнішньої тор-

гівлі, у виборі занять і місця проживання, у застосуванні 

за власним розсудом кожного його праці та капіталу. За 
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державою (монархом) А. Сміт передбачав збереження 

трьох важливих, ясних i доступних обов’язків: захисту 

країни, нагляду за додержанням справедливих юридич-

них норм у суспільстві та підтримки ряду громадських 

підприємств і установ.  

На багатому фактичному матеріали з історії Англії 

М. Туган-Барановський виразно засвідчує, що оптиміс-

тичні надії А. Смiта на економічну свободу виправдалися 

тільки наполовину: втілена з легкої руки Смiта в життя 

вона дійсно стала чудовим засобом розвитку продуктив-

них сил країни, але вигоди від цього дісталися невелич-

кій групі власників, вся ж остання маса населення все 

глибше занурювалася у злидні [148, с. 33–34, 43]. 

Обґрунтовано критикуючи класичну парадигму у її 

соціальному аспекті, вчений одночасно значну увагу 

приділив теоретичному обґрунтуванню Смiтом його ідеї 

«невидимої руки», центральною ланкою якого було 

вчення про мінову цінність. На категорії мінової цінності 

у Смiта базувалися категорії поділу праці та обміну. 

М. Туган-Барановський вважав, що вчення Смiта про 

цінність «страждає заплутаністю та невизначеністю». 

Вчений зауважував, що задовго до Рікардо i до Смiта про 

зв’язок цінності з трудовими витратами говорило багато 

письменників, зокрема наприкінці ХVII століття Вiльям 

Петтi, а на самому початку ХVII століття – Бенджамін 

Франклін. У попередників Смiта Дж. Стюарта, Р. Канти-

льйона «ми зустрічаємо те саме пояснення цінності». Не 

зупиняючись на відмінностях у цих поясненнях, М. Ту-

ган-Барановський констатував: «Між тим, не підлягає 

сумніву, що такий трюїзм, як залежність середніх цін то-

варів від вартості виробництва, а значить i від праці, був 

добре знайомий Сміту, як, втім, i всякому економісту, 
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який коли-небудь замислювався над питанням про фак-

тори, що регулюють ціни» [148, с. 57–58]. 

Справедливості ради, для порівняння наведемо оцін-

ку сучасників М. Тугана-Барановського, відомих фран-

цузьких економістів Ш. Жіда та Ш. Ріста, яку вони дали 

трактуванням цінності попередниками А. Сміта, згада-

ними і не згаданими українським вченим. Критикуючи 

фізіократів за неувагу до проблеми цінності, Ш. Жід і 

Ш. Ріст писали: «Промах їх (фізіократів. – Л.Г.) тим бі-

льше незрозумілий, що питання про цінність блискуче 

розібране багатьма їх сучасниками». Серед останніх вони 

назвали Р. Кантильйона, абата Галіані, абата Мореллі, 

особливо Кондильяка, а також самого Тюрго, який «був, 

правда, лише наполовину фізіократом». Оцінюючи їх 

внесок у теорію цінності, Ш. Жід і Ш. Ріст, на відміну від 

М. Тугана-Барановського, наголошували на тому, що 

згадані мислителі розвивали ідею психологічного аналізу 

цінності, в основу якого ставили корисність і рідкість 

[55, с. 48–49]. Щодо формулювання положень про вплив 

цих факторів на цінність у книзі абата Кондильяка «Тор-

гівля і уряд» (1776), вчені зауважували: «Вся теорія цін-

ності Джеванса і австрійців тут була в зародку, але роз-

пустилася вона лише багато часу по тому» [55, с. 50]. 

Щодо позиції А. Сміта, М. Туган-Барановський вва-

жав, що саме А. Смiт найбiльш виразно сформулював 

«трудову теорію багатства» – теорію, «зміст якої полягає 

у визнанні виключної продуктивності людської праці, 

віднесенні всього продукту виробництва на рахунок пра-

ці, витраченої на виробництво». Тільки пізніше це вчен-

ня, зауважує М. Туган-Барановський, було вiдсунуто на 

задній план теорією трьох факторів виробництва, вперше 

сформульованою Ж.Б. Сеєм. Так, «Багатство народів» 
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починається з твердження, що суспільний продукт ство-

рюється суспільною працею. Щоправда, в iнших випад-

ках Смiт говорить не тільки про працю, але й про працю 

та землю як основні джерела суспільного багатства [145, 

с. 82, 88]. 

Дійсно, у А. Смiта є кілька визначень мінової цінно-

сті: витраченою працею (трудова); кількістю праці, яку 

можна купити на певний товар (так звана мінова трудова 

теорія цінності, яка є, скоріше, теорія вимірювання цін-

ності, а не її визначення); а також теорія, за якою ціна 

складається з трьох частин – заробітної плати, ренти та 

прибутку, тобто трьох первісних джерел доходів і, одно-

часно, мінової цінності. Ця теорія, виразно сформульова-

на Ж.Б. Сеєм, стала підґрунтям визначення ціни продук-

ту витратами на його виробництво й надовго запанувала 

в економічній науці. Недостатність її була остаточно ус-

відомлена більшістю економістів тільки з розвитком мар-

жиналiстської революції. Це усвідомлення склало особ-

ливу сторінку в науковому доробку М. Тугана-

Барановського, про що мова піде нижче. 

Дійсно й те, що вчення А. Смiта про цінність, а разом 

із тим i про розподіл, несло в собі глибокі суперечності, 

які протягом наступних століть відзначали його дослід-

ники по-різному, однак, формулюючи й ці недоліки i їх 

оцінки. 

У прибічників трудової теорії цінності, в тому числі 

К. Маркса i в усій наступній марксистській літературі, 

наголос робиться на тому, що А. Сміт не зумів послідов-

но розвинути теорію трудових витрат, «затемнивши» її 

«буржуазною» теорією витрат виробництва, яка розгля-

дала капітал і землю як рівноправні з працею фактори 

виробництва й творці цінності. «Цей висновок А. Смiта, 
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– писав, наприклад, за радянських часів, у 1985 році, 

один з найкращих дослідників історії економічних вчень 

А. Анікін, – скоро і зробив Сей та інші економісти, які 

прагнули використати політичну економію для захисту 

інтересів капіталістів та землевласників» [2, с. 189, 188]. 

Немарксистська економічна думка, що з кінця 

ХІХ ст. все більше спиралася на здобутки неокласициз-

му, аналізувала теорію ціни А. Смiта з точки зору її від-

повідності розв’язанню основного завдання політичної 

економії як позитивної науки, – визначенню засобів ра-

ціонального розподілу та ефективного використання об-

межених ресурсів, а також досягнення соціального кон-

сенсусу на базі зростання добробуту. Зауважимо, що у 

науковому пошуку М. Тугана-Барановського своєрідно 

поєднувалися ці два підходи, поперемінно беручи, однак, 

верх один над одним. Це стосується, по-перше, згаданого 

вище положення щодо найбiльш виразного формулю-

вання Смiтом «трудової теорії багатства», «відсунутої» 

пізніше теорії трьох факторів виробництва. І, по-друге, 

оцінки М. Туганом-Барановським цієї останньої теорії та 

її ролі в економічній науці. Щоб краще розібратися в по-

зиції вченого, будемо звертатися i до сучасної західної 

історико-економічної літератури. 

По-перше, сучасні дослідники наголошують, що ар-

гументація на користь переваги у системі Смiта трудової 

теорії цінності є некоректною. Так, М. Блауг пише, що, 

говорячи: «Річний продукт кожного народу являє собою 

первинний фонд, який доставляє йому всі … продукти, 

Смiт мав на увазі тільки те, що багатство складається з 

фізичних ресурсів, а не з грошей, як вважали мерканти-

лісти» [14, с. 47]. Крім того, теорію цінності як уречев-

леної праці А. Смiт визнавав тільки стосовно раннього 
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примітивного суспільства, де відсутнє нагромадження 

капіталу та привласнення землі, тобто суспільства з од-

нофакторним (праця) виробництвом. 

Що ж стосується сучасного йому капіталістичного 

суспільства, А. Смiт вважав, що в ньому теорія цінності 

як уречевленої праці непридатна: в суспільстві, де всі 

землі знаходяться у приватній власності, а капітали ви-

користовуються у виробництві, потрібно брати до уваги 

також капітал та землю. Тобто, мінова цінність визнача-

ється вже не пропорційно праці, а пропорційно усьому 

витраченому капіталу, а в теорії розподілу Смiта прибу-

ток виступає як постійне джерело доходу нарiвнi з заро-

бітною платою та рентою. Саме ця ідея відіграла пози-

тивну роль у становленні рівноважного статичного ана-

лізу, який Й. Шумпетер просліджує від теорії Сміта до 

теорії трьох факторів виробництва та знаменитого «зако-

ну Сея» і до загальної теорії рівноваги Вальраса [211, 

с. 189]. 

Головним здобутком Смітової теорії ціни на сьогодні 

вважається те, що він розрізнював ринкову ціну як гро-

шове вираження цінності на кожний даний момент (або, 

в термінології А. Маршалла, ціну короткого періоду), яке 

визначається конкретним співвідношенням попиту та 

пропозиції, а також – «нормальну» або «природну» ціну 

товару, основу якої складає вартість виробництва, що ви-

значається витратами факторів виробництва – праці, ка-

піталу та землі (за Маршаллом, – ця середня ціна – ціна 

довгострокової рівноваги, взятої на даному відтинку ча-

су, або цінність). Ця остання відповідає дійсному або 

ефективному попиту споживачів і складається з трьох 

компонентів – заробітної плати, ренти і прибутку, – кож-

ного на його природному або середньому рівні, тобто рів-
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ні, що відповідає загальному стану даного суспільства. 

Саме до цього рівня руху попиту і пропозиції тяжіють 

ринкові ціни, втягуючи у виробництво або, напроти, ско-

рочуючи використання в ньому праці, землі та капіталу 

відповідно до рівня, необхідного для виробництва тієї 

кількості товару, що відповідає дійсному або ефектив-

ному попиту. 

Подивимося, як розцінював цю теорію А. Сміта 

М. Туган-Барановський. Визнаючи її велике теоретичне 

значення, вчений, втім, називав її «капіталістичним спо-

собом визначати відносну вартість товару» або «продаж-

ну ціну товару», тобто ціну виробництва [145, с. 358–

359]. Нижче ми докладніше зупинимося на розумінні 

вченим категорiй «цінність» та «вартість», а тепер для 

ясності наведемо лише визначення ним «відносної вар-

тості». Остання, за Туганом-Барановським, є «всяка цін-

ність, що розглядається не як мета, а як засіб для здобу-

вання іншої цінності... Відносна вартість (тобто вартість, 

що виражається у продуктах, а не в людській робочій 

силi) є, таким чином, не що інше, як та ж категорія цін-

ності, яка розглядається не як мета, а як засіб» [145, с. 75, 

76]. 

Незважаючи на «капіталістичне» забарвлення, яке 

надає категорії витрат виробництва М. Туган-Барановський 

в силу свого соціалістичного світогляду, він переконливо 

доводить її значення як безпосереднього регулятора то-

варних цін. «Таким безпосереднім регулятором є в капі-

талістичному господарстві капіталістична вартість – за-

трата капіталу» [145, с. 361]. 

На ряді виразних прикладів вчений розкрив у своєму 

підручнику з політичної економії значення ринкових ко-

ливань товарних цін навколо середніх. «Нерідко дума-
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ють, – писав М. Туган-Барановський, – що для економіс-

та важливі та цікаві тільки середні товарні ціни й що рин-

кові коливання товарних цін складають минуще й тому 

маловажливе явище в народному господарстві. Однак та-

ка думка заснована на найглибшому нерозумінні ролі ці-

ни в товарному господарстві. Коливання ціни являють 

собою надзвичайно важливий механізм товарного госпо-

дарства, безумовно необхідний для самого існування цієї 

господарської системи». Саме цей механізм забезпечує 

певну пропорційність всіх її частин, хоча б грубу про-

порційність між суспільним попитом і пропозицією, 

встановлюючи пропорційність в розподілі суспільної 

праці. Товарна ціна є немов би барометром, писав вче-

ний, який показує, мало чи багато товарів на ринку по 

відношенню до суспільного попиту: рівень товарної ці-

ни, як висота стовпа ртуті в барометрі, показує, високий 

чи низький товарний тиск, дає керівництво до господар-

ської діяльності будь-якого товаровиробника [145, 

с. 347–348]. М. Туган-Барановський точно вловив суть 

ідеї А. Смiта, яка полягає в тому, що гра ринкових цін 

забезпечує встановлення рівноваги між попитом і пропо-

зицією, визначення цінностей всіх товарів, послуг і фак-

торів виробництва.  

Разом з тим, ідея регулюючої ролі ринкового меха-

нізму вела i до розуміння його значення як знаряддя, що 

забезпечує, у певному розумінні, оптимальне функціону-

вання економічної системи в цілому. Пізніше ідея «неви-

димої руки» була більш чітко сформульована Л. Вальра-

сом у вигляді системи рівнянь загальної рівноваги i з ча-

сом суворо доведена із застосуванням сучасних методів 

математичної економіки (теоретико-ігрові моделі). Цей 

підхід компенсував підхід А. Смiта. Останній, за влуч-
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ним виразом М. Блауга, «надійно ухопив спосіб, яким 

ринковий механізм здатен координувати незалежні рі-

шення продавців і покупців, однак від нього вислизнуло 

щось таке принципове, як функціональне відношення 

попиту й ціни. Йому ніколи не приходило в голову, що 

можна точно показати, в якому розумінні децентралізо-

вана економіка дає оптимальні результати, й знадобилася 

сотня років, поки Вальрас, Маршалл, Пiгу та Парето ви-

явили логіку міркувань Смiта про діяльність «невидимої 

руки» [14, с. 3]. 

Такого рівня висновків ми не знайдемо у М. Тугана-

Барановського, творчість якого припала тільки на почат-

ковий етап маржиналiстської революції в економічній 

науці Російської імперії. Він сприйняв лише ряд вихід-

них положень Австрійської школи, проте абстрактний 

рівноважний аналіз цією школою ринкових відносин 

його не захопив. Глибокому сприйняттю М. Туганом-

Барановським нової класичної парадигми (одним із за-

сновників якої він, як буде показано нижче, вважається 

поряд з А. Маршаллом), виявленню значення спадщини 

А. Смiта для розвитку наукових засад неокласичного 

аналізу тощо заважало, зокрема, переконання вченого 

про незалежність теорії розподілу від будь-якої теорії 

цін, в тому числі й від трьохфакторної моделі А. Смiта.  

«Заробітна плата є, при такому розгляді, – писав 

М. Туган-Барановський, – одним з видів ціни – ціною то-

вару робоча сила, прибуток – ціною, що сплачується за 

користування капіталом, земельна рента – ціною, що 

сплачується за користування землею. Так розглядаються 

явища розподілу більшістю економістів, завдяки чому 

відділ розподілу став простим підрозділом відділу обмі-

ну» [145, с. 347]. Констатуючи значення трьохфакторної 
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цінової моделі Смiта для усього подальшого розвитку 

теоретичного аналізу явищ обміну i, тим самим, розподі-

лу, сам вчений, однак, вважав методологічно неправиль-

ним і недопустимим такий спосіб розгляду явищ розпо-

ділу. Був переконаний, що останні «являють собою зо-

всім самостійну економічну категорію, яка не може бути 

зведена до явищ обміну» [145, с. 369]. Зрозуміло, що для 

розвитку теорії цінності (ціна) це було непродуктивне 

твердження, але в ньому відбилося прагнення М. Тугана-

Барановського розглянути теорію розподілу як теорію 

добробуту, яке він і втілив з часом у власній «соціальній 

теорії розподілу» [160]. 

Крім того, поділ А. Смiтом ціни кожного продукту 

на ренту, прибуток та заробітну плату вчений, слідом за 

Марксом, називав «образчиком наївного софізму» через 

те, що А. Смiт заперечує будь-яку необхідність додати до 

цих часток ще четверту, яка б відбивала цінність засобів 

виробництва як складову цінності продукту, на тій підста-

ві, що ціна матеріальних факторів виробництва склада-

ється з тих же трьох частин. Маркс, писав М. Туган-

Барановський, мав всі підстави назвати такий поділ «ди-

вовижним». Найбiльш дивним вчений вважав те, що «ця 

безглуздість міркувань Смiта до останнього часу зовсім 

не усвідомлена економістами, які, як i Смiт, продовжу-

ють твердити, що засоби виробництва не є складовою 

частиною суспільного продукту, який повністю розкла-

дається на елементи народного доходу – ренту, прибуток 

та заробітну плату» [145, с. 720]. Дійсно, вся немарксист-

ська економічна теорія виходила з «догми Смiта», моди-

фікуючи її відповідно до рівня розвитку наукового знан-

ня. Нагадаємо, що Маршалл теж вважав, що цінність 

постійного капіталу в кінцевому рахунку можна звести 
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до доходів (заробітної плати та середнього прибутку, 

абстрагуючись від ренти). Звичайно, це стосується мік-

рорівневого аналізу. 

В той же час, розвиваючи ідеї Смiта, економісти звер-

тали увагу на те, що, за висловом М. Блауга, у Смiта від-

сутнє пояснення того, як визначаються ціни виробничих 

послуг, відсутня сувора теорія заробітної плати та ренти 

й відсутня теорія прибутку і чистого проценту. «Сказати, 

що нормальна ціна речі – це ціна, яка тільки покриває 

грошові витрати на її виготовлення, – значить пояснити 

ціни цінами. У цьому розумінні у Адама Смiта взагалі не 

було теорії цінності» [14, с. 35]. Однак, наголошує вче-

ний, ясно, що у нього не було i трудової теорії цінності, 

тобто розуміння обміну товарів у співвідношеннях, які 

відповідають кількості праці, витраченої на їх виробниц-

тво, включаючи працю, уречевлену в капітальних благах, 

якими користуються робітники. У «Багатстві народів», 

пише М. Блауг, «немає припущення про те, що цінність 

капітальних благ може бути зведена до минулих витрат 

праці на їх виготовлення», i далі відзначає, ще «саме ця 

редукція є каменем спотикання трудової теорії цінності» 

[14, с. 35]. Не обминув певною мірою цього «каменя спо-

тикання» й М. Туган-Барановський (див. працю автора у 

«Додатках»). Та разом з тим, посилена увага до проблеми 

відтворення основного капіталу при дослідженні нерівно-

важних реальних процесів розвитку капіталістичної еко-

номіки принесла йому світову славу як одному з заснов-

ників макрорівневого аналізу, творців інвестиційної тео-

рії економічних коливань.  

Закони розподілу, вважав М. Туган-Барановський, 

«майже не були досліджені Смiтом, i те незначне, що 

було сказане ним у цьому відношенні, належить до 
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найбiльш слабих місць його видатної праці» [148, с. 42–

43). Та при цьому, розглядаючи теорію розподілу 

А. Смiта, М. Туган-Барановський звернув увагу на такий 

важливий момент для вдосконалення теорії рівноваги, як 

залежність природних цін факторів виробництва від по-

питу. Він наголошує, зокрема, на висновках А. Смiта 

щодо високої заробітної плати в країнах із зростаючою 

економікою, а також на тому, що навіть у дуже багатих 

країнах при відсутності зростання їх економіки заробітна 

плата не може бути високою, оскільки збільшення насе-

лення при незмінному стані багатства швидко призво-

дить до переповнення робочого ринку i, в результаті дії 

закону попиту й пропозиції, – до падіння заробітної пла-

ти. Прибуток же (під яким А. Смiт фактично розумів 

процент на капітал), найвищий в бідних країнах i найниж-

чий – в багатих, оскільки збільшення пропозиції капіта-

лів, за законом попиту i пропозиції, знижує плату за ко-

ристування капіталом-процент, рента зростає в міру на-

громадження народного багатства в результаті зростання 

попиту i, відповідно, цін на продукти землеробства [148, 

с. 26, 27]. 

Проте вчений не прокоментував теоретичне значення 

та науковий рівень цих висновків А. Смiта з їх плюсами 

та мінусами. Сучасні дослідники, звертаючи увагу на 

згаданий момент у теорії розподілу А. Смiта, відзнача-

ють, що той, однак, «бачить тільки однобічний, причин-

но наступний зв’язок між рівнями заробітної плати, рен-

ти та прибутку та природною ціною товару, їх взаємна 

залежність на базі загальної теорії рівноваги досліджена 

недостатньо» [102, с. 98]. Щодо М. Тугана-Барановсь-

кого, він акцентує увагу на соціальному аспекті теорії 

розподілу Смiта, критикуючи його висновки щодо 
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спiвпадіння інтересів робітників і землевласників із сус-

пільними інтересами у розвитку продуктивних сил краї-

ни і протилежності інтересів класу капіталістів інтересам 

усього суспільства. «Ці міркування Смiта, – писав М. Ту-

ган-Барановський, – пояснюють, яким чином він міг бути 

палким прибічником нового промислового ладу, зали-

шаючись другом робітників. Теоретичні переконання 

приводили його до висновку, що від успіхів промисло-

вості виграє більш за все сам робітник» [145, с. 27]. Вче-

ний обмежився емпіричними даними про промислову ре-

волюцію в Англії, відзначивши, що вони «рішуче спрос-

тували вчення Смiта про заробітну плату. Зростання на-

ціонального багатства виявилося рівнозначним зубожін-

ню народної маси» [145, с. 34]. 

У теоретичній частині «Багатства народів» видатну 

роль М. Туган-Барановський відводив вченню про капі-

тал, під яким «Смiт розумів ту частку створених працею 

запасів, що призначається не для особистого споживання 

власника, а для дальшого виробництва». Вчений відзна-

чав, що «розпадiння» (за Смiтом. – Л.Г.) суспільства на 

класи продуктивні (продуктивні робітники) та непродук-

тивні (власники землі та капіталу, а також непродуктивні 

робітники, праця яких не створює нових цінностей, – 

службовці, солдати, вчені, люди вільних професій i iн.) 

відповідає розпаданню суспільного продукту на капітал і 

чистий дохід (прибуток і рента). Балансу між цими част-

ками суспільного продукту Смiт надає виключно велико-

го значення: «Чим більша частка суспільного продукту 

перетворюється на капітал, капіталізується, інакше ка-

жучи – поступає у розпорядження продуктивних робіт-

ників, тим швидше зростає народне багатство, – пояснює 

позицію А. Смiта вчений. – Доводячи несуттєвiсть тор-
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говельного балансу (тобто співвідношення ввозу та виво-

зу товарів), якому меркантилісти надавали такого зна-

чення, Смiт настоює на першочерговій важливості в сус-

пільній економії балансу між непродуктивним спожи-

ванням і нагромадженням капіталу, оскільки саме цим 

балансом i визначається зростання суспільного багатст-

ва» [145, с. 28, 29]. Цього застарілого вже у другій поло-

вині XIX ст. постулату класичної школи вчений, однак, 

не коментує. 

Разом з тим, М. Туган-Барановський справедливо 

зауважує, що ідею про «так звану продуктивну та непро-

дуктивну працю» А. Смiт взяв від фізіократів, визнавши, 

на відміну від них, продуктивною будь-яку працю, що 

створює матеріальне багатство. З тих пір i до останнього 

часу, писав вчений, точилися суперечки про відмінні від-

знаки цих видів праці, причому французькі економісти 

схильні були розширити поняття продуктивної праці у 

розумінні всякої корисної праці, а англiйськi економісти 

(школа Рікардо) залишалися вірними розумінню Смiта. 

Ці суперечки вчений вважав взірцем «чисто схоластич-

них мовник дебатів», оскільки Смiт зовсім порвав із ро-

зумінням продуктивної праці у фізіократів, у вченні яких 

поділ праці на продуктивну й непродуктивну «мало ціл-

ком визначене i дуже важливе значення: з їх точки зору 

продуктивна праця була найбiльш корисною для на-

родного господарства». Смiт же посилено наполягав на 

тому, що такий поділ не має нічого спільного з визнан-

ням більшої чи меншої корисності різних видів суспіль-

ної праці. «Але якщо це так, – писав М. Туган-

Барановський, – то весь цей поділ втрачає будь-яке нау-

кове значення. По суті, за ним схований дійсно дуже 

важливий для політичної економії поділ праці на госпо-
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дарську та негосподарську працю», необхідний для точ-

ного встановлення цією наукою галузі свого дослідження 

[145, с. 146]. На жаль, таке положення змінювало лише 

терміни, але проблеми не розв’язувало. Підхід М. Туга-

на-Барановського до цієї проблеми був характерним для 

свого часу і поділявся абсолютною більшістю українських 

і російських економістів.  

Вважаємо доречним навести вислів з цього приводу 

М. Блауга. Розмежування продуктивної та непродуктив-

ної праці, введене А. Смiтом, «це, мабуть одна з найбiльш 

згубних концепцій в історії економічної думки», – пише 

Блауг (відзначаючи, втім, що у Смiта вона ні в якому разі 

не двозначна й не безглузда, як це дійсно видно з вище-

сказаного). Проте сама ідея, зовсім полишена в наш час, 

сприйнята після А. Смiта більшістю економістів класич-

ної школи, за окремими винятками (напр. Мак-Куллоха), 

«кiнець-кiнцем перейшла до Маркса, щоб в наші дні ста-

ти головним критерієм обчислення національного доходу 

в Радянському Союзі» [14, с. 48, 49]. 

Нагадаємо, що на початку 20-х років в СРСР засто-

совувалися два методи обчислення національного дохо-

ду, які в нашій економічній літературі фігурували як ви-

робничий (реальний) та розподільчий (особистісний). У 

першому випадку національний дохід виводився як сума 

чистої продукції всіх галузей виробництва (галузей мате-

ріального виробництва та діяльності по наданню послуг). 

У другому – національний доход обчислювався як сума 

індивідуальних доходів всіх жителів країни, тобто як ці-

на доходів. При цьому лише останній метод мав еконо-

мічний зміст, оскільки саме індивідуальні доходи насе-

лення були економічною реальністю. Що ж до обчислення 

величин чистої продукції галузей народного господарст-
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ва (за виробничим методом) – вони розглядалися багать-

ма провідними економістами (Л. Лiтошенко, Я. Герчук та 

iн.) як «псевдогосподарськi величини». Л. Літошенко на-

ціональний дохід вважав простою статистичною сумою, 

певною розрахунковою абстракцією [88, с. 7]. Я. Герчук 

відмовляв цьому поняттю у статусі економічної катего-

рії, оскільки воно не відбиває будь-якого реального сус-

пільного відношення, а є «виключно речовою сукупніс-

тю, що не має суспільної субстанції» («Вопросы конъю-

нктуры». Т. II, ч. I, с. 82). 

Але вже з кінця 20-х років при обчислені національ-

ного доходу в СРСР перейшли до застосовування вироб-

ничого методу, при цьому зі сфери обчислення була ви-

ключена вся сфера послуг (державна служба, банківська 

справа, послуги осіб вільних професій та iн.); вводилася 

як нова форма доходу – «нагромадження соціалістичного 

сектору». Національний дохід став розглядатися як ціле, 

що поділяється на частини (заробітну плату та додатко-

вий продукт), вводився «первинний» (між учасниками 

процесу виробництва) та «вторинний» (одержання дохо-

дів за послуги) розподіл національного доходу або його 

«перерозподіл» i т. д. Базувався цей метод на Марксових 

положеннях про те, що продуктивною є тільки праця, яка 

створює додаткову цінність, а остання створюється тіль-

ки в сфері матеріального виробництва; тобто розподіл 

національного доходу розглядався тільки як зворотній 

бік матеріального виробництва. 

Так система Смiта дала життя різним теоріям ціннос-

ті, – від трудової у Д. Рікардо та К. Маркса й до 

суб’єктивно-психологічної у маржиналiстiв. Про оцінку 

цих теорій М. Туганом-Барановським мова піде нижче. 

Тепер же, на закінчення цієї короткої розвідки щодо пог-
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лядів М. Тугана-Барановського на генезис і становлення 

політичної економії як науки, наведемо визначення ним 

місця й ролі вчення великого шотландця в історії науки. 

«Звинувачення творця «Багатства народів» у не-

оригiнальностi багатьох його окремих висновків і поло-

жень цілком справедливі, – пише М. Туган-Барановський 

на закінчення нарису про А. Смiта, – але це наскільки не 

применшує значення його геніальної праці. Оригіналь-

ність великого економіста полягає не в окремостях, а в 

цілому: його система є найбiльш повним i досконалим 

вираженням ідеї i стремлінь його епохи – епохи падіння 

попереднього господарського ладу, заснованого на дер-

жавній опіці й розвитку капіталістичного ладу, для якого 

свобода була природною стихією. Звідси й історичне 

значення й безприкладний в історії політичної економії 

вплив «Багатства народів»» [148, с. 29–30]. 
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3.2. Концепція еволюції класичної школи 
 

Промислова революція в Англії та зміни у класичній 

парадигмі. – Інтерпретація еволюції класичної школи. 

Песимісти та оптимісти. – Оцінка вчення Томаса Ро-

берта Мальтуса. – Система аналізу Давіда Рікардо. – 

Наукова спадщина Дж.С. Мілля. – Ставлення до опти-

містів. – Жан Батіст Сей та його послідовники. 

 

Звертаючись до аналізу еволюції політичної економії 

у післясмітівську епоху, М. Туган-Барановський переду-

сім визначає зміни в самій політекономічній парадигмі та 

умови, що призвели до цього. Якщо для Сміта питання 

найвищого розвитку продуктивних сил країни стояли на 

першому плані, наголошує вчений, «для післясмітівської 

політичної економії саме явища розподілу стають 

центральним предметом дослідження» [148, с. 43]. При-

чини такого зміщення акценту в політичній економії 

вчений пов’язував передусім, з наслідками промислової 

революції, початок якої відносив на кінець ХVШ століт-

тя, а вихідним пунктом вважав зміни в умовах обміну, – 

розвиток в Англії поряд із зовнішньою також внутріш-

ньої торгівлі в результаті створення сітки каналів, які ві-

діграли у ХVШ столітті таку ж роль, як залізниці в на-

ступному столітті. «Вони відкрили для торгівлі внутріш-

ній ринок, – і з цього часу занепад дрібного виробництва 

пішов швидше, тим більше, що в кінці ХVШ століття ка-

пітал отримав, нарешті, ту зброю, яка забезпечила йому 

остаточну перемогу. Зброєю цією була машина» [148, 

с. 31]. 
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Палкий прибічник технічного прогресу – М. Туган-

Барановський створив у своїх працях справжній гімн 

машинному виробництву та значенню машин в історії 

людства. Їх впровадження він називав одним з найвищих 

тріумфів людського розуму, початком нової ери – звіль-

нення людей з-під влади природи, «найбільш плідною 

перемогою людського духу, тією прометеєвою іскрою, з 

якої розгорілося велике полум’я, що охопило з усіх боків 

старий світ людських відносин ... людина як тварина, як 

носій механічної енергії втратила, завдяки машинам, своє 

попереднє господарське значення порівняно з людиною 

як істотою розумною, як джерелом психічної сили» [148, 

с. 32]. 

Та головну увагу вчений звертав на ті нові соціально-

економічні явища, які породила в суспільному житті Анг-

лії промислова революція і яких Сміт ще не знав: повне 

роз’єднання землеробної та обробної промисловості, ви-

тіснення фабрикою дрібного кустарного виробництва, а в 

сільському господарстві – зникнення дрібних земельних 

власників (йоменів) й перетворення Англії на класичну 

країну крупного землеволодіння з господарствами фер-

мерів-орендаторів. Ці процеси супроводжувалися утво-

ренням армії надлишкового населення, переповненням 

робітничого ринку, падінням заробітної плати до ледь 

прожиткового мінімуму при різкому зростанні доходів 

підприємців, крупних торгівців, землевласників і ферме-

рів-орендаторів. 

У результаті, писав вчений, класові суперечності, які 

існували й раніше, яскраво виступили на передній план 

історії. Англійське суспільство розкололося на дві воро-

гуючі групи: крупних власників і підприємців, з одного 

боку, та дрібних підприємців і робітників, з іншого [148, 
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с. 35, 36]. У своїй видатній праці «Промышленные кри-

зисы в современной Англии, их причины и влияние на 

народную жизнь» (1894), а пізніше в «Очерках из новей-

шей истории политической экономии и социализма» 

М. Туган-Барановський малює яскраві картини боротьби 

робітників за свої інтереси, що вилилися в руйнацію ма-

шин, масові виступи та страйки за відновлення старого 

робітничого законодавства часів Єлизавети (закон про 

учнівство, про державне нормування заробітної плати 

тощо). «Боротьба праці та капіталу, розпочавшись вже не 

припинялася», – констатував вчений [148, с. 39].  

М. Туган-Барановський дав об’єктивну оцінку ролі 

різних суспільних груп у промисловій революції, базую-

чи високий гуманізм своїх висновків на реальному ґрунті 

історичної дійсності. Він показав, як зубожіння робітни-

чої маси, до якого призвели перші успіхи капіталістичної 

промисловості, перетворило робітників на ворогів про-

мислової революції. «Не розуміючи всієї необхідності 

економічного процесу, який здійснився, вони намагалися 

зупинити колесо історії, хід якого завдавав їм стільки 

страждань, й повернутися до старого порядку речей, 

який вже давно віджив свій час і втратив реальну силу ... 

робітники виступили на захист старих ідеалів, засудже-

них історією. Натомість капіталісти виступили з най-

більш новим передовим вченням про рятівничість про-

мислової свободи». Та хоч робітники були розбиті, проте 

з цієї боротьби вони винесли «ясне усвідомлення своїх 

класових інтересів і професійну організацію», – те, що на 

думку М.І. Тугана-Барановського, «врешті-решт повинно 

було дарувати їм перемогу» [148, с. 39, 40]. 

Висновки вченого щодо вирішальних змін у суспіль-

но-економічних умовах, що відбулися в результаті про-
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мислової революції, на зміни політико-економічній пара-

дигмі у післясмітівську епоху мали глибокий науковий 

сенс. Саме у пошуку відповідей на гострі соціально-

економічні запитання, поставлені промисловою револю-

цією та її наслідками, політична економія і «розпалася» 

на три основні напрями, які, писав вчений, «зберігають 

свою відокремленість і тепер», – класичний напрям, со-

ціалізм та «проміжний» між ними, «еклектичний», – со-

ціально-політичний напрям [148, с. 43]. 

Тільки один з цих напрямів – класична школа, писав 

М. Туган-Барановський, тісно примкнула до ідей Сміта. 

Проте, як свідчить проведений ним аналіз теоретичних 

здобутків представників всіх трьох напрямів, при всій 

відмінності їх концептуальних позицій щодо засобів 

розв’язання соціально-економічних проблем всі вони так 

чи інакше черпали свої теоретичні ідеї у «системі Сміта» 

з повним переконанням у власній правоті щодо їх інтер-

претації та розвитку, спорідненості з цим великим вчен-

ням. 

У розвитку власне класичної школи вчений виділив, 

залежно від оцінки її провідниками перспектив розвитку 

капіталізму, два напрями, – «песимістичний» (Томас Ма-

льтус і Давід Рікардо) та «оптимістичний» (Жан Ба-

тіст Сей і його учні й послідовники у Франції та інших 

країнах). Об’єднувало представників цих двох напрямів, 

на думку вченого, те, що вони, суттєво переробивши та 

вдосконаливши багато з важливих складових системи 

Сміта, в цілому залишилися вірними духу «Багатства на-

родів»: «Нерегульований товарогосподарський лад визна-

ється цим напрямом найкращим або навіть єдино можли-

вим господарським влаштуванням сучасного людства. 

Щоправда, – відзначав М. Туган-Барановський, – най-
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більш видатні учні Сміта – Мальтус і Рікардо – зовсім 

відмовилися від смітівського оптимізму, який так яскра-

во та своєрідно забарвлював світогляд їх вчителя. Але 

суть справи від цього ніскільки не змінилася, – господар-

ський ідеал Мальтуса та Рікардо загалом той самий, що й 

у Сміта. Свобода конкуренції та приватна власність 

представляють у їх очах межу, її ж не прейдеші, соціаль-

ного влаштування» [148]. 

Аналізу саме цього напряму еволюції класичної 

школи, визначеного ним як «песимістичний», М. Туган-

Барановський і приділяє основну увагу. Вчений особливо 

підкреслює вплив ідей Т. Мальтуса та Д. Рікардо на по-

дальший розвиток політичної економії, вплив, який, до-

дамо словами вченого, відчувається і дотепер. У той же 

час, у своїх «Очерках из новейшей истории политической 

экономии и социализма» М. Туган-Барановський прак-

тично проігнорував науковий доробок видатного фран-

цузького економіста Жана Батіста Сея. Відзначимо, що в 

історії світової економічної думки Ж.Б. Сей розглядаєть-

ся не тільки як найкращий систематизатор та виразник 

ідей А. Сміта, але й як економіст, що зробив власний ва-

гомий внесок в науку. Його науковій спадщині М. Туган-

Барановський приділив досить значну увагу в інших сво-

їх працях, особливо тих, де розглядається проблема криз; 

до них ми звернемося нижче. 

Що ж, на думку вченого, відрізняло позиції представ-

ників цих двох напрямів, по суті, двох систем аналізу, у 

розвитку класичної школи, на які моменти у науковому 

їх доробку звертав увагу український вчений та які з тео-

ретичних положень вважав найбільш науково перспек-

тивними? Шукаючи відповіді на ці запитання у працях 

М. Тугана-Барановського, матимемо на увазі, що Т. Ма-



3. Дослідження з історії економічної  

теорії 
 

 - 193 - 

льтус, Д. Рікардо, Ж.Б. Сей, а також Дж.С. Мілль, який 

своєрідно завершив лінію «Мальтус-Рікардо» у розвитку 

класичної школи, не тільки працювали практично в один 

і той же час, добре знали праці один одного, але й були 

зв’язані тісними дружніми стосунками, що не заважало 

кожному мати свій погляд на ті чи інші теоретичні про-

блеми. М. Туган-Барановський часто застосовує порів-

няльний аналіз позицій цих економістів з різних про-

блем, який яскраво засвідчує плідність наукової їх спів-

дружності та взаємної критики. 

Щодо Томаса Роберта Мальтуса – вихідця з замож-

ної англійської поміщицької сім’ї, молодшого сина, який, 

не отримавши спадщини, прийняв духовний сан, – його 

ім’я, писав М. Туган-Барановський, нерозривно зв’язане 

з так званим «принципом» або «законом» народонасе-

лення, сформульованим у книзі «Дослід про принципи 

народонаселення» (1798). Оцінки наукового доробку 

цього видатного мислителя далеко неоднозначні. Та при 

цьому М. Туган-Барановський справедливо наголошував, 

«якої б думки ми не були про позитивні якості та недолі-

ки цього твору, він повинен бути визнаний однією з най-

більш впливових книг, коли-небудь написаних» [148, 

с. 44]. 

Дійсно, саме Мальтус вперше привернув увагу до 

проблеми співставлення обмежених ресурсів із зростан-

ням населення та його потребами. Він спирався на стати-

стичні дані Бенджаміна Франкліна – американського 

вченого та державного діяча – про зростання населення у 

багатих на ресурси американських колоніях Великобри-

танії. За цими даними населення в колоніях зростало кож-

ні 25 років приблизно вдвічі. Звідси Мальтус і вивів свою 

закономірність зростання населення за геометричною 
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прогресією при необмежених ресурсах. Співставивши цю 

закономірність з обмеженістю ресурсів на Землі, переду-

сім – земельних угідь, придатних для обробітку, та їх ро-

дючістю (Мальтус вважав, що вона може забезпечувати 

зростання продуктів харчування тільки в арифметичній 

прогресії), він прийшов до висновку про необхідність 

обмеження зростання чисельності населення для запобі-

гання страшного голоду в майбутньому. Звідси ж його 

погляд на суспільну роль війн, голоду, хвороб тощо. 

Як великий гуманіст з соціалістичним світоглядом, 

М. Туган-Барановський, передусім, зацікавив соціальним 

аспектом теорії Мальтуса. Український вчений небезпід-

ставно вважав, що безпосереднім приводом для написан-

ня Мальтусом його книги було прагнення «хитрого пас-

тора» протистояти радикальним реформаторським ідеям, 

які вирували в Англії кінця ХVШ століття під впливом 

французької революції, а також бурхливої діяльності од-

ного з найвпливовіших виразників цих ідей – Вільяма 

Годвіна. Щоб дати уявлення про його погляди, досить 

відзначити, що причину соціального зла він вбачав, пе-

редусім, у приватній власності і був прихильний до «мир-

ного комунізму». Щодо М. Тугана-Барановського, висно-

вок, який зробив із своєї теорії Мальтус, він розцінив як 

«висновок величезної, приголомшливої важливості, який 

кидає нове й несподіване світло на соціальну проблему». 

За Мальтусом, пояснює свою позицію вчений, причина 

бідності коріниться не в соціальному устрої, а в самій 

природі речей. Оскільки населення при будь-якому соці-

альному устрої та стані народного господарства прагне 

розмножуватися швидше, ніж можуть зростати засоби до 

існування, якщо тільки це зростання населення не буде 

затримане особливими перешкодами, як, наприклад, по-



3. Дослідження з історії економічної  

теорії 
 

 - 195 - 

роки війни, хвороби, злидні, голод, – взагалі все те, що 

або робить неможливим дітородіння, або вбиває людину. 

Іншими словами, «доки люди не оволодіють своїм ін-

стинктом розмноження, до тих пір бідність буде немину-

чою долею більшості населення» [148, с. 45, 46]. 

Соціальний песимізм, писав М. Туган-Барановський, 

знайшов у цьому погляді своє найбільш яскраве вира-

ження, хоч з часом Мальтус і визнав ефективність дії мо-

рального самообмеження людини. Та головне, зауважує 

вчений, що своїм вченням Мальтус «хотів розбити на го-

лову не тільки Годвіна, але й усіх інших соціальних ре-

форматорів теперішнього й майбутнього ... і потрібно ви-

знати, що міркування цього дотепного захисника історич-

них несправедливостей, які знімають всяку відповідаль-

ність з багатих та перекладають її цілком на самих бідня-

ків, були такої якості, що не могли не справляти велико-

го враження. У міркуваннях цих істина так майстерно 

переплетена з неправдою, що навіть сильний розум на-

ражається на небезпеку погодитися з хитрим пастором» 

[148, с. 48]. 

Вчений вважав, що «так зване мальтузіанство обій-

має собою два зовсім незалежні кола ідей, два різних 

вчення, з яких одне може бути істинним, у той час як ін-

ше хибне, і об’єктивна наукова цінність яких, дійсно, ве-

льми неоднакова» [148, с. 44]. У своєму «Досліді», писав 

вчений, Мальтус досліджує два різних питання, доводить 

дві зовсім різні речі, не усвідомлюючи цього та постійно 

сплутуючи їх. Перше з них – дослідження моментів, які 

регулюють розмноження населення, друге – вчення про 

бідність. М. Туган-Барановський пропонує окремий роз-

гляд цих вчень. 
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Оцінюючи перше, він в цілому погоджується з ви-

сновками Мальтуса відносно того, що народонаселення 

неминуче обмежується засобами існування і що воно не-

минуче зростає всюди, де зростають засоби існування, 

якщо тільки не буде зупинене якимись перешкодами, і, 

нарешті, що такими перешкодами є моральне обмеження, 

порок і нещастя. М. Туган-Барановський зауважує, що 

тези Мальтуса щодо стихійного прагнення людини до 

необмеженого розмноження, на перепоні якого стоять 

зовнішні фактори, з чого і випливає боротьба за існуван-

ня між організмами, є змістовними, такими, що дали, зо-

крема, життя вченню Дарвіна, який поширив вчення Ма-

льтуса на весь органічний світ [148, с. 48, 49]. Звичайно, 

це надзвичайно цікаві факти з історії науки, яка з того 

часу, значно розширила горизонт уявлень і про органіч-

ний світ в цілому, і про людське суспільство зокрема. 

Та головне, що вже в цій праці Мальтуса М. Туган-

Барановський виявив основний стрижень його теорії на-

родонаселення – поставлену ним проблему обмежених 

ресурсів землі та сформульовану концепцію спадної ро-

дючості ґрунту. «Арифметична прогресія збільшення за-

собів існування, – писав М. Туган-Барановський, – є зо-

всім довільне припущення автора, яке має за себе не бі-

льше даних, ніж будь-який інший ряд чисел, що зроста-

ють не дуже швидко». Очевидно, роз’яснює він значення 

цього припущення для економічної теорії, «автор праг-

нув дати математичне вираження закону спадної продук-

тивності ґрунту» [148, с. 50]. 

Тим самим вчений перекидав місток між «Досвідом 

про закон народонаселення» Мальтуса, його більш пізні-

ми працями про хлібні закони і ренту, в яких він 1815 

року сформулював теорію ренти, а також працями 
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Д. Рікардо, який того ж року теж сформулював теорію 

ренти одночасно з ними це зробили також англійські 

економісти Уест та Торренс (див.: [14, с. 71]). Закон спад-

ної продуктивності ґрунту, підкреслював М. Туган-

Барановський, є основою пануючої теорії земельної рен-

ти й може вважатися цілком правильним. Проте його дію 

вчений пов’язував тільки з певним рівнем розвитку про-

дуктивних сил, вважав, що йому протидіють всі фактори, 

які підвищують продуктивність праці. «Тому, – робив він 

висновок, – ні про яке абстрактно-математичне форму-

лювання означеного закону не може бути й мови» [14, 

c. 71]. 

Тобто, подібно до класиків, М. Туган-Барановський 

розглядав закон спадної віддачі як специфічний закон, 

що діє лише в сільському господарстві і якому протисто-

ять поліпшення в технології землеробства. Останнє від-

різняло позицію М. Тугана-Барановського від класичної, 

оскільки у класиків цей закон діяв незалежно від таких 

поліпшень. Проте таке розуміння закону спадної віддачі 

було ще далеким від запропонованого неокласиками. На-

гадаємо, що маржиналісти поширили дію цього «закону» 

на всі фактори виробництва, сформулювавши теорію 

граничної продуктивності (Дж.Б. Кларк). Суть її в тому, 

що збільшення одного з факторів виробництва при не-

змінності всіх інших веде до зростання продукції, але в 

меншій мірі, ніж зростає цей один з факторів. З часом ця 

теорія знайшла своє математичне обґрунтування (праці 

Ф. Уікстіда, К. Вікселля та ін.). 

Визнавши значення «закону народонаселення», 

М. Туган-Барановський різко негативно поставився до 

другого аспекту теорії Мальтуса, – його спроби пояснити 

бідність не умовами розподілу, а природними умовами, 
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надмірним розмноженням населення. За Мальтусом, під-

вищення заробітної плати вище за її звичайний, дуже ни-

зький, рівень відразу ж викликає посилене розмноження 

населення, з часом – збільшення робочих рук і, відповід-

но, зниження заробітної плати до попереднього рівня. В 

результаті «бідність та низька заробітна плата стають 

неминучою долею населення» [145, с. 568]. Це, по суті, 

вчення про тяжіння заробітної плати до мінімуму засобів 

існування. Вперше сформульоване ще А.Р. Тюрго, воно 

було знову розвинене й обґрунтоване Т. Мальтусом, піз-

ніше, з суттєвими обмеженнями, Д. Рікардо, і врешті 

решт проголошене в Німеччині Ф. Лассалем «залізним 

законом заробітної плати». Цей «закон» користувався за-

гальним визнанням економістів протягом першої поло-

вини ХІХ століття, а у декого з них і значно пізніше. 

Щодо М. Тугана-Барановського, він заперечує проти 

висновку Мальтуса, наводячи факти, які свідчать, що «в 

передових країнах сучасного світу засоби існування вже 

багато десятиліть зростають значно швидше від населен-

ня». Про це наочно свідчить значне зниження цін на хліб 

за останні десятиліття ХІХ століття, аграрна криза, що 

охопила Європейські країни через приплив у них деше-

вого хліба з країн екстенсивної землеробської культури. 

Природа сучасної проблеми бідності, наголошував вче-

ний, не у недовиробництві засобів існування. Парадок-

сальність її в наш час у тому, що вона безпосередньо ви-

кликається надлишком багатства. Надлишкове розмно-

ження є тільки одна з можливих причин бідності. Істо-

рична дійсність, писав вчений, свідчить, що впритул до 

новітнього часу людство розмножувалося взагалі дуже 

повільно. Тільки в ХIХ столітті населення Європи роз-

множувалося досить швидко, але це не призвело до недо-
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статку засобів існування, а супроводжувалося зростанням 

народного багатства. В останні десятиліття ХIХ столітті 

у всіх капіталістичних країнах спостерігалося зниження 

народжуваності. Виявилося, що зростання добробуту 

впливає на народну масу не як стимул до посиленого роз-

множення, а, напроти, як стимул до його уповільнення 

[145, с. 569]. 

Ці висновки вченого кореспондуються з сучасними 

оцінками теорії Мальтуса. На сьогодні значення його те-

орії народонаселення заперечується, оскільки у промисло-

во розвинених країнах зростання населення не перешко-

дило ні економічному зростанню, ні зростанню темпів 

реальної заробітної плати. Проте, як відзначають сучасні 

вчені, для деяких слабо розвинутих країн «динамічний 

процес Мальтуса, що йде від класичної економічної 

школи, досі має значення теорії економічного розвитку» 

[102, с. 28–29]. 

Зупиняючись на нормативному аспекті вчення 

Т. Мальтуса, М. Туган-Барановський підкреслював дум-

ку, що пропозиції Мальтуса відносно економічної полі-

тики спрямовані на захист інтересів крупних землевлас-

ників, виразником інтересів яких він був, і органічно 

пов’язувалися з його теорією. Це, передусім, стосувалося 

заперечення Мальтусом корисності будь-яких радикаль-

них заходів, спрямованих на поліпшення стану бідних і 

пропозиція відміни так званих «законів про бідних» (за 

ними церковні приходи повинні були за рахунок зборів із 

місцевої нерухомої власності утримувати всіх осіб, що не 

могли прогодуватися власним коштом). Крім того, виступ 

за збереження протекціонізму у хлібній торгівлі Англії, 

де після війни з Францією було встановлено надзвичайно 

високе мито на ввіз іноземного хліба («хлiбнi закони», 
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прийняті торiйським парламентом, які сприяли збере-

женню високих цін на хліб на користь землевласників та 

на шкоду фабрикантам i робітникам). А одночасно 

М. Туган-Барановський привертав увагу до виступу Ма-

льтуса на захист фабричного законодавства на противагу 

всім іншим представникам «школи Смiта», які були, на 

відміну від Мальтуса, захисниками інтересів промисло-

вої буржуазії i робили «все можливе, щоб загальмувати 

видання фабричних законів, які б охороняли працю жі-

нок та дітей», тощо [148, с. 53–55]. 

Як зауважують західні дослідники, зокрема М. Блауг, 

для сучасних економістів набагато важливішим, ніж за-

перечення Мальтусом можливості соціального законо-

давства, у вдосконаленні людського суспільства є «та об-

ставина, що з теорії Мальтуса випливали цілком певні 

аналітичні висновки. Завдяки ним ця теорія збереглася як 

невід’ємна частина спадщини класичної економічної 

думки на довгий час по тому, як «передбачення», що 

спонукало Мальтуса до створення цієї теорії, стало здо-

бутком минулого. Теорія Мальтуса, що встановила жор-

стку залежність зростання населення від продовольчих 

ресурсів суспільства, допомогла обґрунтувати теорію за-

робітної плати, яка визначається прожитковим мініму-

мом, й тим самим проклала шлях Рікардо, в очах якого 

економічний прогрес зводився майже виключно до успі-

хів у землеробстві. Зводячи причину бідності до просто-

го співвідношення темпу приросту населення з темпом 

приросту життєвих благ, які визначають прожитковий 

мінімум, теорія Мальтуса встановила певний стандарт, 

на який спиралися всі уявлення класиків про економічну 

політику. Будь-якого з цих достоїнств теорії Мальтуса 

було б досить, щоб зробити її вельми впливовою. Взятi ж 
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разом, вони уповні пояснюють, чому Мальтус мав зовсім 

неймовірний успіх, ні з чим не зрівняний в історії еконо-

мічної думки» [14, с. 62]. 

Як було показано вище, саме на ці аналітичні момен-

ти теорії Мальтуса у їх взаємообумовленості звернув 

увагу на початку XX століття М. Туган-Барановський. Не 

менш проникливим вченим виявив він себе i при аналізі 

теоретичної спадщини Д. Рікардо, який, на противагу 

Т. Мальтусу, у питаннях практичної політики нерідко 

виступав «противником аграрних інтересів», тобто інте-

ресів землевласників, передусім, – у питанні про хлiбнi 

закони. «Відміна останніх, – пише вчений, – було бойо-

вим закликом рiкардiанцiв...». Розходячись з Мальтусом 

в цьому питанні, Рікардо, однак, солідаризувався з ним у 

питанні законів про бідних: так само категорично запе-

речував державну допомогу бідним. Розцінивши Д. Рікар-

до як «ідеолога капіталістичного класу», Туган-

Барановський водночас називає його «одним з найбiльш 

неупереджених дослідників суспільних явищ, яких ми 

тільки знаємо» [148, с. 65]. 

Виявляючи особливості теоретичної системи Рікар-

до, М. Туган-Барановський, як i завжди, свій аналіз тонко 

вплітає у канву історичних подій, життєвих обставин та 

особиснісних якостей видатного англійського економіс-

та, кількома виразними штрихами малюючи його життє-

вий шлях. Оскільки у випадку Рікардо такий підхід має 

особливе значення, звернімося i до цього аспекту 

iсторико-економiчного аналізу М. Тугана-Барановського, 

який кидає живе світло i на особистість Д. Рікардо, i на 

його науковий доробок. 

Син єврея-банкіра, вихідця з Голландії, Давід Рікар-

до з 14-ти років без будь-якої систематичної освіти, по-
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чинає займатись біржовими операціями, а кількома ро-

ками пізніше, приймає християнство, пориває з сім’єю i 

залишається практично без засобів до існування. Та вже 

у 25 років він – мільйонер і один з найвідоміших банкірів 

у Лондоні. З часом Д. Рікардо втрачає інтерес до наживи 

i, купивши маєток, починає займатися наукою. Спочатку 

математикою, згодом хімією та зоологією i, нарешті, піс-

ля знайомства з «Багатством народів», – політичною еко-

номією. Захоплений цією книгою, Рікардо звертає увагу 

на логічні промахи А. Смiта, прагне виправити їх i ство-

рює власну теорію, відмінною рисою якої є надзвичайна 

чіткість, ясність і логічна витонченість вираження думки. 

«Як логічний розум, – пише М. Туган-Барановський, – 

Рікардо не знає собі суперника в економічній літературі» 

[148, с. 56]. Нагадаємо, що перше видання головної праці 

Д. Рікардо «Начала політичної економії та податкового  

обкладання» побачили  світ 1817 року, великою мірою 

завдяки настійному піклуванню щодо її завершення та 

публікації з боку Джеймса Мілля – наставника і великого 

друга Д. Рікардо. 

Переконаний прихильник поєднання в економічних 

дослідженнях дедуктивного та індуктивного методів 

М. Туган-Барановський високо цінував Д. Рікардо як 

творця першого з них – абстрактного методу в економіч-

ній науці. Цей метод, спостережливо зауважує вчений, 

Рікардо засвоїв на біржі, гра на якій є найбiльш абстракт-

ною господарською діяльністю, яку тільки можна собі 

уявити: біржові папери є втіленням абстрактної цінності 

й нічого більше, сама ж біржа – «той ідеальний ринок, з 

припущення якого виходив великий теоретик політичної 

економії, – ринок, на якому панує повна свобода конку-

ренції, на якому капітал без будь-яких затримок перехо-
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дить з однієї форми вміщення в іншу, завдяки чому стає 

можливим пропорційне розміщення капіталу між окре-

мими родами підприємств відповідно до їх відносної ви-

годи. Сам біржовий діяч являє собою ту розумну егоїс-

тичну істоту, що керується одним прагненням до прид-

бання, яке лежить в основі всіх дедукцiй Рікардо» [148, 

с. 66]. 

Яскравий опис вченим ідеального ринку та можли-

востей, які така абстракція відкриває для економічної те-

орії, – блискуча характеристика методологічних підстав, 

на яких склалася не тільки теоретична система Д. Рікар-

до, але й пізніше розвинувся весь неокласичний аналіз, 

що склав наукові засади наступних економічних дослі-

джень, став необхідним їх інструментарієм до наших 

днів. 

Давiд Рікардо, відзначав М. Туган-Барановський, 

справив такий вплив на розвиток політичної економії, як 

ні один письменник після Адама Смiта. Він створив на 

підставі спонуки чисто практичних міркувань «абстракт-

ну теорію, яка на довгий час зовсім витіснила спостере-

ження в галузі наукового вивчення господарських явищ» 

[148, с. 55]. Всі його міркування, писав вчений, «мають 

цілком абстрактний характер: він виходить завжди з за-

гальних, точно встановлених посилань, число яких до 

краю обмежене – подібно до аксіом геометрії – i крок за 

кроком, шляхом суворої дедукції, приходить до виснов-

ків, які в його власних очах мали точність та незапереч-

ність висновків математики. Завдяки цьому методу, най-

важчі практичні питання вирішувалися Рікардо з такою 

легкістю, що його сучасники були просто засліплені цим 

вражаючим мистецтвом» [148, с. 66]. 
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Якщо економічна наука, – це, скоріше знаряддя ана-

лізу, метод мислення, ніж набір суттєвих результатів, на-

пише майже через століття М. Блауг, – «то Рікардо бук-

вально винайшов техніку економічної науки ... охоплю-

ючи широке коло важливих економічних проблем за до-

помогою простої аналітичної моделі, що включає лише 

декілька стратегічних параметрів, він вивів вражаючі 

висновки, які могли послужити основою для економічної 

політики…». Блауг зауважує, що Рікардо «першим опа-

нував мистецтво, яке вже в наші дні принесло успіх Кейн-

су. Не кожен визнає це гідним похвали. Навіть Шумпетер 

називає звичку Рікардо використовувати сильно спроще-

ні абстракції для розв’язання практичних проблем 

«рiкардiанським гріхом»» [14, с. 124]. 

Та саме в результаті цього «рiкардiанського гріха» i 

народилася модель соціально-економічної еволюції капі-

талістичного суспільства, сутність i зміст якої чітко 

сформулював М. Туган-Барановський. За Рікардо, від-

значає вчений, з розвитком технічного прогресу та зрос-

танням народного багатства, розподіл і рух різних форм 

народного доходу складаються виключно на користь зем-

левласників. У міру збільшення населення зростають 

проблеми їжі, головне, хліба i труднощі по його здобу-

ванню. Звідси – підвищення цін на хліб i відповідне під-

вищення ренти, зростання номінальної (тобто за своєю 

цінністю, але не за кількістю предметів споживання) за-

робітної плати i, відповідно, зниження прибутку (i Рікар-

до, i інші класики під прибутком розуміли скоріше про-

цент на капітал, не розрізняючи цих понять, оскільки роз-

глядали підприємця та капіталіста в одній особі). 

«Чим швидше відбувається зростання народного ба-

гатства i відповідне йому зростання населення, – 
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роз’яснював М. Туган-Барановський точку зору Рікардо, 

– тим нижче опускається процент прибутку i на певному 

щаблі цього зростання зниження проценту прибутку при-

зводить i до абсолютного скорочення загальної суми до-

ходів капіталістичного класу: з більшого капіталу капіта-

лісти отримують менший абсолютний прибуток» [148, 

с. 64]. Зменшення джерел нагромадження капіталу і сти-

мулів до капіталовкладень веде до скорочення попиту на 

працю i припинення зростання населення. Межею цього 

процесу є повна стагнація промисловості. Що ж до ста-

новища робітничого класу, яке було основним предме-

том піклування М. Тугана-Барановського, вчений наго-

лошував, що Д. Рікардо, як i Мальтус, відкривали для 

нього «перспективу вічних злиднів, без виходу й просвіт-

ку» [148, с. 67]. 

Як вже відзначалось i буде докладніше показано ниж-

че, перспективи соціально-економічного розвитку капі-

талістичного суспільства М. Туган-Барановський бачив 

зовсім по-іншому. Він неодноразово підкреслював обу-

мовленість рiкардiанської парадигми суспільного розвит-

ку як умовами тогочасної дійсності, так i недосконалістю 

прогнозування такого розвитку виключно на базі побу-

дови абстрактних моделей. «У виключному користуванні 

цим методом полягає i сила i слабість великого економіс-

та, – наголошував М. Туган-Барановський і зауважував: 

«як соціолог він (Рікардо. – Л.Г.) представляє собою зо-

всім нікчемну величину... Рікардо не міг розуміти склад-

ності суспільного життя. Нечисленні й скудні за своїм 

змістом абстракції заміняли йому живу людину. Він не 

міг собі уявити ніякого іншого суспільного або господар-

ського влаштування, окрім того, з яким був знайомий за 

власним досвідом» [148, с. 66–67]. 
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І сьогодні приваблює аналіз М. Туганом-Барановсь-

ким теоретичної структури абстрактної суспільно-

економічної моделі Рікардо, виявлення вченим перспек-

тивних аналітичних її моментів, які мали безпосередній 

вплив i на формування його власних теоретичних уяв-

лень. Передусім, у каркасі системи Д. Рікардо М. Туган-

Барановський, подібно до сучасних дослідників, виділяє 

теорію цінності, теорію розподілу та теорію ренти, що, у 

свою чергу, спирається на закон народонаселення Маль-

туса та закон спадної віддачі. Саме на цих методологіч-

них засадах і базувалися ті основні висновки, в тому чис-

лі практичні, до яких приходив Рікардо. Центральною 

проблемою, головним предметом дослідження у Рікардо 

вчений справедливо вважав його теорію розподілу, – ви-

явлення законів, що регулюють розподіл, а «наріжним 

каменем» економічної системи Рікардо – його вчення про 

цінність. «Оригінальність Рікардо, – наголошує при цьо-

му М. Туган-Барановський, – полягає не в тому, що він 

визнав зв’язок між трудовою теорією вартості (термін 

М. Тугана-Барановського. – Л.Г., див. нашу статтю у 

«Додатку») та цінністю, а в тому, що він поклав трудову 

теорію цінності в основу вчення про розподіл» [148, 

с. 58]. 

Для того, щоб краще зрозуміти, що мав на увазі вче-

ний, звернімося до трактування ним трудової теорії цін-

ності Д. Рікардо, за якою «мінова цінність» (тобто серед-

нє співвідношення, в якому обмінюються предмети) ві-

льно відтворюваних товарів встановлюється витраченою 

на виробництво цих товарів працею [148, с. 57]. Тобто, 

якщо А. Сміт, як відзначалося вище, трудову теорію цін-

ності або трудову теорію відносних цін використовував 

до примітивного стану суспільства, Рікардо поширив її 
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на сучасне йому капіталістичне суспільство, або ж, су-

часною мовою, застосував однофакторну теорію ціннос-

ті. «Рікардо стверджує, – уточнює його позицію в «Осно-

вах политической экономии» М. Туган-Барановський, – 

що цінність продукту визначається загальною цінністю 

витрат виробництва, яка, у свою чергу, визначається 

працею, витраченою на виробництво...» [145, с. 71]. 

Це була та сама теорія цінності, що, абсолютизована 

К. Марксом та беззастережно сприйнята марксистами, 

врешті-решт призвела до панування майже до останнього 

часу, в нашій економічній науці так званої витратної 

концепції, за якою цінність предмету створюється вже в 

процесі його виробництва, незалежно від попиту. Та чи 

настільки був «винний» у цьому Д. Рікардо, як, зокрема, 

вважали представники «Австрійської школи» Ф. фон Ві-

зер, Є. фон Бьом-Баверк та інші, які, за висловом М. Ту-

гана-Барановського, визнали теорію цінності Рікардо 

«зібранням нісенітниць, в якому немає ні крихти істини» 

[145, с. 65]. Ні, відповідає своїм дослідженням українсь-

кий вчений. Якщо для величезної більшості прихильни-

ків трудової теорії цінності, особливо серед російських 

читачів, вона служить науковим обґрунтуванням пере-

важно правової вимоги – права робітника на весь про-

дукт виробництва, то Рікардо, без сумніву був зовсім да-

лекий від такого етичного розуміння цієї теорії [148, 

с. 58]. 

М. Туган-Барановський акцентує увагу на тих обме-

женнях, які вводив до своєї теорії цінності Рікардо. Пот-

рібно мати на увазі, підкреслював вчений, що, з точки 

зору Рікардо, праця регулює цінність тільки частини то-

варів – вільно відтворюваних. Для тих товарів, кількість 

яких не може бути збільшена до бажаних розмірів, цін-
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ність залежить виключно від їх відносної рідкості. По-

друге, що праця є регулятором лише середніх, а ніяк не 

ринкових цін, і, по-третє, що навіть по відношенню до 

середніх цін вільно відтворюваних товарів праця є най-

важливіший, але ніяк не єдиний регулятор [148, с. 57]. 

Тобто, свідчить М. Туган-Барановський, поряд з працею 

у визначенні цінності у Рікардо фігурує відносна рід-

кість, і, крім того, його трудова теорія цінності застосо-

вується тільки для пояснення довгострокових пропорцій 

обміну.  

До того ж, вчений розглядає ряд моментів, які обме-

жують «правило» про відповідність середніх цін з пра-

цею, які «точно зрозумів та встановив Рікардо» [145, 

с. 370]. По-перше, це – невідповідність витратам праці 

розміру заробітної плати, яка дуже відрізняється по різ-

них галузях виробництва не відповідає її обтяжливості 

праці. По-друге, різна будова капіталу в різних галузях 

(те, що Маркс називає органічною будовою капіталу): 

«трудова вартість продукту, виробленого за допомогою 

того капіталу, до складу якого входила більша частка за-

робітної плати, повинна бути вищою, ніж продукту, ви-

робленого за допомогою капіталу рівної величини, але з 

меншою часткою заробітної плати. При рівності в цьому 

випадку витрат виробництва трудові вартості виявляють-

ся відмінними». І, нарешті, швидкість обертання капіталу 

в різних галузях: відповідно закону рівності прибутків 

продукт з меншою швидкістю обертання капіталу пови-

нен розцінюватися вище від продукту з більшою швидкіс-

тю обертання капіталу. «Все це призводить до того, що 

праця тільки віддалено й неповно регулює витрати вироб-

ництва, які, у свою чергу, лише до певної міри регулю-

ють товарні ціни» [145, с. 362–364, 370]. 
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Подібно до сучасних дослідників, М. Туган-

Барановський розкриває сутність теорії Рікардо як такої, 

що являла собою модифікацію теорії цінності як уречев-

леної праці з огляду на час, необхідний для перенесення 

праці, уречевленої в основному капіталі, на кінцевий 

продукт. Цей час і повинен був винагороджуватися нор-

мою прибутку. У своїй знаменитій праці «Теоретические 

основы марксизма» вчений наводить уривок з листа. 

Дж.Р. Рікардо до Д. Мак-Куллоха, в якому Рікардо визна-

вав, що якби йому випало знову написати у його праці 

розділ про цінність, він «визнав би, що відносна цінність 

продуктів регулюється не однією, а двома причинами: 

відносною кількістю праці, необхідної для виробництва 

продукту, та сумою прибутку, яка повинна утворитися з 

витраченого капіталу за цей час до продажу продукту» 

[163, с. 89]. Тобто, наголошує М. Туган-Барановський, 

другим фактором цінності товарів, що вільно відтворю-

ються, «фактором, що не має нічого спільного з витра-

тою праці», є, в очах Рікардо, момент часу [163, с. 90]. 

Тим самим М. Туган-Барановський привертав увагу 

до надзвичайно важливого моменту в теорії цінності Рі-

кардо, який, з одного боку, свідчив про неспроможність 

простої трудової теорії точно передбачити зміни віднос-

них цін при наявності капіталу, «нехай тільки оборотно-

го» (вислів М. Блауга), яким, як правило, обмежувалися 

класики, і, з другого, – прокладав шлях (через теорію 

«здержливості», Н. Сеніора) до теорії капіталу та процен-

ту Австрійської школи, передусім, Є. фон Бьом-Баверка. 

Саме при розгляді цієї теорії Бьом-Баверка (яку він, 

до речі, не приймав), М. Туган-Барановський і пояснив 

ефект часу: «між моментом капіталістичної витрати та 

получки проходить певний час; звідси і витікає немину-
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чість проценту на капітал. Виплачуючи робітникам мен-

ше того, ніж він сам отримує згодом, капіталіст не екс-

плуатує робітника, оскільки робітник отримує повністю 

створену ним цінність, – йому поступає плата негайно, а 

капіталіст реалізує на свою користь продукт робітника 

тільки по закінченні певного часу; майбутній же продукт, 

відповідно до сказаного, має меншу цінність, ніж той же 

продукт у теперішньому» [160, с. 60–61]. На мові теорії 

капіталу Австрійської школи, пише Блауг, це звучить 

так: робітників примушують платити дорожче за товари, 

що купляються сьогодні, оскільки вони не можуть чекати 

закінчення виробничого процесу; сьогоднішня цінність 

майбутньої продукції, дисконтована за поточною став-

кою проценту, дорівнює сьогоднішній сумі заробітної 

плати, оскільки ставка проценту – величина позитивна 

[14, с. 87]. При цьому, як вже відзначалося, М. Туган-

Барановський, подібно до сучасних дослідників, наголо-

шував на тому, що Д. Рікардо, на відміну від Є. Бьом-

Баверка, етичний бік проблеми, – відшкодування «очіку-

вання» – не хвилював. Для його моделі було достатньо, 

щоб норма прибутку була постійно позитивною величи-

ною.  

Таким чином, робить висновок М. Туган-

Барановський, трудова теорія цінності є для Рікардо «не 

більш як методологічне припущення, умовне значення 

якого цілком усвідомлюється ним. Він аж ніяк не ствер-

джує, ніби-то цінність створюється тільки працею; але, 

вивчаючи закони розподілу цінності, він вважає зручним 

звести цінність до якої-небудь простої засади і такою він 

визнає людську працю. У всякому випадку, Рікардо зо-

всім чужа думка, ніби-то цінність, реально, є не що інше, 

ніж праця, вкладена робітником у предмет праці» [148, 
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c. 58–59]. Роз’яснюючи цей аналітичний аспект застосу-

вання Рікардо трудової теорії, вчений пояснює: розподіл 

суспільного продукту здійснюється через цінність: кож-

ному класу дістається певна частка цінності продукту у 

вигляді заробітної плати, прибутку або ренти. Для прос-

тоти дослідження можна прийняти, абстрагуючись від 

другорядних факторів цінності, що цінність пропорційна 

праці, витраченій на виробництво продукту. До аналогіч-

ного методу, пише вчений, звертається механіка, вивча-

ючи рух тіла у безповітряному просторі, абстрагуючись 

від опору повітря у повітряному середовищі. Тоді вчення 

про розподіл зводиться до вивчення пропорцій, в яких 

розподіляється між класами, що беруть участь у вироб-

ництві, створена трудова цінність. Вивченням цих про-

порцій і займається Рікардо. 

Так, припустивши, що цінність продукту пропорцій-

на витраченій на його виробництво праці, тобто, що «ка-

піталісти нічого не можуть додати до цієї цінності», Рі-

кардо приходить до висновку про прибуток і заробітну 

плату як частки, на які розпадається цінність, створена 

робітником. Щодо пропорцій, в яких розподіляється сус-

пільний продукт, частка прибутку в ньому повинна бути 

тим меншою, чим вища частка робітників. Тобто між 

прибутком і заробітною платою існує зворотна пропор-

ційність. Заробітна ж плата є не що інше, як ціна робочої 

сили, яка може підніматись й падати під впливом коли-

вань попиту і пропозиції, але тяжіє до «природної ціни 

праці», близької до необхідного прожиткового рівня, різ-

ного, втім, для різних країн.  

Фактором, що не дозволяє надовго відхилятися рин-

ковій ціні праці від «природної» у моделі Д. Рікардо, 

виступає «закон народонаселення» Мальтуса. Природна 
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ціна праці в грошовому вираженні залежить від ціни 

предметів споживання: чим остання вище, тим вищою 

повинна бути й грошова заробітна плата. Виражена ж у 

предметах споживання природна плата мало змінюється 

в часі для кожної країни. Рікардо, відзначає М. Туган-

Барановський, не висловлювався цілком певно щодо 

можливості її змін в міру прогресу суспільства. «Але де-

які окремі зауваження його звучать так, ніби-то він зо-

всім не вірив у можливість такого підвищення, інакше 

кажучи, покращанню економічного становища робітни-

чого класу» [148, с. 60].  

Та у цій абстрактно-статичній конструкції Рікардо, 

що претендувала на модель прогнозу суспільно-

економічного розвитку з відповідним нормативним аспек-

том, про який вже йшлося, М. Туган-Барановський звер-

нув увагу на перспективний у науковому відношенні її 

момент – теорію ренти. Вчений відзначив, що Рікардо 

мав попередників у побудові теорії ренти, зокрема Маль-

туса. Але тільки у Рікардо вона зв’язана в струнку систе-

му, подібно до вчення про народонаселення у Мальтуса. 

Саме тому теорія ренти залишиться в історії науки 

зв’язаною з ім’ям Рікардо, а теорія народонаселення – з 

ім’ям Мальтуса. 

Які ж елементи цього вчення виділяє М. Туган-

Барановський? Передусім, визначення ренти як виду до-

ходу. За Рікардо, пише він, рента – ще один вид доходу, 

«плата за користування землею», який, втім, має особли-

вий характер. Рента подібна до прибутку як форма не-

трудового доходу і в той же час відмінна від нього: рента 

не зв’язана з цінністю, створеною працею робітників, во-

на цілком незалежна як від прибутку, так і від заробітної 

плати, і підпорядковується своїм особливим законам. 
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«Основою ренти, – підкреслює М. Туган-Барановський 

головну ідею Рікардо, – є природна й неминуча нерів-

ність різних джерел продуктивної сили природи» [148, 

с. 61]. Вона виникає, по-перше, через відмінність земель-

них ділянок за ступенем родючості і, по-друге, навіть 

якщо ділянки мають однакову родючість, – через змен-

шення продуктивності послідовних витрат землеробсь-

кого капіталу в силу «закону» спадної родючості ґрунту. 

Подібно до того, як неоднакова якість ділянок при-

водить, при рівних витратах праці, до виробництва неод-

накової кількості хліба, так і послідовні витрати капіталу 

призведуть до аналогічного явища, відіграючи ту ж роль, 

що й ділянки різної якості. При збільшенні витрат капі-

талу (тобто переході до більш інтенсивного господарства 

через зростання попиту на хліб та його ціни, що робить 

такі витрати вигідними) більш значні витрати починають 

давати надлишковий дохід, утворюючи ренту землевлас-

ника точно так само, як це має місце при переході (в силу 

тих же причин) до обробки ділянок гіршої якості. «Висо-

ка земельна рента є не причина, а наслідок високих хліб-

них цін», – підкреслює М. Туган-Барановський висновок 

Рікардо і наводить знамениту тезу: «хліб дорогий не то-

му, що сплачується рента, але рента сплачується через те, 

що хліб дорогий» [148, с. 62]. 

Тобто М. Туган-Барановський акцентує увагу на ви-

сновку Рікардо про те, що ціна хліба буде регулюватися 

вартістю його виробництва на найгіршій (граничній) з 

оброблюваних ділянок. Збір з неї не може дати ніякої рен-

ти, а тільки відтворює із звичайним прибутком витраче-

ний капітал, так само як і у випадку, якщо на даній ділянці 

застосована гранична кількість праці і капіталу (Рікардо 

розглядав їх як один фактор). Пізніші дослідники наго-
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лошували, що саме введення Рікардо поняття граничного 

рівня інтенсивності стало початком усієї наступної мар-

жиналістської думки. Втім, то це писали і сучасники 

М. Тугана-Барановського, зокрема Л. Юровський [190, 

с. 106–107] і ін. 

Як вже відзначалося, теорія диференціальної ренти 

Рікардо, узагальнена пізніше неокласиками в теорії гра-

ничної продуктивності, була застосована для досліджен-

ня також заробітної плати і прибутку, що поклало поча-

ток теорії розподілу на основі граничної продуктивності. 

Проте М. Туган-Барановський проти такого підходу за-

перечував, відмовляючи «закону спадної прибутковості» 

в універсальному значенні: «все це прагнення шукати 

природні закони прибутку та заробітної плати за анало-

гією з природним законом земельної ренти, – писав він, – 

у вищій мірі ненаукове і вказує тільки на нерозуміння 

відмінностей земельної ренти від прибутку та заробітної 

плати» [145, с. 618]. Докладно свій погляд на ці категорії 

він виклав у власній соціальній теорії розподілу. 

М. Туган-Барановський слушно привертав увагу до 

того факту, що з теорії ренти Рікардо випливало уявлен-

ня про ренту як нетрудовий дохід класу землевласників, 

які утримують його, не беручи ніякої участі ні у створен-

ні «дарованої сили природи», ні у керівництві підприємс-

твом, що повністю лежить на орендареві. «Вони жнуть, 

де не сіяли, і їм дістаються наслідки зусиль всіх інших 

груп населення». Тобто формувалося уявлення, що «зем-

левласник нікому не потрібен, і єдиною юридичною під-

ставою його участі у поділі суспільного продукту є право 

сили» [148, с. 63, 64]. Щоправда, відзначав вчений, Рі-

кардо не робив таких крайніх висновків із своєї теорії, не 

стверджував, що земельна власність є зло, а землевлас-
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ники – справжні вороги суспільства. Ці висновки з його 

теорії були зроблені пізніше багатьма дослідниками, се-

ред яких «досить згадати апостола націоналізації землі 

Генрі Джорджа» [148, с. 64]. 

Вчений справедливо відзначає вплив Рікардо на всі 

сфери економічної думки, в тому числі й соціалістичної, 

на те, що всі школи політичної економії «запозичили 

суттєві елементи своїх вчень з поглядів цього чудового 

мислителя». Навіть його вороги – представники історич-

ної школи – вимушені були проти їх волі триматися вка-

заного ним шляху. «Якщо видалити з ходячих підручни-

ків та курсів політичної економії історичної школи опи-

совий та історичний матеріал, що захаращує їх, то все 

найбільш суттєве в галузі теорії виявиться запозиченим у 

Рікардо. Всі теоретичні нововведення зведуться до скром-

них розмірів обмежень основних положень Рікардо» 

[148, с. 55]. 

В історії економічної думки своєрідним завершенням 

класичної школи по лінії школи «Мальтус-Рікардо» вва-

жається науковий доробок Дж.С. Мілля, життю і творчос-

ті якого була присвячена одна з перших праць М. Тугана-

Барановського [137]. Проте, як відзначалося, в цій праці 

він майже не торкався поглядів Мілля на суто теоретичні 

проблеми економіки. В інших працях українського вче-

ного ми зустрічаємо лише фрагментарні посилання або 

критичні зауваження щодо економічних уявлень Мілля, 

які, однак, свідчать не тільки про глибоку обізнаність з 

ними, але й значний їх вплив на М. Тугана-

Барановського. «Ні один економіст після Рікардо не ко-

ристувався в Англії таким загальним визнанням та пова-

гою, як Джон Стюарт Мілль, – писав вчений. – Його 

«Принципи політичної економії» залишаються і по тепе-
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рішній час – через багато десятиліть після їх написання – 

класичним, і, можливо, таким, що найбільш читається, 

керівництвом економічної науки». Вчений називав Мілля 

впливовим та найавторитетнішим представником буржу-

азної політичної економії [137, с. 176–177]. 

Нагадаємо, що «Принципи політичної економії» 

Мілля (1848 рік) містили у собі не тільки виклад догматів 

класиків, передусім Д. Рікардо, але й «підривні» для 

«школи Мальтуса-Рікардо» елементи та уявлення. Голов-

не це стосується ідей мирного реформування капіталіс-

тичної системи господарства в напряму досягнення у сус-

пільстві соціального консенсусу, ролі в цьому процесі 

держави, профспілок, кооперації тощо. Ці ідеї, що відпо-

відали тим етичним засадам, на яких будував свої еконо-

мічні уявлення і М. Туган-Барановський, отримали все-

бічний розвиток у його працях. Крім цього відступу від 

принципу «laisser faire», при викладі теорії цінності Рікар-

до Мiлль тримався її більш формально, ніж по суті. Він 

прагнув поєднати її з поглядами Т. Мальтуса, Ж.Б. Сея, 

Н. Сенiора на фактори виробництва, природу доходів, 

роль попиту у формуванні ціни товару тощо. Сучасні 

дослідники вважають, що саме Мiлль поклав початок 

формального аналізу ціноутворення, розглядаючи цін-

ність як явище виключно обміну. Тим самим він, по су-

ті, знімав основну проблему класичної школи – пошуки 

субстанції або кінцевої основи цін. 

Одним з головних заперечень теорії Рікардо, на яке 

звернув особливу увагу М. Туган-Барановський, вважа-

ється відмова Мілля від теорії робітничого фонду. На 

ґрунті цієї теорії, що висувала на передній план попит і 

пропозицію як фактори, що визначають ціну «своєрідно-

го товару робочої сили», стояла вся школа Д. Рікардо, в 
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тому числі i найвпливовіший її представник – 

Дж.С. Мiлль. За цією теорією, пояснює вчений, пропози-

ція робочої сили визначається кількістю робочих рук на 

робочому ринку, а попит на неї, – капіталом, який витра-

чається на купівлю робочої сили. Звідси середня заробіт-

на плата в країні дорівнює частці від ділення всього на-

ціонального капіталу, що призначається на купівлю ро-

бочої сили, на кількість робітників у країні [145, с. 541]. 

Нагадаємо, що «робітничий фонд» країни, за моделлю 

класиків, був суворо фіксованою величиною (аналогією з 

фермою, де господар запасає хліб у кількості, необхідній 

для прогодування найманих робітників до наступного 

врожаю, тобто на один рік; основні фонди повністю зно-

шуються, технологія залишається незмінною i т. д.). Са-

ме через це, вважав вчений, ця теорія служила «духов-

ною зброєю» англійської буржуазії у її боротьбі з робіт-

ничими союзами на підставі того, що робітничі союзи 

безсилі збільшити національний капітал або зменшити 

пропозицію робочих рук в країні. 

Наводячи аргументи Дж.С. Мiлля на користь його 

відмови від цієї теорії, – відсутність у реальному світі та-

кого фонду, можливість змінювати фонд заробітної пла-

ти за рахунок коштів, призначених на утримання самого 

капіталіста, висновок, що «ціна праці, замість того, щоб 

визначатися розподілом доходу між підприємцем та ро-

бітником, визначає цей розподіл...», а також обґрунту-

вання здатності профспілок впливати на середній рівень 

заробітної плати, – М. Туган-Барановський відзначав їх 

недостатність. Ці аргументи вважав він, залишали про-

блему в межах рiкардiанських уявлень про зворотну взає-

мозалежність заробітної плати та прибутку, ставили збі-

льшення заробітної плати на рахунок прибутку, тобто у 
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дуже вузькі межі. Сам вчений, як буде показано нижче, 

обґрунтовував тезу про можливість паралельного руху 

заробітної плати та прибутку в бік їх підвищення або 

зниження (в різних фазах капіталістичного циклу). Голов-

ну причину помилкових уявлень «школи Рікардо» та 

Мiлля він вбачав у їх вченні про капітал, з якого випли-

вало, що розмір національного виробництва визначається 

розміром капіталу у розпорядженні нації. «Насправді ж, 

– вважав вчений, – фази капіталістичного циклу цілком 

доводять, що національне виробництво може розширю-

ватися й скорочуватися незалежно від зміни розмірів на-

ціонального капіталу» [145, с. 542, 543]. 

Аргументація М. Тугана-Барановського та розвиток 

ним цієї ідеї буде докладніше розглянута при висвітленні 

його теорії економічних циклів. Зауважимо, однак, що, 

називаючи теорію робітничого фонду «беззмістовною», 

вчений відмітив її визначну роль в історії науки, наголо-

сив на дискредитації її у суспільній думці Англії i, особ-

ливо, в Німеччині саме у зв’язку з відмовою від неї 1869 

року Мiлля, а також той факт, що «вона знову воскресла, 

i саме в працях економістів з великим теоретичним інте-

ресом та самостійністю думки Бьом-Баверка та Тауссiга» 

[145, с. 572]. Дійсно, відігравши велику роль у станов-

ленні абстрактно-статичного аналізу класичної школи, 

ідея робітничого фонду містила у собі зародок розуміння 

значення фактору часу у пояснені капіталу, розвинуте 

Є. Бьом-Баверком. Або, як пише М. Блауг: «Це була по-

гана теорія заробітної плати, але вона містила всі елемен-

ти доброї теорії капіталу» [14, с. 172]. 

У доробку Дж.С. Мiлля М. Туган-Барановський звер-

нув увагу на недвозначним чином виявлене Міллем спів-

чуття до ідеї радикальної реформи приватної власності 
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на землю як не створену ніким з людей докорінну спад-

щину людського роду. Вчений підкреслює думку Мілля 

про те, що привласнення землі приватною особою є ви-

ключно питання загальної користі, і коли приватна влас-

ність невигідна для суспільства – вона несправедлива. 

«На думку Мілля, – писав М. Туган-Барановський, – 

держава має право зовсім вільно розпоряджатися земель-

ною власністю (за умови повної винагороди землевлас-

ників) відповідно до суспільних потреб». Вчений наго-

лошує на тому, що Мілль вважав єдиним справедливим 

обґрунтуванням права власності трудовий принцип. З 

цього випливало, що у випадку земельної власності її 

етичне обґрунтування відпадає, залишаються тільки мір-

кування доцільності. Остання досягається лише за умови 

безпосередньої участі землевласників тим чи іншим спо-

собом у створенні національного доходу. Оскільки ж ве-

ликі землевласники займаються тільки вилученням орен-

дної плати з орендарів їхніх маєтків, вони перетворю-

ються на «найбільший тягар для землі», і це кладе край 

можливості захищати поземельну власність [148, с. 177]. 

Засноване Міллем 1870 року товариство, метою 

якого була земельна реформа, зауважує М. Туган-

Барановський, визнало правомірність принципу відшко-

дування землевласникам за відчуження землі і необхід-

ність збереження за всім населенням вигоди природного 

приросту земельної ренти, не пов’язаного з діяльністю 

самих землевласників. Для цього пропонувався держав-

ний податок на землю, який би зростав в міру природно-

го приросту дохідності землі. Тобто, пропонувалося об-

кладати податком майбутній приріст не заробленої ренти 

– прирощення доходу від підвищення ціни землі, звіль-

нивши від податку поточний рентний дохід. Ці погляди 
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Мілля мали вплив не тільки на весь наступний рух за зе-

мельну реформу та його видатних представників, – Гер-

берта Спенсера, Альфреда Уоллеса, Генрі Джорджа та 

інших, діяльність та програми яких докладно досліджені 

М. Туганом-Барановським, але й на нього самого. 

Таким чином, М. Туган-Барановський цікавився саме 

тими аспектами в теоретичній спадщині Дж.С. Мілля, які 

знаменували вихід цього видатного вченого за межі рів-

новажної моделі класиків та умов, до яких вона була 

пристосована, хоч сам Мілль прагнув внести ці «поправ-

ки» в межах рівноваги попиту та пропозиції. Вплив ідей 

Мілля на М. Тугана-Барановського відчувається при пос-

тановці ним цілого ряду політико-економічних проблем 

– ціноутворення, розподілу, руху суспільного капіталу та 

економічних циклів, вивчення можливостей реформу-

вання економічної системи капіталізму тощо. 

Так, виділивши дві лінії у розвитку класичної школи 

після А. Сміта, – «оптимістичний» та «песимістичний» її 

напрями, – М. Туган-Барановський незаперечну перевагу 

і всю свою симпатію віддав «песимістам» – Т. Мальтусу 

та Д. Рікардо. Ці вчені, писав він, в умовах жорстокої 

економічної та соціальної боротьби, що розгорнулася в 

суспільстві після промислової революції, зайняли най-

більш природну позицію добросовісного представника 

науки, який не допускає можливості іншого ладу, крім 

нерегульованого товарного господарства, – позицію со-

ціального песимізму. Класична політична економія, вва-

жав вчений, швидко досягла свого завершення у працях 

Рікардо і за тим не зробила ні кроку вперед, не зважаючи 

на численних «економістів школи вільної торгівлі» [148, 

с. 129]. 
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До цих економістів М. Туган-Барановський відносив, 

передусім, «величезну більшість оптимістів школи Смі-

та» – Ж.Б. Сея та його послідовників. Більшість з них, 

вважав вчений, не здійснила зовсім нічого видатного в 

галузі економічної науки. Найтиповішим представником 

економічного лібералізму, що виродився, писав вчений, 

«є дотепний і навіть блискучий, але до краю поверховий 

і несерйозний французький письменник Бастіа, автор 

книги «Економічні гармонії» (1850)». Головне, на що 

звертав увагу М. Туган-Барановський, виносячи такий 

недвозначний присуд представникам «оптимістичного 

напряму», – це соціальний аспект їх теорій. Ці теорії, на 

його думку, намагалися довести, що існуючий господар-

ський лад – «стихійне, нерегульоване капіталістичне гос-

подарство – призводить не до класових суперечностей та 

соціальної боротьби, а до загальної економічної та соці-

альної гармонії» [148, с. 129]. 

З цього боку, зважаючи на реалії суспільного життя 

середини ХІХ століття, критика українського вченого 

була цілком обґрунтована. Проте, справедливості ради, 

зауважимо, що коло інтересів більшості економістів, які 

продовжували лінію Сміт – Сей, було в галузі позитивної 

економічної науки, «чистої» теорії, в яку вони зробили 

вагомий внесок [див.: 39]. Концептуальні положення 

Ж.Б. Сея та економістів його школи практично запанува-

ли не тільки в економічній науці у Франції, але й поши-

рилися в Америці та Європі, і, зокрема, як відзначає 

А. Анікін, «визначали обличчя офіційної науки в Росії 

30–50-х років» [2, с. 282]. 

«Офіційна економічна наука, що викладалася з висо-

ти університетської кафедри, – писав з цього приводу 

М. Туган-Барановський, довгий час була в руках вчених 
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цього напряму, що перетворили науку в арсенал доказів і 

міркувань на користь пануючого економічного порядку і 

на захист інтересів пануючих економічних класів» [148, 

с. 130]. Проте гостре, болісне відчуття соціальної не-

справедливості, притаманне вченому, що виливалося в 

подібні узагальнюючі оцінки, не завадило йому в ряді 

випадків дати глибокі об’єктивні оцінки внеску цілого 

ряду економістів цього «оптимістичного» напряму в еко-

номічну теорію. 

Вище вже відзначався вплив ідей Ж.Б. Сея та його 

послідовників, зокрема Ф. Бастіа, Г.Ч. Кері, Н. Сеніора та 

інших на економічну думку в Україні. Праці цих вчених, 

доповнені вагомим внеском в економічну теорію перших 

провозвісників маржиналізму – А. Курно та І. Тюнена – 

прокладали нелегкий шлях до нової, неокласичної ситуа-

ції у політичній економії. Ця лінія розвитку економічної 

науки досліджена М. Туганом-Барановським вже в пер-

шій його праці, присвяченій Австрійській школі, і буде 

докладно розглянута далі. 
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4. Вклад М. Туган-Барановського  

в мікро- та макроекономіку 
 

«…доки в суспільстві не 
придушується інакомислен-
ня, завжди знайдеться хто-
небудь, хто усумниться в 
ідеях, що володіють умами 
його сучасників, і стане 
пропагувати нові ідеї, вино-
сячи їх на суд інших»                                                                                                                                

 Ф.А. фон Хайєк 

 

 
 

 

4.1. Визначний крок до неокласичної парадигми: 

інтерпретація ідей Австрійської школи 

 
Австрійська школа. – Витрати чи корисність? «Па-

радокс Сміта». – Поняття граничної корисності. – Ви-

значення витрат корисністю. – Монізм теорії граничної 

корисності. – Ідея першого неокласичного синтезу. 

 

Ми вже звертали увагу на те, що творчість М. Туга-

на-Барановського значною мірою сприяла прискоренню 

процесу подолання «відриву» російської та української 

полiтекономiчної думки від новітніх досягнень економіч-

ної теорії на Заході як в руслі маржинальної, так i соціа-

льної шкіл. Доречно ще раз нагадати, що велику роль у 

цьому відіграв, передусім, той глибокий порівняльний 
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аналіз різних полiтекономiчних шкіл і соціалістичних 

вчень, який блискуче виконав М. Туган-Барановський.  

Враховуючи характер i рівень розвитку в останній 

третині ХІХ століття економічної теорії в Україні i в Ро-

сійській імперії в цілому, особливого значення набував 

запропонований М. Туганом-Барановським аналіз мар-

жинального напряму економіки, який завдяки Фрідріху 

фон Вiзеру та Євгену (Ойгену) фон Бьом-Баверку (учням 

Карла Менгера, засновника цього напряму в Австрії), 

став відомим як Австрійська школа. Цю школу М. Туган-

Барановський розглядав як наступницю класичної шко-

ли з точки зору захисту «нерегульованого товарно-

господарського ладу та використання абстрактно-

дедуктивного методу дослідження; i одночасно, як реак-

цію на «теоретичну безплідність» Німецької історичної 

школи, опозицію їй. Та при цьому, на відміну від бага-

тьох критиків маржиналiстiв, особливо з табору 

iнституцiоналiстiв та марксистів, які ганили Австрійську 

школу за «відірваність» від реалій господарського життя 

i, передусім, соціальних проблем, вчений відзначав, що її 

представники «теж прибічники соціальних реформ», i 

підкреслював, що оригінальність цієї школи – «цілком у 

царині економічної теорії» [147, с. 170].  

М. Туган-Барановський вже наприкінці ХІХ століття 

ясно зрозумів неперехідне значення Австрійської школи 

для подальшого розвитку економічної теорії. Нагадаємо, 

що ця школа дійсно відіграла революційну роль у зміні 

виробничо-розподільчої полiтекономiчної парадигми, 

сформованої старою класичною школою, поставила в 

центр уваги економічної науки проблему ефективності, 

співставлення результатів i витрат. Тим самим за-

початкувала нову класичну (неокласичну) ситуацію у 
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політичній економії i через розвиток наступним поколін-

ням економістів неокласичного аналізу та синтезу відкри-

ла шлях до здобутків сучасної економічної науки. Саме 

М. Туган-Барановський першим в Росії і Україні звернув 

серйозну увагу на цю школу i ввів її основні засади до 

наукового обігу.  

Дослідженню вихідних засад та основних здобутків 

засновників маржинальної школи у політичній економії 

М. Туган-Барановський присвятив свою першу серйозну 

наукову працю «Учение о предельной полезности хозяй-

ственных благ как причине их ценности», опубліковану 

1890 року. Тобто тоді, коли маржинальна революція в 

економічній науці на Заході тільки починала розгортати-

ся i нова школа крок за кроком завойовувала визнання. 

Пізніше вчений дав цій школі яскраву узагальнюючу 

характеристику у своїх «Очерках из новейшей истории 

политической экономии и социализма» та в «Основах 

политической экономии». На ці роботи ми й будемо по-

силатися.  

Зауважимо, що, за свідченням самого М. Тугана-

Барановського, розвиток теорії граничної корисності він 

проаналізував від її витоків у працях Г. Госсена «Ent-

wicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs» («Розви-

ток законів людської взаємодії», 1854), У.С. Джевонса 

«The Theory of Political Economy» («Теорія політичної 

економії», 1871), К. Менгера «Grundsatze der Volkswirt-

schaftslehre» («Принципи політичної економії», 1871) та 

Л. Вальраса «Elements deconomie politigue pure» («Еле-

менти чистої політичної економії», 1874) і до більш піз-

ніх праць учнів і послідовників К. Менгера – Ф. фон 

Вiзера, зокрема його найбiльш відомої «Der natürliche 

Werth» («Природна цінність», 1889) та Є. фон Бьом-Ба-
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верка. Щодо останнього, М. Туган-Барановський пере-

важно посилається на статтю Бьом-Баверка «Grundzüge 

der Theorie des wirtschaftlichen Güterwertes...» («Основи 

теорії цінності господарських благ», 1886). В ній вчений 

справедливо вбачав «найбiльш послідовний та логічний 

розвиток теорії граничної корисності, доповнений вста-

новленням Бьом-Баверком законів «об’єктивної ціннос-

ті», тобто ринкової ціни товарів. Крім того, вчений поси-

лається також на працю Бьом-Баверка «Kapital und Kapi-

talzins». ІІ Baud – «Positive Theorie des Kapitals («Капітал 

та процент». Частина ІІ. Позитивна теорія капіталу», 

1889). В ній, відзначає Туган-Барановський, Бьом-Баверк 

робить певні доповнення до теорії цінності відповідно до 

головного свого завдання, – пояснення явищ проценту та 

прибутку на капітал.  

Як вже відзначалося, можливість досягнення Авст-

рійською школою надзвичайно важливих теоретичних 

висновків М. Туган-Барановський пов’язував, переду-

сім, із застосуванням її засновниками абстрактно-

дедуктивного методу дослідження, абстрагуванням від 

ускладнюючих обставин, коли «економіст виходить з 

припущення, що людина керується одним мотивом егоїз-

му або, що те ж саме, господарським розрахунком. Всі 

інші мотиви ігноруються» [147, с. 171]. Вчений чітко ви-

різнив важливу особливість цієї школи як такої, що пос-

тавила своїм завданням «встановлення загальних типів 

господарських явищ та відкриття, шляхом абстракції, 

точних економічних законів, які характеризують госпо-

дарський процес у його ідеальному вигляді...», тобто – 

розвиток теоретичної економії як абстрактної точної нау-

ки. «З індуктивного вивчення господарських явищ в їх 

конкретній складності, – робив обґрунтований висновок 
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вчений, – економічну теорію створити неможливо» [147, 

с. 170–171]. Дійсно, використання методу «робінзонад», 

дослідження поведінки ізольованого індивіду, введення 

цілого ряду припущень та обмежень, – завдана кількість 

благ та їх необмежена ділимість, повна обізнаність та ра-

ціональна поведінка споживача, поступовість всіх проце-

сів тощо, – і визначило абстрактно-статичний характер 

аналізу маржиналiстiв. Це дозволило їм зосередити увагу 

на проблемi, визначеній ними центральною в науці, –

раціональному споживаннi індивідом обмеженої кількос-

ті ресурсів, а також вивести поняття граничної (маржи-

нальної) корисності. 

Застосування маржиналiзму (від латинського margo 

(marginis), французького marge та англійського margin – 

«край», «межа», у математиці – «границя») як методу 

аналізу, заснованого на принципі максимізації (впоряд-

кований перебір ряду допустимих станів, які виража-

ються відповідними значеннями принагідного показника, 

що максимізується, i де оптимальний стан – той, який 

присвоює цьому показнику максимально можливе зна-

чення), для визначення принципів оптимальної поведінки 

в економіці (наближення до оптимальних станів і рішень 

з точки зору максимального задоволення потреб) знаме-

нувало собою те, що ми називаємо сьогодні маржи-

налiстською революцією.  

Революційне значення маржиналiзму в економічній 

науці переконливо доводив і М. Туган-Барановський. У 

своєму порівняльному висвітленні концептуальних засад 

Австрійської школи він показав, що взявши від класич-

ної школи принцип laissez faire (необмеженої конкурен-

ції) та абстрактно дедуктивний-метод дослідження, мар-

жиналiсти прийшли до зовсім інших, ніж класики, ви-



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 
 

 - 228 - 

сновків, дали нову, порівняно з класичною, теорію цін-

ності. З аналізом цієї нової теорії цінності пов’язаний i 

той значний внесок, який, як буде показано нижче, зробив 

сам М. Туган-Барановський у розвиток цієї проблеми. 

Слід також відзначити, що М. Туган-Барановський 

вже 1890 році наголосив на відмінності статичного та 

динамічного рівнів економічного аналізу, на методологіч-

них здобутках першого, започаткованого А. Смiтом та 

його послідовниками. «Якщо економічна наука, – писав 

він, – має в теперішній час закони, то всі ці закони відно-

сяться до області економічної статики, а не динаміки 

явищ. Теорія економічної статики була розроблена анг-

лійською економічною школою... Ця теоретична розроб-

ка за допомогою того ж абстрактного дедуктивного ме-

тоду, який застосовувала англійська класична школа, 

продовжується i в теперішній час», тобто Австрійською 

школою [166, с. 192–193]. 

Зауваження М. Тугана-Барановського щодо статич-

ного й динамічного рівнів економічного аналізу, зроблені 

ним 1890 року, мало піонерний i далекоглядний харак-

тер. Як відомо, засновники та послідовники класичної 

школи такого розрізнення ще не знали. Тільки у ХХ сто-

літті (з 30-х років) статичний рівень аналізу (при якому 

вихідною моделлю є рівність попиту та пропозиції, ціни 

та цінності; всі зовнішні умови і параметри економіки – 

рівень техніки та технології, характер споживчого попи-

ту, обмеження ресурсів, розподіл власності, інституціо-

нальна система тощо приймаються як задані), досить чіт-

ко розмежувався з динамічним, iсторико-еволюцiйним 

аналізом. Останній передбачає нерівновагу як необхідну 

властивість відтворювального процесу, викликану пос-

тійними змінами вищеназваних параметрів. I на сьогодні, 
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якщо рівноважний аналіз, що складає суть «економiкс», в 

частині мікроаналізу досяг високого ступеня досконалос-

ті, то динамічний аналіз, безпосередньо пов’язаний з роз-

витком макроекономічних досліджень, все ще знаходить-

ся в процесі становлення та нових пошуків, що цілком 

закономірно. 

Головна заслуга М. Тугана-Барановського полягала, 

по-перше, в тому, що він підтвердив висновок про доці-

льність використання в економічних дослідженнях теорії 

корисності, суть якої полягає у виведенні величини міно-

вої цінності (ціни) з інтенсивності потреб, i, по-друге, – 

розкрив для російських та українських економістів тi пер-

спективи, які відкривало введення в теорію корисності 

засад граничного (маржинального) аналізу. Внесення 

маржиналiстами таких нових елементів аналізу, як вели-

чина граничної корисності та фактор рідкісності, дозво-

лили, на думку вченого, подолати ряд суперечностей 

старої психологічної школи, передусім, у царині невда-

лих спроб встановити залежність цінності від корисності. 

Як вже відзначалося, такі спроби мали давню істо-

рію, беручи початок від Аристотеля з його вихідною іде-

єю зрівняння різних благ i різних видів праці в обмiнi та 

пошуків ним основи для зрівняння якісно відмінних ко-

рисностей та різних видів праці. Ці пошуки великого мис-

лителя, якого вважають батьком політичної економії, 

проблеми не розв’язали, але через два тисячоліття, в пе-

ріод формування політичної економії як науки, дали 

життя двом протилежним її напрямам – класичному з 

трудовою теорією цінності та психологічному з пояснен-

ням цінності корисністю, яка розглядалася як основний 

фактор господарської діяльності. 
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Ще 1776 року французький філософ Єтьєн Бонно 

Кондильяк писав: «Цінність не є чимось притаманним 

певній речі. Вона відбиває наше уявлення про її корис-

ність i про те, наскільки вона відповідає нашим потре-

бам. Цінність зростає або зменшується відповідно до то-

го, як розширюються або знижуються наші потреби» 

[209, с. 57]. I, як відомо, того ж 1776 року побачила світ i 

полонила економістів книга «Дослідження про природу i 

причини багатства народів» великого шотландця Адама 

Смiта – творця системи класичної політичної економії, 

яка разом з гострими соціальними та політичними про-

блемами надовго поставила в центр уваги економічної 

науки проблеми виробництва i розподілу. 

Чому ж майже століття в економіці панувала класич-

на трудова теорія цінності (а в марксистському її варiантi 

зберігається у нас i досі), яка замість проблеми ефектив-

ності фокусувала увагу економістів на проблемi витрат, 

зводячи цінність до витрат чи то праці, чи «трьох факто-

рів виробництва» (праці, землі та капіталу)? Щоправда, 

засновники i представники психологічного напряму (се-

ред них М. Туган-Барановський називає Ж.Б. Сея, Г. фон 

Шторха, певною мірою Б. Гiльдебранда та К. Кнiса, але 

не згадує вчених Київської реально-психологічної шко-

ли) намагалися вивести цінність економічних благ з їх 

корисності, пропонуючи різні варіанти теорії корисності 

або, що те ж саме, теорії попиту та пропозиції, не отри-

мав розвитку практично до останньої третини ХІХ сто-

ліття, незважаючи на очевидну економічну доцільність 

такого підходу з точки зору співставлення витрат з їх ко-

рисним ефектом. 

Тільки «після двох століть піклування про збільшен-

ня ресурсів та зростання потреб», за влучним висловом 
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М. Блауга, у 1870 році (з початком утвердження маржи-

нальної школи в економіці) економічна наука почала в 

основному досліджувати принципи, які управляють ефек-

тивним розподілом ресурсів за умови, що і ресурси і пот-

реби задані наперед, тобто в межах статичного аналізу 

[14, с. 4]. 

Як було показано вище, вже А. Смiт з його геніаль-

ною визначальною ідеєю «невидимої руки» обміну, ав-

томатизму ринку, що керує усім господарським життям i 

в умовах вільної конкуренції (тобто при свободi пересу-

вання товарів і грошей, капіталу та праці) забезпечує ра-

ціональне використання ресурсів суспільства, тим самим, 

в певному розумінні, і максимальне задоволення потреб, 

– близько підійшов до теорії оптимального розподілу на-

явних ресурсів в умовах довершеної конкуренції. Проте 

до її розробки залишався ще довгий історичний шлях, що 

пролiг через маржиналiстську революцію в економічній 

науці. 

Щодо А. Смiта, як i ряду економістів до нього i після 

нього, у своїх спробах пояснити цінність корисністю, 

тобто встановити її залежність від корисного ефекту, во-

ни наштовхувалися на явище, відоме в науці як «пара-

докс Смiта». Економісти не могли пояснити, чому блага, 

які мають найвищий корисний ефект – вода, повітря, хліб 

тощо, ціняться, як правило, досить низько або й зовсім не 

мають цінності, у той час як блага, які з точки зору при-

родних потреб людини мають корисність не зовсім оче-

видну – діаманти i т. п., – оцінюються дуже високо. 

Роз’яснюючи ситуацію на прикладі ряду спроб пояснити 

цей парадокс, М. Туган-Барановський підкреслив тi мо-

менти, які заважали такому поясненню з боку теоретиків 
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корисності i які були подолані пізніше Австрійською 

школою. 

Здається, пояснював Туган-Барановський, що оскіль-

ки хліб і залізо корисніші від золота та діамантів, але ці-

няться незрівнянно нижче від них, цінність не тільки не 

пропорційна корисності господарських предметів, а, ско-

ріше, змінюється у зворотному відношенні до останньої. 

До такого висновку, зокрема, прийшов П.Ж. Прудон, 

якого вчений називає «чудовим економістом». Проте 

Прудон помилявся стверджуючи, що збільшення пропо-

зиції продукту (наприклад, добрий врожай хліба), а зна-

чить, i збільшення корисності його призводить не до під-

вищення, а до зниження цінності продукту, Прудон змі-

шував два зовсім різні поняття. Посилаючись на збіль-

шення корисності хліба при врожаї, він мав на увазі ко-

рисність усього запасу хліба, а говорячи про зниження 

цінності хліба – мав на увазі вже не весь його запас, а 

цінність одиниці продукту [166, с. 210–211; 145, с. 58]. 

На цю ваду у міркуваннях Прудона правильно вказав 

Гiльдебранд, проте, i його власна спроба визначити цін-

ність одиниці кожного продукту як частку від ділення за-

гальної корисності усього запасу предметів цього роду на 

кількість одиниць у запасі i вивести звідси пряму пропор-

ційну залежність цінності від корисності була теж невір-

ною. Туган-Барановський наочно довів на прикладі ко-

ливань пропозиції хліба та цін на нього, що навіть емпі-

ричні дані спростовують теорію Б. Гiльдебранда. Ціни на 

хліб коливаються значно більше, ніж його пропозиція. 

Що ж до предметів розкоші ціна на них коливається 

значно менше. Це доводить, що суворої пропорційності 

між збільшенням пропозиції та зменшенням цінності 

одиниці продукту не існує. 
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Саме через ці труднощі у поясненнi цінності з точки 

зору корисності, зробив висновок М. Туган-Барановський, 

«в науці утвердилася на довгий час так звана трудова 

теорія цінності у тому вигляді, як вона була розвинена 

Рікардо» [145, с. 58–59]. Дійсно, поставивши проблему 

залежності цінності від корисності, А. Смiт не зміг пояс-

нити «парадоксу Смiта» i дав декілька варіантів теорії 

цінності, апелюючи переважно до витрат. Цим же шля-

хом пішли Д. Рікардо, К. Маркс, Дж.С. Мiлль та інші. 

Однак наголошував М. Туган-Барановський пояс-

нення цінності з точки зору трудових витрат відзначаєть-

ся подвійністю, воно неможливе без застосованого 

Д. Рікардо поділу господарських предметів на такі, що 

вільно відтворюються (у цьому випадку їх цінність ви-

значається головним чином середньою працею, витраче-

ною на їх виробництво), та на предмети, які вільно не від-

творюються, наприклад, рідкісні статуї, картини тощо (їх 

цінність залежить від їх відносної рідкості, тобто визна-

чається зовсім іншою, ніж трудова, засадою, а саме – від-

ношенням між попитом на них та пропозицією. 

Такою ж подвійністю, вказує М. Туган-Барановський, 

відзначається i пояснення трудовою теорією товарних 

цін: середні ціни товарів регулюються працею, а ринкові 

ціни коливаються під впливом попиту i пропозиції. «Між 

тим, – констатує неправомірність такого вирішення пи-

тання вчений, щоправда за допомогою все того ж ін-

струментарію середніх величин класичної школи, – про-

цес оцінки відтворюваних й невідтворюваних предметів 

по суті один i той же; точно так само середні товарні ці-

ни складаються з ринкових цін, чому й не можна виходи-

ти при поясненнi цін того й іншого роду з різних прин-

ципів» [145, с. 59]. 
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Звертаючись у своїх, названих вище, працях до пи-

тання гострої взаємної критики прибічників теорії корис-

ності та трудової теорії цінності, ускладненої «соціаль-

ними симпатіями та політичними пристрастями», вчений 

писав, що i тi, й другі були праві у своїй критиці i неправі 

у своїй виключності. Якщо праця, дійсно, не може пояс-

нити ринкових коливань товарних цін, а також середніх 

цін багатьох товарів економічного обороту, наприклад, 

землі, то з іншого боку, з точки зору теорії корисності, 

неможливо зрозуміти, чому середні ціни товарів настіль-

ки відмінні, а багато корисних предметів зовсім не мають 

ціни. Тобто, одна й друга теорії, робить висновок вчений, 

були недостатніми для повного пояснення основного 

економічного явища – цінності. Тільки школа Карла Мен-

гера, на думку М. Тугана-Барановського, запропонувала 

підхід, який обіцяв назавжди покінчити з суперечками 

про цінність. 

Ця школа запропонувала повне й вичерпне пояснен-

ня всіх явищ процесу оцінки, виходячи з одного принци-

пу – корисності. Вихідним концептуальним її положен-

ням став висновок про те, що в теорії цінності мова по-

винна йти не про всю сукупність потенційної корисності 

будь-якого блага в цілому, а тільки про конкретну корис-

ність, яку приносить визначена кількість даного блага. 

Виникнення суб’єктивної цінності пов’язане з обмеженіс-

тю благ. «Якщо ж запас благ значно перевищує наші по-

треби в них, то ми їх не цінимо. Кількісне відношення, – 

підкреслює Туган-Барановський, – є вирішальним момен-

том у питанні про те, цінимо ми блага, чи ні» [166, 

с. 195]. У цьому i є розгадка знаменитого «парадокса 

Сміта», який ґрунтувався на неточному використанні по-

нять цінності та корисності. 
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Суворе розрізнення понять цінності та корисності на 

основі точного визначення поняття корисності господар-

ського предмету Туган-Барановський вважав основним 

здобутком маржиналiстiв. Він глибоко розкрив методо-

логічне значення розрізнення понять абстрактної та ко-

рисності. Абстрактна корисність, пояснює вчений, це – 

можлива загальна корисність товарів даного роду, що 

задовольняє, за термінологією Бьом-Баверка, «родові по-

треби» i не залежить від величини їх запасу, тобто є рів-

ною для речей цього роду. Конкретна корисність – це 

дійсна корисність даного конкретного предмету, яка для 

кожної одиниці даного предмету зменшується в міру збі-

льшення предметів цього виду, а при даному запасі таких 

предметів для кожної наступної одиниці запасу буде ниж-

чою від попередньої в міру насичення потреби (перший 

закон Госсена). 

Вчений підкреслив ту вирішальну роль у розв’язанні 

проблеми цінності, яку відіграло введення в економіку 

поняття «гранична корисність» Ф. фон Вiзером та У.С. 

Джевонсом (у останнього – «кінцева ступінь кориснос-

ті». – Л.Г.). Це поняття означає найменшу корисність 

одиниці даного запасу господарських предметів або дій-

сну користь останнього члена ряду, що знижується i по-

винна бути тим меншою, чим більший запас. Визначення 

цінності блага величиною його граничної корисності, 

тобто найменш важливою потребою з числа всіх, що за-

довольняються за допомогою запасу предметів цього ро-

ду в нашому розпорядженні, розв’язувало, на думку вче-

ного, «питання про причини відмінностей у цінності 

благ: вони лежать у відмінності граничної корисності 

останніх» [166, с. 199]. Сама ж гранична корисність за-

лежить від відношення між потребою та кількістю необ-
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хідних для її задоволення благ, звідси: «ступінь корис-

ності та рідкість благ, ось що обумовлює їх цінності». 

Слідом за К. Менгером та Є. фон Бьом-Баверком вчений 

зупиняється на характеристиці тих ускладнень, які вно-

сять у визначення суб’єктивної цінності мінові відноси-

ни, а саме – вплив ринкових цін і цінності грошей для то-

го чи іншого індивіда тощо. 

При виясненні сутності категорії граничної корис-

ності, М. Туган-Барановський звернув увагу на важли-

вість аналізу Австрійською школою можливості заміни 

одного блага, наприклад, у випадку втрати його, іншим 

для задоволення певної потреби. Такий аналіз свідчить, 

що «цінність втраченої нами речі буде дорівнювати гра-

ничнiй корисності речі зовсім іншого роду, яку ми про-

дали, щоб відшкодувати свою втрату», тобто: «предмети 

оцінюються за граничною корисністю, якщо не за своєю 

власною, то за граничною корисністю благ, що їх замі-

нюють» [166, с. 200]. Саме такий підхід Ш. Жiд та 

Ш. Рiст називають «найкращим засобом скласти собі яс-

не уявлення про граничну корисність», яку Є. Бьом-

Баверк визначає як «користування найменш значною з 

одиниць, якою можна замінити те, що ми втратили» [55, 

с. 529]. Врешті-решт, писали французькі вчені, ми при-

ходимо до формулювання такого ж загального закону, як 

i будь-який закон фізичного порядку, а саме: «цінність 

всякого багатства визначається ступенем найменшої ко-

рисності, яку можна мати з його застосування, ступенем 

найменшого задоволення, яке можна з нього здобути» 

[166, с. 404]. 

Закону заміни (благ одне на одне, або ж потреб), за 

яким замінюване (при реальній або потенційній можли-

вості заміни) не може коштувати більше за те, на що во-
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но замінюється, – психологічна школа, пишуть тi ж дос-

лідники, «обґрунтовано приписує вельми велике значен-

ня». З цього закону випливає i інший – закон єдності ціни 

для однорідних предметів (У.С. Джевонс називає його 

законом байдужості). За цим законом два блага, що від-

повідають бажанням зовсім не однакової інтенсивності, 

не можуть проте мати різних цінностей, якщо можливий 

вибір без різниці для індивіда того або іншого з цих благ. 

Зауважимо, що обмін, за Джевонсом, можливий тіль-

ки за умови рівності граничних корисностей товарів, що 

обманюються. Виходячи з цього, він сформулював закон 

спадної граничної корисності та «рівня обміну» (в сучас-

ній економіці – умова споживчої рівноваги: пропорцій-

ність граничних корисностей відносно до цін). Проте 

спроба Джевонса поширити визначення цін, виведене 

ним для умов ізольованого двостороннього бартерного 

обміну («двосторонньої монополії», за визначенням 

К. Вiкселля), на умови конкурентного обміну не могла 

бути плідною, оскільки конкурентний обмін був пред-

ставлений ним як проста функція від розмірів первісної 

продукції. На цю ваду вже 1881 році вказав у своїй 

«Математичній психології» ірландський економіст-мате-

матик Френсiс Еджуорт (докладніше див.: [14, с. 288–

291; 39, с. 372–373]. 

Що ж до М. Тугана-Барановського, процес ринково-

го погодження індивідуальних оцінок при наявному фік-

сованому запасі певних благ у учасників обміну він роз-

криває на прикладі знаменитої моделі кінського ринку 

Є. фон Бьом-Баверка [11, с. 137]. Вчений показує, що 

умовою об’єктивізації суб’єктивних оцінок, перетворен-

ня чисто індивідуальної категорії граничної корисності 

на суспільну категорію є дія ринкового механізму. 
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Останній «виводить» суспільну граничну корисність бла-

га за принципом рівнодіючої оцінок різних iндивiдiв, яка 

складається стихійно під впливом прагнення кожного 

учасника обміну до максимального задоволення своїх 

потреб з найбільшою для себе вигодою; при чому для 

продавця діє ще правило: краще здійснити угоду з мен-

шою вигодою, ніж взагалі відмовитися від обміну. 

На прикладі, наведеному Бьом-Баверком, М. Туган-

Барановський показує, що тільки деякі контрагенти об-

міну (граничні пари) безпосередньо впливають на ринко-

ву ціну. Це пояснюється тим, «що ринкова ціна повинна 

дати можливість отримати вигоду від обміну всім, хто 

його здійснили. А оскільки граничні пари покупців та 

продавців отримають від обміну найменшу вигоду, то 

вони й встановлюють ціну» [166, с. 206–207]. Раз встано-

вившись, ця ціна починає в свою чергу впливати на нашу 

суб’єктивну оцінку благ. Та чи немає магічного кола у 

визнанні того, що ринкова ціна залежить від суб’єктивної 

оцінки товару покупцями й продавцями i, в той же час, 

сама суб’єктивна цінність складається під впливом рин-

кової ціни, – запитує вчений. І відповідає: ні, ця супереч-

ність є тільки уявною. «Ми бачимо тут взаємодію 

суб’єктивного та об’єктивного факторів, з яких кожен 

впливає у свій час, при чому основний i первинний харак-

тер має фактор суб’єктивний» [166, с. 207]. 

Важливо відзначити, що М. Туган-Барановський 

звернув увагу, зокрема, на той факт, що у Бьом-Баверка 

«число ... учасників обміну впливає на ціни, бо від нього 

залежить, які покупці i продавці складуть граничні пари» 

[166, с. 207], тобто тi пари, які й встановлюють, за Бьом-

Баверком, ринкову ціну (інші економісти, наприклад, 

Л. Вальрас, при поясненнi обміну такої гіпотетичної пари 
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не використовували). Аналіз моделі «кінського ринку», 

вважав Туган-Барановський, свідчить, що чим більше 

учасників обміну, які приносять на ринок власні 

суб’єктивні оцінки, тим, на відміну від ізольованого дво-

стороннього обміну, вужчі межі, в яких встановлюється 

єдина суспільна ринкова ціна блага. Тим самим, як заува-

жує С. Брагинський, цей приклад допомагає зрозуміти, 

чому більша кількість учасників обміну стихійно веде до 

більшої впевненості i соціальної справедливості у відно-

шенні його умов» [16, с. 63]. 

Гіпотезу про те, що чим більше учасників обміну, 

тим вужчі межі, в яких знаходиться ціна (товарів х1 та х2), 

за якою може відбутися обмін, – всі продавці i покупці 

знайдуть один одного i суб’єктивні цінності зійдуться до 

єдиної суспільної, ринкової ціни блага, – сформулював 

згаданий вище Ф.I. Еджуорд у своїй «Mathematical psy-

chics: an essay on the application of mathematics to the mor-

al sciences» (January 1, 1881). Доведена ця гіпотеза була 

вже в 70–80-i роки ХХ століття із застосуванням апарату 

математичної теорії ігор. 

Показавши вплив на формування ринкових цін різ-

них факторів у їх взаємообумовленості, як на боці попи-

ту, так i на боці пропозиції, вчений наводить висновок 

Є. фон Бьом-Баверка: «Мінова цінність точно так само, 

як i суб’єктивна, залежить від відношення між потребою 

i кількістю запропонованих для її задоволення благ, з ті-

єю різницею, що в першому випадку таке відношення 

впливає в окремому індивідуальному господарстві, а в 

іншому випадку у господарстві всього суспільства» [166, 

с. 208]. Але ж як погодити з цим положенням той факт, 

що ціна благ, кількість яких може бути збільшена дові-

льно, відповідає витратам виробництва, запитує вчений. 
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Це утруднення розв’язується Австрійською школою так 

само, як i у випадку дослідження суб’єктивної цінності: 

коли цінність продуктивних благ (те, що відоме як ви-

трати виробництва) визначається цінністю кінцевого 

продукту. 

Саме такий підхід до оцінки виробничих ресурсів, 

що докорінно відрізняється від підходу економістів ста-

рої класичної школи та їх наступників, закладав основи 

наукового розв’язання проблеми ефективності. «Не ви-

трати виробництва встановлюють ціну продукту, а цін-

ність продукту надає цінності витратам виробництва», – 

констатує позицію «австрійців» Туган-Барановський і 

уточнює: при цьому цінність продуктивних благ встано-

влюється за цінністю благ, що мають найменшу гранич-

ну корисність з усіх виробничих благ. «Витрати вироб-

ництва не кінцева, а проміжна, вторинна причина цінно-

сті». Аналогічно відповідність ціни благ витратам вироб-

ництва «встановлюється в цілому таким чином, що цін-

ність продуктивних благ визначається цінністю найбiльш 

дешевого, що продукується ними, продукту». Всі ж тi 

виробники, продукти яких ціняться вище (останнє 

М. Туган-Барановський пов’язує тільки з тим, що кіль-

кість виробленого продукту не задовольняє попит), 

«отримають премію порівняно із своїми менш щасливи-

ми товаришами». Така премія викличе приплив капіталів 

до більш вигідних галузей виробництва, викличе збіль-

шення пропозиції i, відповідно, зниження ціни на цю 

продукцію до рівня витрат виробництва. (Доцільно нага-

дати про Маршаллову категорію «нормальної ціни» та 

«квазiренти»). 

Таким чином, аналізуючи суб'єктивно-психологічну 

школу, М. Туган-Барановський звернув увагу саме на тi 
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її аспекти, які визначили її наукове значення та місце в 

історії науки. Визнання граничної корисності головним 

фактором, що визначає цінність, дало на думку М. Туга-

на-Барановського, «арiаднину нитку» для виходу з лабі-

ринту суперечностей при поясненнi цінності корисністю, 

дозволило школі Менгера дати «нову теорію цінності, 

яка має всі шанси стати загальноприйнятою в науці» 

[147, с. 176]. 

Звичайно, в межах сучасної функціональної еконо-

мічної теорії поняття та категорії початкового етапу роз-

витку неокласичного аналізу, – гранична корисність, аб-

стракція «робінзонад» тощо, – вже не використовуються. 

Але вони, дійсно, відіграли видатну роль у становленні 

неокласичного аналізу, який почався саме від концепції 

граничної корисності, що заклала підвалини наукового 

підходу до проблеми ефективності. З часом цей підхід 

через синтез з деякими модернізованими елементами 

класичної політичної економії (теорія граничної продук-

тивності) еволюцiонiзував до рівня сучасного аналізу рів-

новажних цін та оптимального розподілу ресурсів. Крім 

того, концепція граничної корисності відіграла виріша-

льну роль i у подоланні витратно-розподільчої концепції 

класичної школи та марксизму. 

Австрійська школа торувала шлях до вивчення i про-

гнозування таких важливих економічних проблем, як 

формування споживчого попиту, встановлення взає-

мозв’язку у ціноутворенні попиту i пропозиції, ціноутво-

рення факторів виробництва та виявлення участі кожного 

з них у прирості продукції тощо. Проте її представники 

не змогли подолати суперечливості їх теорій у поясненнi 

цінності та цін з позицій виключно суб’єктивних оцінок. 

Вони доводили цілком вірну думку, що в оцінці про-
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дукту не можна виходити з величини витрат суспільної 

праці, а потрібно виходити з суспільної корисності вироб-

леного продукту. Однак їх теорія не відповідала на запи-

тання, на яких принципах відбувається «вмiнення» цін-

ності створеного продукту окремим факторам виробниц-

тва, не надавала можливості для співставлення кориснос-

ті й витрат суспільно необхідної праці, тобто результатів 

i витрат. Без останнього ж, без врахування корисного 

ефекту неможливо виявити, які саме витрати праці та 

інших факторів виробництва дійсно є суспільно необхід-

ними. Цю ваду Австрійської школи відзначали на той час 

не тільки її противники, але й прихильники, зокрема 

А. Маршалл. 

Недостатність моністичного пояснення цінності й 

ціни відзначав i М. Туган-Барановський. Він наголошу-

вав, що школа К. Менгера «вперше дала вичерпне пояс-

нення механізму оцінки, вияснила психічні процеси, ре-

зультатом яких є ціна, тобто суб’єктивному моменту, що 

лежить в основі ціни, яким попередні теорії майже не 

займалися», і робив висновок, що ця школа одночасно 

«показала передаточні ремені, які зв’язують у суб'єкті 

об’єктивні фактори ціни з цінами» [147, с. 178]. Проте 

Менгер, писав він у своїй першій науковій праці 1890 

року, зовсім ігнорував питання про об’єктивні причини 

цінності, він приймав за дане, що кожен товар виробля-

ється у певних кількостях. Від чого ця кількість зале-

жить, над цим він не зупинявся. «Але теорія цінності, на-

голошував М. Туган-Барановський, – яка обмежується 

дослідженням одних суб'єктивних причин цінності, не 

може вважатися повною i закінченою теорією. Необхідно 

піти далі й дослідити об’єктивні причини цінності у 

всьому їх обсягу» [166, с. 218]. 
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М. Туган-Барановський висуває положення, що тео-

рія граничної корисності, якщо її правильно зрозуміти, 

складає несподіване підтвердження теорії трудової цін-

ності, i протистояння цих теорій ґрунтується на нерозу-

мінні того, що вони підходять до вивчення проблеми 

цінності з різних сторін: об'єктивних у Рікардо й 

К. Маркса та суб’єктивних у Менгера. Одна й друга тео-

рії, розвиває свою думку М. Туган-Барановський, вихо-

дить з принципу господарського розрахунку як визнача-

льного у всякій господарській діяльності. Досягнення ж 

максимальної користі при мінімуму витрат, у чому цей 

принцип i полягає, можливе тільки при відповідному роз-

поділі суспільством своїх витрат між різними сферами 

праці. Оскільки найважливішим елементом витрат вче-

ний слідом за Рікардо вважає витрати праці, він робить 

висновок, що у випадку досягнення максимального ефек-

ту оцінка блага за його господарською корисністю по-

винна відповідати оцінці того ж блага за його трудовою 

вартістю: «Теорія граничної корисності доводить, що 

обидва принципи оцінки знаходяться між собою в узго-

дженні, яка тим більша, чим у більшій мiрi розподіл на-

родної праці підпорядковується господарському принци-

пу» [166, с. 228]. 

Як бачимо, пропонуючи власну теорію цінності, 

М. Туган-Барановський вводить у науковий обіг нові по-

няття – «вартість» та «трудова вартість». Перша, на від-

міну від поняття «цінність» («суб’єктивна» – з точки зо-

ру окремої особи та «об’єктивна» – з точки зору суспіль-

ства або ціна), є господарська витрата, що здійснюється 

для здобування предмету i включає витрату засобів ви-

робництва та праці, друга – частина цієї витрати, а саме – 

витрати праці. 
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М. Туган-Барановський формулює закон («теорему 

цінності») згідно з яким граничні корисності господарсь-

ких благ, що вільно відтворюються, прямо пропорціона-

льні їх трудовим вартостям. При всій умовності цього 

закону, яку, до речі, визнавав i сам вчений (розглядаючи 

його як певний ідеал, тяжіння до якого є необхідною 

умовою реалізації принципу господарського розрахунку), 

сама ідея про необхідність дослідження категорії ціннос-

ті з точки зору як «об'єктивних», так i «суб’єктивних» 

факторів, була надзвичайно плідною, підносила його 

праці в цій галузі на рівень найновіших на той час здо-

бутків світової економічної думки. Це розрізнення 

«суб’єктивних» та «об’єктивних» факторів (точніше було 

б говорити про оцінку корисності та оцінку витрат як рів-

ноправних, незалежних сил, які об'єктивуються за допо-

могою ринку, перетворюючись у суспільні категорії), бу-

ло даниною вченого уявленням класичної школи та марк-

сизму з їх пошуками субстанції цінності. 

Та саме з ідеєю синтезу досягнень маржиналiзму з 

певними засадами класичної школи, вперше висунутою 

на Заході А. Маршаллом (його «Принципи економіки», 

1890) була пов’язана так звана маршаллiвська революція 

i утвердження неокласичного напряму в економічній те-

орії. Проте підходи до такого синтезу у А. Маршалла та 

М. Тугана-Барановського відрізнялися. 

Маршалл долає, з одного боку, обмеженість теорії 

цінності Рікардо, обумовлену жорстким превалюванням 

у ній трудової засади (витрат живої чи уречевленої праці) 

при визначенні мінової цінності i, з другого, – догму Ав-

стрійської школи про повну залежність цінності від 

суб’єктивної корисності, тобто про останню як єдину ос-

нову ціни. Приділяючи основну увагу при встановленні 
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ціни пропозиції (з боку продавців) виробничому фактору 

(витратам виробництва) та використовуючи граничну 

корисність лише при встановленні ціни попиту (з боку 

споживачів), він розглядає ринкову ціну як результат їх 

зіткнення, рівнодіючу функціональної взаємозалежності 

попиту i пропозиції. Тобто, по суті, знімає проблему цін-

ності як єдиної субстанції ціни i перенасить в центр ува-

ги можливості комбінування, замащення факторів вироб-

ництва, їх ефективної організації в умовах технічного 

прогресу на базі ринкового механізму. Цей підхід плiдно 

використовувався пізніше у працях Дж. Неймана, П. Са-

муельсона, Дж. Хiкса i iн. 

Що ж до М. Тугана-Барановського, він, як i А. Мар-

шалл, звертає увагу на тi моменти в теорії Рікардо, які 

свідчать, що у того трудові витрати найважливіший, але 

не єдиний об’єктивний фактор ціни (другий – корис-

ність), а також на тi опосередковуючі умови, які вводив 

Рікардо (рівність оплати праці однакової кваліфікації, 

обсягів капіталу та врахування часу їх інвестування, се-

редня норма прибутку) тощо. Та на відміну від Маршал-

ла, вчений абстрагується від цих моментів. Розглядаючи 

величину трудової вартості як первинну, об’єктивно да-

ну, незалежну «від нашої волі», він у своїй формулі («те-

орії цінності») залишає співвідношення: «гранична ко-

рисність – витрати праці» i замість аналізу функціональ-

них залежностей намагається безпосередньо спiввiднести 

ці невимірні й несумисні категорії. 

В результаті теорія граничної корисності служить у 

М. Тугана-Барановського скоріше своєрідним розвитком 

i завершенням теорії трудової цінності Рікардо, а та, у 

свою чергу – певним доповненням моністичного пояс-

нення цінності i ціни на базі суб'єктивних оцінок пред-
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ставниками Австрійської школи. Вчений не зміг піднести 

свій аналіз до рівня функціональної теорії, в якій повинні 

фігурувати не «абсолютні» категорії, а відносні, які до-

зволяють аналізувати економічні явища за принципом 

вияву взаємозалежності i взаємовизначення. 

Недоліки спроби формального вираження М. Туга-

ном-Барановським його надзвичайно плідної i перспек-

тивної ідеї взаємозалежності корисності й витрат у вирі-

шенні проблеми цінності й ціни долалися російськими i 

українськими економістами в руслі розвитку засад мате-

матичної школи. Так, наприклад, вже 1902 року відомий 

математик М. Столяров привів на засіданні Київського 

фізико-математичного товариства аналітичний доказ тео-

реми М. Тугана-Барановського i опублікував спеціальну 

працю, що вийшла 1902 року у Києві [129]. Завдяки засто-

суванню диференційного обчислення Столяров зумів пев-

ною мірою подолати обмеженість запропонованого у тео-

ремі чисто суб'єктивного розуміння корисності: у Столя-

рова граничні корисності господарських благ виступають 

як частинні похiднi функції суспільної корисності. Вва-

жається, що саме він вперше у світовій літературі вираз-

но сформулював цю функцію [35, с. 191]. 

Щодо самого М. Тугана-Барановського, він залишив-

ся при думці, що сформульоване ним відношення «може 

бути доведене цілком точно i у загальній формі без уся-

кої математики, одними логічними міркуваннями» [145, 

c. 86], що й було ним зроблено. Це зауваження щодо 

праці Столярова вчений зробив у своєму курсі «Основы 

политической экономии» (1909) у примітках до розді-

лу III – «Логические категории. Ценность и стоимость». 

Проте саме застосування методологічних підходів мате-

матичної школи та математичного апарату значною мі-



4. Вклад М. Туган-Барановського в мікро-  

та макроекономіку 

 

 - 247 - 

рою сприяло виявленню i подоланню обмеженості теоре-

тичних підходів в руслі моністичного пояснення ряду 

важливих економічних проблем як з позиції класичної 

теорії трудової вартості, так i не менш популярної тоді 

теорії граничної корисності. Переконливим свідченням 

тому є творчість А. Маршалла, який прагнув перетворити 

економічну теорію на математичну науку, будував свій 

аналітичний метод (метод «часткової рівноваги») на ши-

рокому використанні та розвитку здобутків математичної 

школи. 

Застосування функціонального аналізу дозволило 

А. Маршаллу обґрунтувати ідею про вплив фактору часу 

на зміну взаємозалежності між витратами виробництва 

та ціною i необхідність його врахування в аналізі цін, а 

також ідею еластичного попиту i ряд інших, які широко 

використовуються i в сучасній економічній науці; підій-

ти до розуміння заробітної плати i прибутку як до взає-

модоповнюючих, а не антагоністичних категорiй, мож-

ливості їх одночасного зростання тощо. Ці та інші висно-

вки дозволили Маршаллу не тільки створити розгорнуту 

теорію цін, попиту i пропозиції, але й змінити саме ба-

чення економічної ситуації (порівняно з класичною шко-

лою), щодо можливостей подальшого економічного зрос-

тання капіталізму. 

Читачів, які глибше зацікавляться цією проблемою, 

відсилаємо до роботи автора «Теорія цінності М.І. Туга-

на-Барановського в історії економічної думки», вміщеної 

у розділі VI цієї книги. В ній зберігається і роз’яснюється 

докладніше ряд важливих, на нашу думку, з наведених 

положень. І на закінчення зауважимо, що хоч М. Туган-

Барановський i не сприймав цілого ряду положень Авст-

рійської школи та неокласицизму, аналогічних до згада-
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них вище висновків він доходив власним шляхом. Син-

тезуючи на свій розсуд засади класичної та суб'єктивно-

психологічної шкіл, а також марксизму вчений привертав 

увагу до найбiльш гострих проблем у подальшому роз-

витку полiтекономiчних знань. Однією з таких проблем 

наприкінці ХIХ – початку ХХ століть виступає проблема 

закономірностей еволюції капіталізму i серцевина цієї 

проблеми – питання криз у капіталістичній економіці.  
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4.2. Започаткування макроекономічного аналізу: 

теорія ділових циклів М. Туган-Барановського 

 
Нове слово в економічній науці. – На шляху до макро-

економіки. – Проблема статики і динаміки. Власний ме-

тод. – Висновки з дослідження історії криз в Англії. – 

Проблема ринків і криз у теоріях класиків, їх критиків та 

К. Маркса. – Власні схеми відтворення суспільного капі-

талу. – Оцінка теорії криз К. Жюгляра. – Роль основного 

капіталу у відтворенні сукупного суспільного продукту. 

– Рух заощаджень та інвестицій. – Теорія ділових циклів 

М. Тугана-Барановського у світовому науковому прос-

торі. 

 

Проблеми ринків і криз були тими загальнотеоретич-

ними проблемами, які вже у другій половині XIX століт-

тя почали гостро хвилювати вчених у всьому світі. Ви-

никла настійна потреба з’ясувати напрям подальшої ево-

люції капіталістичної системи господарства, яка поряд зі 

здатністю до надзвичайно швидкого розвитку виявила і 

свої негативні сторони, – перевиробництво, кризові яви-

ща, соціальні антагонiзми тощо. Особливого значення ці 

проблеми набували для Російської імперії, яка тільки 

вступала на шлях капіталістичного розвитку. Вони знай-

шли досить глибоку розробку у працях українських та 

російських економістів – В. Косинського. В. Левитсько-

го, С. Булгакова, П. Струве, П. Лященка та інших. Поси-

лення наприкінці XIX – початку XX століття уваги до 

цих проблем свідчило про початок формування у полі-

тичній економії поряд з розробкою теорій мiкрорiвневого 
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аналізу елементів нового рівня аналізу – макроекономіч-

ного. 

Найбiльш вагомі теоретичні здобутки на цьому шля-

ху пов’язані з ім’ям М. Тугана-Барановського та його 

всесвітньо відомою працею «Промышленные кризисы в 

современной Англии, их причины и влияние на народ-

ную жизнь» (далі «Промышленные кризисы…»). Нагада-

ємо, що ця праця М. Тугана-Барановського, присвячена 

проблемi промислових криз, вперше побачила світ 1894 

року у Санкт-Петербурзі. Того ж року вона була пред-

ставлена автором для захисту до Московського універси-

тету як магістерська дисертація і, як зазначено вище, 

принесла йому ступінь магістра, а з часом i світову славу. 

Ця праця відкрила цілу епоху в історії теорій економіч-

них коливань. Ідеї молодого талановитого дослідника, 

який тоді не досяг ще тридцятилітнього віку, визначили 

собою принципово новий характер і спрямування розроб-

ки цієї проблеми у світовій економічній науці на багато 

десятиліть, не втративши свого значення і на сьогодні. 

Праця видатного українського вченого-економiста, 

присвячена одній з центральних проблем капiталiстичної 

еволюції, стала не лише новаторською інтерпретацією 

цілого ряду ідей марксизму, але й розвитком досягнень 

світової економічної думки того часу. Вона виводила роз-

робку проблеми криз за межі неокласичного аналізу (де 

ця проблема носила зовнішній по відношенню до моделі 

статичної ринкової рівноваги характер i пояснювалась 

випадковими причинами) на рівень нерівноважного мак-

роекономічного аналізу. 

На початку книги, у розділі про життєвий шлях 

М. Тугана-Барановського, ми вже знайомили читача з іс-

торією видання та перевидань російською і іноземними 



4. Вклад М. Туган-Барановського в мікро-  

та макроекономіку 

 

 - 251 - 

мовами його «Промышленных кризисов....». Для більш 

детального висвітлення змісту цієї праці нами викорис-

тане переважно перше видання книги, яке на сьогодні є 

бібліографічною рідкістю. Тим більше, що третє прижит-

тєве видання (1914 року) книги М. Тугана-Барановського 

структурно побудовано аналогічно першому (з певними 

доповненнями). З другим же виданням (1900 року), що 

структурно відрізняється від першого, є можливість поз-

найомитися самостійно, оскільки воно перевидане в Росії 

та в Україні [154]. Знайомство з цим другим прижиттє-

вим виданням «Промышленных кризисов...» дозволить 

порівняти підхід вченого до викладення проблеми з пер-

шим виданням. Хоч, як зауважив сам Туган-Барановський 

у вступі до другого видання, «ця робота за своїми основ-

ними поглядами повністю повторює попередню» [153, 

с. II]. 

Обґрунтовуючи у передмові до першого видання 

«Промышленных кризисов...» причини, що спонукали 

його дослідити історію та теорію промислових криз на 

прикладі Англії, вчений пояснював, що досвід цієї пере-

дової капіталістичної країни є найбiльш повчальним. 

«Еволюція англійського народного господарства, – писав 

він, – є найбiльш типовим вираженням багатьох госпо-

дарських процесів, які відбуваються у більш або менш 

вираженій формі у всіх культурних державах нашого ча-

су, серед яких Росія не є виключенням» [152, с. 1]. 

Основну (першу) частину «Промышленных кризи-

сов...», М. Туган-Барановський присвятив історії промис-

лових криз в Англії, поданій ним у контексті історичної 

еволюції англійської економіки від початку XIX століття 

i до 90-х його років. Вчений малює широку панораму 

еволюції економічного і соціально-політичного життя 
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Англії у тісному взаємозв’язку та взаємозалежності із 

станом економіки та політики в інших країнах світу. Він 

детально просліджує причини й особливості виникнення, 

характер протікання, наслідки, особливо соціальні, кож-

ної промислової кризи в Англії, починаючи від криз 20–

40-х років ХIХ століття. Це кризи 1825, 1836, 1839 та 

1847 років, далі коливання англійської промисловості й 

торгівлі у 50–70-і роки, – кризи 1857 та 1866 років, а та-

кож – коливання промисловості в наступний період 

включно до початку 90-х років XIX століття. 

У другій частині книги М. Туган-Барановський роз-

виває власну теорію ринків і теорію криз. Остання при-

носить вченому світове визнання. Щоправда, як відзна-

чав сам М. Туган-Барановський у передмові до другого 

видання цієї книги (1900 року), висунута ним 1894 року 

теорія криз «спочатку не привернула до себе нічиєї ува-

ги, але за останні роки викликала надзвичайно пожвав-

лену полеміку ... при чому деякі з новітніх авторів прийня-

ли, з більшими чи меншими обмеженнями, викладену 

мною теорію» [153, с. III–ІV]. «Взагалі, – писав М. Ту-

ган-Барановський у передмові до третього видання своєї 

праці (1914 року), – багато з того, що я з такими трудно-

щами встановлював у першому виданні цієї книги, стало 

тепер загальним надбанням економічної думки» [150, 

с. ХІІ]. 

Що ж було встановлено вченим у його теорії, чому 

вона, на думку відомого американського економіста 

Елвiна Хансена, висловлену ним вже всередині XX сто-

ліття у праці «Business Cycles and National Economy» 

(1951), знаменувала собою різкий розрив з минулим, від-

кривши новий етап у розробці проблеми промислових 

циклів? [175, с. 301]. 
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Для того, щоб краще уявити собі, в чому полягала 

суть того революційного перевороту, який започаткував 

своєю працею 1894 року М. Туган-Барановський в еко-

номічній теорії, потрібно згадати, що на Заході в ній на 

той час все більшої популярності та розвитку набував рів-

новажний аналіз Австрійської та Англо-американської 

шкіл. Предметом такого аналізу була «чиста економіка», 

– економіка за умов повністю вільної конкуренції, що ав-

томатично врівноважує попит і пропозицію, виробництво 

і споживання, – тобто умовний, абстрактно-статичний 

аналіз ринкової економіки, нейтральний, зокрема, до фак-

торів, що порушують економічну рівновагу, та до соціа-

льних проблем. У той же час в Російській імперії був все 

ще надзвичайно популярний емпіризм інституціональної 

Німецької історичної школи, представники якої у 

розв’язанні соціально-економічних проблем більше пок-

ладалися на державу та інші суспільні інститути, ніж на 

власне економічну теорію. В аналітичній її частині пре-

валювали теоретичні уявлення старої класичної школи 

А. Смiта й Д. Рікардо з її трудовою субстанцією ціни та 

виробничо-розподільчою концепцією, а також марксизм, 

який виріс на цій теоретичній базі i пророкував загибель 

капіталізму «на власній основі» (докладніше про це: [79, 

с. 16–73;  46, с. 10–17]). 

Вихований саме на такій теоретичній базі, М. Туган-

Барановський, який на той час вважався переконаним 

марксистом, вже на час написання своєї праці про про-

мислові кризи пройшов у своїх теоретичних уявленнях 

досить складну й стрімку еволюцію. Початок його нау-

кової діяльності відзначений розвідками з історії соціаліс-

тичних вчень, а також розвитку старої класичної школи у 

різних її вiдгалуженнях. Нагадаємо, що першими праця-
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ми М. Тугана-Барановського були біографічний нарис 

«П.Ж. Прудон, его жизнь и общественная деятельность» 

(1891) та «Дж.С. Милль. Его жизнь и учено-литературная 

деятельность. Биографический очерк» (1892). У той же 

час вже одній з його перших праць, – «Учение о пре-

дельной полезности хозяйственных благ как причине их 

ценности» (1890), – ніби перекидала для українських і 

російських економістів сходні для переходу від теоретич-

них уявлень старої класичної школи та марксизму з їх 

песимістичними або ж нiгiлiстично-революцiйними ви-

сновками відносно перспектив капіталістичної економіки 

до принципово нових теоретичних засад Австрійської 

школи. 

Однак система неокласичного аналізу, його 

iндивiдуалiстичний, макроекономічний метод пояснення 

економічних явищ, побудований на вивченні окремих 

господарюючих одиниць, вченого не захопили. М. Туга-

на-Барановського не задовольняли абстрактно-статичні 

теорії економічної рівноваги неокласиків, їх теорії фор-

мування цін в умовах довершеної конкуренції, далекі від 

реальних умов та проявів ринку, від реалій поступу капі-

талістичної економіки, яку струшували періодичні кризи 

та роз’їдали соціальні конфлікти. Його більше хвилюють 

проблеми еволюції капіталістичного господарства в ці-

лому, виявлення внутрішніх рушійних сил цієї еволюції, 

її соціальний аспект і перспективи, тобто проблеми, що 

не вкладалися в межі запропонованого неокласиками 

аналізу, вимагали інших підходів і методології дослі-

дження, які пізніше сформувалися у поняття макроеко-

номічного аналізу. 

Цим значною мірою пояснюється та відданість, яку 

вчений, незважаючи на розпочатий ним під впливом нео-
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класиків перегляд теоретичної бази марксизму, зберігав 

до цього вчення. Бо саме К. Маркс вперше здійснив 

спробу соціально-економічного аналізу цілого капіталіс-

тичного суспільства в його динаміці, тобто на макроеко-

номічному рівні. Щоправда, спроба ця виявилася невда-

лою через те, що Маркс намагався вивести пояснення 

реальних явищ суспільно-економічної еволюції капіта-

лізму, базуючись на старокласичнiй абстрактно-

статистичній рівноважній його моделі та без врахування 

фактору попиту. Тобто Маркс виводив явища динаміки з 

умов рівноваги попиту й пропозиції та довершеної кон-

куренції, які по суті виключали існування вихідної Марк-

сової категорії додаткової цінності (як i прибутку взага-

лі). А саме на ній Маркс побудував свою теорію експлуа-

тації, вивів «загальний закон капіталістичного нагрома-

дження» i, відповідно, прогноз щодо краху капіталістич-

ної системи, тобто «всю надуману ним конструкцію абс-

трактної теорії капіталізму». Так напише через п’ять ро-

ків після виходу «Промышленных кризисов...» М. Туган-

Барановський, піддавши цю «конструкцію» детальному 

теоретичному аналізу [144, c. 984]. 

Пояснюючи дещо пізніше, 1909 року, в «Основах 

политической экономии» власний підхід до розв’язання 

полiтекономiчних проблем, застосований ним вперше 

при аналізі проблеми криз, М. Туган-Барановський пи-

сав, що, «не будучи правовірним учнем ні Госсена (один 

з ранніх засновників суб’єктивно-психологічної школи, 

який ще 1854 року обґрунтував принцип граничної корис-

ності у вирішенні питання про цінність. – Л.Г.), ні Марк-

са», сам він шукав «можливість третього напряму в еко-

номічній теорії, який не співпадає ні з марксизмом, ні з 

теорією граничної корисності, але є, певною мірою син-
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тезом їх обох». Особливість своєї методології М. Туган-

Барановський зводить до прагнення «при аналізі умов 

суспільного господарства, завжди розглядати ціле цього 

господарства й ніколи не робити висновків відносно ці-

лого на підставі аналізу частини» [146, с. VI]. 

Витоки цього методу він бачить у знаменитій «Еко-

номічній таблиці» Ф. Кене, яка «була не чим іншим, ніж 

першою геніальною спробою зрозуміти закони капіталіс-

тичного виробництва шляхом схематичного аналізу ціло-

го суспільного господарства». Друга така спроба, більш 

ніж через сто років, належала К. Марксу. (Сучасні дослід-

ники вважають, що цей підхід, поряд з мікрорівневим 

аналізом, просліджується і у А. Сміта). Однак, зазначив 

Туган-Барановський, схеми відтворення Маркса стоять 

окремо від усього марксизму. Ні сам Маркс не викорис-

тав їх продуктивно для аналізу цілого капіталістичного 

господарства (через що висновки, зроблені ним у І та III 

томах «Капіталу», знаходяться у різкому протиріччі зі 

схемами ІІ тому), ні вся школа Маркса [146, с. VIІ]. 

Тільки особливість власних методологічних прийо-

мів, підкреслював М. Туган-Барановський, дозволила 

зробити йому ряд висновків відносно умов капіталістич-

ного господарства, «від яких марксисти такі ж далекі, як 

i прибічники теорії граничної корисності» [146, с. VI]. 

Наприклад, що ринок для капіталістичного господарства 

може розширюватися одночасно зі скороченням суспіль-

ного споживання, а суспільне споживання може зростати 

одночасно зі скороченням суспільного доходу. Тобто 

висновки, до яких він прийшов вже 1894 року при пер-

шому дослідженні проблеми промислових криз. 

Це була друга в історії світової економічної думки 

спроба вивести полiтекономiчнi дослідження капіталіс-
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тичної системи господарства на макроекономічний рі-

вень, успішно здійснена мало кому відомим тоді україн-

ським вченим. Сприйнявши Марксову ідею щодо виве-

дення динаміки капіталістичної економіки з постійних її 

потрясінь, викликаних недосконалістю ринкового меха-

нізму та всієї суспільної організації, вчений вже тоді доб-

ре розумів недоліки Марксового аналізу. Проте, у своєму 

тогочасному захопленні марксизмом, обмежується лише 

кількома зауваженнями з цього приводу, зокрема таким: 

«Карл Маркс не дав будь-якої особливої теорії криз» 

[152, с. 455]. Лише в ході аналізу теорії старої класичної 

школи, на якій сформувався марксизм, вчений 

роз’яснював, що вона, в силу своєї абстрактності, не 

тільки не дає пояснення таким явищам, як кризи (що на-

магалися здійснити засновники марксизму. – Л.Г.), «але 

вона навіть прямо заперечує їх можливість» [152, с. 433]. 

У цьому ж зв’язку М. Туган-Барановський вислов-

лював ще одну конструктивну думку: «Абстрактна тео-

рія, – пише він, – вирогідно, суперечить дійсності, i вона 

була проголошена неспроможною (економiстами-

емпiриками. – Л.Г.). Мж тим, теорія була зовсім справед-

лива, але використання її для пояснення конкретних фак-

тів було неправильне» [152]. Це зауваження вченого не 

тільки підводило риску під спробами безпосереднього 

застосування абстрактно-статичних моделей капіталіс-

тичної економіки для аналізу її динаміки, але й наголо-

шувало на їх важливості як наукової підстави для будь-

якого рівня економічного аналізу. 

До розуміння цього економічна наука йшла всю пер-

шу половину XX століття шляхом створення засад нео-

класичного синтезу у більш широкому, за Полом Сам-

дельсоном, розумінні цього поняття (макроекономіки), 



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 
 

 - 258 - 

на базі досягнень неокласичного аналізу (передусім, тео-

рії ринку та оптимального розподілу ресурсів), завдяки 

чому макроекономіка почала набувати дійсно наукового 

характеру. Найбiльш яскраво ця еволюція економічної 

науки представлена працями неокласиків нової хвилі – 

А. Маршалла, Дж.Б. Кларка, В. Парето, К. Вiкселля, 

Ф. Еджуорта, А. Пігу i iн., а також дослідженнями 

Й. Шумпетера та Дж.М. Кейнса. Щодо Й. Шумпетера, 

він першим серед західних економістів здійснив спробу 

поєднати рiвноважно-статичний та динамічний рівні 

аналізу у створеній ним універсальній економічній сис-

темі, в якій головну рушійну силу відіграє підприємни-

цька діяльність, спрямована на інновації [187, с. 157, 278 

і ін.]. Теорія ж фінансового й кредитно-грошового регу-

лювання Дж.М. Кейнса стала, за виразом Е. Жамса, «від-

правним пунктом майже всіх економічних доктрин, що 

виникали в наступний період» [52, с. 238]. 

Таким чином, як парадоксально це не виглядає, саме 

М. Туган-Барановський, який по суті, за виразом його 

учня, видатного російського вченого М. Кондратьєва, 

обминув неокласичну школу, вже на початку 90-х років 

XIX століття зумів передбачити не тільки загальний ха-

рактер руху економічної теорії до макрорівневого аналі-

зу, але й окреслити його наукові підстави та цілий ряд 

конструктивних елементів, розвинених пізнішими еко-

номістами. 

У вступі до першого видання «Промышленных кри-

зисов...», М. Туган-Барановський характеризує промис-

лову історію Англії та інших капіталістичних країн як 

чергування періодів розквіту й занепаду. Певною мірою 

він випереджає Й. Шумпетера, у якого економічний роз-

виток представлений як зміна траєкторії, за якою здійс-
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нюється господарський кругообіг, «зміщення стану рів-

новаги на відмінну від процесу руху в напрямку стану 

рівноваги» [187, с. 278]. Майже за 20 років до появи зна-

менитої праці Й. Шумпетера «Theorie der wirtschaftlichen 

Entwicklung» (1922) М. Туган-Барановський писав: «Але 

при кожному повороті гвинтоподібної лінії, що нею мож-

на графічно зобразити рух капіталістичного прогресу, 

промисловість країни не повертається до вихідного пун-

кту, але піднімається все вище й вище» [152, с. 2]. 

Відповідно до свого розуміння характеру еволюції 

капіталістичної системи господарства та сутності запро-

понованого ним підходу до її аналізу, М. Туган-

Барановський формулює і мету свого дослідження: 

«...швидкий промисловий прогрес, швидке нагрома-

дження багатства, – пише він, – складають характерну 

рису сучасного господарства. Яким саме чином відбува-

ється цей прогрес? У чому полягають специфічні закони 

розвитку капіталістичного господарства, притаманні са-

ме цій соціальній формі, на відміну від усякої іншої? 

Сприяти розв’язанню цього питання i повинна ця праця» 

[152]. 

Що стосується методу дослідження, у М. Тугана-

Барановського вдало поєднуються емпіричні спостере-

ження за загальними соціально-економічними явищами 

та метод абстракції. Так, перша частина «Промышлен-

ных кризисов...», – надзвичайно вдале, переважно емпі-

ричне дослідження еволюції капіталізму в Англії у XIX 

столітті. Ця майстерно і цікаво написана частина праці, 

ілюстрована великою кількістю діаграм, містить багатий 

історичний матеріал про особливості зовнішньої і внут-

рішньої політики Англії та інших країн, наслідки війн, 
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політики протекціонізму, банківської політики, техноло-

гічного прогресу, робітничого руху та iн. 

Та головну увагу М. Туган-Барановський звертає на 

параметри, що характеризують, у сучасній термінології, 

ступінь ділової активності в різних фазах промислового 

циклу, – на зміни загального рівня цін і рух цін на засоби 

виробництва та предмети споживання, зміни купівельної 

сили грошей, запасів банківських ресурсів, рух ставки 

проценту, коливання кредиту, заробітної плати та iн.; 

намагається встановити їх взаємозв'язок та взаємовплив, 

спiввiднести з коливаннями промислового виробництва й 

нагромадження. Так, досліджуючи коливання англійської 

промисловості у другій половині 70-х – 80-і роки, вчений 

аналізує рух експорту Британії, розміри внутрішньої тор-

гівлі (за рухом суми оборотів Лондонської Розрахункової 

палати), кількість нових акціонерних компаній, що є 

«ілюстрація швидкого посилення кооперативної засади в 

сучасному промисловому житті Англії», ціни на залізо, 

рух металевої наявності Англійського банку [152, с. 339–

341].  

Вже у процесі цього емпіричного дослідження вче-

ний доходить висновку про тенденцію до зміни характе-

ру промислових криз. Відзначаючи пом’якшення з 70-х 

років коливань англійської промисловості і торгівлі, 

М. Туган-Барановський констатував: тепер «коливання 

промисловості перестали викликати такі потрясіння кре-

диту і англійська промисловість поступово і без різких 

переходів стала переходити з процвітаючого стану у стан 

крайнього упадку» [152 с. 342]. Він зробив висновок про 

те, що кризи «стали менш тривалими»; що циклічні ко-

ливання зманюються у бік збільшення періоду депресії, i 

криза може перестати бути обов’язковою фазою циклу, а 
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важкi соціальні наслідки цих коливань поступово 

пом’якшуються в результаті змін в умовах міжнародної 

торгівлі, перемоги великого виробництва, розвитку фаб-

ричного законодавства та успішної діяльності робітни-

чих спілок. «Тому, – писав вчений, – промислові кризи 

перестали бути в Англії тим, чим їх називав Енгельс – 

«могутнім знаряддям піднесення робітничого класу, i 

втратили те політичне значення, яке вони мали у 30-i та 

40-i роки» [152, с. 275]. 

На кінець 80-х років XIX століття, підводив своєрід-

ний підсумок своїх спостережень М. Туган-Барановський 

«Принцип необмеженої конкуренції був вперше випро-

буваний у всьому його обсязі, не тільки в межах однієї 

країни, але й у міжнародній торгівлі, і завдяки цьому, 

внутрішнє протиріччя, що лежить в основі цього прин-

ципу, виявилося. Анархія виробництва призвела до зага-

льного розладнання торгівлі й промисловості і, як до 

свого природного корективу, до монополії… Сучасний 

стан світової промисловості є банкрутством індивідуаліс-

тичного, неорганізованого господарства» [152, с. 317]. 

Особливу увагу він приділив новим формам організації 

промисловості у вигляді підприємницьких спілок. Не-

зважаючи на те, що картелі, синдикати й трести «у тепе-

рішній час більшою частиною мають антисоціальний ха-

рактер», позитивна їх, прогресивна засада, вважав вче-

ний, «полягає не в чому іншому, як у принципі організа-

ції національного виробництва», в тому, що вони можуть 

послужити перехідною формою «до найвищої форми на-

родного господарства, яка народжується...» [152, с. 370–

371]. 

Природно, що подібні висновки заперечували виснов-

ки марксизму і викликали шквал обурення з боку орто-
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доксальних марксистів, про який вже згадувалось при 

оповіді про життєвий та науковий шлях вченого. 

М. Туган-Барановський на основі емпіричних даних та 

теоретичних узагальнень переконливо доводив, що не 

Марксів «загальний закон капіталістичного нагрома-

дження» рухає капіталістичним світом, розколюючи його 

на два непримиренні полюси – зростаючого багатства та 

зростаючого пауперизму і деградації, прірва між якими 

нібито може бути ліквідована лише революційним зла-

мом існуючої суспільної організації. Навпаки, закономір-

ності еволюції капіталізму зовсім інші: він несе у собі не 

зародки власної загибелі, а виявляє тенденції до транс-

формації та прогресу. 

Детальний аналіз англійських промислових криз до-

зволив вченому зробити висновок і про те, що при всій 

відмінності історичних умов, в яких ці кризи протікали, 

та їх індивідуальних рис «впадає в око незвичайна подіб-

ність всіх їх між собою у всіх суттєвих рисах» [152, 

с. 375], а саме – у стані товарного ринку, що безпосеред-

ньо передує кризі, змінах у галузі грошового обігу, які 

супроводжують розвиток кризи, наступних коливаннях 

кредиту. Така монотонність в історії криз, писав вчений, 

слугує кращим доказом закономірності цього явища, йо-

го залежності не тільки від випадкових причин, прита-

манних певному історичному моменту, «але й від пос-

тійно діючих, загальних причин, притаманних сучасному 

культурно-економічному ладу» [152, с. 375–376].  

Разом з тим, характеризуючи ступінь вивченості на 

той час проблеми криз як найхарактернішої риси еволю-

ції капіталістичного господарства, Туган-Барановський 

далекоглядно зауважував: «Сучасна політична економія є 

взагалі скоріше наукою майбутнього, ніж сучасного, і це 
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особливо пристосовне до того розділу її, який трактує 

про кризи. Не тільки різними вченими були запропоно-

вані різні пояснення промислових криз, причому не мож-

на вказати, щоб будь-яке з цих пояснень користувалося 

загальним визнанням в науці, але навіть відносно самих 

перших, елементарних питань згода далеко не досягну-

та» [152, с. 377]. Не можна сказати, що така згода повніс-

тю досягнута й на сьогодні, незважаючи на значний про-

грес в галузі теорії економічної динаміки, витоки якої ми 

знаходимо у знаменитій праці М. Тугана-Барановського.  

Краще зрозуміти внесок, зроблений М. Туганом-

Барановським у формування її підвалин, дозволяє запро-

понований вченим у частині другій його книги  критич-

ний аналіз теорій ринків і криз, які існували на той час. 

Це, зокрема, перегляд ним теорії ринків старої класичної 

школи, названої вченим «школою Сея-Рікардо», яка у 

принципі заперечувала можливість загального товарного 

перевиробництва, а також теорій критиків цієї школи, 

найбiльш яскравим з яких був С. де Сісмонді.  

Нагадаємо, що уявлення класичної школи про відтво-

рення суспільного капіталу покоїлося, за висловом 

А. Анікіна, на принципі природної рівноваги в економіч-

ній системі [2, с. 232], на концепції саморегульованості 

капіталістичної економіки. «Продукти завжди купляють-

ся за продукти або послуги, – писав Д. Рікардо, – гроші 

слугують тільки мірилом, за допомогою якого здійсню-

ється цей обмін. Який-небудь окремий товар може бути 

вироблений у надлишковій кількості, і ринок буде до та-

кого ступеня переповнений, що не буде навіть відшкодо-

ваний капітал, витрачений на цей товар. Але цього не 

може статися одночасно з усіма товарами» [117, ч. 1, 

с. 240]. 
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Першими звернули увагу на роль попиту і проблему 

реалізації Т. Мальтус (його знаменита концепція «третіх 

осіб» як реальних учасників створення і розподілу сукуп-

ного суспільного продукту), а також С. де Сісмонді, який 

по суті зробив центральною ланкою своєї теорії пробле-

му ринків, реалізації та криз і різко заперечував теорію 

ринків Ж.Б. Сея. Їх ідеї про забезпечення процесу реалі-

зації та фактори ефективного попиту були відроджені і 

розвинені у кейнсіанстві. Зупиняючись на історії полемі-

ки з приводу можливості загального перевиробництва 

між Ж.Б. Сеєм та Д. Рікардо, з одного боку, та Т.Р. Маль-

тусом і С. де Сісмонді, з іншого, яка була докладно ро-

зібрана Дж.С. Міллем у його відомому «Курсі політичної 

економії», М. Туган-Барановський констатував, що це 

питання і «в теперешній час залишається таким же спір-

ним, яким було 90 років тому» [152, с. 378]. 

Головною перепоною у розв’язанні проблеми криз 

було перенесення мікрорівневої витратної концепції 

утворення цінності на макрорівень, що виключало з поля 

зору класиків, як, втім, і їх перших критиків, не тільки 

роль грошей у відтворювальному процесі, але й роль ос-

новного капіталу та особливості його відтворення в мас-

штабах народного господарства. Заслуга постановки цих 

проблем, без сумніву, належить К. Марксу. Але тільки 

постановки, яка, втім, дала могутній імпульс до подаль-

шого наукового їх розв’язання, піонерну роль в якому і 

відіграла праця М. Тугана-Барановського про промислові 

кризи. 

Аналізуючи теорії ринків і криз класичної школи та 

перших її критиків, М. Туган-Барановський особливу 

увагу приділяв позиції С. де Сісмонді, зважаючи, зокре-

ма, на її величезний вплив і на марксизм, і на російську 
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народницьку школу. Відомо, що Сісмондi пояснював 

можливість загального перевиробництва товарів невід-

повідністю між їх виробництвом та споживанням, яка 

виникає через недоспоживання народних мас, що, на йо-

го думку, і стоїть на заваді можливостям розширеного 

відтворення. Туган-Барановський показав, що ця теорія 

суперечить історії криз, ніяк не пояснює капіталістично-

го циклу тощо, оскільки, як i теорія класиків, не враховує 

продуктивне споживання. Близькою до цієї теорії він 

вважав i теорію криз К. Маркса, яку розцінював лише як 

теорію ринку [152, с. 455]. 

Натомість вчений високо оцінював раціональні заса-

ди теорії реалізації Ж.Б. Сея, за якою продукти завжди 

обмінюються на продукти, пропозиція породжує власний 

попит i єдина причина захаращування ринку товарами 

полягає в неправильному розподілі національної праці 

[152, с. 383]. Крім того, – висновки щодо можливості 

зростання капіталістичного виробництва, які випливали з 

вчення Д. Рікардо. Неодноразово підкреслюючи суто аб-

страктний характер цього вчення, «яке надзвичайно лег-

ко може бути неправильно витлумачене у застосуванні 

до складних явищ дійсності життя», вчений приходить до 

висновку, що в основі «теорії Сея-Рікардо» лежить цілком 

правильна думка про те, що «межа виробництва полягає 

у продуктивних силах суспільства, а ніяк не у розмірах 

його споживання» [152, с. 407–427]. 

Суворо додержуючись цієї точки зору, вважав він, 

причини промислових криз слід пояснювати неправиль-

ністю розподілу національного виробництва, а не тільки 

порушеннями в галузі виробництва, або тільки в галузі 

обміну, або ж – в галузі розподілу національного доходу 

та споживання, як це робили представники різних 
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полiтекономiчних шкіл i течій. «Отже, – робить висновок 

Туган-Барановський, – наше завдання полягає у дослі-

дженні процесу обігу капіталу в капіталістичному госпо-

дарстві» [152, с. 408]. 

Правильність цього висновку М. Туган-Барановський 

підтверджував, запропонувавши власні схеми руху націо-

нального продукту, побудовані аналогічно до Марксових 

схем відтворення в другому томі «Капіталу». Та при 

цьому вчений внiс у ці схеми принципові зміни, уточнив-

ши поділ усього суспільного виробництва на виробницт-

во засобів виробництва та виробництво предметів спо-

живання, відмовившись від виведеної Марксом органіч-

ної будови капіталу, як такої, що ні в якій мiрi не впливає 

на прибуток, оскільки, вважав вчений, додаткова цінність 

приноситься всім капіталом; а також – від встановленого 

Марксом поділу суспільного продукту за цінністю 

(с+v+m). Вчений виходив із загальновизнаної на той час 

у теоретичній економії точки зору, що в реальній еконо-

міці додаткова цінність не існує окремо від цінності то-

варів та послуг i практично прибуток виступає як надли-

шок над витратами. 

М. Туган-Барановський ділить все суспільне вироб-

ництво на три підрозділи: перший – виробництво засобів 

виробництва, другий – виробництво предметів спожи-

вання робітників (предмети необхідності) i третій – пред-

метів споживання капіталістів (предмети розкоші), а під 

Марксовим поділом капіталу за цінністю (c + v + m) ро-

зуміє цінність постійного капіталу, заробітну плату та 

прибуток. 

Тобто, по суті, М. Туган-Барановський пропонує 

власні схеми відповідно до поставленого завдання: 

«з’ясувати, яким чином прибуток капіталістів розміщу-
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ється на ринку, визначити, чи можуть капіталісти знайти 

ринок для знов виробленого продукту, якщо вони заба-

жають скоротити своє споживання i розширити вироб-

ництво, чи ні» [152, с. 408]. Незважаючи на недоскона-

лість цих схем через використання Марксових понять 

постійного та змінного капіталу, в яких губилося поняття 

оборотного капіталу, довільне трактування прибутку то-

що, – в цілому поставлене завдання вчений виконав. Це 

завдання зумовлювалося його головною метою: довести 

представникам народницької школи, передусім В. Ворон-

цову, С. Южакову і ін., які взяли на озброєння теорію 

С. де Сісмонді, що їх головна теза – про неможливість 

розвитку капіталізму в Російській імперії через відсут-

ність зовнішнього ринку для виробів російської фабрич-

ної промисловості, – неспроможна [152, с. 403–407]. 

При дослідженні проблеми вчений наголошує на то-

му, що його схеми мають суто абстрактний характер: «не 

слід забувати, що схеми ці зображують собою кінцевий 

результат того чи іншого розподілу виробництва, але ні-

яким чином не самий процес цього розподілу» [152, 

с. 416]. Крім того, вони передбачають чітку відповідність 

виробництва вимогам ринку (по суті це умови доверше-

ної конкуренції: повна інформованість підприємця про 

попит і пропозицію по кожній галузі виробництва, віль-

ний міжгалузевий перелив капіталів і ін.) i абстрагуються 

від впливу зовнішньої торгівлі [152, с. 428–429]. Саме 

цього абстрактного характеру схеми i не захотіли взяти 

до уваги критики вченого з табору марксистів, звинува-

чуючи його у таких «смертельних гріхах», як апологети-

ка капіталізму та нелюдяність. Саме так розцінювались 

ними і довільна зміна окремих умов виробництва, напри-

клад, наявність достатньої кількості робочих рук або їх 
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обмеженість (схеми «2» і «3»), випереджаючі порівняно з 

темпами нагромадження капіталу темпи прогресу техні-

ки (схема «4») та випливаюча звідси гіпотетична можли-

вість заміни ручної праці машинами. Останнє і дало при-

від для звинувачення вченого у нелюдській жорстокості 

до робітників, яких замінять машини. Однак саме цей 

прийом та абстрагування від цілого ряду реальних умов 

виробництва допомагали вченому наочно проілюструва-

ти тi неординарні висновки, до яких він приходив.  

За допомогою своїх схем М. Туган-Барановський 

намагався довести «ту істину, що попит на предмети 

споживання ще не є увесь національний попит» [152, 

с. 417]. Він акцентував увагу на характері зростання про-

дуктивного споживання (демонструючи теоретичну мож-

ливість поглинення зростаючим постійним капіталом 

усіх інших частин суспільного капіталу), прагнув довес-

ти відсутність прямої залежності зростання виробництва 

від розмірів особистого споживання, «можливість абсо-

лютного зменшення національного доходу водночас із 

зростанням національного виробництва i притому без 

будь-якого порушення рівноваги між попитом і пропози-

цією товарів» [152, с. 424–425]. Вчений дійшов висновку, 

що «попит на товари створюється самим виробництвом, i 

ніяких зовнішніх меж розширенню виробництва, крім 

браку продуктивних сил, не існує. Якщо тільки запас 

продуктивних сил достатньо великий, то завжди можли-

во розширити виробництво і знайти вміщення для нового 

капіталу. Розмір прибутку не знаходиться у необхідному 

зв’язку із швидкістю нагромадження капіталу» [152, 

с. 427]. 

Основну умову для можливо більшого розширення 

виробництва М. Туган-Барановський бачив у суворо 
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пропорціональному розподілі капіталу між різними галу-

зями виробництва. В цьому випадку «завжди можна до-

сягти повної відповідності між попитом на товари та 

пропозицією їх.... Між тим, – робить висновок із своєї 

теорії ринків М. Туган-Барановський, – існуюча органі-

зація народного господарства i, передусім, панування 

вільної конкуренції, надзвичайно утруднює процес роз-

ширення виробництва i нагромадження національного 

багатства і капіталу» [152, с. 438]. В реальній дійсності 

попит на товари ніколи не може дорівнювати їх пропози-

ції, виробник ніколи не може знати розмірів майбутнього 

виробництва. Невідома також частка заощаджень як ви-

робників, так i споживачів, оскільки «це залежить від ти-

сячі різноманітних обставин» тощо. Причина всіх про-

мислових коливань в Англії, пише вчений, «полягає не в 

коливаннях національного капіталу Англії, а в коливан-

нях попиту» [152., с. 432]. Становище погіршується че-

рез наявність вільних капіталів, що утворюються із зао-

щаджень населення. Не зв’язані з виробництвом, вони 

жадібно шукають застосування в ньому. «Розподіл цих 

капіталів являє собою складний i важкий процес, який 

звичайно i призводить країну до надвиробництва товарів 

та промислової кризи» [152, с. 436]. 

У повній відповідності до висновків власної теорії 

ринків, М. Туган-Барановський оцінює різні пояснення 

причин виникнення криз, що існували на той час, в еко-

номічній літературі. Їх автори, писав вчений, шукали ці 

причини чи то в порушенні виробництва (Сей, Рікардо, 

Вільсон, Баджгот, Джевонс, Енгельс, Маркс, Каутський), 

чи то обміну (Жюгляр, Лавеле та Мiлльс), чи то в галузі 

споживання i розподілу (Сісмондi, Дюринг, Герквер, Род-

бертус, Мiлль, Генрi Джордж). Зазначимо одразу, що 
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останню школу «Сісмондi – Родбертуса» він визначав як 

таку, що «виходить, на нашу думку, з хибних засад i су-

перечить дійсним історичним фактам» [152, с. 495]. Тео-

рії ж представників двох інших вважав недостатніми для 

пояснення причин криз i в той же час звертав увагу на 

раціональні їх моменти. 

Зокрема, розглядаючи позицію основоположників 

марксизму, Туган-Барановський високо оцінив висновок 

Ф. Енгельса про дві докорінні причини промислових 

криз, що полягають «у двох головних суперечностях ка-

піталістичного ладу: по-перше, у протилежності колек-

тивного виробництва та індивідуального привласнення 

робітничого продукту; по-друге, у протилежності органі-

зованого виробництва в окремих фабриках i анархії всьо-

го національного виробництва» [152, с. 455]. До цих по-

ложень «примкнув i К. Маркс», який не дав, однак, на 

думку вченого, будь-якої особливої теорії криз. У підході 

«школи Маркса-Енгельса» М. Тугана-Барановського при-

ваблювала, передусім, їх думка, що промислові кризи є 

природний та неминучий наслідок сучасної організації 

народного господарства. 

Та взявши на озброєння це положення марксизму, – 

виведення «школою Маркса-Енгельса» причини криз «з 

самої сутності сучасної організації господарства» як та-

ке, що виходить з цілком правильної точки зору, вчений 

разом із тим вважав, що ця точка зору недостатньо роз-

винута i, по суті, причини економічних коливань та їх 

періодичності у достатній мiрi не пояснює. Солідарний з 

основоположниками марксизму, вчений писав: «Неорга-

нізованість товарного виробництва і вільна конкуренція 

складають, на нашу думку, докорінну причину промис-

лових криз». Проте, підкреслював він, це лише умови, які 
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можуть викликати кризи «у будь-який даний момент». 

На практиці таке не спостерігається: кризи трапляються 

через певні відтинки часу, періодично, тобто «повинна 

існувати якась, не вказана школою Маркса, основна при-

чина, що викликає правильні розширення i стискання 

усього народного господарства» [152, с. 458]. 

Розглядаючи теорії, які пояснювали кризи порушен-

нями в галузі обміну (як правило, через посилення спе-

куляції на товарному та грошовому ринках), М. Туган-

Барановський особливу увагу приділив позиції Клемента 

Жюгляра, дослідження якого вважається класичною тео-

рією криз. К. Жюгляр першим серед економістів того ча-

су підійшов до розуміння капіталістичного циклу, розгля-

даючи рух кредитної системи у вигляді хвиль, що підви-

щуються та знижуються. Е. Жамс у своїй «Історії еконо-

мічної думки XX століття» (1955) писав, що книга 

К. Жюгляра «мала те значення, що завдяки їй економісти 

дійшли висновку, що кризи треба розглядати не як пер-

манентне явище i не як аномальний випадок, а як зако-

номірне явище у тому загальному процесі підвищення і 

зниження, який складає економічний цикл» [52, с. 166]. 

Цікаво відзначити, що працю К. Жюгляра «Des 

Crises commerciales et de leur retour periodigue» (1860, 

друге видання 1889) М. Туган-Барановський розцінив як 

прекрасну, особливо визначну, оскільки в ній вперше бу-

ла доведена періодичність промислових коливань в Анг-

лії, Франції та Сполучених Штатах [152, с. 466]. Така точ-

ка зору утвердилась i в сучасній економічній літературі. 

Достоїнство цієї роботи М. Туган-Барановський вбачав у 

тому, що К. Жюгляр виводив основну причину криз з ко-

ливань цін, а утруднення з грошима, – обмеження банка-

ми кредитів, підвищення процентної ставки та iн., – вва-
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жав похідними від коливання цін. Проте, підкреслював 

вчений, у Жюгляра немає головного – пояснення коли-

вань цін. Його теорія, як i інші, подібні до неї «являє со-

бою скоріше опис фазисів промислового розвитку в капі-

талістичному господарстві, ніж пояснення їх» [152, 

с. 472]. М. Туган-Барановський вважав, що кредит, в 

якому він бачив характерну ознаку розвинутого ринково-

го господарства, лише помітно посилює кризові коли-

вання. 

Зауважимо, що кредитно-грошова теорія криз, яка 

зводить кризи до монетарного феномену, була досить 

популярною i на початку ХX століття. Її прихильником 

був, зокрема Р.Г. Хоутрi, який визнав її недостатність 

тільки після великої депресії 1929–1933 років, коли над-

звичайно низька норма проценту не справила стимулю-

ючого впливу на виробництво [199, р. 56]. У більш пізніх 

теоріях криз Е. Хансена, Дж.Р. Хiкса, Р. Херрода та iн. 

кредитно-грошовому фактору відводиться вже підпоряд-

коване значення. Щодо Дж.М. Кейнса, він використову-

вав і теорію недоспоживання, i теорію мультиплікатора, i 

психологічну теорію (виведення криз зі зміни оптиміс-

тичних настроїв підприємців на песимістичні). 

На середину XX століття на передній план висува-

ється бюджетна політика як важіль перерозподілу кош-

тів, що вилучаються за допомогою податків. Ця політика 

повинна була сприяти піднесенню настрою, зламу песи-

містичних настроїв підприємців, так званого «ведмежого 

настрою», в результаті бюджетних субсидій. З цим узго-

джувалася і психологічна теорія криз. Дж.М. Кейнс, на-

приклад, вважав, що навіть полишаючи осторонь нестій-

кість, яка виникає в результаті спекуляції, доводиться 

рахуватися ще й з нестійкістю, що витікає з певної риси 
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людської природи: більшої залежності нашої позитивної 

діяльності від довільного оптимізму, ніж від математич-

ного розрахунку, на чому б він не був заснований, – чи то 

на моральних, чи на гедоністичних або економічних 

принципах [65, с. 158]. Проте психологічний фактор, як 

відзначав ще у свій час М. Туган-Барановський, є все ж 

похідним, хоч він дійсно впливає на протікання кризи, 

загострюючи її. 

Вихідною у поясненнi циклічних коливань у М. Ту-

ган-Барановського стала ідея про зв’язок промислових 

коливань з періодичним оновленням основного капіталу. 

Він звертає увагу на диспропорційність виробництва у 

різних сферах економіки, а саме – більш високі темпи 

розвитку в періоди піднесення в галузях, де виробляються 

засоби виробництва, порівняно з галузями, в яких вироб-

ляються предмети споживання, i, відповідно, найбільш 

швидке зниження темпів виробництва в перших порівня-

но з другими в періоди депресії. Крім того, – на характер 

нагромадження в галузях, що виробляють засоби вироб-

ництва i обумовлюють послідовне («епідемічне», за ви-

разом вченого) розширення всіх інших ринкових сфер. 

Вчений дійшов висновку, що двигуном еволюції капіта-

лістичної системи господарства є інновації, у першу чер-

гу в галузях, які виробляють засоби виробництва. У по-

яснення циклічного розвитку промисловості М. Туган-

Барановський вводить функцію інвестування. 

Підхід вченого принципово відрізняється від відомо-

го закону Ж.Б. Сея, за яким попит і пропозиція балансу-

ються автоматично по всіх реальних товарах і послугах, а 

пропозиція викликає негайне використання одержаних 

коштів, а також – від моделей неокласиків, у яких ціно-

вий механізм практично невідкладно врівноважує попит i 
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пропозицію на всіх ринках. М. Туган-Барановський до-

ходить висновку про вторинність у практичному житті 

процесу коригуванню цін по відношенню до так званого 

кількісного реагування. Він враховує можливість не ли-

ше використання грошових коштів на купівлю товарів 

або інвестування у виробничий процес, але й їх заоща-

дження. 

Формально можливість такого врахування була за-

кладена вже у моделі загальної рівноваги Л. Вальраса, 

але, з огляду на статично-абстрактний характер цієї мо-

делі не була реалізована (заощадження враховувались у 

величині витрат, той чи інший рівень заощаджень відо-

бражався у попитi та пропозиції грошей). Що ж стосу-

ється М. Тугана-Барановського, саме у диспропорційнос-

ті між рухом заощаджень та інвестицій, передусім, у га-

лузях, що виробляють засоби виробництва, вчений поба-

чив основну причину циклічних коливань. Ця ідея була 

високо оцінена та широко використана вже на початку 

XX століття на Заході А. Шпiтгоффом, Л. Пооле, Е. Ей-

ленбургом, В. Зомбартом, Ж. Лескюром, А. Афталiоном, 

У. Мiтчеллом, Г. Касселем та iн.  

У зарубіжній, а також російській і українській еко-

номічній літературі того часу особливий наголос було 

зроблено на тому, що Туган-Барановський теорію криз 

перетворив на теорію кон’юнктури. Такі думки розви-

вали, зокрема, українські економісти В. Косинський, 

М. Бернацький та iн. Саме в цьому руслі розвинув теорію 

кон’юнктури учень М. Тугана-Барановського, видатний 

російський вчений М. Кондратьєв. 

Теорія економічних циклів М. Тугана-Барановського 

розглядається у світовій економічній літературі як така, 

що знаменувала собою розрив з минулим, визначила якіс-
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но новий етап у розвитку цієї теорії. Вона здобула високу 

оцінку в iсторико-економiчних дослідженнях Е. Хансена, 

працях Дж.М. Кейнса та Й. Шумпетера, Е. Уiттакера, су-

часних дослідників творчості українського вченого на 

Заході, зокрема, Л. Коваля, А. Ноува, С. Амато та iн. Ці 

дослідники відзначають вплив теорії М. Тугана-

Барановського на пізніші розробки А. Пiгу та Р. Хоутрi, 

Дж.М. Кейнса, Дж.Р. Хiкса, Р. Херрода та багатьох iнших. 

Дійсно, М. Туган-Барановський вже наприкінці XIХ 

століття по суті заклав підвалини сучасної інвестиційної 

теорії циклів, випередивши основну ідею кейнсіанської 

теорії циклів («заощадження – інвестиції» як вихідний 

внутрішній імпульс усього механізму циклічних коли-

вань), зробив висновок про функціональний взає-

мозв’язок основних факторів економічної активності, 

втілений Дж.М. Кейнсом у його «мультиплікаторі», ви-

явив принцип акселерації та багато іншого. 

Нагадаємо, що принцип мультиплікатора, як i прин-

цип акселератора виражають утворення похідного попи-

ту й додаткового розширення виробництва, викликаних 

первинними автономними інвестиціями. Мультиплікатор 

показує відношення між зростанням обсягу капіталовкла-

день й зростанням доходів, споживання й зайнятості, 

тобто кількісну залежність споживання від змін обсягу 

виробництва. Використавши принцип мультиплікатора, 

Дж.М. Кейнс, наприклад, застосував формулу суми чле-

нів спадної прогресії i підрахував коефіцієнт зростання 

похідного попиту, зв’язаного з залученням додаткових 

робітників. Теорія мультиплікатора доповнюється теорі-

єю акселератора, який виражає відношення між змінами 

виробництва предметів споживання та засобів виробниц-

тва, необхідних для виробництва цих предметів спожи-
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вання. Розширення виробництва предметів споживання 

збільшує попит на устаткування, сировину та допоміжні 

матеріали для їх виробництва i дає поштовх до ще біль-

шого розширення виробництва засобів виробництва. 

Так, наприкінці XIX століття, в період чи не найбіль-

шого поширення марксизму в Російській імперії, М. Ту-

ган-Барановський, що вважався переконаним марксис-

том, своєю працею про кризи заперечив Марксову тео-

рію відтворення і криз i, тим самим, висновки марксизму 

щодо характеру еволюції капіталістичної системи госпо-

дарства. Та одночасно молодий вчений творчо сприйняв i 

дав якісно новий розвиток Марксовим ідеям про нерів-

номірність нагромадження та розвитку галузей i окремих 

підприємств в умовах капіталістичного господарювання, 

про важливість грошей як вихідної форми капіталу, не-

обхідної для початку нового його обороту з метою одер-

жання прибутку (за Марксом, додаткової цінності), тобто 

про особливу роль грошей у забезпеченні економічного 

розвитку та iн. Розвиток Туганом-Барановським цих ідей 

у контексті власної теорії криз став блискучим свідчен-

ням можливостей новаторської інтерпретації цілого ряду 

положень марксизму на базі новітніх теоретико-

методологічних досягнень світової економічної науки та 

відповідно до зміни її орієнтирів і завдань у нових істо-

ричних умовах.  

Саме такий конструктивний підхід до перспектив-

них ідей марксизму продемонстрували західні вчені, пе-

редусім Й. Шумпетер та Дж.М. Кейнс. «Майже через 

п’ятдесят років після публікації «Загальної теорії зайня-

тості, проценту i грошей» Дж.М. Кейнса, – пише сучас-

ний вчений-економіст Н. Балабкiнс (США), – його новий 

макроекономічний підхід заклав підвалини для політики 
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повної зайнятості в усіх передових країнах світу та зни-

щив той тип економічних криз, який Туган-Барановський 

пов’язував із системою вільної конкуренції» [9, с. 64]. 

Відзначаючи, що навіть визнаний «батько макроеконо-

мічного аналізу» не уникнув впливу М. Тугана-

Барановського, Н. Балабкiнс наводить з цього приводу 

вислів Дж.М. Кейнса. Останній у своєму знаменитому 

«Трактаті про гроші» (1931) писав: «Я відчув глибоку 

симпатію до школи вчених, серед яких Туган-

Барановський був першим i найбiльш оригінальним, 

особливо завдяки формі, яку він сам надав своїй теорії» 

(цитується за В. Тимошенко: [214, с. 822]). 

На жаль, тi нечисленні поки що економісти в Україні 

та Росії, які розпочали серйозний перегляд уявлень, що 

склалися тут у радянські часи щодо характеру еволюції 

світової економічної науки, зокрема у галузі мікроаналі-

зу, простежуючи основні етапи його формування за схе-

мою К. Маркс – Й. Шумпетер – Дж.М. Кейнс, забувають 

згадати у цьому зв’язку ім’я М. Тугана-Барановського 

[16, с. 224]. Відбувається це через незнання того неоці-

ненного вкладу, який внiс вчений у розвиток цієї галузі 

економічної науки, ступеня його впливу на неї, значення 

наукового передбачення ним перспектив соціально-

економічного розвитку, що так високо цінується зарубіж-

ними спеціалістами. 

Як засвідчує один із небагатьох на сьогодні в Україні 

серйозних дослідників спадщини М. Тугана-Барановського 

в галузі його теорії промислових криз Ю. Бажал, сучасні 

західні вчені – В. Ростоу, І. Ріма, К. Кім та інші – про-

стежують розвиток теорій економічних циклів, які відно-

сяться ними до теорій вертикальної невідрегульованості 

(за Хаберлером) або немонетарних теорій бізнесового 
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циклу (за К. Кімом) від М. Тугана-Барановського, через 

А. Шпітгоффа та Г. Касселя до інноваційної теорії 

Й. Шумпетера [6, с. 60].  

I, на закінчення, ще декілька зауважень про долю 

праці М. Тугана-Барановського з теорії економічних ко-

ливань на його батьківщині. Вже у 20-i роки XX століття 

в Україні та в Росії, де розгорталася наукова діяльність 

вченого, сягнувши ще за його життя вершин світової 

слави, ця праця була практично вилучена з культурної 

економічної спадщини українського та російського наро-

дів. Віднесена радянським режимом разом з іншими пра-

цями вченого до розряду так званої буржуазної апологе-

тики, вона i на сьогодні широкій науковій громадськості 

практично невідома. Зате добре були відомі ярлики з се-

рії «ревізіонізм», «буржуазна апологетика капіталізму» 

тощо, які навішувалися з початку XX століття на ідеї 

вченого i на нього самого ортодоксальними марксиста-

ми. Останні не зуміли ні зрозуміти істинного значення 

теорії марксизму, ні розвинути її наукові елементи на ос-

нові новітніх досягнень економічної науки та з ураху-

ванням нових історичних обставин i фактів. 

Щоправда, на початку XX століття багато ортодок-

сів марксизму i на Заході, i в Росії та Україні, під впли-

вом праці М. Тугана-Барановського про кризи мимоволі 

почали перегляд ряду догм марксизму. Так трапилось, 

зокрема, з Розою Люксембург, яка, атакуючи «туган-

барановщину» у своїй книзі «Die Akkumulation des Kapi-

tals», сама мимоволі ревізувала марксизм. Однак «розгро-

мна» критика знаменитої теорії М. Тугана-Барановського 

з позицій ортодоксального марксизму в Україні та Росії 

не припинялася, різко посилившись наприкінці 20-х ро-
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ків, i протрималась у нашій iсторико-економічнiй літе-

ратурі до останнього часу.  

Рівень подібної «марксистської» критики, яка мало 

змінилася у часі, виразно відбив ще 1930 року I. Софро-

нович, – один з багатьох «гонителів» теорії криз М. Ту-

гана-Барановського. Детально розібравши аргументацію 

різних авторів від Р. Люксембург та К. Каутського до 

М. Бухаріна та В. Могильова, він визначив цю критику 

як «непереконливу», таку, що часто «б’є не по Тугану, а 

по Марксу», i ніяк не може спростувати теорію Тугана-

Барановського [123, с. 26]. Не зумів зробити цього i сам 

Софронович, зате чітко «розвів» теорії відтворення Марк-

са i Тугана-Барановського на різні методологічні полюси, 

чим i сам «нашкодив» Марксу, оскільки, захищаючи Мар-

кса від Тугана-Барановського, по суті, виявив саме нена-

укові елементи марксизму. Всі наступні критики Тугана-

Барановського у радянській історико-економічній літера-

турі йшли тим самим, проторованим наприкінці 20-х – 

початку 30-х років носіями офіційної ідеології, шляхом, i 

повторювали давно застарiлi аргументи. 

У той самий час за межами колишнього СРСР теорія 

криз М. Тугана-Барановського, як i теорія довгих хвиль 

його видатного учня й наступника М. Кондратьєва, зни-

щеного сталінським режимом, продовжувала жити і пра-

цювати на розвиток світової економічної науки. Її актив-

на роль в науці продовжується вже друге століття, але 

тільки тепер ця видатна праця повертається на батьків-

щину свого творця. 
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Місце соціалістичної тематики у науковому доробку 

М. Тугана-Барановського. – Порівняльний аналіз утопіч-

ного та критичного соціалізму. – Внесок в економіку 

Р. Оуена, Г.К. де Сен-Сiмона та Ш. Фур’є. – Оцінка со-

ціалістичної доктрини марксизму. – Власна концепція со-

ціалізму. – Класифікація соціалістичних систем. – Аналіз 

та реконструкція Марксової моделі централiстського 

державного соціалізму. – Соціалізм і кооперація. Концеп-

ція сільськогосподарської кооперації при соціалізмі. 

 
Визначаючи місце соціалізму у розвитку суспільної 

думки, М. Туган-Барановський наприкінці 1917 року пи-

сав: «Історія суспільної думки починається з соціалізму i, 

наскільки ми можемо судити про найближче майбутнє, 

закінчується соціалізмом» [159, с. 5]. В принципі вчений 
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не помилився: хоч історія суспільної думки в країнах, що 

від того часу розпочали безпосереднє будівництво соціа-

лізму, та в країнах, які продовжили розвиток в межах 

природно-історичної суспільної еволюції, пішла різними 

шляхами, i ці шляхи в останній час обіцяють зблизитися. 

У країнах, що вступили на шлях революційної пере-

будови існуючої суспільної системи, історія суспільної 

думки вже з 20-х років ХХ століття і майже до його за-

вершення дійсно «закінчилася соціалізмом». Хоч, зви-

чайно, вчений не міг уявити, до якої руйнації призведе 

суспільну i, передусім, економічну думку в цих країнах 

багаторічна апологетика здогматизованої, перетвореної 

на своєрідний ідеологічний культ соціалістичної доктри-

ни марксизму i способів її здійснення. 

У той же час загальною тенденцією еволюції світової 

суспільної думки стала все більша інтеграція в ній соціа-

лістичних ідей з науковими та практичними досягнення-

ми в галузі економіки, соціології i т. iн., з реформаторсь-

кими заходами держав, спрямованими на поступову реа-

лізацію цих ідей тощо. Тільки у так званих соціалістичних 

країнах, на довго десятиліття відірваних від реалій світо-

вого суспільного прогресу, теорія i практика соціалізму 

переживають глибоку кризу. Краще зрозуміти її причини 

та «побачити світло в кінці тунелю», в який ми потрапи-

ли, значною мірою допоможуть тi висновки щодо суспі-

льної еволюції та соціальних перетворень, до яких ще на 

початку XX століття прийшов наш видатний співвітчиз-

ник – М. Туган-Барановський. 

Теоретичні розробки М. Тугана-Барановського, пере-

дусім, – його теорія економічних циклів та криз, наукове 

обґрунтування ним висновків про величезні можливості 

до саморозвитку й самокорегування, закладені в капіта-
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лістичній господарській системі, про роль в цих процесах 

нових економічних форм і суспільно-економічних орга-

нізацій, регулюючої ролі держави тощо, – відкривали на 

початку ХХ століття надзвичайно широкий простір для 

дослідження проблем капіталізму i соціалізму, розуміння 

перспектив еволюції капіталістичної господарської сис-

теми, можливостей та шляхів переходу до якісно нового 

суспільно-економічного ладу та iн. 

Нагадаємо, що вже на час розробки М. Туганом-

Барановським проблематики соціалізму, вчений піддав 

ґрунтовній критиці тi засади, на яких базувався марксизм 

у своїх соціально-економічних прогнозах, передусім, 

передбачення щодо неминучого краху капіталізму. Це 

стосується марксистської теорії реалізації (теорії ринків), 

за якою капіталізм повинен впасти через нібито зростаю-

чу обмеженість капіталістичного ринку та наростаюче 

хронічне перевиробництво товарів. І, звичайно, виведе-

ного Марксом «загального закону капіталістичного на-

громадження» та положення про загальне зубожіння зро-

стаючої армії пролетаріату, що ніби-то випливає з цього 

закону. Вчений переконливо довів не тільки теоретичну 

неспроможність цих висновків марксизму, але й наголо-

шував на емпіричному підтвердженні їх «фантастично-

го» характеру наступними фактами історичної дійсності, 

які позбавили ці висновки всякого значення [148, с. 249, 

250]. 

Навіть відстоюючи у полеміці з народниками Марк-

сове вчення про концентрацію та централізацію суспіль-

ного виробництва, яке М. Туган-Барановський вважав 

центральним і найсильнішим у марксизмі i на яке спирав-

ся в обґрунтування неминучості розвитку капіталізму в 

Російський імперії, вчений звертав увагу на тi явища, які 
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не вкладалися у Марксові висновки. Зокрема, на успішне 

співіснування частини дрібної промисловості з крупним 

виробництвом, яке іноді навіть сприяло її розвитку; на 

непристосовнiсть схеми Маркса до сільського господар-

ства. «Селянське господарство, наголошував М. Туган-

Барановський, – не тільки не знищується крупним капі-

талістичним землеробством, але навіть зростає, у біль-

шості випадків на рахунок цього останнього» [148, 

с. 252]. Звичайно, ці та інші факти хоч i послаблюють, 

проте не знищують значення цієї схеми по відношенню 

до всього суспільного господарства у сукупності: все сус-

пільне виробництво в цілому концентрується, «капіталіс-

тичний спосіб виробництва дедалі більше підпорядковує 

собі суспільне господарство» [148, с. 253]. Та до яких са-

ме наслідків приведе цей процес? Що чекає людство в 

майбутньому? Який суспільний лад прийде на зміну су-

часному капіталізму? На ці пекучі питання i прагнув від-

повісти вчений. 

Можна з упевненістю припустити, що саме Марксова 

теорія, з якою Михайло Іванович познайомився вже на 

студентській лаві, так само як i сповнені високого гума-

нізму філософські ідеї I. Канта, до яких він звернувся ще 

в гімназичні роки, дали могутній поштовх не тільки до 

вивчення різних соціалістичних вчень, визначення їх міс-

ця й ролі у суспільному прогресі людства тощо, але й 

врешті-решт спонукали вченого до розробки власної со-

ціалістичної концепції. Досить згадати, що одна з пер-

ших його праць була присвячена П.Ж. Прудону [149], i з 

того часу вивчення різних аспектів соціалістичної про-

блематики М. Туган-Барановський не полишав до остан-

ніх днів свого життя. 
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Не менш могутнім спонукальним мотивом до фор-

мулювання власної цільної концепції соціалізму напри-

кінці життя вченого стали події 1917–1918 років, які йо-

му довелося пережити. «Думається, – писав М. Туган-

Барановський 20 листопада 1917 року у передмові до 

книги «Социализм как положительное учение» (1918), – 

що поява в теперішній грізний час нової книги про соці-

алізм не потребує виправдання. Всі тепер говорять про 

соціалізм; але чи багато хто поєднують з цим словом ціл-

ком визначене уявлення?» I далі: «Завдання цієї невели-

кої книги охарактеризувати сутність соціалізму як певно-

го вчення про нову форму суспільного ладу» [159, с. 3]. 

Це була одна з останніх спроб вченого застерегти від 

догматизації соціально-політичної доктрини марксизму, 

що волею історії була покладена в основу програми со-

ціалістичної революції та пореволюційних соціально-

економічних перетворень, здійснюваних більшовиками в 

Росії, а з часом i в Україні. 

У науковому доробку вченого розгляд плану соціаль-

ної перебудови суспільства від комуністичних проектів 

античності – Платона, Евгемера та Ямбулли – до «Уто-

пії» Томаса Мана та комуністичної утопії ХІХ століття 

Етьєна Кабе («Мандрівки до Iкарiї»). Крім того, аналіз 

вчення Роберта Оуена, яке М. Туган-Барановський роз-

глядав як складову утопічного соціалізму, а з часом від-

ніс до комунального комунізму, та його палкого послі-

довника Вільяма Томпсона i iн. Серед соціалістичних 

проектів, які виникли в часі пізніше від комуністичних, – 

детальний розгляд вчення Генрі Клода де Ревруа де Сен-

Сімона та планів соціального перевлаштування суспіль-

ства його послідовників сенсимонiстiв, вчення Шарля 

Фур’є та фур’єристів, соціалізм Луї Блана, Фердінанда 
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Лассаля, П’єра Жозефа Прудона, Карла Йоганна Родбер-

туса, засновників марксизму, Белламi, Кропоткіна і iн. 

Особливого значення, вже з початку розробки ним 

цієї проблематики, М. Туган-Барановський надавав саме 

соціалістичним вченням. У своїй знаменитій книзі «Очер-

ки из истории политической экономии и социализма», 

що вперше побачила світ 1903 року i витримала шість 

видань, ці вчення він поділив на «утопічний соціалізм» 

(Р. Оуен, Ш. Фур’є, Г. де Сен-Сiмон) та «критичний со-

ціалізм» П.Ж. Прудон, К.Й. Родбертус, К. Маркс). Дру-

гий напрям соціалістичної думки був названий ним 

«критичним» через те, що його представники i, переду-

сім К. Маркс, зосереджувалися переважно на нищівній 

критиці сучасного їм капіталістичного ладу i значно мен-

ше, на відміну від «утопічних» соціалістів, приділяли 

уваги майбутньому влаштуванню суспільства. Та при 

цьому, констатує М. Туган-Барановський, саме марксизм 

«став одним з найбiльш могутніх факторів політичного 

життя Західної Європи». I хоч в теперішній час «ортодок-

сальний марксизм i знаходиться в періоді розкладу, проте 

i нині марксизм залишається пануючим соціальним сві-

тоглядом серед робітників i за своїм впливом на уми су-

часників Маркс далеко залишає за собою всіх соціальних 

мислителів нового часу» [147, с. 185]. 

Прагнучи виявити причини такої популярності соці-

альних уявлень марксизму, М. Туган-Барановський звер-

тається до їх історичних витоків, передусім до «утопіч-

ного соціалізму» Р. Оуена, Ш. Фур’є та Г. де Сен-Сiмона. 

Вчення цих мислителів зайняли визначне місце у твор-

чості М. Тугана-Барановського, відіграли вирішальну 

роль у перегляді ним вже на початку ХХ століття соціа-

льно-політичної доктрини марксизму та мали найбіль-
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ший вплив на формування власної соціалістичної концеп-

ції. 

Чому саме цим трьом мислителям вчений приділив 

особливо пильну увагу? Він сам пояснює це в нарисе 

«Утопічний соціалізм» у згаданих «Очерках...». До такої 

пильної уваги спонукала М. Тугана-Барановського все та 

ж соціально-політична доктрина марксизму, передусім, 

введення Ф. Енгельсом в його «Анти-Дюрингу» поняття 

«науковий соціалізм» (запозичене ним у послідовників 

Ш. Фур’є). Цим терміном Ф. Енгельс визначив тільки 

марксистське вчення i одночасно відніс всі інші соціаліс-

тичні вчення до розряду утопічних. Думка Енгельса про 

те, що соціалізм пройшов у своєму розвитку два фазиси: 

до Маркса він був утопією, а після Маркса став наукою, 

– утвердилася в соціалістичній літературі. 

М. Туган-Барановський рішуче спростовує це твер-

дження. Передусім, він заперечує розуміння марксизмом 

самого поняття утопії, протиставлення науки та утопії. 

Таке протиставлення неспроможне, наголошує вчений, 

«наука i утопія аж ніяк не є поняттями, що суперечать 

одне одному. Утопія не є нісенітниця або безглуздя. 

Утопія – це ідеал». Як ідеал вона «належить до числа та-

ких ідей нашого розуму, як ідеї безкінечності, свободи, 

обов’язку, які виходять за межі досвідного пізнання або 

найближчої користі i призначення яких полягає у визна-

чені напряму, шляху, слідуючи яким наш розум досягає 

своїх найвищих цілей приведення до верховної єдності 

нашого досвідного пізнання й практичної справи». Ідеал 

вчений порівнює з зіркою, що є дороговказом, дає верхов-

ні цілі нашої діяльності, науку – з ліхтарем, без якого не 

можна іти цією дорогою. Наука «вказує засоби для здій-

снення цих цілей та постачає нас вірним критерієм для 
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визначення, що в наших цілях i в якій мiрi, в який час 

здійсниме» [147, с. 71–72]. 

Великі утопісти «придумували, винаходили новий 

суспільний лад, як механік винаходить нову машину». 

Створення ними соціального ідеалу М. Туган-

Барановський вважав найкрупнішим завоюванням сус-

пільної думки XIX століття. Цей ідеал – суспільство, яке 

забезпечить всім людям найбiльш вільний розвиток їх 

здібностей, найбільшу суму істинного багатства – фізич-

ного й духовного, замінить експлуатацію людини люди-

ною експлуатацією людиною природи, в якому засада 

асоціації замінить засаду антагонізму. При всій відмін-

ності проектів суспільних перетворень Р. Оуена, 

Ш. Фур’є та Г. де Сен-Сімона, породженій ризницею 

умов, в яких вони створювались, та у світогляді їх твор-

ців, в основу уявлень соцiалiстiв-утопiстiв про майбутнє 

соціалістичне суспільство були покладені принципи то-

вариської солідарності, співробітництва, добровільності 

в організації форм суспільного співжиття та праці, рів-

ності прав та обов’язків, піднесення матеріального добро-

буту та духовності всіх членів суспільства. 

Соціалізм, робить висновок вчений, розглядався ве-

ликими утопістами як соціальний ідеал, що відповідає 

природі всіх членів суспільства i який потрібно лише до-

нести до кожного. Однак саме в тому, що всі ці три мис-

лителі «були проникнуті прямо зворушливою за своєю 

наївністю довірою до розуму людини», М. Туган-

Барановський вбачав утопізм Р. Оуена, Ш. Фур’є та 

Г. де Сен-Сімона. Вони, писав він, свято вірили, що вар-

то лише той «новий блаженний суспільний порядок», 

який вони придумали, донести до людей, «і люди, якщо 
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тільки вони не повні безумці, повинні поспішити влаш-

тувати своє життя на нових засадах» [147, с. 72]. 

Разом з тим М. Тугану-Барановському надзвичайно 

імпонувало, що на відміну від вчень більш ранніх утопіс-

тів, – Жана Мельє, Мореллi, Габріеля Бонно де Маблi, 

Кая Гракха Бабьофа та ін., більшість з яких виходили з 

необхідності революційного знищення приватної влас-

ності та застосування переважно примусових методів 

впровадження нового суспільного порядку, – у вченнях 

соцiалiстiв-утопiстiв, які виникли після Великої Францу-

зької буржуазної революції 1789–1797 років, питання про 

насильницьке знищення приватної власності вже не ста-

вилося. Утопісти, писав вчений, зверталися зі своєю про-

повіддю до всього суспільства без розрізнення класів, 

вони «були глибоко переконаними – не за страх, а за со-

вість – проповідниками соціального миру, який служить 

темою стількох фальшивих мелодій у буржуазному табо-

рі. Але на відміну від «соціальних гармоністів» типу Бас-

та, утопісти шукали миру не в царстві капіталу, а в царс-

тві майбутньої вільної асоціації» [147, с. 184]. 

Всяка закінчена соціалістична система, напише 

М. Туган-Барановський у праці «Общественно-

экономические идеалы нашего времени» (1913), включає 

у себе три частини: критику існуючого ладу, певне уяв-

лення про лад майбутнього та міркування про способи 

або шляхи здійснення майбутнього ладу. Цю останню 

складову соціалістичних систем вчений розцінював як 

найбiльш важливу, якщо не теоретично, то практично, як 

таку, що «висувається на перше місце» [143, с. 103]. Са-

ме в цій частині соціалізму, в його тактиці, «критичний 

соціалізм, передусім марксизм, досяг переваги над мир-

ною проповіддю утопістів, протиставивши їй власну так-
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тику, суть якої «у геніально простому положенні – що 

цілі соціалізму можуть бути досягнуті шляхом класової 

боротьби» [141, с. 183]. 

Критичні соціалісти, пояснював М. Туган-

Барановський, вважали головним змістом історії бороть-

бу різних суспільних класів за свої економічні інтереси i 

на цій підставі зробили спробу злити в одне ціле справу 

здійснення нового соціального ідеалу та захисту інте-

ресів одного суспільного класу, який складає більшість 

населення, – пролетаріату. Як засіб здійснення цих кла-

сових інтересів Маркс проголосив політичну боротьбу, 

яка, писав вчений, поглинула кращі сили робітничого 

класу континенту. Саме це й принесло успіх доктрині 

марксизму. Однак, на думку М. Тугана-Барановського, 

це «прагнення марксизму звести весь робітничий рух до 

політичної боротьби робітничого класу за свої класові 

інтереси уявляється нам поганою й такою, що не досягає 

своєї мети, політикою» [147, с. 254]. Крім того, вчений 

заперечував і революційну засаду цієї доктрини марксиз-

му, що передбачала перехід до соціалізму «шляхом май-

бутнього таємного стрибка», відповідно до уявлень, зок-

рема Енгельса, про прогрес, як «стрибки, що здійсню-

ються шляхом катастроф» [163, с. 7]. Еволюційний підхід 

утопістів до цієї проблеми, хоч вони й не розуміли зна-

чення класової боротьби, вчення про яку М. Туган-

Барановський високо цінив, він вважав значно ближчим 

до науки. 

Що ж до двох iнших складових будь-якої соціаліс-

тичної системи, – критики існуючого ладу та уявлень про 

суспільство майбутнього, – тут пріоритет повністю на-

лежить утопістам та їх послідовникам. Про «науковість» 



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 

 

 - 290 - 

марксизму, був переконаний вчений, в цьому відношенні 

не може бути, й мови. 

Спiвставляючи соціалістичну доктрину К. Маркса з 

вченнями утопістів, М. Туган-Барановський особливу 

увагу звертав на ідейну спадщину Г. де Сен-Сiмона, яко-

го вважав «найбiльш науковим» з усіх трьох мислителів. 

На глибоке переконання М. Тугана-Барановського, 

Г. де Сен-Сімон більш за всіх попрацював для побудови 

нового історичного світогляду. Зокрема, для створення 

засад матеріалістичного розуміння історії, зародків вчен-

ня про класовий поділ суспільства та рушійні сили його 

розвитку тощо. Соціалістичні перетворення, наголошує 

М. Туган-Барановський, передбачалися Сен-Сiмоном на 

основі всебічного розвитку продуктивних сил суспільс-

тва та використання матеріальних умов i здобутків «ци-

вілізації», тобто капіталізму. Та, на відміну від Маркса, 

автор «нового християнства» був не монiстом, а дуаліс-

том: «разом з розвитком господарства ставив як самос-

тійну рушійну силу прогресу розвиток людського знан-

ня». Але це, відзначає вчений, не заважало Сен-Сімону 

нітрохи не гірше за Маркса підмічати економічні причи-

ни історичних подій. Щоправда, Г. де Сен-Сімон не за-

лишив певного плану соціалістичного влаштування сус-

пільства, проте його учні й послідовники Базар та Анфан-

тен виробили струнку соціалістичну систему централіс-

тичного типу – державного соціалізму. Тільки те, що в 

цій системі держава повинна була одночасно стати й но-

вою церквою, i скомпрометувало, на думку Тугана-

Барановського, вчення сен-сiмоністiв в очах широких 

трудящих мас [158, с. 133, 139]. 

Разом з тим, соціально-політична програма сен-

сімонiстiв вже включала вимоги знищення спадкових 
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привілеїв на приватну власність, встановлення соціальної 

та економічної рівності щодо права розпоряджатися нас-

лідками своєї праці; проголошувала верховним принци-

пом розподілу «від кожного – за його здібностями, кож-

ній здібності – за її справами». Передбачалось поступове 

знищення всіх податків, які праця сплачує неробству під 

різними назвами – орендної платнi, найманої платнi, 

проценту на капітал тощо. Тобто, робить висновок 

М. Туган-Барановський, «все найбiльш суттєве, що харак-

теризує сучасний соціалізм i в галузі критики капіталіс-

тичного ладу, i в галузі позитивних вимог, було намічено 

школою Сен-Сiмона» [147, с. 112]. 

На відміну від Сен-Сімона, Р. Оуен та Ш. Фур’є за-

лишили детальні плани влаштування суспільства майбут-

нього на федералiстичних засадах. Нагадаємо, що основ-

ними осередками цього суспільства, за їх проектами, ви-

ступали промислово-землеробські общини (об’єднання 

типу комун у Р. Оуена та соціалістичні фаланги у 

Ш. Фур’є), які й повинні були стати складовими вільної 

федерації. Загальне визнання та поширення таких вироб-

ничих асоціацій (які Оуен назвав кооперативами) i по-

винно було забезпечити, на їх думку, поступове заволо-

діння трудящими всіма галузями виробництва і перехід 

від приватної власності, що породжує гноблення та екс-

плуатацію, до суспільної власності і колективістичної 

організації матеріального виробництва й усього суспіль-

ного життя. При цьому, за глибиною теоретичної думки, 

М. Туган-Барановський віддавав абсолютну перевагу 

проектам Ш. Фур’є. 

Вчений високо оцінює погляди Ш. Фур’є на завдання 

«цивілізації» – створення наук, мистецтва, великої про-

мисловості тощо, – та на її вади, – нераціональне вико-



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 

 

 - 292 - 

ристання наявних ресурсів, людської праці, переважання 

в суспільстві непродуктивних елементів тощо. Та, голов-

не, що, на думку М. Тугана-Барановського, підкреслює 

значення висновку Ш. Фур’є щодо закономірностей роз-

витку капіталізму, є розрізнення Фур’є двох періодів у 

розвитку капіталізму – вихідного та нисхiдного. В цей 

останній період, за Фур’є, пануючий лад відживає своє i 

в його надрах розвивається новий суспільний устрій. 

Крупний капітал iнтенсивно поглинає дрібний спочатку 

у промисловості, а з часом – і у сільському господарстві. 

Виникають нові монополії, виробництво стає все більш 

суспільним, суспільне багатство все більш нагромаджу-

ється в руках крупних власників. Пролетаріат та паупе-

ризм йдуть вперед гігантськими кроками, «батальйони 

злиднів загрожують цивілізації» в силу закону нестрим-

ного взаємного притягнення капіталів. I тільки рівність 

перед законом залишається першим параграфом консти-

туції, недоторканими залишаються всі види свободи, – 

свобода особистості, свобода совісті, свобода друку. 

Туган-Барановський вважає цю характеристику, дану 

Фур’є соціальному розвитку нашого часу, «воістину ге-

ніальною», не зважаючи на перебільшення та на те, що 

життя частково спростувало цю схему, а частково усклад-

нило її. «Але як мало залишалося Марксу додати до схе-

ми Фур’є, щоб створити своє знамените вчення про зако-

ни розвитку капіталістичного господарства!» [147, с. 128]. 

Оцінюючи Сен-Сiмона та Фур’є як найвеличніших 

дослідників соціальних явищ, яких ми тільки знаємо. 

М. Туган-Барановський наголошував на тому, що посту-

пове створення передумов для переходу до нового сус-

пільства вони виявили як історичну тенденцію. Ці мис-

лителі вбачали її, зокрема, в ослабленні з прогресом гос-
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подарства експлуатації, зменшенні значення права при-

ватної власності як привілею на одержання нетрудового 

доходу та у зміна характеру власності з індивідуальної, 

простої і виключної на акціонерну, складну й суспільну. 

У подальшому усуспільненні виробництва вони бачили 

можливість планомірної його майбутньої організації під 

керівництвом крупних капіталістичних компаній, а та-

кож величезного зростання завдяки цьому суспільного 

багатства. 

Таке зростання, за Фур’є, може бути досягнуте в ко-

муні («фаланзі») в результаті заміни в ній системи най-

маної праці, за якої працівник не зацікавлений у продук-

тах своєї праці, на систему спільної участі всіх у загаль-

ному продукті пропорцiйно участі кожного у виробниц-

тві. При цьому приватна власність не знищується, а на-

бирає іншої форми – права участі у загальних доходах. 

Це збереже індивідуальну свободу кожного та підвищить 

економічну мотивацію трудової діяльності. Крім того, 

дозволить гармонійно поєднати комуністичний принцип 

колективізму, який Фур’є вважав лише половиною соці-

альної ідеї, з принципом iндивiдуалiзму як другою час-

тиною цієї ідеї. Завдяки поширенню таких форм оплати 

праці, як участь робітників у прибутках, відношення 

праці й капіталу наблизяться до характеру асоціації. 

«Власність, – наводить М. Туган-Барановський слова 

Фур’є, – завдяки новому пануванню колективницького 

підприємництва, набуде соціального характеру, i таким 

чином мало по малу створяться умови для соціального 

ладу майбутнього – асоціації» [147, с. 128]. 

М. Туган-Барановський високо оцінює ці та інші пе-

редбачення Ш. Фур’є стосовно періоду «гарантизму», 

тобто перехідного періоду від «цивілізації» до нового ла-
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ду, який, вважав вчений, для сучасного йому капіталізму 

вже почався i підтверджує правильність багатьох з цих 

передбачень. Нагадаємо, що саме під таким кутом зору 

досліджує найновіші явища капіталістичної системи гос-

подарства і сам М. Туган-Барановський. Це зміни у ролі 

кредитно-банківської системи, утворення фінансового 

капіталу, розвиток його акціонерних форм і продуктив-

ної функції, виникнення монополістичних об'єднань різ-

них видів i форм, їх суперечливий вплив на соціально-

економічні процеси, підвищення економічної ролі дер-

жави та організацій трудящих – профспілок, кооперації 

тощо. Головною визначальною рисою розгляду цих та 

інших новітніх явищ капіталізму у Тугана-Барановського, 

подібно до утопістів та на відміну від К. Маркса та його 

ортодоксальних послідовників, був переважно позитив-

ний підхід. Якщо марксисти вбачали в нових економіч-

них явищах фактори ще більшої дестабілізації капіталіс-

тичної системи господарства, М. Туган-Барановський 

демонстрував розуміння всієї складності еволюції капі-

талізму як результату розвитку й ускладнення відносин 

обміну, тобто ринкових відносин, відповідно до 

об’єктивної потреби неухильного піднесення продуктив-

них сил суспільства. 

«Капіталізм є при такому розумінні умов розвитку 

нового соціального ладу, – писав М. Туган-Барановський, 

– суворою, але необхідною школою людства, в якій люд-

ство дисциплінується і нагромаджує сили для того, щоб 

взяти в свої руки керівництво суспільним виробництвом i 

замінити пануючу нині анархію суспільного господарс-

тва на планомірну, свідому організацію його» [147, 

с. 251]. Звичайно, щодо передбаченої вченим форми, якої 

набере економіка майбутнього, питання про неї ще на 
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неосяжний час залишиться проблематичним; відносно ж 

шляху до якісно вищого суспільного устрою на базі ци-

вілізаційних здобутків капіталізму, – i утопісти, i їх ви-

датний дослідник і послідовник виявилися абсолютно 

праві. 

Таким чином, вже на початку століття М. Туган-

Барановський відмовляє у будь-якому науковому і прак-

тичному значенні соціалістичній доктрині марксизму. На 

цій підставі вчений запропонував відмовитися від поділу 

соціалістичних вчень на «утопічні» (до К. Маркса) та 

«наукові», тобто поділу, запровадженого Ф. Енгельсом. I 

в «науковому соціалізмі» основоположників марксизму, 

доводив він, не менше, а скоріше більше утопізму, ніж у 

вченнях, які передували йому. Сприйнявши від великих 

утопістів ідею соціалізму, Маркс, напротивагу їм, «не 

надавав ніякого значення виробленню планів майбутньо-

го суспільного влаштування», нічого не додав до їх пози-

тивної розробки програми формування та функціонуван-

ня нового суспільства. «Проблема здійснення нового гос-

подарського ладу була зведена соціальним матеріалізмом 

(марксизмом. – Л.Г.) до відкриття закону розвитку капі-

талістичного способу виробництва» [147, с. 237]. 

К. Маркс, відзначав вчений, не надавав майже ніяко-

го значення тим явищам, які знаменували собою ознаки 

народження нового суспільного ладу як результату зако-

номірності еволюції капіталізму: ні робітничим союзам 

як засобу поліпшення економічного становища робітни-

чого класу, ні кооперативному руху робітників у формі 

споживчих товариств. «Кооперативний рух, – справедли-

во зауважував М. Туган-Барановський, – не відграє у 

практичній програмі марксизму майже ніякої ролі» [147, 

с. 247]. Цю традицію зберегли i ортодоксальні наступни-



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 

 

 - 296 - 

ки Маркса: «Позитивна економічна творчість, до якої 

закликали утопісти, не користувалася ніяким співчуттям 

політиків школи Маркса» [147, с. 185]. У своїх соціаліс-

тичних програмах, починаючи від «Комуністичного ма-

ніфесту», марксизм тільки повторював окремі вимоги 

соціальних програм, сформульованих в 30–40-і роки ХIХ 

століття сен-сімонiстами, Ш. Фур’є та фур’єристами, чар-

тистами та iн. 

Натомість «утопісти» далеко не були лише утопіс-

тами. Так, Роберт Оуен став ініціатором й творцем робіт-

ничого кооперативного руху. Його наступники у розвит-

ку цього «найбiльш тверезого, найбiльш розсудливого, 

найбiльш практичного», за визначенням вченого, робіт-

ничого руху небезпідставно докоряли в утопізмі саме 

марксистам із їх «мрійливими завданнями соціал-

демократів». Так само не викликає сумніву i вплив Шар-

ля Фур’є на утворення виробничих асоціацій, початок 

яким поклала діяльність Фiлiппа Бюше та Луї Блана. 

«Тобто, – наголошував М. Туган-Барановський, – прак-

тична справа утопістів вже й тепер величезна. Ще неви-

мірно більшого значення вона повинна набути в майбут-

ньому. Має відбутися велике відродження утопічного 

соціалізму», – вважав вчений [147, с. 188]. 

Майже через сорок років по тому до цього ж виснов-

ку прийде i Й. Шумпетер: «в думках утопістів набагато 

більше реалізму, а в думках Маркса – набагато більше 

нереалістичних мріянь, ніж вони вважають», – напише 

він у своїй знаменитій книзі «Капіталізм, соціалізм та 

демократія» (1942) [186, с. 403]. Саме такий висновок 

почав утверджуватися у немарксистській економічній 

літературі з початку століття, наприклад, в «Історії еко-
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номічних вчень» (1907) Ш. Жіда і Ш. Рiста [55, с. 178–

179, 362–366 та iн.] i зберігається до наших днів. 

Цікаво зауважити, що порівнюючи утопічний соціа-

лізм та марксизм, Й. Шумпетер розвинув багато аргумен-

тів, аналогічних тим, що використовував М. Туган-

Барановський. Зокрема, у доведенні реалізму багатьох 

передбачень утопістів, передусім школи Сен-Сiмона, 

щодо характеру еволюції капіталізму та створення пере-

думов соціалізму, а також значення свідомої праці люд-

ства в цьому напряму тощо, і, відповідно, розкриваючи 

неправомірність висновків марксизму щодо цієї еволюції 

[186, с. 84–102, 395–341]. Якими б безпомічними не зда-

валися вчення утопістів ортодоксальним соціалістам, пи-

сав Й. Шумпетер, продовжуючи традиції М. Тугана-

Барановського в етичному обґрунтуванні значення соціа-

лістичного ідеалу в історії людства, природи й сутності 

соціалізму, – «але привабливість соціалізму навіть сьо-

годні багато в чому визначається цими нерозумними ба-

жаннями голодної душі – саме душі, а не живота, рупо-

ром якої вони були». «Мрії» утопістів, у більшості випад-

ків добре аргументовані, наголошував Шумпетер, «були 

не просто їх особистими фантазіями, а вираженням мрій 

всіх неправлячих класів». Утопісти «допомагали витягти 

на поверхню те, що дрімало внизу й було готове пробу-

дитися» [186, с. 400]. 

В основу власної концепції соціалізму М. Туган-

Барановський поклав тi ідеї утопістів, які вважав 

найбiльш перспективними. Передусім, це стосувалося 

формулювання утопістами соціалістичного ідеалу як ме-

ти суспільства у його поступі по шляху духовного та 

економічного прогресу, нерозривно пов’язаного зі звіль-

ненням людської особистості від будь-яких форм екс-
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плуатації; їх спроб пов’язати цей ідеал з закономірнос-

тями історичного розвитку, необхідністю створення від-

повідних матеріальних та інтелектуальних передумов i, 

головне, розробити детальні плани майбутнього суспіль-

ного устрою на засадах органічного поєднання принци-

пів індивідуалізму та колективізму. 

Основними складовими соціалістичної теорії М. Ту-

гана-Барановського стали обґрунтування ним сутності та 

внутрішньої природи соціалізму, розробка класифікації 

різних систем соціалістичного ладу та порівняльна їх 

оцінка, висновки щодо основних засад і рис соціалістич-

ного ладу майбутнього – економічних, соціально-

політичних та духовних. Елементи цієї позитивної кон-

цепції соціалізму він розробляє, починаючи від праці 

«Современный социализм в своем историческом разви-

тии» (1906) i до останніх днiв життя. Найбiльш цільне й 

закінчене вираження його концепція соціалізму отримала 

в книзі «Социализм как положительное учение» (1918). 

Чи не найбільшу увагу вчений приділяє проблемам 

сутності та внутрішньої природи соціалізму. Соціалізм 

він визначає як надiсторичний ідеал людства, утопію. 

Соціалістична утопія – це мрія людства про встановлен-

ня такого суспільного ладу, при якому людська особис-

тість одержить свободу – вона матиме можливість буду-

вати свої суспільні відносини згідно своїй волі. Цей ідеал 

захопив у свій час Платона i через тисячоліття «зберіг 

свою чарівну силу i для сучасного європейця, незважаю-

чи на найглибші відмінності сучасного соціального ладу 

порівняно з ладом еллінського суспільства» [159, с. 5]. 

Як витвір людського розуму, таке суспільство, вва-

жав М. Туган-Барановський, не може стати результатом 

природно-історичного розвитку: «Соціалістичний лад є 
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штучна, придумана форма людського співжиття..., в ос-

нову якої покладений певний задум, певна правова 

ідея...» [159, с. 7]. Від сучасного суспільного ладу соціа-

лізм відрізняється подібно до того, як природна націо-

нальна мова відрізняється від «есперанто». Соціалістич-

не суспільство може бути тільки сконструйоване, свідо-

мо побудоване відповідно до загальних міркувань про за-

гальнолюдські ідеали. Саме так розуміли соціалізм i 

Платон, який визначив його як «державу розуму», i Ен-

гельс, який охарактеризував соціалізм як «царство сво-

боди» на противагу всім існуючим суспільствам, які є 

«царством необхідності» [159]. 

Яка ж сутність суспільного ідеалу людства, що дозво-

ляє говорити про соціалізм як про напрям суспільної дум-

ки? Спільною i визначальною для всіх без винятку соціа-

лістичних вчень, починаючи з «Політики» Платона, є 

правова ідея ліквідації приватної та встановлення суспі-

льної власності. Цей суспільний ідеал людства, мрію про 

«суспільний лад», за якого все буде спільним», наголо-

шує М. Туган-Барановський, не змогли змінити великі 

історичні події, що відбулися протягом тисячоліть. I для 

сучасної людини приватна власність, тобто «той право-

вий інститут, на якому виросла вся цивілізація і культура 

людства – ось корінь усього соціального лиха, від якого 

страждає людство. До цього зводиться найглибша соці-

альна філософія тисячоліть людської думки» [159, с. 5]. 

Однак сама правова ідея, на основі якої заперечуєть-

ся право приватної власності в античному або ж серед-

ньовічному християнському соціалізмі, її зміст зовсім 

відмінні від правової ідеї, що лежить в основі такого за-

перечення в сучасних соціалістичних вченнях. Своєрід-

ною межею між першими й другими М. Туган-
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Барановський вважав Велику Французьку революцію, від 

якої розпочалася новітня історія людства. 

Так, наприклад, в ідеальній державі Платона, поділе-

ній на купку обраних – мудрецiв-пастирiв та слухняний 

їм «натовп», не існувало рівності. І саме пастирі повинні 

були відмовитися не тільки від будь-якої приватної влас-

ності, але й від сім’ї, мати все спільне. Це застерегло б їх 

від зловживання владою, переслідування своє корисних 

інтересів, від нападів на «стадо» пастви, яке вони були 

покликані пасти й оберігати, як худі та сторожкi пси. 

На відміну від подібного «морального», «анти-

iндивiдуалiстичного» соціалізму, соціалістичні уявлення 

сучасної людини повернутi обличчям до більшості лю-

дей, до задоволення їх матеріальних інтересів. Широкі 

народні маси «втягнутi в соціалістичний рух тими госпо-

дарськими вигодами, які соціалізм обіцяє трудящим кла-

сам – а цей iндивiдуалiстичний мотив не має нічого спі-

льного з підкоренням особистості суспільному цілому, 

що характерно для соціалізму Платона i значно меншою 

мірою для Родбертуса та школи Сен-Сiмона» [159, с. 14]. 

В цьому економічному мотиві кожного М. Туган-

Барановський вбачає близькість ідей соціалізму новітньої 

історичної епохи до принципу iндивiдуалiзму, до утилі-

таризму Бентама (філософія досягнення найбільшого 

щастя для найбільшої суми людей), до лібералізму кла-

сичної школи. Поняття iндивiдуалiзму, що виникло з роз-

витком капіталізму, пояснює свою позицію вчений, не 

розповсюджується на розуміння людини як продукту сус-

пільства, на нерозривний взаємозв’язок з ним кожного 

індивіду. На увазі мається можливість розумного само-

визначення людини, думка якої, воля та діяльність вже 

не зв’язані обов’язковими нормами, які протистояли осо-
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бистості людини в часи феодалізму та абсолютизму – 

держава, церква, національність та iн. і в жертву яким 

приносилося щастя людини. Та найбільш повний розви-

ток ідея самовизначення особистості має одержати при 

соціалізмі. Вчений відзначає, що думку про соціалізм як 

логічне завершення iндивiдуалiзму поділяли вчені істо-

ричної школи – Генріх Дiтцель, Альберт Ебергард Шеф-

фле та iн., а також такий ортодокс марксизму як Карл 

Каутський. 

Протиставлення iндивiдуалiзму та соціалізму, що 

ствердилося в літературі, вважає М. Туган-Барановський, 

є непорозумінням, яке базується на етимологічному про-

тиставленні цих понять. Слово «соціалізм», пояснює 

вчений, виникло на початку 30-х років ХІХ століття. Йо-

го творці хотіли ним охарактеризувати новий суспільний 

напрям як такий, що висуває значення співробітництва, 

суспільної організації праці на противагу пануючій еко-

номічній школі, яка визнавала ідеалом господарського 

ладу необмежену свободу одноосібного підприємництва. 

Дійсно, за своїми засобами соціалізм є антиподом еконо-

мічного лібералізму, проте цілі залишилися тi ж самі – 

реалізація ідеї особистості, що розумно самовизначаєть-

ся. Саме ця ідея, «що б на це не заперечували, складає 

життєвий принцип та істинний внутрішній вихідний 

пункт соціалізму» [159, с. 12–13]. Така точка зору стала 

пануючою у західноєвропейському соціалістичному русі 

ХХ століття. 

Таким чином, наріжним каменем соціалістичної кон-

цепції М. Туган-Барановського є ідея рівноцінності люд-

ської особистості, сформульована і розкрита Іммануїлом 

Кантом, та створення господарських передумов для за-

безпечення реалізації цієї ідеї. Головною з цих переду-
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мов вчений, як i більшість його сучасників, що поділяли 

соціалістичні ідеї, вважав суспільну власність на засоби 

виробництва «...соціалістичне господарство, яке поки не 

існує, – писав він 1909 року в «Основах политической 

экономии», – було б такою гармонійною системою госпо-

дарства, за якої узгодженість інтересів окремих суспіль-

них груп досягалася б визнанням реальної рівноправнос-

ті всіх членів суспільства, рівною участю в суспільній 

праці й рівним правом користування здобутками цієї 

праці, на основі суспільного володіння засобами вироб-

ництва» [145, с. 115]. 

Цю ж думку він розвиває i пізніше, наголошуючи, 

що саме усуспільнення засобів виробництва, «перене-

сення можливо більшої частини господарських піклувань 

від індивідуальної людини на все суспільство» буде все-

мірно сприяти «звільненню особистості людини, всебіч-

ний розвиток якої складає, з соціалістичної точки зору, 

кінцеву й верховну мету суспільного союзу» [159, с. 13]. 

Якщо Платон, вимагаючи спільності майна, боровся не з 

бідністю, а з багатством, пише Туган-Барановський, то 

сучасний соціалізм «виходить із зовсім іншої оцінки ба-

гатства i прагне спільністю майна забезпечити не спільну 

бідність, а спільне багатство» [159, с. 14]. 

Право приватної власності на засоби виробництва 

вчений розглядав як таке, що «за невмолимими законами 

господарства з неминучістю перетворюється на право 

експлуатації одними людьми iнших, з неминучістю об-

межує свободу особистості трудящої людини, перетво-

рює на пусту юридичну фікцію природжену рівність всіх 

... іншими словами, приватна власність несумісна з пра-

вом людини на свободу i рівність. Соціалізм є, таким чи-

ном, вимога природного права, логiчно зв’язана з пер-
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шим i головним природженим правом людини на свобо-

ду» [159, с. 16]. 

Таким чином, у трактуванні приватної власності 

М. Туган-Барановський розходився i з Сен-Сiмоном (але 

не з сен-сiмонiстами!), який заперечував тільки земельну 

власність, i з Фур’є. Останньому вчений дорікав за те, що 

він обходить найглибший антагонізм нашого часу – анта-

гонізм праці та капіталу – i віддається утопічній надії 

гармонійно поєднати обидва ці два суспільно ворожі 

елементи в ладi майбутнього. Крім того, за збереження 

ним у «фаланзі» елементів приватної власності та вільної 

конкуренції, яку М. Туган-Барановський вважав «вели-

ким злом» існуючої господарської системи. Та ще більше 

в цьому питанні він розходився з таким дорогим його 

серцю I. Кантом, який, як зазначає сам М. Туган-

Барановський, захищав право приватної власності, виво-

дячи його з основного права людини на свободу. 

Як показала історична практика, правим у цьому ви-

падку був саме великий філософ. Суспільний досвід 

людства доводить, що соціально-економічний прогрес 

досягається саме на шляхах консенсусу «праці i капіта-

лу» в результаті трансформації власності та управління в 

умовах вдосконалення ринкової економіки. Жупел при-

ватної власності як причини всіх суспільних катаклізмів 

давно вже зійшов з обрію соціалістичних партій, стало 

ясно, що її знищення не є ні необхідною, ні достатньою 

умовою експлуатації людини людиною. Проте позиція 

М. Тугана-Барановського цілком відповідала його спов-

неного гуманізму протесту проти сучасної йому госпо-

дарської дійсності, того до краю незбалансованого воло-

діння засобами виробництва, яке історично склалося i 

зміни в якому тальки намічалися в результаті зрушень, 
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передусім, структурних, у господарській системі капіта-

лізму. 

Незважаючи на те, що у трактуванні категорiй багат-

ства, прибутку, ренти приватної власності тощо вчений 

віддавав перевагу концепції експлуататорської їх приро-

ди, що пояснювалося недосконалістю сучасних йому рин-

кової системи та соціальних відношень, саме М. Туган-

Барановський зробив значний вклад i у подолання цієї 

виключно експлуататорської марксистської полiтеконо-

мiчної парадигми. Цьому значною мірою сприяло розу-

міння М. Туганом-Барановським матеріальних і мораль-

них засад як рівноправних у формуванні нового суспіль-

ства, глибоке переконання вченого в тому, що соціалізм 

в його історичному розумінні «не тільки не підкоряє осо-

бистість суспільству, але, навпаки, прагне підпорядку-

вати весь лад суспільства інтересам особистості» [159, 

с. 10]. 

Плідність цього підходу виявилася, передусім, у за-

пропонованій М. Туганом-Барановським класифікації різ-

них проектів соціалістичного влаштування суспільства та 

їх оцінці як з економічної, так i з етичної точки зору. 

Особливого значення в цьому плані набувало розрізнен-

ня ним і порівняльна оцінка комуністичних і соціалістич-

них систем (соціалізму у вузькому розумінні слова). На 

відміну від поширених на той час поглядів на різницю 

між цими системами, яку вбачали «у ступені, в якому 

проводиться принцип суспільної власності на предмети 

господарства», М. Туган-Барановський пропонує власну 

«ясну i точну ознаку, за якою соціалізм різко відрізняєть-

ся від комунізму» [159, с. 19, 20]. 

Ця ознака полягає у тому, що соціалізм є система 

грошового господарства, оскільки при соціалізмі зберіга-
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ється категорія особистого доходу i, тим самим, особисте 

володіння предметами споживання. У той же час відсут-

ність при комунізмі, який є натуральним господарством, 

категорії доходу заперечує будь-яку власність на всі без 

винятку господарські предмети. В силу цього соціалізм, 

при якому споживання регулюється доходом, тобто ста-

виться в залежність від трудового продукту кожного, є 

«більш складною економічною системою» порівняно зі 

зрівняльним комунізмом [159, с. 20]. 

Погляд вченого на соціалізм як складну господарсь-

ку систему докорінно відрізнявся від до краю спрощеної 

ортодоксальними марксистами Марксової моделі соціа-

лізму, яку, як відомо, вони почали безпосередньо впро-

ваджувати в життя після жовтневих подій 1917 року 

Проте виразні риси подібних спрощених уявлень висту-

пають i у працях самого М. Тугана-Барановського. Пере-

дусім, у його поглядах на суцільне усуспільнення держа-

вою засобів виробництва та можливості централізовано-

го планомірного управління економікою. Саме цей прин-

цип, – «більшу чи меншу централізацію господарського 

ладу, підпорядковування частин цілому», вчений і кладе 

в основу поділу систем комунізму та соціалізму на ряд 

видів. 

Так, вчений розрізняє державний комунізм (античні 

комуністичні проекти, «Утопія» Мора, «Iкарiя» Кабе) та 

державний соціалізм або колективізм (проекти держав 

сен-сімонiстiв, соціалізм Родбертуса, марксистів, «дер-

жава» Белламi). В цих системах передбачається найвища 

централізація, зосередження всього суспільного госпо-

дарства в руках держави як власника всіх засобів вироб-

ництва й продуктів суспільної праці. 
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Другий вид соціалізму – синдикальний (проекти Луї 

Блана, Фердінанда Лассаля), коли засобами виробництва 

i продуктом праці мають володіти професіональні групи 

робітників, а землею – тільки землероби. Синдикальний 

соціалізм передбачає обмін, товарно-грошові відносини, 

через що, логiчно, не може бути синдикального комуніз-

му, бо комунізм є заперечення обміну у будь-якій формі. 

Наступний вид – комунальний комунізм (Роберта 

Оуена та Вільяма Томпсона) та комунальний соціалізм 

(Шарля Фур’є) – передбачають общину, комуну як осно-

вну господарську одиницю. На відміну від синдикально-

го соціалізму, до таких асоціацій входять працівники різ-

них видів праці, i, крім того, поряд з обміном, який ба-

жано в межах асоціації зводити до мінімуму, передбача-

ється i безпосередній розподіл продукції общинної праці. 

I, нарешті, системи анархічного комунізму (анархіч-

ний комунізм Годвiна) та соціалізму (соціалізм Прудона, 

Кропоткіна та iн.), в яких відкидається будь-яка приму-

сова господарська організація, окремі виробники, вільні 

від суспільної влади, можуть або обмінюватися, або ві-

льно користуватися продуктами праці одне одного. 

Детальний аналіз цих систем приводить М. Тугана-

Барановського до висновку, що якщо соціалістичному 

ідеалу як забезпеченню повної свободи особистості 

найбiльш відповідає анархічний соціалізм, то створенню 

економічного потенціалу суспільства, на який би спира-

лася реалізація цього ідеалу, найбiльш відповідає 

централiстський державний соціалізм. На аналізі цієї мо-

делі соціалізму та визначені заходів вдосконалення її 

складових, які він «прораховує» на життєздатність, спів-

відносячи з реаліями сучасного та прозорливо передба-

чуваного ним майбутнього, М. Туган-Барановський зосе-
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реджує особливу увагу. Ця прозорливість вченого вражає 

з огляду на тi трагічні реалії, які довелося пережити на-

родам, втягнутим у страшний соціальний експеримент, 

після подій 1917 року. 

М. Туган-Барановський віддавав перевагу державно-

му соціалізму, оскільки був переконаний, що централізо-

ване планування має величезні переваги порівняно з рин-

ком, який так відчутно виявляє свої вади, – породжує 

експлуатацію, кризи, не забезпечує тієї пропорційності у 

господарстві, яку вчений вважав вінцем ефективного 

господарювання. Разом з тим, він ясно розумів ті вади, 

які несла в собі державна централізація управління еко-

номікою: загрозу свободi iндивiдуальностi кожного чле-

на суспільства, зростання ролі примусовості, бюрокра-

тизму, волюнтаризму, зниження в результаті цього ефек-

тивності економічної діяльності. Зростання бюрократиз-

му та ролі примусових засад влади, попереджав він, мо-

же залишити обіцянки соціалізму на папері. «Примно-

ження багатства, що купляється ціною приниження осо-

бистості працюючої людини» вчений, вірний проголо-

шеним ним етичним принципам, визнав «безсумнівним 

злом» [159, с. 82]. 

Завдання соціалістичного ладу, був переконаний 

М. Туган-Барановський, є «можливо більш повне прими-

рення цих двох засад – свободи особистості i панування 

суспільності». Він настійно шукав заходів, які б могли 

запобігти тому злу, що несе в собі централізм, – «приду-

шення людської особистості, обмеження свободи остан-

ньої». Втім, він вважав це неминучим, «поки людська 

природа не відчує повної зміни, інтерес окремої особис-

тості не буде співпадати повністю й без залишку з інте-

ресами суспільного цілого» [159 с. 95]. Певною мірою 
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нейтралізувати негативні господарські та соціальні нас-

лідки, породжувані централізмом в обґрунтованій вче-

ним моделі соціалізму повинні були принципи федера-

лізму та синдикалізму, участь робітників в управлінні 

підприємствами, розвиток кооперації у різних її формах і 

на різних рівнях як засоби розвитку самодіяльності лю-

дей та формування нового творчого відношення до праці 

тощо. 

Таким чином, майбутнє соціалістичне суспільство 

повинно стати, на думку вченого, «дуже складною гос-

подарською системою, побудованою на різних принци-

пах», систем, яку повинні складати господарські утво-

рення «від міжнародних союзів та держави до виробни-

чих асоціацій та одноосібних трудівників». Проте слід 

зауважити, що у Тугана-Барановського ці принципи об-

межуються лише організацією управління та праці в різ-

них їх формах i не торкаються принципу єдиної держав-

ної власності на засоби виробництва. I муніципальна, i 

кооперативна, i навіть одноосібна форми господарства, 

які мають співіснувати з державною формою, розгляда-

ються ним як такі, що ведуться «за допомогою суспіль-

них засобів виробництва». Останні ж можуть бути надані 

державою лише у тимчасове користування. Фактично 

можливість для вияву особистої ініціативи залишається 

тільки у споживанні та у сфері духовної, інтелектуальної 

праці, якою вчений особливо опікувався [159, с. 87–88, 

96 та iн]. 

Критерій ефективності соціалістичного виробництва 

Туган-Барановський визначав відповідно до загальноп-

рийнятого на той час його розуміння: як одержання най-

більшої цінності – «получки» при найменшій витратi – 

«вартості». Зв’язуючи можливість найбiльш повного 
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здійснення принципу ефективного ведення господарства 

з ідеєю централізованого планування, вчений намагався 

побудувати раціональні його засади на основі власної те-

орії цінності. Пропонував виходити при розподілі праці 

між різними галузями виробництва з виведеної ним про-

порціональної залежності між трудовою вартістю та гра-

ничною корисністю. Проте, визнавши цінність, як i виве-

дену ним «трудову вартість», «головними й неусувними 

категоріями всякої господарської діяльності», вчений 

прекрасно розумів, що той вид соціалізму, який відкидає 

ринок як основний регулятор економіки, відкине i кате-

горії цінності, ціни та грошей. Обґрунтуванню їх нової, 

по суті, суб’єктивістської облiково-розподiльчої ролі він 

присвячує особливу увагу [159, с. 99–111]. 

Сама ідея співвіднесення у плануванні витрат з ко-

рисністю як необхідної умови ефективності господарю-

вання була плідною, проте спосіб, у який вчений пропо-

нував складання таких планів, мав відчутні методологіч-

ні вади. Уявлення М. Тугана-Барановського про те, що 

соціалістичне суспільство зможе точно врахувати трудо-

ву вартість кожного продукту, а також передбачити кри-

ву його корисності i, виходячи з цього, будувати план 

суспільного виробництва, носили виразно утопічний ха-

рактер. Видатний вчений свого часу, він i сам бачив хит-

кість розробленої ним конструкції планомірної економі-

ки i поряд з концепцією натурального соціалістичного 

господарства пропонував модель змішаної економіки з 

двома регуляторами: один – закон попиту i пропозиції, i 

другий «за межами ринку при соціалізмі», – трудова вар-

тість кожного продукту (на відміну від капіталістичних 

витрат виробництва). 



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 

 

 - 310 - 

Як відомо, вже на той час неможливість реалізації 

подібних конструкцій планування переконливо доводили 

моделі планової економіки, що створювались на науко-

вих засадах загального рівноважного аналізу. Одна з них 

належить італійському вченому Е. Бароне i відбита у 

його праці «Il Ministro della Produzione nello Stato 

Collettivista» (1908). Розроблена Е. Бароне схема позарин-

кового централізованого планування наочно доводила, 

що практично здійснити цю схему, яка потребує безпе-

рервного врахування безкінечної різноманітності всіх 

потреб членів суспільства, постійного прямого та зворот-

ного зв’язку центрального планового органу з усіма ви-

робниками i споживачами в економіці тощо, – абсолютно 

неможливо [95, с. 104–105]. Звичайно, якщо мати на ува-

зі ефективне виробництво. 

Про величезний ризик, безпосередньої заміни ринко-

вого механізму, вільної гри приватних інтересів ціле-

спрямованою діяльністю суспільної влади, яка бере на 

себе «виконання всіх функцій задоволення суспільних 

потреб», тобто забезпечення відповідності суспільного 

виробництва з суспільним попитом, пропорційності роз-

поділу суспільної праці тощо попереджав і сам М. Туган-

Барановський. Така система, вважав вчений, потребує 

надзвичайно розвиненого всебічного статистичного об-

ліку, величезного управлінського таланту міністрів, ви-

сокої свідомості працюючих членів суспільства, позбав-

лених принципу господарського егоїзму як стимулу до 

праці. Крім того – вироблення наукових основ плануван-

ня, яке б забезпечувало порівняння трудових витрат із 

корисним ефектом тощо. «В не підготовленому соціаль-

ному середовищі, робив далекоглядний висновок М. Ту-

ган-Барановський, – соціалізм замість того, щоб стати 
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царством свободи і загального багатства, повинен стати 

царством рабства й загальних злиднів» [159, с. 126]. 

Наш історичний досвід підтвердив справедливість 

цього висновку. Сповнений симпатії до соціалістичної 

ідеї, М. Туган-Барановський такого досвіду ще не мав. 

Він зіткнувся в останні роки свого життя тільки з пер-

шими його виявами i встиг серйозно застерегти проти 

будь-яких спроб безпосереднього запровадження Марк-

сової моделі державного соціалізму в життя. М. Туган-

Барановський постійно наголошував на негативних нас-

лідках подібних спроб. Особливо гостро ця думка про-

звучала у виданій ним у Петербурзі 1917 року книзі 

«Русская революция и социализм». Вчений наголошував 

в ній на необхідності обережно рухатися «в бік соціаліз-

му, поступово наближуючись до останнього». Він раз за 

разом підкреслював, що перехід до соціалізму можливий 

«лише на певному щаблі розвитку суспільного господар-

ства», з одного боку, та у підготовленому соціальному 

середовищі, при наявності необхідних моральних та ін-

телектуальних якостей людей – з іншого. Вчений дово-

див, що «в історії здійснюється не те, чого хоче той або 

інший суспільний клас, а те, що відповідає природному 

напряму історичного розвитку» [156, с. 13].  

Як переддень майбутнього суспільства вчений бачив 

«лад врегульованого капіталізму, обмеженого у своїх 

правах інтересами усього суспільства й контролем робіт-

ничого класу» [156, с. 32]. До речі, саме М. Туган-

Барановський, ще до В. Леніна, визначив такий лад як  

«державний капіталізм». Вчений обґрунтував і необхід-

ність «перехідного часу від капіталізму до соціалізму», в 

який «цей державний капіталізм буде пройматися все 

більше й більше соціалістичним змістом» [156, с. 29–32], 
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заповнюватись елементами нового ладу, до яких Туган-

Барановський і відносив муніципальний соціалізм, робіт-

ничі союзи (синдикалізм) і, головне, – кооперацію (се-

лянську та пролетарську). Кооперації вчений приділяв 

найбільшу увагу, пов’язуючи саме з нею витіснення в 

майбутньому грубої та насильницької основи колективіз-

му, запропонованого марксизмом і впроваджуваного  в 

Росії після жовтневих подій 1917 року. 

Підстави для такої уваги до кооперації давала, по-

перше, як колосальна робота, проведена вченим по ви-

вченню та узагальненню досвіду її розвитку у різних кра-

їнах світу, в т. ч. і в Російській імперії, втілена ним 1916 

року у добре відомій на сьогодні праці «Социальные ос-

новы кооперации» [161] (щонедавно перевиданій у Мос-

кві [162]). По-друге, успіхи, яких досягла кооперація в 

Росії та в Україні напередодні революційних потрясінь 

1917 року. Вже на початок 1915 року, засвідчував 

М. Туган-Барановський у своїй видатній праці, загальна 

кількість кооперативів в царській Росії зросла порівняно 

з 1901–1902 роки з 1625 до 35000. При цьому основну 

масу становили різні види сільськогосподарської коопе-

рації, передусім – кредитної (частку міської кооперації 

становили 3–4 тис. споживчих товариств і кредитних ко-

операторів) [161, с. 370–371]. Природно, що в Росії та в 

Україні, де основну масу населення становило селянство, 

різні види сільськогосподарської кооперації відігравали 

вирішальну роль у кооперативному русі. Внаслідок ре-

форм С. Вітте та П. Столипіна ламалися общинні устої, 

наростали процеси мобілізації землі, передусім в напрямі 

переходу поміщицької землі до селянства, підвищувалася 

товарність селянських господарств, можливості їх коопе-

рування.  
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На цей час, як засвідчив, зокрема, ще 1909 року один 

з учасників 1-го Всеросійського з’їзду кооператорів 

М. Слобожанин [121, c. 74], з обрію наукових і практич-

них інтересів зійшла проблема виробничого кооперуван-

ня селянства, тобто артільного, колективного землероб-

ства, якій ще на рубежі XIX і XX століть в Росії та Укра-

їні приділялася досить велика увага, хоч, переважно, у 

критичному аспекті [40]. Саме життя зробило вибір, як і 

в інших країнах, між виробничим кооперуванням селян-

ства та його сільськогосподарською кооперацією як коо-

перуванням самостійних виробників у сфері збуту, пос-

тачання, переробки тощо, пропонуючи готові, перевірені 

форми роботи. Широко розгорнулися в цьому напрямі й 

теоретичні дослідження, плідні результати яких дістали 

світове визнання. Таким був, зокрема, так званий органі-

заційно-виробничий напрям, відомий як «школа Чанова», 

в руслі якого плідно працювали М. Макаров, О. Рибні-

ков, в Україні – К. Мацієвич, Б. Бруцкус, О. Челінцев, 

К. Маньковський та багато інших економістів [43].  

Визначним внеском у розгортання цієї роботи стали і 

праці М. Тугана-Барановського. Його фундаментальна 

праця «Социальные основы кооперации» (1916) ввібрала 

у себе у концентрованому й узагальнюючому вираженні 

ті найбільш конструктивні елементи аналізу кооператив-

ного руху у всій його різноманітності, що містилися у 

світовій та вітчизняній економічній літературі середини 

XIX – початку XX століть, а також власні оригінальні 

спостереження і висновки автора. 

Книга містить, зокрема, цілий ряд моментів глибокого 

і неординарного дослідження М. Туганом-Барановським 

ідей виробничого кооперування та спроб їх здійснення як 

у руслі соціалістичного ідеалу, так і поліпшення стано-



Частина I. Між лібералізмом та соціалізмом: формування 

політекономічної концепції М. Туган-Барановського 

 

 - 314 - 

вища трудящих у межах існуючого ладу. Це, передусім, 

обґрунтування ним висновків про найменшу відповід-

ність цієї форми кооперації господарським засадам капі-

талістичного суспільства, про здатність до існування ли-

ше тих виробничих кооперативів, які переходять до капі-

талістичних методів функціонування, перетворюючись 

на типові пайові товариства акціонерного типу; про 

практичну непридатність форм виробничої кооперації 

для широких робітничих мас через переваги великого 

машинного виробництва, а також для селянства. В 

останньому випадку – через своєрідність землеробської 

праці, індивідуалістичну психологію селянина як дрібно-

го самостійного виробника тощо: «Повне поглинення ін-

дивідуального сільськогосподарського виробництва гро-

мадським можливе тільки у виробничій артілі. Але ви-

робничі артілі в землеробстві мають не більше поширен-

ня, ніж у промисловості, тобто практично ніякого» [161, 

с. 366], – констатує вчений. 

Однак наростання революційної ситуації в країні у 

важкі роки Першої Світової війни, своєрідна реанімація 

соціалістичними партіями ідеї колективного землеробс-

тва, вимоги негайної земельної реформи та ін. примуси-

ли М. Тугана-Барановського повернутися до аналізу цієї 

проблеми. Вчений ясно бачив ті соціально-економічні 

наслідки, до яких могло призвести беззастережне вико-

нання вимог соціалістичних партій щодо негайної соціа-

лізації або націоналізації землі. Ці заходи він розглядав 

як такі, що не тільки поклали б край дальшому розвитку 

крупного капіталізованого поміщицького господарства, 

яке, займаючи одну десяту всієї заорюваної землі, зали-

шалося головним поставником товарного хліба, але зага-
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льмували б і розвиток селянського господарства, його ін-

тенсифікації на шляхах кооперування [162, с. 332–333]. 

У праці «Русская земельная реформа и кооперация» 

(«Вестник кооперативных союзов», 1918, № 1), що ввій-

шла до другого видання книги «Социальные основы ко-

операции» (1919), М. Туган-Барановський розглядає про-

блему кооперації з точки зору можливих наслідків земе-

льної реформи, яка готувалася Тимчасовим урядом. Ре-

форма передбачала передачу 70–80 млн десятин землі 

нетрудового користування селянам зі зрівняльним її роз-

поділом між безземельними та малоземельними. 

М. Туган-Барановський намагається відповісти на запи-

тання: як же організувати сільськогосподарське вироб-

ництво, щоб через цей зрівняльний розподіл не знизилася 

його продуктивність? Яким шляхом зберегти для селян ті 

новітні досягнення техніки, агрономії, біології тощо, що 

почали широко застосовуватись у ряді поміщицьких гос-

подарств, які перейшли на капіталістичні рейки інтенсив-

ного виробництва, забезпечивши цим значно вищу його 

продуктивність порівняно з селянським у ряді галузей, 

зокрема в культурі хлібів [162, с. 327–329]. Щодо інших, 

інтенсивних галузей сільськогосподарського виробницт-

ва, М. Туган-Барановський, як і більшість вчених того 

часу, віддавав перевагу можливостям дрібного селянсь-

кого господарства. 

Вчений допускає, що теоретично створення на місці 

великих капіталістичних господарств крупних землероб-

ських артілей є «в теперішній час в Росії найбільш бажа-

не, бо тільки землеробські артілі стануть радикальним 

вирішенням нашої сільськогосподарської кризи, між тим 

як всі інші форми кооперації можуть лише сприяти тако-

му розв’язанню, не будучи такими в закінченій формі» 
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[162, с. 335]. Він наводить аргументацію ряду «соціаліс-

тичних партій» на користь такого висновку: трудовий 

характер артілі, відсутність експлуатації найманої праці, 

відповідність марксистському висновку щодо соціалізму 

як руху до усуспільнення, а не роздрібнення праці, пси-

хологія селянина, для якого праця в артілі більш сприй-

нятна, ніж на якійсь державній фермі тощо. Вчений від-

значає слушність цієї аргументації, проте підкреслює, що 

сам він не покладає великих надій на землеробські артілі. 

На практиці, був переконаний М. Туган-Барановський, з 

ними «рахуватись майже не доведеться», «цей вид коо-

перації одержить пишний розвиток лише після загибелі 

капіталістичного господарства, у соціалістичному сус-

пільстві майбутнього» [162, с. 335]. Останнє ж він вва-

жав справою дуже далекою. 

Що ж до більш близького майбутнього, М. Туган-

Барановський припускав, що суспільству доведеться пе-

режити нову «артільну епопею», яка, напевно, далеко за-

лишить за собою, за своїми розмірами, всі попередні». 

Однак був переконаний, що навіть у найбільш сприятли-

вих умовах ці артілі «охоплять лише мізерну частку се-

лянських господарств» і «яким би великим не був успіх 

таких артілей, вони все ж повинні стати в майбутньому 

російському селі не правилом, а винятком» [162, с. 336–

337]. Натомість вирішальну роль у піднесенні продуктив-

ності сільського господарства повинні відігравати всі ін-

ші форми сільськогосподарської кооперації, яким вчений 

і приділяє основну увагу. Він, по суті, накреслює план 

роботи в галузі найбільш ефективного використання цих 

кооперативних форм у нових умовах, визначає можливос-

ті й перспективи кожної з них, напрями розвитку та взає-

модії тощо. Тільки у такому зв’язку з розвитком коопе-
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рації, робить висновок вчений, земельна реформа може 

стати стимулом піднесення продуктивних сил [162, 

с. 344]. 

Проте жовтневий переворот, економічна програма 

більшовиків і діяльність нової влади в Росії ясно засвід-

чували, що уникнути реалій будівництва соціалізму за 

цією програмою вже неможливо. І вчений робить ще од-

ну і, зауважимо, як і у випадку з виясненням механізму 

соціалістичної економіки, теж єдину на той час спробу 

теоретично обґрунтувати шляхи використання кооперації 

вже в цій ортодоксально-марксистській моделі держав-

ного соціалізму. 

Це була дійсно єдина спроба, оскільки В. Ленін різко 

негативно ставився до кооперації як продукту буржуаз-

ного суспільства, а програма більшовиків (знамениті 

«Квітневі тези» 1917 року) фактично містила тільки ви-

моги націоналізації землі та створення на базі крупних 

поміщицьких маєтків зразкових господарств, які повинні 

вестись на суспільний рахунок під контролем батрацьких 

депутатів. Та при цьому, як відзначав один із перших ра-

дянських дослідників проблем колективізації І. Конюков, 

напередодні революції у російської соціал-демократичної 

робітничої партії не було «зовсім ніякого погляду на ко-

лективне землеробство» [70, с. 215]. Щодо М. Тугана-

Барановського, виходячи з жорстоких життєвих реалій 

того часу, він намагається заповнити цю теоретичну пус-

тоту. 

Автор цієї книги вже мав нагоду досить детально 

висвітлити це питання у «Нарисах з історії політичної 

економії в Україні», де воно розглянуте з точки зору по-

рівняльного аналізу кооперативної концепції М. Тугана-

Барановського з концепцією В. Леніна [46, с. 145–156]. 
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Однак, зважаючи на важливість проблеми, для більш пов-

ного уявлення про соціалістичні погляди вченого корот-

ко звернемося до цього матеріалу ще раз. 

Прагнучи захистити і кооперативну ідею і саму коо-

перацію, М. Туган-Барановський пише працю «О коопе-

ративном идеале» («Вестник кооперативных союзов», 

1918, № 4). Ця праця сприймається як натхненний гімн 

кооперативному соціальному ідеалу, в якому, проте, пе-

реважають песимістичні ноти щодо оцінки можливостей 

втілення цього ідеалу на тогочасному суспільно-

економічному та політичному ґрунті. Головна ідея вче-

ного – довести необхідність поєднання колективізму, 

державного соціалізму (які хоч і передбачають «пану-

вання більшості над меншістю» в інтересах більшості, 

«все ж є заперечення свободи, все ж є деспотизм і наси-

льство») з кооперацією як взірцем «вільного суспільного 

союзу» [162, с. 441]. Та оскільки сучасна кооперація, за-

уважує вчений, фактично приймаючи при цьому марк-

систську точку зору, породжена капіталізмом, вона «ли-

ше в принципі є вільний господарський союз», заснова-

ний у більшості випадків на найманій праці, тобто на 

примусі [162, с. 441]. І Туган-Барановський всю свою 

наснагу й силу переконання звертає вже на «трудову 

кооперацію», вади якої він перед тим так досконально 

виявив.  

«Трудові кооперативи, – пише вчений, – у всіх від-

ношеннях вільні господарські організації, що ні з якого 

боку не спираються на примус». Правда, тут же зауважує 

він, саме через це вони «виявляються найменш жит-

тєздатними та поширеними, являючи у цьому відношенні 

разючий контраст з кооперативами, заснованими на най-

маній праці» [162, с. 442]. І все ж з ними пов’язує тепер 
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Туган-Барановський всі надії на пом’якшення запропо-

нованої марксизмом і впроваджуваної в життя більшови-

ками схеми соціалізму, оскільки, згідно з останньою, «в 

соціалістичному суспільстві для всіх цих кооперативів 

місця не знайдеться ... знищення приватної власності 

скасує в соціалістичному суспільстві всю цю коопера-

цію» [162]. На жаль, передбачення вченого збулися. 

Що ж до трудової кооперації, до якої ортодоксальні 

марксисти теж ставились із великим упередженням, 

М. Туган-Барановський намагається переконати у її аб-

солютній «соціалістичності». Він обґрунтовує такі її фор-

ми і заходи, які, на його думку, могли б запобігти поши-

ренню цілого ряду вад, притаманних праці на державних 

підприємствах: примусового характеру праці, шаблон-

ності та бюрократизму організації тощо; дозволяли б ви-

явити вільну творчість та одержати спонукальний мотив 

до неї, – можливість більшого заробітку за більш продук-

тивну працю та ін. У промисловості ці кооперативи по-

винні утворити виробничі асоціації, у сільському госпо-

дарстві – общини. 

Прагнення вченого хоч як-небудь запобігти тому со-

ціалізму, що запропонувала й починала впроваджувати в 

життя нова влада, настільки велике, що він згоден майже 

відмовитися від ряду своїх попередніх висновків. Від-

значаючи, як і раніше, що вигоди від крупного виробни-

цтва у сільському господарстві не такі великі, як у про-

мисловості, погоджується, що при соціалізмі «крупне 

сільське господарство з точки зору інтересів усього сус-

пільства стане більш бажаним, ніж дрібне, бо при круп-

ному господарстві суспільство буде забезпечене в найбі-

льшій кількості предметами харчування» [162, c. 445]. 

Переглядає він і ті форми селянської кооперації, які 
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склалися в інтенсивних галузях (тваринництво, городни-

цтво та ін.), у переробці продукції та її збуті тощо, в на-

пряму перетворення їх на елементи соціалістичної общи-

ни, що, по суті, повністю позбавляло їх кооперативної 

природи та змісту. 

За цією спробою переглянути власну кооперативну 

теорію – наївна надія, що при новій владі «майже всі ви-

ди сучасних кооперативів, крім кредитних (які до того 

визнані були ним як основна засада усієї системи сільсь-

когосподарської кооперації, неприйнятна, звичайно, у 

нетоварній моделі соціалізму. – Л.Г.), знайдуть собі міс-

це в соціалістичній общині майбутнього», прийнявши 

характер трудових кооперативів і змінивши внутрішню 

структуру [162, c. 448].  

При цьому, вчений не допускав навіть думки про 

«будь-яке насильство соціалістичного суспільства над 

селянським класом: де сільське господарство знаходило-

ся до епохи соціалізму в руках селян, там воно зали-

шиться в тих же руках і після здійснення соціалістичного 

ладу» [162, c. 446], – був впевнений він. Звичайно, общи-

на в цих умовах «не буде верховним господарем своїх 

засобів виробництва», та вчений мав надію, що вона по-

легшить становище дрібних хазяїв-селян, допоможе їм у 

переході до крупного господарства, збереже основні 

принципи діяльності кооперації – добровільність, само-

діяльність, хоч будь-яку автономність тощо. Саме тому 

він вважає завданням «соціалістичної сільської політи-

ки» розвиток сільських общин на засадах трудової селян-

ської кооперації [162, c. 447]. 

У зв’язку з тією реальною загрозою, що виходила від 

програми та діяльності партії більшовиків, М. Туган-

Барановський намагався довести необхідність поєднання 
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державного соціалізму та кооперації, хоча б і у вигляді 

виключно трудової кооперації, прийнятної для нової 

влади. Ним рухали не якісь нові переконання відносно 

корисності для селянства чи народногосподарської ефек-

тивності «трудової кооперації», але щире вболівання за 

долю цього селянства, його кооперацію, якій, добре ро-

зумів вчений, в економічній програмі більшовиків місця 

немає. 

Дійсно, намічена В. Леніним програма соціалістич-

них заходів, націлених на те, щоб «перетворити всіх гро-

мадян даної країни поголовно на членів одного загально-

національного або, точніше, загальнодержавного коопе-

ративу», «здійснити перехід від окремих кооперативів до 

єдиного всенародного кооперативу» [85, c. 152, 153], 

створити державу «як сітку виробничо-споживчих комун, 

які сумлінно облічують своє виробництво і споживан-

ня...» [85, c. 174] тощо, повністю виключала можливість 

використання кооперації у тих її формах, які склалися 

напередодні революції. Вони були визнані як принципо-

во несумісні з новим соціально-економічним устроєм.  

Всі заходи щодо кооперації, якою тільки на селі було 

до революції охоплено до 80% населення, В. Ленін роз-

глядав лише як засіб «переходу від буржуазно-

кооперативного до пролетарсько-комуністичного поста-

чання й розподілу» [86, c. 449]. В результаті держава від-

няла у кооперації її кошти, матеріальні ресурси тощо й 

перетворила її, за його визнанням, в могутній та добре 

налагоджений апарат на додаток до державного апарату 

централізованого розподілу. Сприяло цьому і згортання 

ринку, довершене в роки воєнного комунізму. «Оскільки 

кооперація обслуговувала до цього товарну частину се-

лянського господарства, що зв’язувала його з ринком, 
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вона втратила зі зникненням останнього також своє зна-

чення для селянського господарства» [90, c. 269], – писав 

з цього приводу один з перших теоретиків кооперації но-

вого ґатунку О. Лозовий. 

М. Туган-Барановський, повернувшись в Україну в 

роки її боротьби за власну державність, разом з числен-

ними українськими кооператорами намагався протистоя-

ти цій впроваджуваній вже в Росії політиці. Розробляючи 

програму діяльності соціально-економічного відділу 

утвореної 1918 року за розпорядженням та при фінансо-

вій підтримці гетьмана П. Скоропадського Української 

Академії наук, вчений звертає увагу на особливе значен-

ня прикладних кафедр з проблем сільського господарства 

та кооперації. Кооперативний рух, наголошує М. Туган-

Барановський, охопив в Україні «близько половини всієї 

людності краю, причому загальний бюджет кооперативів 

визначається сотнями мільйонів і мільярдами карбован-

ців. Весь цей могутній національний рух, – був переко-

наний вчений, – повинен набрати для українського наро-

ду цілком виключного значення, бо ж український народ 

у своїй масі – хлібороби, а кооперація знаменує собою 

для селянського господарства істотну умову – перехід до 

раціональної агрономії та високої сільськогосподарської 

техніки…» [58, с. XXXI–XXXII]. 

Дійсно у другому десятилітті ХХ століття в Україні 

сільськогосподарська кооперація перетворилася на струн-

ку систему, що включала низові кооперативи, відповідні 

союзи (на 1916 рік їх було понад 500) та центральну 

установу, яка об’єднувала всю їх діяльність. Ця установа 

виникла у 1915 році як Київське центральне сільськогос-

подарське товариство, перетворене 1918 року на Центра-

льний Український сільськогосподарський союз, або 
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«Централ». Діяльність «Централу», що очолив і взяв на 

себе планове керівництво діяльністю і подальшою роз-

будовою сільськогосподарської кооперації, поширилася 

на всю Україну [49]. Кредитування і збут, постачання тех-

ніки та організація переробки продукції, піднесення агро-

культури селянського господарства, освітнього рівня се-

лянства – такий неповний перелік функцій, що поступово 

брала на себе кооперація. Серед її видатних представни-

ків у цей час – П. Пожарський, С. Бородаєвський, 

В. Коваль, Т. Добрянський, В. Доманицький, О. Мицюк, 

М. Шаповал, О. Філіпповський, С. Веселовський, І. Ко-

ротков, К. Мацієвич та багато інших відомих теоретиків і 

практиків. 

Саме в цей час в Україні виходить праця М. Тугана-

Барановського «Кооперація, соціально-економічна при-

рода її та мета» – перероблений вченим варіант його кни-

ги «Социальные основы кооперации». Як вже відзнача-

лося, цей варіант книги був перевиданий з редагуванням 

та доповненням новішими даними Карло Коберського у 

Львові 1936 року під назвою «Кооперація, її природа та 

мета». У ній вчений рішуче формулює свою позицію від-

носно ставлення нової влади в Росії до кооперації. 

М. Туган-Барановський відкрито протестує проти того, 

що «багато з сучасних соціалістів, особливо ж представ-

ники тієї соціалістичної партії, котра в Росії захопила по-

літичну владу в свої руки – большевики ... ставляться до 

кооперації з великим нехтуванням». В їх очах вона тісно 

зв’язана з капіталістичним ладом і повинна вмерти разом 

з останнім. Для чого потрібна кооперація, коли держава 

стала повновласним господарем всього господарського 

процесу?…» [168, c. 124]. Вчений стверджує свій намір 

цією працею довести, що «кооперація не тільки не вмре 
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разом з капіталізмом, але що при соціалізмі кооперація 

зостанеться не нижчою, а вищою формою господарства» 

[168, c. 125].  

Вчений все ще вважає, що державний соціалізм «під-

чиняючи свободу кожного інтересам суспільної цілості, 

дає суспільству значно більше дійсної свободи, ніж прав-

нича фікція волі всіх у капіталістичному суспільстві» 

[168, c. 125]. Але застерігає, що «тягар примусу», прита-

манний державному соціалізму, може бути тільки змен-

шений, але ні в якому разі не знищений цілком тими за-

ходами, які вчений пропонує у власній його моделі, пе-

редусім розвитком кооперації. Свобода ж людської осо-

би, знову наголошує М. Туган-Барановський, посилаю-

чись на І. Канта, «це найвище суспільне добро. Якби 

прийшлося вибирати між економічним добробутом і сво-

бодою, то, розуміється, прийшлося б вибрати свободу. Бо 

і в злиднях людина може зберегти свою людську гід-

ність; позбавлення ж свободи нищить у корені гідність 

людини. Без свободи неможлива цивілізація й культура; 

людність позбавлена волі, втрачає усі свої вартості. Тер-

піння не принижує людини, а позбавлення свободи обер-

тає людину з особи, що сама себе визначає, у просте зна-

ряддя чужої волі, цебто нищить найцінніше, що є в лю-

дині» [168, c. 124]. 

М. Туган-Барановський заявляє про те, що «держав-

ний соціалізм зовсім не здійснює ідеалу свободи», що йо-

го засади несуть з собою «поважну небезпеку для будуч-

ности людства... Яка ж буде доля людськості, – з болем 

пише вчений, – коли люди, що стоять вище середнього 

рівня, будуть під владою людей звичайних (тобто – бі-

льшості. – Л.Г.)? І чи не згасне творча душа людськості, 

якщо натовп буде керувати працею генія, якщо творча 
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ініціатива окремої особи замре через неможливість свого 

виявлення?» [168, с. 125–126]. Саме кооперація, ствер-

джує він, «уявляє собою найвищий тип суспільної органі-

зації» [168, c. 133]. 

Чи не означало це, що вчений фактично відмовився 

від спроби поєднати у своїй соціалістичній концепції ре-

чі, несумісні за самою своєю природою – державний 

централістський соціалізм та автономну виробничу коо-

перацію селянства? Чи відмовився б він від певної ідеалі-

зації останньої та від самої Марксистської моделі 

централізованого державного соціалізму? Нам це неві-

домо. Смерть безжально перервала його натхненний нау-

ковий пошук і таку корисну для України громадсько-

політичну діяльність. Але і на сьогодні тернистий і разом 

з тим надзвичайно плідний шлях вченого в науці та у йо-

го соціалістичних шуканнях залишається для нас тією 

школою у засвоєнні надбань економічної науки, яку, за 

виразом М. Кондратьєва, ніхто не зможе обминути. 
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Головне завдання економічної теорії, вважають су-

часні американські вчені Р. Гейлбронер та Л. Тароу, – 

спробувати пояснити, яким чином устрій, заснований на 

ринку, а не на традиціях або командах, живлений всепро-

никаючою технологією, а не інерцією, згуртовує суспіль-

ство та працює. Тільки всебічний історичний аналіз еко-

номічних наслідків, що супроводжують революційні 

зрушення у законах, етапах і соціальних відносинах в пе-

ріод формування капіталістичного ринку, переконливо 

доводять ці вчені, звертаючись до українського студент-

ства, допоможе подолати інерцію влади традицій і ко-

манди в соціально-економічній ідеології та організації 

економіки, інерції, яка заважає розвитку ринкових відно-

син, створенню економічного способу життя у дійсному 

значенні цього поняття [12, с. 23].  

Можна без перебільшення стверджувати, що саме 

такій високій меті і тими засобами, про які пишуть су-

часні вчені, слугувала вся теоретична, викладацька й 

практична діяльність видатного економіста XIX століття, 

засновника визнаної у світі Київської реально-

психологічної школи у політичній економії Миколи Хри-

стияновича Бунге (1823–1895). І саме тому його наукова 

спадщина з економічної теорії та історії, економічної по-

літики, фінансів, кредиту, монетарної теорії і ін. не втра-

тили не тільки свого історичного, але й сучасного науко-

во-практичного значення. Більше того, цілий ряд теоре-

тичних узагальнень і висновків вченого, обґрунтування 

ним заходів економічної політики та шляхів їх реалізації 

виразно проектуються на нашу сучасність. 

Випускник (1845), а з 1850 року професор Київсько-

го університету Св. Володимира, що в 1871–1880 роках 

тричі призначався й обирався його ректором, М. Бунге 
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був відомий не тільки як визначний політеконом свого 

часу, але й видатний державний діяч. На рахунку вченого 

– праця у комітеті по підготовці розкріпачення селянст-

ва, розробка фінансових аспектів реформи 1861 року та 

видатна роль у фінансово-кредитній реформі 80–90-х ро-

ків, обґрунтування і проведення ряду соціально орієнто-

ваних податкових реформ, влаштування Селянського 

(1882) та Дворянського (1885) поземельних банків, 

участь в укладанні першого фабричного законодавства, 

створення системи державного сприяння розвитку заліз-

ничної мережі і ін. 1880 року він був призначений голо-

вою Кабінету міністрів і обіймав цю посаду до кінця сво-

го життя (докладніше про його державницьку діяльність 

див.: [28; 2]). Навіть фрагментарний огляд напрямів ро-

боти М. Бунге та її масштабність засвідчують, що він по-

стійно тримав руку на пульсі країни у надзвичайно склад-

ний період кардинальних ринкових зрушень у всьому її 

соціально-економічному організмі, багато в чому визна-

чивши їх тактику і стратегію. 

Діяльність українського вченого припала на добу пе-

ретворення примусової, по суті середньовічної суспіль-

ної системи Російської імперії та в її складі України на 

ринкову капіталістичну систему. Це дозволяє говорити 

про спорідненість двох здавалося б далеких і відмінних 

епох. «Епохи М. Бунге» (визначення В. Базилевича), коли 

постало питання створення принципово нової цивіліза-

ційної структури економіки й забезпечення її розвитку на 

індустріальній основі, і сучасної, трансформаційної для 

України та інших постсоціалістичних країн епохи, коли 

економічний розвиток пов’язується передусім з удоско-

наленням і доведенням існуючої індустріальної структу-

ри до її зрілого рівня та забезпеченням можливостей пе-
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реходу до постіндустріального суспільства. Головною 

умовою розв’язання цих різних за змістом історичних 

завдань став перехід до ринкової економіки. 

Феномен М. Бунге полягає передусім у тому, що йо-

го діяльність знаменувала собою той рідкий у нашій еко-

номічній історії випадок, коли досягнення економічної 

теорії і практики передових капіталістичних країн, хоча й 

зі значними видозмінами та обмеженнями, були з вели-

кою користю застосовані в економічній політиці держа-

ви, яку в Україні уособлювали на той час правлячі кола 

Російської імперії. Як влучно зауважує ініціатор та редак-

тор видання серії «Славетні постаті» В. Базилевич у пе-

редмові до книги «М. Бунге: сучасний дискурс» (до неї 

ввійшли праці вченого, а також ряд розвідок сучасних 

дослідників про нього), – епоха М. Бунге та сучасна епо-

ха як тривалі періоди системних соціально-економічних 

перетворень є «історично симетричні, подібні за своїм 

змістом та загальним спрямуванням... Тому зміст еконо-

мічних праць М. Бунге набуває посиленого сучасного 

звучання, оскільки містить безцінний історичний матері-

ал, вкрай важливий для осмислення помилок минулого і 

надання впевненості та незворотності сучасним демокра-

тичним перетворенням» [2, с. 25]. Цей висновок виразно 

проектується на внесок М. Бунге у розвиток в Україні та 

Росії політичної економії як теорії функціонування рин-

кової капіталістичної економіки і, тим самим, поширення 

в суспільстві співзвучної вимогам часу економічної ідео-

логії, а також на сучасні аспекти цього внеску. 

Вже зі студентської лави М. Бунге виявив себе «пал-

ким місіонером європейської науки та громадянськості» 

[15, с. 568], не тільки продовжив економічну традицію 

своїх попередників, про яких ішлося вище, передусім 
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І. Вернадського, але надав їй нової якості. Ідеї М. Бунге 

об’єднали навколо нього цілий ряд економістів, серед 

яких Г. Цехановецький, Г. Сидоренко, О. Гейсман, 

А. Антонович, Д. Піхно у школу, відому в історії еконо-

мічної науки як Київська реально-психологічна школа. 

Цю школу можна визначити як ліберально-прагматичну, 

оскільки її визначальною рисою стало досить органічне 

поєднання засад класичної економічної теорії з обґрун-

туванням шляхів і засобів ринкових перетворень в еко-

номіці Російської імперії. 

З ім’ям М. Бунге пов’язано становлення в Україні 

політичної економії як спеціальної галузі наукового 

знання. Вже з перших кроків своєї викладацької та нау-

кової діяльності у 1845–1850 роках в одному з найпрес-

тижніших на той час вищих юридичних навчальних за-

кладів – Ліцеї кн. Безбородко в Ніжині – М. Бунге, за 

свідченням О. Романовича-Славінського, почав вводити 

до курсу законів казенного права «свій улюблений пред-

мет – політичну економію, яка тоді не викладалася на 

юридичному факультеті (Київського університету. – 

Л.Г.), на якому вчився М. Бунге, але на який йому вказу-

вала дружба з професором Вернадським» [29, с. 180]. З 

1850 р. до 1869 р. курс з політичної економії в Київсько-

му університеті читав професор М. Бунге. Саме цьому 

визначному економісту і державному діячеві вдалося 

здійснити своєрідний прорив у тому ідеологічному паву-

тинні народницьких уявлень про необхідність власного, 

докорінно відмінного від західноєвропейського, шляху 

суспільного розвитку, яким громадська свідомість в Ро-

сійській імперії була обплутана практично не тільки про-

тягом усього ХIX століття, але й значною мірою і на по-

чатку XX ст., не кажучи вже про всю радянську історію. 



ЧАСТИНА II. М. Туган-Барановський в історії еволюції  

методології політекономічних досліджень…  
 

 - 352 - 

Саму можливість виникнення політичної економії як 

економічної теорії та перетворення її на дієвий інстру-

мент економічної політики держави вчений напряму 

пов’язував із становленням і розвитком ринкових капіта-

лістичних відносин. Щодо стану речей в Російській ім-

перії він у 1856 р. констатував, що в ній «розрив з патрі-

архальним економічним життям тільки розпочався», ви-

являючись у розширенні ринку та ускладненні ринкових 

відносин, настійній потребі у приватному кредиті, деше-

вих шляхах сполучення і ін. Що ж до політичної еконо-

мії, яка повинна стати дороговказом у цих процесах, «її 

найдостойніші представники, як поборники миру й циві-

лізації, знаходилися в явному протиріччі з захопленням 

натовпу. – Говорячи, що обов’язок держави полягає не в 

тому, щоб приготувати для злиденного могилу на чужій 

землі, але в тому, щоб полегшити для нього завдання мо-

рального відродження, вони накликали на себе дорікання 

в недостатній любові до вітчизни, у зраді своєму 

обов’язку, в обговоренні загальнолюдських питань з точ-

ки зору торгашества та грошових розрахунків» [7, с. 2].  

Вчений мав на увазі тих нечисленних українських та 

російських економістів, які протистояли пануючим на-

родницьким соціально-економічним уявленням, зберіга-

ли західноєвропейську орієнтацію на розвиток капіталіс-

тичного індустріального суспільства та вдосконалення 

його соціальної сфери. Цей напрям, закладений в Росії та 

України ще на початку XIX століття Г. ф. Шторхом, 

М. Балудянським, Й. Лангом, Л. ф. Якобом і ін., розвива-

ли Т. Степанов, Д. Журавський, І. Вернадський, І. Бабст, 

О. Бутовський, Г. Горлов і деякі інші економісти, до яких 

приєднався й М. Бунге.  
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М. Бунге прагнув переконати сучасників, що тільки 

глибоке засвоєння здобутків політичної економії може 

гарантувати науково зважені підходи до практичного 

розв’язання складних проблем виходу Російської імперії 

з глибокої соціально-економічної кризи. Дійсно, наголо-

шував вчений у згаданій промові 1856 р., «звертаючи 

увагу на успіхи, яких досягла Європа протягом останньо-

го століття, ми можемо з повним правом сказати, що по-

літична економія мала на них величезний вплив: вона роз-

сіяла помилкові уявлення відносно значення благородних 

металів й залежності цінності монети від чеканного 

штемпеля; вона сприяла знищенню внутрішніх митниць, 

монополій державних і приватних; вона поширила відо-

мості про кредит; їй зобов’язані своїм влаштуванням чис-

ленні банки, комерційні підприємства, спілки застраху-

вання, товариства ремісничі й промислові; нарешті вона 

була головною провиною тих мирних завоювань в царині 

приватної власності, які повернули праці її набуток й за-

безпечили благоденство цілих мільйонів людей» [7, 

с. 47–48]. Звичайно, до такого благоденства мільйонів у 

ті часи і в Західній Європі було ще далеко, проте обраний 

нею шлях до соціально-економічного прогресу та успіхи 

на цьому шляху були незрівнянно вищими, ніж у кріпос-

ницькій Російській імперії. Тому позиція, зайнята 

М. Бунге настійно впроваджувана ним у суспільну сві-

домість, була надзвичайно продуктивною і не втратила 

такого значення й досі.  

Будь-які намагання відкинути загальні закономірнос-

ті економічного розвитку, відстояти самобутній шлях сус-

пільного прогресу на основі відживаючих устоїв та форм, 

заперечити науково-практичний досвід передових країн 

Заходу вчений порівнював з гіпотетичною спробою зви-
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нуватити у космополітизмі фізіолога, який робить висно-

вки про кровообіг та діяльність нервової системи на під-

ставі дослідів над чужинцями: «чи впевнені ви у тому, 

що кров точно так само тече в жилах росіянина й що нер-

ви його за тими ж законами передають сприйняті відчут-

тя?..». Подібні виходки, писав М. Бунге, суспільна думка 

розцінює як невіглаські, «але вона вважає їх досить при-

родними й такими, що не суперечать здоровому глузду, 

коли їх відносять до політичної економії» [7, с. 16]. 

На жаль, дещо подібне спостерігається й сьогодні, в 

процесі поступового відходу від засад командно-

адміністративної економіки та її ідеології. Маються на 

увазі не тільки сучасні ідеї самобутності транзитивної 

економіки України та шляхів її входження у світовий рин-

ковий простір (зокрема, – доцільності соціалізації землі 

та відродження виробничої (артільної) форми кооперації 

у землеробстві, виключної ролі протекціонізму при не-

дооцінці ролі приватної власності та конкуренції у забез-

печенні ефективності вітчизняного виробництва і т. п.), 

але й прямі звинувачення на адресу західної економічної 

науки, яка «не доросла» до врахування всіх особливостей 

нашого трансформаційного періоду, вимагає триматися 

загальновизнаних у світі об’єктивних економічних зако-

нів та правил поводження у світовому ринковому прос-

торі. Головне ж – спроби винайти власну ринкову пара-

дигму в економічній теорії, по можливості обминаючи ті 

складні для вітчизняних теоретиків досягнення економіч-

ної науки в галузі мікро- і макроекономіки та їх сучасно-

го синтезу, від яких наші вчені були фактично ізольовані 

більш як на півстоліття. До певного нігілізму спонукають 

і перші невдалі спроби безпосереднього «пересаджуван-

ня» на власний постсоціалістичний ґрунт українських 
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соціально-економічних реалій тих чи інших західних мо-

делей економічного розвитку.  

Проти подібного «пересаджування» застерігав ще в 

середині XIX століття М. Бунге, випереджаючи далеко-

глядний висновок Шарля Жіда та Шарля Ріста, зробле-

ний ними на початку XX століття: «Істина, яку отримуєш 

готовою як таку, що впала з неба, не знаючи ціною яких 

зусиль вона завойована, подібна золотій монеті, що діс-

талася без праці – від неї немає ніякої користі» [14, с. 14]. 

Вже у передмові до першої своєї ґрунтовної наукової 

праці 1852 р. з теорії кредиту він наголошував на недо-

статності одного знання законів, відкритих наукою, «без 

зв’язку з фактами, в яких вони виявляються». Якщо по-

яснення дійсності на основі цих законів «обмежується 

одним витлумаченням сучасного без відношення до ми-

нулого і майбутнього, тоді мимоволі народжується той 

короткозорий погляд, який не проникає вдалечінь, за тіс-

ні межі оточуючого нас середовища. Розкриваючи зако-

ни в аспекті сучасному, наука повинна вказати на прой-

дений шлях, вона повинна кинути світло на майбутнє, 

визначивши умови можливого, розумного, а іноді й не-

обхідного успіху» [11, с. 2]. Слушність цієї тези вчений 

довів, виклавши власні погляди на теорію кредиту на під-

ставі розгорнутого історико-економічного аналізу похо-

дження й розвитку кредиту та еволюції теоретичних уяв-

лень про нього, починаючи від меркантилістів (Дж. Ло і 

ін.), через погляди А. Сміта та економістів класичної 

школи в різних її відгалуженнях, а також «школи промис-

лового порядку». 

Ще на початку своєї наукової кар’єри М. Бунге, на-

багато випереджаючи «примирювальні» результати зга-

даної вище «Methodenstreit» між прихильниками Авст-
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рійської та Німецької шкіл, сформулював власне наукове 

«credo»: в основі пояснення явищ економічної дійсності 

слід виходити з економічних законів, які «складають не 

більше як окреме виявлення одних і тих же основних, за-

гальних законів, можливо тільки одного, якому підвлад-

не все існуюче. З цієї точки зору закони економічні уяв-

ляються нам не більше як формули, за якими можна 

розв’язати завдання, що пропонуються людині мислячій 

сучасними економічними фактами й визначити, в чому 

повинен полягати розвиток останніх… З цих двох поси-

лань: законів та поясненої ними дійсності, наука має 

право зробити висновок про розумний розвиток теперіш-

нього й тим швидше, чим краще доведені її основні по-

ложення, й чим вірніше схоплена сутність тих фактів, з 

яких повинні бути видобуті її засади» [7, с. IV–V]. Цього 

принципу вчений послідовно дотримувався як в еконо-

мічних дослідженнях, так і в розробці наукових засад 

економічної політики та у практичній, у т. ч. державниць-

кій роботі, що забезпечило йому успіх і визнання у всіх 

цих сферах діяльності по розбудові ринкової економіки 

Російської імперії. 

Дійсно, відоме «фрітредерство» М. Бунге у дорефор-

мений період, досить критичне ставлення вченого до 

можливостей господарської діяльності держави було зу-

мовлене передусім збереженням кріпосництва, а також 

неефективністю її заходів щодо пом’якшення грошово-

фінансової нестабільності в країні. Нагадаємо, що ці за-

ходи зводилися до припинення урядом розміну кредит-

них білетів на метал (1853 р.) та наступних невдалих 

спроб його поновити в умовах постійного дефіциту дер-

жавного бюджету, нестачі металевого розмінного фонду 

та відмови західноєвропейських держав у наданні черго-
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вих металевих позик. Малоефективними були і заходи 

держави у податковій системі, яка «базувалася виключно 

на обтяженні селянського населення питійним відкупом 

та подушними зборами, що представляли фінансовий бік 

кріпосного права … правильного внутрішнього кредиту 

зовсім не було». Штучне підтримання державою вексель-

ного курсу, що виснажувало розмінний фонд, зниження 

проценту по вкладеннях в казенні кредитні установи 

врешті-решт викликало кризу та ліквідацію цих установ 

[3, т. 27а, с. 190].  

М. Бунге, зокрема у записці «Про грошові засоби Ро-

сії» (зберігається у відділі рукописів ЦНБ України ім. 

І. Вернадського) наголошував на тому, що головна при-

чина скрутного фінансового становища країни корінить-

ся у незнанні його економічних коренів. Старі адміністра-

тивні методи та існуючі під опікою держави кредитні 

установи не здатні докорінно змінити ситуацію. Необ-

хідний розвиток приватного кредиту та його спеціаліза-

ція по окремих галузях. 

Найкращою формою управління промисловістю і тор-

гівлею М. Бунге вважав товариства на паях які утворю-

ються на засадах приватної діяльності, державі ж «нале-

жить діяльність вищого роду, піклування про загальне 

благо, а не займатися приватним господарством» (цит. 

за: [17, с. 191]). Економічний розвиток, наголошував він, 

може бути успішним тоді, коли буде усунуте все, що за-

важає утворенню промислових товариств і запроваджен-

ню вільнонайманої праці в усіх галузях народного госпо-

дарства [5]. Це були надзвичайно продуктивні ліберальні 

ідеї, спрямовані, передусім, на всемірне сприяння розвит-

ку капіталістичних відносин у дореформеній Російській 

імперії. Разом з тим, саме М. Бунге у пореформений пе-
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ріод зробив найбільш відчутний вклад у формування нау-

кових засад економічної політики держави в інтересах 

становлення регульованої ринкової економіки.  

Увагу М. Бунге до проблеми господарської ролі дер-

жави у позитивному аспекті зумовила її зростаюча роль у 

соціально-економічному перетворенні країни та певні 

успіхи на цьому шляху, передусім, сама реформа 1861 

року, яка, не зважаючи на її недосконалість, дала могут-

ній імпульс до розвитку капіталізму в Російській імперії. 

Цьому сприяли і певні успіхи, досягнуті за правління 

Олександра II у вдосконаленні кредитної системи та від-

значені утворенням 1860 р. Державного банку, заходи 

щодо поліпшення податкової системи з метою полегши-

ти становище бідніших верств населення; головне ж, – 

активне державне сприяння розвитку залізничного будів-

ництва, оскільки виявилися неможливість його інтенсив-

ного розвитку на кошти приватних капіталів. Із зростан-

ням промисловості виникли і нові завдання держави в 

галузі фабричного законодавства. Посиленої уваги вима-

гала також проблема общини, оскільки, як відзначалося 

ще й у 1898 р. в Енциклопедичному словнику Ф. Брокга-

уза та І. Єфрона, «більшість російського населення в га-

лузі забезпечення умов безпеки та добробуту відчуває 

більш прямий примус з боку общини, ніж з боку органів 

держави» [3, т. 24, с. 321]. 

Найбільш адекватну відповідь на ці запити часу дали 

вчені ліберального напряму політичної економії, переду-

сім Київської реально-психологічної школи, провідна 

роль в якій належала М. Бунге. Концентрованим виразом 

політекономічної концепції цієї школи і помітним яви-

щем в економічній літературі того часу став курс 

М. Бунге «Основания политической экономии» (1870). 
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Можна цілком погодитися з В. Павловим, який зауважує, 

що і на сьогодні «до ряду положень цієї праці деякі су-

часні російські (додамо, і українські. – Л.Г.) підручники з 

економічної теорії ще мають піднестися, особливо в га-

лузі вчення про цінність («вартість»), з якого … бере по-

чаток вся теорія доказів» [18, с. 234]. 

Справедливість цього висновку засвідчує передусім 

погляд М. Бунге на зміст і завдання політичної економії. 

Звертаючись до її історичної еволюції, вчений робив ви-

сновок про закономірність все більш органічного поєд-

нання в ній позитивного та нормативного аспектів. Са-

мий зміст політичної економії як науки, що починається 

з потреб і закінчується їх задоволенням, зауважував вче-

ний, засвідчує, що «наука ця не може обмежитися ні ви-

вченням багатства (тобто проблем цінності (ціни). – Л.Г.) 

незалежно від суспільно-економічних відносин, ні ви-

вченням останніх, незалежно від засобів, що слугують 

задоволенню потреб». Тим більше, що існують як приват-

ні, так і суспільні потреби, між якими важко провести різ-

ку межу. Відмінність у підходах різних шкіл «полягала 

тому не стільки в предметі, скільки в точці зору на пред-

мет дослідження, у більш чи менш точній і науковій роз-

робці тієї або іншої його сторони» [8, с. 10].  

За М. Бунге, завдання політичної економії полягає «у 

вивченні суспільного боку господарських явищ і законів, 

яким ці явища підпорядковані». Ця наука має тісний 

зв’язок з науками, що вивчають технічний бік діяльності 

людини, а також юридичний та політичний: «в юридич-

ній освіті політична економія є однією з основних наук, – 

вона розробляє зміст того, що закон визначає з формаль-

ного боку»; у політичній освіті – вона «є необхідною 

ланкою в низці суспільних наук, оскільки історичний роз-
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виток народів визначається між іншим господарськими 

умовами, в які поставлені людські суспільства» [8, с. 11]. 

Плідність такого підходу М. Бунге переконливо довів у 

власному курсі з поліцейського права [10]. 

Цікаво відзначити, що М. Бунге, чи не єдиний з еко-

номістів свого часу, заперечував проти загальноприйня-

того поділу політичної економії на загальну й особливу 

частини, на теоретичну і практичну, на науку народного 

господарства, економічну політику і фінанси, вважаючи 

його «результатом ще недостатньої розробленості пред-

мета». Головним аргументом  у запереченні такого поді-

лу була пересторога М. Бунге щодо безпосереднього пе-

ренесення висновків, отриманих чисто дедуктивним 

шляхом, в реальну дійсність. Вчений висував вимогу ви-

ведення наукових істин з низки правильних і системати-

зованих спостережень», що призведе до того, що такий 

поділ зникне сам собою, тобто «коли наука буде оброб-

лена за позитивним методом, що, звичайно, є ще завдан-

ням майбутнього» [8, с. 15]. Звичайно, це був далекогляд-

ний висновок, але науці ще належало пройти такі історич-

ні етапи, як формування власне економічної теорії («eco-

nomics») у її мікро- та макрочастинах і всі відомі етапи 

розвитку неокласичного синтезу, який тільки тепер обі-

цяє ту єдність «загальної» і «особливої» її складових, про 

яку мріяв М. Бунге. Тільки на цій науковій базі сучасна 

економічна теорія знову все більше набуває характеру 

політичної економії, в якій, за висловом Дж. Альта та 

А. Хрістала (США) «інтеграція концепцій економіки та 

політики … не тільки бажана, але й невідворотна» [33, 

с. 10]. 

У згаданому курсі з політичної економії М. Бунге 

передусім чітко й системно сформульована концепція 
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ринкової економіки. Саму сутність і запоруку гармоній-

ного, стрункого розвитку суспільного порядку, за М. Бун-

ге, становить обмін, породжуваний розподілом праці, що 

виникає на базі зростання різноманітності потреб, а та-

кож сил та здібностей, необхідних для задоволення цих 

потреб. «Відправною точкою» такого обміну є «право 

власності (ми можемо промінювати від свого імені тіль-

ки те, що нам належить)», а необхідною умовою – «супе-

рництво» (конкуренція): «без нього ця угода мала б пере-

важно характер примусу та приватного свавілля. Відсут-

ність суперництва – є відсутність життя суспільного та 

його необхідних приналежностей – розподілу праці, пра-

ва власності й особистої господарської самостійності» [8, 

с. 12]. Тільки суперництво «щедро винагороджує винахі-

дника або нововвідника корисних відкриттів, але в той 

же час не дозволяє йому дрімати...», роблячи врешті 

решт ці нововведення загальним здобутком суспільного 

прогресу [8, с. 14]. Краще відчути сучасне звучання на-

ведених думок М. Бунге дозволяє співвіднесення їх з ви-

значенням ринкової економіки Й. Шумпетером як на-

родного господарства, організованого на ринкових прин-

ципах, де панують приватна власність, розподіл праці й 

вільна конкуренція, створюючи ґрунт для підприємницт-

ва та здійснення інновацій [31, с. 59–60].  

Відмітною рисою поглядів М. Бунге та економістів 

його школи на ринкову економіку було переконання в 

необхідності відповідного інституційного забезпечення 

процесів її становлення та ефективного функціонування. 

І досі не втрачають науково-практичного значення ви-

сновки М. Бунге щодо чинників формування конкурент-

ного середовища та їх впливу на ефективність викорис-

тання ресурсів у поєднанні з ідеєю їх обмеженості (одна з 
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вихідних ідей у неокласиків). При певному рівні розвитку 

продуктивних сил, пояснював свою позицію М. Бунге, 

будь-яке зростання виробництва досягається або поліп-

шенням якості праці, або використанням менш значного 

капіталу, або більш доцільним користуванням силами 

природи. Вигода, що досягається при цьому виробником, 

– звичайний результат відкриттів та удосконалень – спо-

нукає інших виробників до подальшої винахідливості, 

обіцяючи їм тимчасову премію за те, що стане з часом 

здобуткам всіх і кожного. «Ця рента (подібно до «квазі-

ренти» у Л. Маршалла. – Л.Г.) буває також наслідком 

монополії, привілеїв на відкриття та винаходи, заборони 

вкладати капітал у ті чи інші підприємства (наприклад, 

заборони і обмеження щодо відкриття банків та ін.) і ба-

гато в чому залежить від суспільних умов» [8, с. 101]. 

Обмеження конкуренції полягають, за М. Бунге, по-

перше, у властивостях природи, праці і капіталу і, по-

друге, у суспільних установленнях, що є результатом іс-

торичного розвитку. Розглядаючи такі обмеження, зок-

рема відносно праці, М. Бунге робив висновок: «чим ниж-

че освіченість народу і чим спеціальніші заняття робіт-

ників, тим важчий перехід в інші (більш вигідні. – Л.Г.) 

промисли. Особливо – від простої механічної до більш 

складної, що потребує спеціальних навиків праці». Сак-

сонські і норвезькі робітники, зауважував вчений, при 

вичерпаності срібних руд, злидарювали, але не звертали-

ся до інших занять. Водночас добробут робітничого кла-

су у Швейцарії пояснюється освіченістю і здатністю на-

роду переходити від одного виробництва до іншого [8, 

с. 65]. 

І на сьогодні видається слушним зауважити, що се-

ред причин, які обмежують ефективність використання 



1. Великий попередник: нормативний аспект політекономіч-

ної концепції М. Бунге в його науково-практичному значенні 
 

 - 363 - 

праці, як фактора виробництва, М. Бунге виділив: а) зви-

чай, який усуває жінку від багатьох цілком доступних 

для неї робіт, що спричиняє низьку заробітну плату жі-

нок внаслідок величезної пропозиції жіночої праці; б) ве-

лику кількість святкових днів на рік, що підвищує по-

денну плату, а річну виручку робить меншою через ниж-

чу продуктивність праці; в) причини юридичні – прикріп-

лення робітників до певних місцевостей та паспортна сис-

тема; терміни, визначені для навчання певному ремеслу 

та інші умови для здобуття права на самостійне заняття 

промислом; штучні засоби для підвищення пропозиції 

праці – пільги, привілеї, стипендії; намагання регулюва-

ти попит на працю та її пропозицію обмеженням кількос-

ті робочих годин, встановленням нормальної плати тощо.  

Вчений наголошував на необхідності удосконалення 

системи народної освіти, надання тим самим праці біль-

шої рухливості, можливості вибору більш вигідної або 

цікавої сфери прикладання тощо [8, с. 82–83]. Разом з 

тим підкреслював, що свобода праці, яка наставала в 

умовах розвитку капіталістичних відносин за граничною 

її регламентацією, об’єктивно вимагала заходів щодо 

охорони інтересів робітничого класу – нового законодав-

ства, яке б захищало життя і здоров’я робітників, полег-

шувало утворення закладів, які ставили своїм завданням 

зміцнення економічної самостійності робітничого стану. 

«Нарешті, утворення товариств між робітниками обіцяє 

виявити у майбутньому чималий вплив на утримання за-

робітної плати від граничного падіння і сприяти більш 

співрозмірному розподілу народного капіталу і народно-

го доходу» [8, с. 84]. 

Розглядаючи умови і можливості ефективного вико-

ристання капіталу та природних ресурсів, передусім зем-
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лі, М. Бунге, природно, особливий акцент робив на про-

блемі власності, прагнув всебічно розкрити її системоут-

ворюючу роль у формуванні ринкового середовища. Збе-

рігає науковий інтерес критичний перегляд вченим існу-

ючих концепцій власності в їх історичному розвитку від 

уявлень Т. Гоббса, Ж. де Монтеск’є, Гуго Горація і ін. 

(власність як результат державного законодавства) та 

Дж. Локка та фізіократів (власність як наслідок праці, 

вкладеної в землю) до поглядів представників класичної 

політичної економії та соціалістичних вчень. Вже у 

А.Ж. Тюрго, А. Сміта і послідовників вчення про свобо-

ду промисловості, відзначав вчений, формується погляд 

на поземельну власність як на монополію, встановлену 

самою природою речей або законом з огляду на загальне 

благо. На відміну від поземельної власності, право на 

працю та право на капітал не мають такого характеру; 

Ж.Б. Сей і С. де Сісмонді вважають поземельну власність 

суспільним установленням, а соціалісти розглядають і 

капітал як власність монопольну, створену позитивним 

правом.  

Аналіз цих концепцій призвів М. Бунге до висновку: 

ті, хто пояснювали власність заволодінням або визнан-

ням законом чи суспільною владою, розглядали влас-

ність як монопольне право. Ті ж, хто пояснювали її похо-

дження працею, дуже часто не могли «примирити» по-

няття про власність з існуючим фактом. Для встановлен-

ня більш правильного погляду на власність «необхідно 

пам’ятати, що тільки цінність становить її сутність, – і 

затим звернути увагу на історичний розвиток різних ви-

дів власності – племінної, общинної, державної, суспіль-

ної і приватної» [8, с. 132]. Ідучи цим шляхом, вчений 

зумів переконливо довести, що власність «є не тільки 
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встановлення суспільне, допустиме задля загального бла-

га, але й природне, що витікає з прав людини на те, що 

надбане продуктивними силами, які знаходяться в його 

розпорядженні. Право це стає мало-помалу основою по-

земельної власності, і хоча історичний хід подій творить-

ся не за одними законами довічної справедливості, але 

безсумнівно, що справедливість мало-помалу одержує 

гору над привілеєм, монополією та грубим насильством» 

[8, с. 134–135]. 

Саме в результаті цього історичного процесу, пи-

шуть сучасні американські економісти Р. Гейлбронер та 

Л. Тароу, землі «почали розглядатися не як прабатьківсь-

ка власність, а як потенційний капітал» [13, с. 14]. На 

жаль, ця на сьогодні азбучна економічна істина дуже 

важко сприймається рядом українських економістів і 

державних діячів, які зустрічають «у штики» будь-які 

спроби розглядати землю як фактор виробництва у його 

ринковому значенні, наприклад, в теорії ресурсної варто-

сті академіка УААН П. Саблука [16]. Більше того, вико-

ристовують Марксову аргументацію на користь його 

трудової теорії цінності, відкидаючи тим самим напра-

цювання світової та вітчизняної економічної думки за 

два століття. 

В сучасних трансформаційних умовах неврегульова-

ності земельного питання та приватизаційних відносин в 

цілому особливого значення набувають запропоновані 

М. Бунге майже півтора століття тому розуміння приро-

ди поземельної власності, закономірностей її еволюції, 

основні аспекти інституційного забезпечення становлен-

ня різних форм приватної власності. Передусім – зняття 

«обмежень відносно поземельної власності, порядку її 

придбання, відчуження, успадкування тощо» [8, с. 66], 
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які перешкоджали вільному користуванню землею, інак-

ше кажучи, перетворенню її на товар, на фактор вироб-

ництва, без чого важко уявити собі розвиток капіталізму, 

створення центральної його інституції – повноцінної рин-

кової системи, яка пов’язує економіку в єдине ціле. Не-

двозначно поставився М. Бунге і щодо ідеї націоналізації 

землі, вперше розвиненої американцем Генрі Джерджем 

та взятого на озброєння марксизмом. Вона, на думку 

вченого, нагадувала основні засади землеволодіння у 

Єгипті, у часи фараонів, і на мусульманському Сході. 

Передачу землі у державну власність з тим, щоб приватні 

особи користувалися нею на орендній засаді, а рента 

оберталася на доход держави, вчений розглядав не як 

щось протилежне мобілізації землі, тобто вільному роз-

порядженню земельною власністю, а як мобілізацію зем-

левласників, що «виселяються» у випадку несправної ви-

плати ренти [9, с. 158].  

Пожвавлення підприємництва М. Бунге напряму 

пов’язував з економічним влаштуванням, яке сприяє по-

яві великої кількості самостійних господарств, робить 

промисли і витрати капіталів доступними для великої 

кількості осіб, – промисловою свободою, зняттям тих по-

станов про кредит і банки, які обмежують право користу-

ватися капіталом, тощо, а також – відсутністю «збенте-

жень і тривог», пов’язаних з небезпекою для виробників. 

Заслугою вченого є те, що вже в 1870 р. як одне з найваж-

ливіших завдань економічної науки в аспекті сприяння 

зваженій економічній політиці держави він розглядав ви-

вчення та врахування економічної кон’юнктури: умов 

попиту і пропозиції на різні товари і послуги в їх взаємо-

залежності, а також природних та соціальних чинників, 

що впливають на ці умови. Крім того, М. Бунге прийшов 
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до висновку, що, оскільки в попиті і пропозиції велику 

роль відіграють «види на майбутнє («спекуляція»)», знач-

но ускладнюють ці відносини, потрібно буде дослідити і 

умови, за яких спекуляція виникає, зростає і падає. 

«Умови ці полягають і в економічному становищі суспі-

льства, наприклад, у більшому чи меншому зосередженні 

рухомих вільних капіталів, у нагромадженні капіталів 

певного роду, у перетворенні вільних коштів на витраче-

ні та ін.» [8, с. 67]. Всі ці явища руху попиту і пропозиції 

у їх взаємовпливах мають бути вивчені і в їх історичному 

розвитку. При цьому спостереження, зроблені в певний 

час та в певному випадку, можуть забезпечити формулю-

вання висновків, застосовуваних тільки для цього часу і 

для цього випадку. 

На особливу увагу заслуговує аналіз М. Бунге руху 

різних форм капіталу, передусім грошового, на різних 

етапах ділового циклу. Вчений оцінює його як найбільш 

мобільний і робить низку висновків, що кореспондують-

ся з пізнішими висновками М. Тугана-Барановського у 

його знаменитій теорії ділових коливань. Попит на капі-

тали і пропозиція їх, писав М. Бунге, уявляються у формі 

грошей, але попит на гроші і пропозиція грошей не про-

порційні попиту на капітали взагалі і пропозиції капіта-

лів, які, в свою чергу, є дуже різноманітними і перебува-

ють у тісному зв’язку як з властивостями цих капіталів, 

так і з тривалістю часу, на який віддається капітал у ко-

ристування [8, с. 100–101]. Так, пропозиція грошових ка-

піталів буває різною залежно від того, складаються вони 

з вільних сум, які залишаються без застосування в очіку-

ванні більш прибуткових витрат, або ж із нагромаджува-

них збережень. 
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Капітали першого розряду пропонуються в надлиш-

ку при промисловому застої, викликаному зупинками 

виробництва в багатих країнах в результаті побоювань – 

торговельних або політичних; пропозиція їх досягає най-

вищої межі на початку «пробудження діяльності» і пос-

тупово зменшується з її розвитком «і якщо настає сильна 

реакція, то вона виявляється такою, що далеко не відпо-

відає попиту» [8, с. 104]. Більше того, у розпал кризи час-

тина вільних капіталів, яких і так не вистачає, перетво-

рюються на вклади у банки, які викликають довіру, або ж 

зберігаються у приватних касах. Що стосується грошо-

вих капіталів, які утворюються із збережень, вони шука-

ють переважно поміщення у довгострокових кредитних 

угодах, або у вкладах банків. Але, робить висновок 

М. Бунге, «спрямування народних збережень на довго-

строкові витрати не являє собою, втім, нічого правильно-

го й постійного». Воно залежить від багатьох випадкових 

факторів – спекуляцій на фондових ринках, біржових, 

комерційних та банкових і особливо фінансових криз та 

ін., які «не тільки скорочують пропозицію капіталів, що 

перетворюються на довгострокові витрати, а мають зво-

ротний рух» [8, с. 105]. 

Одним з найважливіших завдань у забезпеченні ефек-

тивної економічної політики держави в умовах станов-

лення ринкової капіталістичної економіки М. Бунге вва-

жав посилення її уваги до соціального питання: «Неувага 

до інтересів бідного трудящого населення позбавила б 

державу тієї сили, яку вона черпає в народі у часи важ-

ких випробувань, а спроба повернути робітничий клас у 

патріархальне становище, в якому він перебував до 

XVIII ст., – інакше кажучи, повернути історію назад 

(малися на увазі проекти «декапіталізації» економіки 
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С. де Сісмонді, підхоплені російським народництвом. – 

Л.Г.) позбавили б державу могутності і примусили б її 

відректися від свого призначення» [9, с. 152]. В цьому 

аспекті особливо важливого значення набуває позиція, 

зайнята М. Бунге у дослідженні проблеми розподілу до-

ходів, яку він розглядав не тільки з огляду на підходи, 

запропоновані класичною школою, але й в аспекті визна-

чення можливостей та меж свідомого регулювання від-

носин розподілу (докладніше див. Додаток 4). 

Такий системний підхід до проблеми розбудови в 

Російській імперії ринкової капіталістичної економіки, 

запропонований М. Бунге та економістами його школи, 

був покладений ними в основу обґрунтування цілого ря-

ду заходів економічної політики держави. Передусім для 

стабілізації вкрай розладнаного грошового обігу та подо-

лання хронічного дефіциту державного бюджету, що по-

кривався зовнішніми та внутрішніми займами та випус-

ком кредитних білетів. Показово, що саме цей захід вони 

вважали неодмінною першочерговою умовою нормаль-

ного розвитку і функціонування капіталістичної системи 

господарства. 

Видатною заслугою М. Бунге справедливо вважаєть-

ся його діяльність по підготовці разом з С. Вітте фінан-

сово-кредитної реформи 80–90-х років XIX ст. Вчений 

обґрунтував ряд заходів для поліпшення паперово-

грошової системи, досягнення активного торгівельного і, 

водночас, платіжного балансу шляхом проведення про-

текційної митної політики, розвитку операцій Державно-

го банку з продажу й купівлі золота та срібла, вилучення 

з обігу кредитних білетів тощо. Вирішальним заходом 

він визначив нарощування золотого запасу Державного 

банку шляхом введення митних платежів золотом з ме-
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тою стабілізації кредитних білетів не на звичній срібній, 

а на золотій основі [див.: 4; 7]. Та при цьому М. Бунге 

продовжував дуже зважено ставитися до проблеми про-

текціонізму, вважаючи головним у забезпеченні успіху 

реформи піднесення конкурентоспроможності власного 

виробництва шляхом його здешевлення, однак, без змен-

шення плати робітникам. Цьому повинна була сприяти 

експортна політика держави, спрямована на пожвавлення 

вивізної торгівлі шляхом відміни експортного мита і, 

крім того – залучення іноземних інвестицій [див.: 3, 

т. 27а, с. 193–194].  

М. Бунге пропонував і відстоював такі заходи еко-

номічної політики, які б могли забезпечити послідовно 

еволюційний шлях розвитку ринкової капіталістичної 

економіки без соціально-економічних потрясінь. На цьо-

му шляху головними у реформаторській програмі 

М. Бунге були: здійснення самої суворої та розумної 

економії; покращання податкової системи шляхом більш 

справедливого розподілу податків відповідно дійсній 

платоспроможності платників; покровительство всім га-

лузям народного господарства, що потребують його; роз-

виток стійкого і легко доступного всім класам суспільст-

ва кредиту та покращання грошової системи без обме-

ження торгівлі й промисловості. Віддаючи належне ідеям 

протекціонізму на етапі становлення капіталістичного 

ринкового господарства, заходам, спрямованим на 

пом’якшення соціальної несправедливості, М. Бунге збе-

ріг вірність своїй вихідній політекономічній концепції: 

вимозі узгодження заходів економічної політики з вимо-

гами законів ринкової економіки. 

Наукові принципи, закладені М. Бунге в обґрунту-

вання завдань та заходів економічної політики держави в 
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умовах становлення ринкового господарства, конкрети-

зували в різних аспектах його учні і сподвижники. 

А. Антонович, приміром, спеціальний наголос робив на 

об’єктивній зумовленості господарської діяльності дер-

жави випадковими явищами, які порушують економічні 

закономірності, встановлені наукою, і навіть здатні зруй-

нувати суспільний та особистий добробут. Причинами 

таких явищ можуть стати як сили природи, так і самі лю-

ди і капітал. «Це випадкове, тимчасове, місцеве і окреме 

у явищах суспільності потребує управління, викликає 

необхідність належного влаштування співжиття для до-

сягнення загального добробуту». Однак для розв’язання 

проблеми одного юридичного порядку недостатньо. У 

кожному з конкретних випадків вимоги блага можуть 

суперечити вимогам права і «один правовий лад спів-

життя рівнозначний возведенню у принцип анархії інте-

ресів» [1, с. 4–5]. 

Суспільну продуктивність державного втручання в 

економіку наочно засвідчує потреба сприяння технічно-

му прогресу, визначальною ознакою якого вчений нази-

ває «перетворення оборотного капіталу на постійний». В 

країнах бідних на капітал таке перетворення відбувається 

на рахунок вже зайнятих капіталів і супроводжується 

зменшенням фонду заробітної плати. На час цих перет-

ворень потрібні державні заходи, які б, з одного боку, 

сприяли технічному прогресу і, з іншого, запобігали не-

гативним його соціальним наслідкам, тобто «заходи вза-

галі по регулюванню самого перетворення оборотних ка-

піталів на постійні» [1, с. 8]. Тобто господарська діяль-

ність держави, «господарські заходи», що відрізняються 

від «суворо правових», пояснює А. Антонович, не тільки 

не суперечать існуванню законів у сфері суспільних 
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явищ, а вживаються саме з метою усунення тих усклад-

нень у їх застосуванні, які заважають належній їх дії. 

Так, закон солідарності інтересів, відкритий «школою 

Кері-Бастіа», в реальному житті може бути «ледве поміт-

ний, може з труднощами прокладати собі дорогу. Ось 

чому, як справедливо стверджує Штейн, виникає необ-

хідність управління господарською діяльністю таким чи-

ном, щоб полегшити здійснення союзності інтересів, цієї 

великої ідеї, повне панування якої повинно настати в 

майбутньому» [1]. 

А. Антоновичу належить ряд цінних висновків щодо 

розрізнення рівнів (у сучасній мові – мікро- та макроеко-

номічного) у розумінні економічних інтересів, народного 

добробуту, чинників, що впливають на нього, та відповід-

них понять, які відбивають «колізію між суспільно-

економічними та приватноекономічними явищами». Це, 

зокрема, відмінності у розумінні приватного та суспіль-

ного капіталу, прибутку на капітал тощо. Вчений розгля-

дав ці відмінності як вираження суперечності інтересів, 

приватних та суспільних. «Звідси ж, – писав він, – оче-

видна необхідність регулювання приватних інтересів та-

ким чином, щоб вони не суперечили суспільним» [1, 

с. 10]. Саме з цієї точки зору А. Антонович обґрунтову-

вав необхідність антимонопольної політики держави, 

державного нагляду за власністю на ліс та його викорис-

танням, влаштування державою або суспільством навча-

льних закладів, залізниць, санітарних покращень тощо, 

тобто її «поліційної діяльності», зміст якої становить 

«належне господарське сприяння збереженню і розвитку 

народного добробуту» [1, с. 12]. 

Значну увагу вчений приділяв розробці наукових за-

сад «поліційного (адміністративного. – Л.Г.) права», яке, 
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подібно до М. Бунге, розглядав як необхідне доповнення 

політичної економії. Предмет «поліційного права» за 

А. Антоновичем, – вивчення «правооснов, при посеред-

ництві яких закони політичної економії знаходять належ-

не застосування і досягається встановлення народного 

добробуту». Втручання держави в економічні процеси, 

пояснював свою позицію вчений, не може бути довіль-

ним, повинно ґрунтуватися «на тих природних визначен-

нях, які полягають у самій природі міжлюдських відно-

син і які позитивний закон зводять у точні і ясні норми 

або правооснови. Так виникає необхідність особливої 

науки, що вивчає правооснови для господарського спри-

яння з боку суспільства і держави збереженню і розвитку 

народного багатства», – науки поліційного права. Її ос-

новне завдання – забезпечення діяльності, спрямованої, з 

одного боку, на збереження існуючого добробуту, – по-

передження і припинення дій, що порушують його, і, з 

іншого, вивчення господарських норм для належного 

сприяння подальшому розвитку народного блага [1, с. 12, 

13]. 

Надзвичайно плідно розвивав ідеї М. Бунге щодо ре-

гулювання процесів становлення ринкової економіки та-

кож його учень і послідовник, один з останніх адептів 

Київської реально-психологічної школи професор Київ-

ського університету Д. Піхно. Його внесок в цю галузь 

досліджень зберігає і досі як пізнавальне, так і науково-

практичне значення (докладніше див. у автора [13]). По-

дібно до М. Бунге, питання про роль держави у розвитку 

економіки країни Д. Піхно вважав «одним з найбільш 

важких питань в теорії і практиці, у державотворенні та 

економічній науці». Критичний аналіз різних поглядів на 

цю проблему в її історичному розвитку привів ученого 
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до висновку, який кореспондується з сучасним баченням 

проблеми. За умов достатньо розвинутої ринкової еко-

номіки, коли взаємозв’язок і взаємозалежність приватних 

господарств з народним господарством перетворює їх на 

органічну складову останнього, питання полягає «не в 

тому, чи доречне втручання держави у господарську ді-

яльність, а в доцільних межах такого втручання. Це зага-

льне питання, – підкреслював учений, – не може бути 

вирішене за одним якимось принципом раз і назавжди і 

для всіх випадків; воно розв’язується за сукупністю да-

них обставин і умов історичних» [25, с. 4].  

Саме з цієї позиції вчений розглядав одне з найваж-

ливіших для розбудови регульованої ринкової економіки 

в країні питань зміцнення грошової та фінансово-

кредитної системи. Приймаючи найактивнішу участь у 

підготовці та проведенні грошової реформи 1895–

1897 рр., він повністю підтримував позицію С. Вітте що-

до введення системи золотого монометалізму, заперечу-

вав безсумнівно прогресивні, однак передчасні для умов 

Російської імперії, ідеї нечисленних номіналістів того 

часу. Серед останніх були А. Антонович, С. Шарапов. 

Л. Ходський та ін., які обстоювали ідею паперово-

грошового обігу та пророкували невдачу реформи. Про-

дуктивними щодо вдосконалення реформи С. Вітте були 

такі пропозиції Д. Піхна, як пропозиція забезпечення 

державною рентою незабезпечених золотом паперових 

грошей, вимога точного розмежування емісійної діяль-

ності державного банку від операцій державного казна-

чейства тощо [23].  

Особливу увагу Д. Піхно приділяв удосконаленню 

роботи Державного банку, в якому вбачав потужний ва-

жіль, здатний пожвавити торговельні обороти, сприяти 
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піднесенню народного господарства. Вчений наголошу-

вав на необхідності поліпшення його комерційної діяль-

ності, вказував на негативні народногосподарські наслід-

ки «нездоланного прагнення до централізації» у геогра-

фічному розподілі операцій Державного банку, гніту ви-

соких процентів для вітчизняної промисловості, «від 

яких жахнулися б західноєвропейські комерсанти», тощо 

[24, с. 44–45; 23, с. 112, 113]. 

Досліджуючи у 1885 р. розвиток монополістичних 

об’єднань (на базі праці Ф. Клейнвехтера «Die Kartelle», 

1883), вчений заперечував їх можливість стати засобом 

для планомірного регулювання виробництва з метою 

запобігання кризам надвиробництва та розв’язання соці-

альних проблем. На противагу такій точці зору Ф. Клейн-

вехтера та І. Янжула [32] вчений доводив: боротьба між 

виробниками, споживачами і торговельними посередни-

ками при поширенні монополій не тільки не зникне, а 

«значно загостриться, оскільки не буде пом’якшуватися 

конкуренцією у кожній з цих груп» [27, с. 43, 44], їх кон-

куренція, за висловом В. Гладстона, «складається як свар-

ка закоханих: миттєвий спалах і вічна любов» [27, с. 32, 

33]. Учений пояснював, що принципово конкуренція зо-

всім не рівноцінна «анархії» у господарстві, а погляди 

Ф. Клейнвехтера на «економічну анархію» є вихідним 

пунктом соціалістичних вчень різних відтінків. 

Д. Піхно застерігав щодо соціально-економічних нас-

лідків функціонування неможливої, на його думку, але 

добре відомої нам з практики недалекого минулого, сис-

теми централізованого планування. Для планомірного 

регулювання попиту, вважав учений, який постійно змі-

нюється і є «результат усього життя зі всіма його багато-

гранними процесами», потрібен або «фантастичний кар-
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тель споживачів», які б зобов’язалися споживати те, що 

їм невигідно, або ж «встановлення регламенту спожи-

вання» того чи іншого продукту, що є «така сама безглуз-

да фантазія» [27, с. 40, 41]. Що ж до запропонованого 

Ф. Клейнвехтером способу регулювання виробництва за 

допомогою монополістичних союзів, він теж зв’язаний із 

суспільними втратами: насамперед – стримуванням явищ 

технічного прогресу, які «повинні бути визнані головною 

причиною економічного хаосу, на який скаржиться 

Клейнвехтер» [27, с. 41].  

Доречно зауважити, що саме ця ідея з часом була по-

кладена в основу всесвітньо визнаної теорії ділових цик-

лів М. Тугана-Барановського, а ще пізніше – інновацій-

ної теорії економічного розвитку Й. Шумпетера. Разом з 

тим, саме М. Туган-Барановський не сприйняв застере-

жень щодо величезних суспільних втрат, зв’язаних з мож-

ливою реалізацією ідеї планово-розподільчої системи 

економіки, модель якої вчений почав розробляти вже з 

перших кроків своєї наукової діяльності: мається на увазі 

його широко відома праця «Учение о предельной полез-

ности хозяйственных благ как причине их ценности» 

(1890 р.). 

Не втрачають актуальності і дослідження Д. Піхном 

політики держави в галузі залізничних тарифів, його ви-

сновок про те, що для забезпечення народногосподарсь-

ких інтересів держава повинна враховувати «основний 

економічний закон попиту і пропозиції» та одночасно 

«погоджувати свої тарифні заходи з існуючими економіч-

ними умовами, в яких знаходиться залізнична справа» 

[21, с. 14]. Передусім з негативним впливом монополій 

та урядових гарантій, які «своїми однобічними визначен-

нями та хаотичними коливаннями провізних платежів 
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викликають постійні потрясіння у приватних та народ-

ному господарствах, значно зменшуючи ту користь, яку 

повинні приносити рейкові шляхи» [21, с. 227–228]. Ви-

хід вчений вбачав у державному володінні залізничною 

мережею. Високу наукову якість виконаного Д. Піхном 

дослідження цієї проблеми відзначав, зокрема, професор 

Київського університету Св. Володимира М. Цитович у 

доповіді, присвяченій пам’яті вчителя [19, с. 22]. 

Розглядаючи «вічно старе і вічно нове» питання про 

свободу міжнародної торгівлі і протекціонізм, учений 

переконливо доводив небезпеку надмірного захоплення 

останнім наголошував, що протекціонізм, так само як і 

загальний мілітаризм, епоху якого на зламі століть пере-

живала Європа, «роз’єднує народи, накладає на них важ-

кий тягар і викликає величезну втрату народних сил» [25, 

с. 25]. Крім того, у країнах, де переважає землеробство, 

протекція обробній промисловості важким тягарем лягає 

на сільське господарство. При напруженій міжнародній 

конкуренції таке протегування «призводить до розладу 

основні галузі народного господарства і вражає найбільш 

надійні та плідні джерела народного доходу» [25, с. 19]. 

Поділяючи погляди М. Бунге (які беруть початок ще від 

А. Сміта і які, до речі, поділяв А. Маршалл), вчений ціл-

ком слушно вважав, що тільки достатній розвиток сіль-

ськогосподарського виробництва може забезпечити стій-

ке піднесення обробної промисловості. Обґрунтованість 

такого переконання вченого була підтверджена наступ-

ним ходом історичних подій, передусім форсованим про-

веденням «соціалістичної індустріалізації», негативні 

соціально-економічні наслідки якого як для сільського 

господарства, так і всієї економіки дають себе взнаки й 

донині. 
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Щодо можливостей підвищення ефективності про-

текціоністської політики держави, їй на заваді стають від-

сутність надійних даних, або надання їх зацікавленими 

особами, некомпетентність урядових органів у спеціаль-

них питаннях техніки і економіки, енергійний тиск пред-

ставників приватних інтересів тощо. Все це породжує 

численні помилки з боку уряду: «часто-густо повсюдно 

під іменем інтересів державних протегуються інтереси 

приватні й мета протегування спотворюється». Помилки 

уряду породжують нові вимоги протекції та нові еконо-

мічні ускладнення, порушують дію внутрішньої конку-

ренції, загострюють кризові явища, тягнуть за собою 

надзвичайно тяжкі наслідки як для приватних осіб, так і 

для народного господарства в цілому [25, с. 20]. 

Разом з тим, держава як потужна і благодійна сила, 

писав вчений, «може надавати могутню підтримку націо-

нальній промисловості й мати величезний виховний 

вплив. Але цей вплив буде безпомилковим і благодій-

ним, якщо держава діє не митними заходами, не надан-

ням пільг і привілеїв окремим галузям промисловості, а 

спрямуванням своїх зусиль і піклування на створення за-

гальних сприятливих для народного господарства умов і 

на виховання та зміцнення продуктивних сил народу за-

гальними позитивними заходами, які служать усім галу-

зям промисловості» [25, с. 25]. До таких заходів учений 

відносив покращання шляхів сполучення, правильну ор-

ганізацію грошового обігу і кредиту, розумну систему 

податків тощо, відводячи визначне місце «на сьогодніш-

ньому мирному святі … розвитку науки та народної 

освіти у всіх її ступенях і галузях (підкреслено нами. – 

Л.Г.)» [25, с. 26]. 
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В умовах сучасного кризового стану трансформацій-

ної економіки України, посиленого світовою економіч-

ною кризою, не втрачає науково-практичний інтерес і 

позиція, зайнята Д. Піхно у 90-і роки XIX ст. у полеміці з 

економістами найбільш впливової на той час народниць-

кої політекономічної школи з проблеми регулювання 

хлібних цін. Як професійний економіст, причетний до 

державної діяльності, Д. Піхно різко заперечував проти 

проектів штучної підтримки хлібних цін (казенної заку-

півлі хліба за встановленою ціною, стягування держав-

них податків хлібом тощо), запропонованих О. Чупровим 

та О. Посніковим у праці «Влияние урожаев и хлебных 

цен на некоторые стороны русского народного хозяйст-

ва», 1897 р.  

На відміну від О. Чупрова, Д. Піхно був перекона-

ний, що низькі хлібні ціни затримують розвиток еконо-

міки країни, сприяючи збереженню натуральних форм 

селянського господарства. Крім того, вчений стверджу-

вав, що «…уряд не може справляти серйозного впливу на 

явища, які залежать від стану світового ринку, і при тому 

в такій колосальній галузі господарської діяльності, як 

хлібне виробництво та хлібна торгівля» [22, с. 5]. Дореч-

но відзначити, що точку зору Д. Піхна щодо негативного 

впливу низьких хлібних цін на розвиток капіталізму в 

сільському господарстві (витісненню з нього системи від-

робітків тощо) поділяв і М. Туган-Барановський. Це за-

свідчує, зокрема його виступ у 1897 р. на засіданні Імпе-

раторського Вільного Економічного Товариства на обго-

воренні вищезгаданої доповіді О.І. Чупрова [30, с. 48, 

83–84].  

У цій полеміці, писав М. Цитович, по суті, зіштовх-

нулися два економічних світогляди: з одного боку – мос-
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ковський, народницький, що бачив у Росії країну, в якій 

нібито немає природних сприятливих умов для розвитку 

капіталістичного господарства, і негативно ставився до 

всіх проявів капіталізму; з іншого – світогляд економіста, 

який у зростанні матеріального добробуту окремих осіб 

або ж окремих груп населення бачив єдиний шлях до під-

несення загального рівня економічного добробуту наро-

ду, а у фактах російського економічного життя не вбачав 

ніяких доведень на користь того, що у вказаному відно-

шенні потрібно йти іншими шляхами, ніж ті, якими йшов 

увесь світ. «Цей останній погляд має настільки ж мало 

спільного з нашим народництвом, як і з іншим, не менш 

однобічним економічним та соціологічним поглядом, 

який з’явився у нас на противагу народництву в 90-х ро-

ках минулого століття, тобто з марксизмом…» [19, с. 30]. 

Співзвучні сучасним проблемам піднесення сільсь-

когосподарського виробництва та відродження українсь-

кого села й ті особливі надії, які Д. Піхно покладав на зо-

всім незначний на той час заможний прошарок земле-

робського селянства, здатний до піднесення та поширен-

ня культури землеробства і загальної культури села, до 

самоврядування тощо. Вчений слушно вважав цей про-

шарок «здоровим ферментом та соціальною опорою» для 

покращання становища всього селянства: «Без значного 

збільшення цієї заможної селянської верстви наше село 

ще дуже довго буде заглиблене у бідність і темноту; а ця 

бідність і темнота села буде своєю масовою силою при-

гноблювати і міський робітничий клас, як вона гнобить 

його тепер» [26, с. 78].  

Продуктивні ідеї висловив учений і з приводу ефек-

тивності співіснування у сільському господарстві вели-

кого і дрібного типів землеволодіння, кожен з яких має 
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свої переваги. «Без сусідської допомоги процвітаючого і 

прогресивного великого господарства, – робив висновок 

Д. Піхно, – дрібному загрожує небезпека затягування ру-

тиною відсталості та здичавіння; без допомоги дрібних 

хороших господарств велике може захиріти від хирлявості 

та ненадійності головного фактору – робочої сили, яку 

воно не в змозі виховати у стайнях та казармах в особі 

бездомних, кочівних наймитів» [19, с. 19]. 

В числі першочергових заходів для піднесення се-

лянського господарства вчений розглядав удосконалення 

землевпорядної політики держави з метою поліпшення 

умов селянського землеволодіння, спрощення земельних 

документів та юридичних способів реєстрації права на 

землю, особливо при переході її у спадок тощо [20, 

с. 67]. Головна мета цих заходів – «дати землі господаря-

власника, який мав би до неї живий інтерес і був би 

пов’язаний з нею міцним зв’язком, а не тимчасовими від-

носинами, що залежать від сторонніх осіб та випадкових 

впливів. Лише право власності може дати землеробу ту 

енергію, яка від нього вимагається при переході госпо-

дарств від хижацьких форм експлуатації ґрунту до гос-

подарства, заснованого на внесенні у землю значної під-

готовчої праці та капіталу і на ретельному догляді за зем-

лею» [20, с. 62–63]. Однак і дотепер ця проблема в Україні 

залишається практично нерозв’язаною. 

Понад сто років тому вчений висловив думку, яка 

виразно проектується на наше сьогодення, співзвучна 

завданню виведення українського суспільства зі стану 

перманентної соціально-економічної кризи пострадянсь-

кого трансформаційного періоду на шлях цивілізації та 

прогресу. «Ані підвищення економічного добробуту, ані 

освіта мас населення, – писав учений, – не звалюються з 
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неба як манна небесна і не можуть бути створені штучно 

одними зусиллями держави. Ці блага добуваються три-

валим і важким процесом народного життя та народної 

праці, який необхідно полегшувати, але не можна замі-

нити його природного та неминучого поступу… Всі не 

можуть разом вийти з бідності та невігластва; стверджу-

вати протилежне означає говорити дурниці, отже, необ-

хідно і неминуче виходити частинами. І всяка верства 

населення, яка піднімається, навіть мимоволі та несвідо-

мо подає руку і тягне нагору верстви, що лежать унизу, 

хоча б навіть вона цього й не бажала, якщо тільки вона 

позбавлена влади закабалювати в рабство масу. Але куль-

тура, що розвинулася у верхніх верствах, та добробут 

неминуче руйнують врешті-решт навіть юридичне рабст-

во, як це і відбувалося скрізь; вони визволяють раба і 

роблять з нього громадянина» [26, с. 75–77]. 

Нормативний аспект політекономічних уявлень 

М. Бунге, сприйнятий і розвинений економістами його 

школи, збагатив світову економічну думку оригінальною 

концепцією економічного розвитку в умовах «наздога-

няючого» (термін Т. Гайдай) порівняно з країнами Захід-

ної Європи процесу становлення ринкової капіталістич-

ної економіки. На жаль, в силу історичних умов, цей лі-

берально-прагматичний напрям не став визначальним у 

розвитку економічної теорії і практики в Російській ім-

перії в цілому та в Україні зокрема.  
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Микола Іванович Зібер (1844–1888) – відомий вче-

ний-економіст, з ім’ям якого пов’язане передусім форму-

вання в Україні й Росії марксистського напряму еконо-

мічної теорії. Все своє життя він залишався громадяни-

ном Швейцарії, проте російські історики-економісти 

вважали і вважають М. Зібера приналежним російській 

економічній культурі, а українські – українській. Видат-

ний український історик М. Грушевський у 1922 р. заува-

жував: «не пригадую, щоб коли-небудь щось було опуб-

ліковано про діяльність Зібера, як українця, щоб він пи-

сав щось по-українські або виступав, як українець. Але 

це факт, що Зібер стояв дуже близько до старої Київської 

громади… Я вважаю його началоположником українсь-

кого марксизму – Зібер почав свою діяльність в цім на-

прямі безпосередньо по виході Марксового «Капіталу» і, 

без сумніву, дуже багато зробив в цім ділі» [5, с. 15]. 

Спираючись на ретельний аналіз і узагальнення розріз-

нених відомостей про діяльність М. Зібера в Україні та 

поза її межами, один з перших серйозних дослідників йо-

го спадщини В. Сапіцький зробив висновок, який зали-

шається актуальним для істориків-економістів: «ми не 

маємо жодних підстав і жодного права залишити його 

(М. Зібера. – Л.Г.) за межами історії українського науко-

вого і громадського руху» [19, с. 142]. 

Наукова спадщина М. Зібера цікава не тільки різно-

плановим і багатим змістом, але й тією хвилею різнома-

нітних і суперечливих її тлумачень і оцінок, яка підняв-

шись ще наприкінці XIX ст. не спадала в економічній лі-

тературі понад сто років. Щодо останнього періоду роз-

витку вітчизняної історико-економічної науки на сучас-

них теоретико-методологічних засадах, що бере відлік 

від початку 90-х років XX ст., він поки що не дав будь-
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яких серйозних досліджень в цій галузі. Винятком є роз-

відка про М. Зібера, здійснена І.-С. Коропецьким (США) 

у праці «Academic Economics in the Nineteenth Century 

Ukraine» (1984, Cambridge), 1993 р. опублікованій ним і в 

Україні [11, с. 49–59]. У цьому дослідженні вчений кри-

тично враховує і попередні напрацювання істориків-

економістів в Україні й Росії; з сучасних праць про 

М. Зібера І.-С. Коропецький згадує статтю R. Scazzieri 

«Ziber on Ricardo» (Contributions to Political Economy, 

1987, March). В сучасній вітчизняній історико-

економічній літературі, представленій в основному чис-

ленними підручниками та навчальними посібниками з іс-

торії економічної думки, подібного підходу до оцінки 

спадщини М. Зібера, що враховує еволюцію та надбання 

світової економічної теорії і практики, поки що не запро-

поновано. Якщо в радянський період основна увага при-

ділялася виявленню та аргументації «відступів» М. Зібе-

ра від марксизму, в сучасних історико-економічних пра-

цях ті ж самі «відступи» використовуються з оцінками 

«до навпаки», але без будь-яких серйозних аргументів. 

При цьому впадає в вічі майже повна відсутність поси-

лань або оцінок попередніх досліджень діяльності 

М. Зібера, що не можна визнати коректним з наукового 

погляду. 

Такий стан речей і спонукав автора привернути увагу 

саме до цих розвідок і досліджень, які фактично розпо-

чалися в Україні і Росії відразу по смерті М. Зібера, та до 

тієї документальної й фактологічної джерельної бази, на 

яку вони спиралися і яка потребує свого подальшого по-

глибленого вивчення. Найбільший інтерес в цьому аспекті 

становить дореволюційна література та ті історико-

економічні дослідження 20-х років, з яких фактично й 
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починається розвиток історії вітчизняної економічної 

думки як самостійної галузі економічної науки і які не 

були ще повністю заідеологізовані офіційним її напря-

мом. Маються на увазі передусім окремі свідчення, спо-

гади та роздуми сучасників М. Зібера, – українських і ро-

сійських вчених, громадських та політичних діячів того 

часу, «розсипані» по різних джерелах. Це спогади про 

М. Зібера та окремі його оцінки О. Романовича-

Славатинського, Д. Овсянико-Куликовського, Г. Цехано-

вецького, М. Бунге, М. Михайловського, О. Чупрова, 

М. Каблукова, М. Драгоманова, О. Русова, Ф. Волкова, 

С. Подолинського, П. Аксельрода і ін., нарешті, самого 

К. Маркса. Крім того, оцінки наукового доробку та ролі 

М. Зібера в науці й громадському житті у працях пізні-

ших дослідників дореволюційної та першої пореволю-

ційної доби – М. Тугана-Барановського, В. Яковлєва, 

О. Миклашевського, О. Мануйлова, Л. Дейча, М. Гру-

шевського, Л. Клейнборта, П. Орловського, і ін., а також 

– спеціальні дослідження М. Слабченка, М. Ткаченка, 

С. Шамрая, Д. Бованенка, М. Яворського, Д. Наумова, 

В. Сапіцького і ін. Одні з цих праць ми тільки згадаємо, 

на інших зупинимось докладніше, віддаючи перевагу до-

революційним джерелам. Саме ці джерела, поряд, зви-

чайно, з працями самого М. Зібера, допомагають краще 

зрозуміти політекономічний вибір М. Зібера та його роль 

у поширенні марксизму в Україні й Росії. Вони поглиб-

люють уявлення, по-перше, про умови, в яких формува-

лася особистість вченого та його громадянська позиція, і, 

по-друге, – про реальний стан і характер розвитку полі-

тичної економії у другій половині 60-х – 80-і роки XIX ст. 

та в наступний період. 
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Щодо першого, залишилося дуже мало документаль-

них матеріалів про дитинство і юність вченого, а також – 

перші роки його перебування в Києві. Відомо тільки, що 

М. Зібер народився в Таврійській губернії в м. Судаку, 

його батько був швейцарець, а мати – українка [25, 

с. 581] (докладніше про це див. у І.-С. Коропецького [11, 

с. 71]), і що батько М. Зібера (за розвідками М. Слабчен-

ко, наданими ним М. Ткаченку), співробітничав у «Таври-

ческих Губернских Ведомостях» підписуючи статті «Хи-

мик Иван Зибер», а сам М. Зібер вчився у Ялтинській, 

потім Сімферопольській гімназії, яку закінчив у 1864 р. 

М. Ткаченко, який наприкінці 20-х років XX ст. з метою 

«вивчення життя за часів вчення М.І. Зібера у Криму та 

вияснення тих впливів, під якими відбувалося це вчення 

та укладалася індивідуальність М.І.», звернувся до Крим-

центрархіву (у Сімферополі), одержав лише таку довідку: 

«У справі № 38 Таврійської дирекції училищ за 1860 р. у 

числі інших учнів, які отримали за відмінні успіхи, при 

такій же поведінці, похвальні листи, значиться: «Учень 

4-го класу Симферопольської гімназії Зібер». Ніяких ін-

ших відомостей про Зібера не знайдено» [21, с. 350]. 

Трохи більше документальних та особистих свідчень 

людей, які спілкувалися з М. Зібером, збереглося щодо 

років його студентства та викладацької роботи в Київсь-

кому університеті Св. Володимира, різноманітної й наси-

ченої громадської та наукової діяльності в Україні, а та-

кож після від’їзду з неї 1876 р. – у Швейцарії. Однак, як 

зауважить у передмові до праці М. Зібера «Очерки пер-

вобытной экономической культуры» (Москва, 1883), пе-

ревиданій 1923 р. в Україні, М. Слабченко, «дивовижна 

скромність і прагнення залишатися в тіні, невміння 

«влаштуватися» і добровільне усамітнення були причи-
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нами малої відомості Зібера. Про нього ледь кількома 

словами обмовлювалися навіть спеціалісти з питань, роз-

роблених з величезною ґрунтовністю Зібером. Хіба тіль-

ки кооператори не забували наданих Зібером послуг» 

[20, с. VII]. Втім, і ці нечисленні матеріали дають плід-

ний ґрунт для роздумів. 

Передусім, вони дозволяють скласти уявлення про 

характер і вдачу вченого. «Це була натура нервозна, гли-

боко вразлива, з якою не завжди міг справитися його 

врівноважений, досить позитивний розум», – згадував 

наставник М. Зібера на юридичному факультеті проф. 

О. Романович-Славатинський. Він відзначав, що М. Зібе-

ру були притаманні «сильний і допитливий розум, жага 

просвітництва й пізнань, здатність до наукових занять», 

які засвідчували, що з нього вийде видатний вчений. Нау-

ка уявлялася йому «царственною богинею, до ніг якої він 

міг падати ниц з постом і молитвою. Чистокровний ідеа-

ліст, він не здатен був ні до якої угоди й компромісу, з 

відразою й нетерпінням він відносився до всього, що не 

підходило під його чисто пуританські вимоги» [17, с. 36–

37]. Визначний російський політеконом О. Чупров від-

значав такі риси симпатичного обліку М. Зібера, як «гли-

бокий аналітичний розум, по-дитячому чисте серце, іде-

альну доброту, бездоганну чесність не тільки вчинків, 

але й найпотаємніших його помислів…» [23, с. 517]. Ві-

домий філолог та історик Д. Овсянико-Куликовський, 

який познайомився за рекомендаційним листом М. Дра-

гоманова з М. Зібером 1877 р. в Берні й надалі підтриму-

вав з ним тісні дружні зв’язки, змальовував Зібера як 

«людину глибокої й прекрасної душі, великої відвертос-

ті й правдивості». М. Зібер, писав Д. Овсянико-

Куликовський, «подібно до Драгоманова, був натурою 
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етико-нормативного укладу», що нерідко породжувало 

різкість й суворість у судженнях, які, однак, поєднували-

ся в ньому «з виключною гуманністю, добротою та делі-

катністю душі» [14, с. 145]. Ця сувора на вигляд людина 

була наділена «душею ніжною й хворобливо-чуттєвою 

до всього зла людського існування й до важких ударів 

життя» [14, с. 148]. Можливо, такі якості натури стали 

однією з причин безкомпромісної відданості вченого 

протягом усього життя економічному вченню К. Маркса, 

в якому він побачив моральний і науковий дороговказ у 

своєму палкому стремлінні до суспільного прогресу, під-

несення людської гідності й добробуту, – стремлінні 

яким так щедро винагородила його природа.  

Важливим історичним документом, що засвідчує ви-

соку оцінку вченими Київського університету, насампе-

ред М. Бунге, наукових можливостей і здобутків М. Зібе-

ра, є «Протоколы заседания Совета Университета Св. 

Владимира 18-го и 28-го сентября 1873 г.». На цій Раді 

було представлене подання М. Бунге з приводу обрання 

М. Зібера доцентом по кафедрі політичної економії і ста-

тистики у зв’язку з від’їздом до Харкова Г. Цехановець-

кого. Це подання відомого українського вченого заслуго-

вує на особливу увагу. В ньому М. Бунге вказував, що 

вже в роки навчання «по участі його (М. Зібера. – Л.Г.) у 

практичних зайняттях з політичної економії та благоуст-

рою», він був помічений М. Бунге як студент, який «за 

знанням багатьох іноземних мов, за начитаністю й за 

любов’ю до предмету своїх занять … вже тоді виявляв 

багато задатків, що гарантували подальшу його вчену ді-

яльність». Впевнившись у своїх висновках на підставі 

кандидатської праці М. Зібера «О незаконнорожденных», 

яка «складає не просте зведення готового матеріалу, але 
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спробу обробити обрану тему цілком самостійно», 

М. Бунге і запропонував йому залишитися стипендіатом 

при університеті для підготовки до професорського зван-

ня по кафедрі політичної економії та статистики. У цьо-

му ж поданні М. Бунге відзначив, що після закінчення 

університету М. Зібер «вступив на службу по мировим 

установам» [16, с. 7, 8], Як засвідчує О. Романович-

Славатинський, Зібер 8 місяців саме за протекцією 

М. Бунге працював мировим посередником при Волин-

ському по селянських справах присутствії: «Швейцарсь-

кому підданому довелося служити великій російський 

справі визволення селян» [17, с. 38–39]). Але, на думку 

М. Бунге, «скоро матеріальним вигодам і службовій 

кар’єрі, що відкривалася перед ним, М. Зібер віддав пе-

ревагу скромному положенню стипендіата, яким і був на 

протязі трьох років (1868–1871). У цей час молодий вче-

ний «зайнявся особливо ревнісно вивченням Рікардо, йо-

го теорії ренти та теорії цінності у зв’язку з попередніми 

та наступними вченнями, й написав з цих предметів два 

твори (перший – «К учению о ренте». Университетские 

Известия, 1870, №№ 5, 6. – Л.Г.), з яких останній «Тео-

рия ценности и капитала Давида Риккардо в связи с 

позднейшими дополнениями и разъяснениями», склала 

його магістерські судження». Схвально відізвався 

М. Бунге і про наслідки зарубіжного відрядження 

М. Зібера, звіт про який, опублікований в «Университет-

ских Известиях», підтвердив, що «П. Зібер з безсумнів-

ною користю для себе і для науки студіював за кордо-

ном, відвідував університетські курси й вивчав питання 

економічні шляхом безпосереднього спостереження 

явищ, що представляються дійсністю. Звіт п. Зібера свід-

чить про здібності п. Зібера не тільки до праць відсторо-
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неного, філософського змісту, але й до статистичних 

праць» [16, с. 8]. На підставі цієї високої оцінки М. Бунге 

й підняв питання про обрання М. Зібера штатним доцен-

том по кафедрі політичної економії і статистики. 

Щодо інших українських науковців та громадських 

діячів, з якими працював і приятелював М. Зібер, вони, 

як справедливо зауважує В. Сапіцький, «залишили нам 

дуже і дуже мало спогадів про нього. Хіба лише Драго-

манов у своїй «Автобіографії» та «Споминах» частіше 

згадує про Зібера, що був особистим його приятелем, і то 

з великою симпатією та повагою; але ширшої, більш до-

цільної характеристики його і там ми не знаходимо» [19, 

с. 143]. М. Грушевський згадував про некролог, який мав 

написати 1888 р. Драгоманова на прохання Франка для 

публікації у Львові («Товариш») і про існування якого 

нібито згадував Павлик, але такої публікації не відбулося 

[5, с. 113]. І все ж ці окремі літературні джерела, 

пов’язані з розвитком українського національного куль-

турно-освітнього та соціалістичного руху, досить рете-

льно зібрані й висвітлені у 20-і роки XX ст. у працях 

М. Грушевського, М. Ткаченка, Д. Бованенка, В. Сапіць-

кого і інших українських дослідників, розширюють уяв-

лення про спектр наукових інтересів і, особливо, громад-

ської діяльності вченого. Ці джерела засвідчують дружні 

та ділові стосунки М. Зібера з українськими діячами Ки-

ївської громади, серед яких М. Драгоманов, В. Антоно-

вич, П. Чубинський, О. Русов, П. Житецький, С. Подо-

линський і ін.; його участь в освітній діяльності (студент-

ські гуртки, жіночі курси тощо), тісну співпрацю з Пів-

денно-західним відділом Російського географічного то-

вариства, газетою «Киевский телеграф», глибоку зацікав-

леність культурними, соціально-політичними та еконо-
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мічними проблемами, що хвилювали українську інтелі-

генцію, до якої органічно вписався М. Зібер і на яку теж 

мав неабиякий вплив. Головне ж те, що ця співпраця 

сприяла розширенню й збагаченню спектра наукових ін-

тересів вченого. 

Наведемо лише кілька прикладів. 1868 року М. Зібер 

взяв активну участь в організації членами Київської гро-

мади однієї з перших споживчих спілок – «Товариства 

споживачів у Києві». До Ради директорів цього товарис-

тва входили О. Кистяковський, М. Драгоманов, А. Анто-

нович, В. Рубінштейн, В. Бернштам, П. Житецький і інші 

громадівці, які обрали М. Зібера головою Ради. Товарис-

тво розгорнуло досить широку діяльність, встановило 

зв’язки та співробітничало з подібними товариствами в 

Одесі, Єлісаветграді та Керчі [4, с. 29]. Щодо М. Зібера, 

він опублікував першу свою працю «Потребительские 

общества» (К., 1869). Ця праця, за визначенням В. Сапі-

цького, «є перша книжка не лише в Україні, а в цілій то-

дішній Росії, в якій обговорюються різні питання спеці-

ально споживчої кооперації, і написана вона вченим еко-

номістом, який серйозно вивчає її, як суспільно-

економічне явище з підходом об’єктивно-науковим без 

домішки того елементу утопізму, що його можна спосте-

рігати в писаннях і проповідях піонера української коо-

перації Баліна, чи в книжці Пфейпфера («Об асоціаціях», 

1866. – Л.Г.)…» [19, с. 148]. Справедливість такого висно-

вку підтверджує і характер подальшої вивчення М. Зібе-

ром цієї проблеми. Передусім – його увага до розвитку 

споживчої та виробничої кооперації в країнах Західної 

Європи, що яскраво відбилася, зокрема, вже у згаданому 

вище «Звіті» М. Зібера [15, с. 23–30]. В ньому молодий 

вчений подає детальний економічний аналіз діяльності 
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Цюріхського та Лозаннського споживчих, а також ряду 

виробничих товариств у Швейцарії, «що мають за мету 

піднести рівень добробуту й освіти нижчих класів швей-

царського народу». Досить критично ставлячись до мож-

ливостей виробничих асоціацій, М. Зібер, разом з тим, 

звертає увагу на зародження таких перспективних форм 

кооперації, як молочарна, а також «виробничо-

торгівельної асоціації, мета якої купівля, первинна оброб-

ка та перепродаж землі» [15, с. 27, 29]. 

Крім того, участь М. Зібера у статистичних дослі-

дженнях, що провадилися Південно-західним Російським 

Географічним Товариством, сприяла формуванню його 

як визначного статистика. Участь вченого у переписі 

м. Києва 2 березня 1874 р. знайшла відбиття й теоретич-

не обґрунтування у його праці «Материалы для наблю-

дения над общественно-экономической жизнью русского 

народа» (1876). Метою цього дослідження вчений визна-

чив завдання «представити порівняльну картину найваж-

ливіших суспільно-економічних явищ Києва й Петербур-

гу, наскільки це дозволяють згадані в заголовку статті 

статистичні видання» [7, березень, с. 30–32]. Аналіз вклю-

чав такі питання: населення, заняття, промисли та взагалі 

засоби існування мешканців, а також будівлі. Як справед-

ливо наголошував М. Ткаченко, «стаття М. Зібера цікава 

тому, що була написана особою, яка була тоді на висоті 

вимог тодішнього знання…» [21, с. 357]. Ще одна праця 

М. Зібера «Опыт программы для собирания статистико-

экономических сведений» (1875), виконана за доручен-

ням того ж наукового товариства, ввійшла в історію 

української статистики: сприяла постановці земської ста-

тистики, становленню Чернігівської її школи на чолі з 

О. Русовим, який наголошував на методологічному і 
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практичному значенні цієї праці [18, с. 22]. В. Сапіцький, 

з посиланням на М. Каблукова, відзначає, що знамениті 

«Комбінаційна таблиця», розроблена О. Шлікевичем та 

Ф. Щербиною, базувалася на ідеях М. Зібера [19, с. 155]. 

У згаданих дореволюційних джерелах зустрічаються 

й окремі спроби визначити роль М. Зібера у розвитку по-

літичної економії, які, однак, мають паліативний і досить 

однобічний характер і, крім того, у більшості своїй нале-

жать, за виразом І.-С. Коропецького «непрофесійним 

економістам». Так, перші зведені відомості про М. Зібе-

ра, подані ще за його життя 1884 р. у «Бібліографічному 

словнику…» під ред. В. Іконнікова, ніяких оціночних ха-

рактеристик ще не містили. Цінність цього матеріалу – у 

досить повній і точній бібліографії праць вченого за пе-

ріод 1869–1883 рр., яка включає 36 їх назв [2, с. 205–206]. 

Натомість вже наприкінці XIX ст. у статті, присвяченій 

М. Зіберу (підписана В.Я.) в енциклопедичному словни-

ку Брокгауза та Єфрона, підкреслювалася видатна роль 

вченого у дослідженні «різних теорій і визначень ціннос-

ті й капіталу» не тільки в російській, але й в іноземній лі-

тературі, а також як «найкращого коментатора («истол-

кователя». – Л.Г.) та популяризатора теорії К. Маркса в 

російській літературі». Був зроблений висновок, який 

поділяла абсолютна більшість тогочасних економістів: 

«Завдяки, головним чином, працям Зібера трудова теорія 

цінності Рікардо – Маркса та Марксова схема економіч-

ного розвитку отримала і в російській економічній науці 

тверду й міцну постановку» [25, с. 581]. Така оцінка ролі 

М. Зібера в економічній науці Росії та Україні в 70–80-і 

роки XIX століття, на які припала його дослідницька, 

публіцистична та громадська діяльність, є в принципі вір-

ною.  
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Як слушно відзначає в наші дні І.-С. Коропецький, 

саме праця М. Зібера «Давид Рикардо и Карл Маркс в 

их общественно-экономических исследованиях» (1885) 

«стала одним з головних засобів розповсюдження Марк-

сових ідей у країні, якій першою судилося впровадити 

марксизм як офіційну ідеологію» [11, с. 50]. При цьому 

мається на увазі, що від початку 70-х років таку роль ви-

конувало вже перше видання цієї праці – магістерська 

дисертація М. Зібера «Теория ценности и капитала Дави-

да Риккардо с некоторыми из позднейших дополнений и 

разъяснений» (К., Университетские известия, 1871, № 1–

2, 4–11), а також ряд пізніших праць з проблем марксиз-

му. Серед них, передусім, «Экономическая теория Карла 

Маркса» (Знание, 1876, № 10, 12; 1877, № 2; Слово, 1878, 

№ 1, 3, 9, 12), «Диалектика и еѐ применение в науке» 

(Слово, 1879, № 11), «Мысли об отношении между об-

щественной экономиею и правом» (Слово, 1879, № 2; 

1880, № 6), статті з критикою позицій російських лібера-

льних економістів – «Несколько замечаний по поводу 

статьи Ю. Жуковского «К. Маркс и его книга о капита-

ле» (Отечественные записки, 1877, № 11), «Чичерин con-

tra Маркс» (Слово, 1880, № 6) і ін. У передмові до друго-

го видання своєї магістерської дисертації М. Зібер заува-

жив, що її нове видання («Давид Рикардо и Карл 

Маркс…», 1885) стало результатом узагальнення його пі-

зніших напрацювань, внесення численних змін і допов-

нень, які «в значній мірі сприяють покращенню і більшій 

повноті розвитку змісту книги». Крім того наголосив, що 

приступив до нього з огляду на те, що перше видання 

«розійшлось, а між тим вимоги на нього з боку читаючої 

публіки не припинилися…» [6, т. 1, с. 33]. Це цілком від-

повідало дійсності. Більше того, як відзначав 1904 р. 
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Л. Клейнборт в одній з перших праць, присвячених 

М. Зіберу, саме завдяки цьому першому виданню 1871 р. 

російський переклад «Капіталу» Маркса, що вийшов у 

світ 1871 р., мав «такий успіх, що книга стала найближ-

чим часом бібліографічною рідкістю» [9, с. 18]. Важли-

вою ланкою в цій роботі М. Зібера, у визначенні власних 

поглядів на значення економічної теорії К. Маркса став і 

вперше здійснений ним переклад російською мовою 

«Начал политической экономии» Д. Рикардо. Перша час-

тина перекладу, а також праця М. Зібера «Жизнь и лите-

ратурная деятельность Д. Рикардо» були опубліковані 

1873 р. в Києві (Университетские известия, №№ 1-10 та 

№ 12); весь переклад був виданий у С.-Петербурзі 

1882 р. під назвою «Сочинения Д. Рикардо с предислови-

ем переводчика». 

Добре відома висока оцінка, яку дав праці М. Зібера 

«Теорії цінності і капіталу Рікардо…» К. Маркс. У піс-

лямові до другого видання I тому «Капіталу». Маркс на-

голосив на тому, що М. Зібер «показав, що моя теорія 

вартості (у Маркса «цінності». – Л.Г.), грошей і капіталу 

в її основних рисах є необхідним дальшим розвитком 

учення Сміта-Рікардо» (курсив наш. – Л.Г.) і особливо 

відзначив «послідовне проведення раз прийнятої чисто 

теоретичної точки зору» [12, с. 14–24]. Щодо необхід-

ності розвитку «учення Сміта-Рікардо» у варіанті, запро-

понованому К. Марксом, як, втім і щодо самої трудової 

теорії цінності Д. Рікардо, західноєвропейська економіч-

на наука визначалася ще задовго до виходу в світ I тому 

«Капіталу». Як відзначав Й. Шумпетер, вчення Д. Рікар-

до вже в 30–40-і роки XIX ст., в результаті спроб Джейм-

са Мілля та Дж. Мак-Куллоха «підправити» й розвинути 

ідеї свого вчителя, «зів’яло в їх руках і стало мертвим і 
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безплідним одразу ж» через безплідність самого вчення, 

заснованого на трудовій теорії цінності і сповненого че-

рез це рядом нерозв’язних суперечностей [26, с. 478]. 

Тобто на сьогодні слід визнати, що праці М. Зібера, про 

які йдеться, «висіявши» з великим запізненням у непід-

готовлений ґрунт політекономічних уявлень в Україні й 

Росії ідеї Д. Рікардо, опліднені вченням К. Маркса, спри-

чинили до парадоксу у поступальному розвитку цих уяв-

лень, – зворотнього їх руху в русло рікардіанського на-

пряму. Останнє стало чи не вирішальним фактором у 

гальмуванні на рубежі XIX і XX ст. в Україні й Росії но-

вої класичної парадигми та її остаточному запереченні 

вже в 20-і роки XX ст. Аналіз дореволюційної історико-

економічної літератури засвідчує справедливість цього 

висновку. Справа в тому, що і в часи діяльності 

М. Зібера, і пізніше розвиток економічної теорії в Росій-

ській імперії відбувався в умовах поширення в суспільс-

тві революційних настроїв та панування народницької 

ідеології. Як наслідок, опліднені німецькою камералісти-

кою ідеї Г. фон Шторха, Т. Степанова, І. Вернадського і 

ін., ні пошук економістів Київської ліберально-

прагматичної «школи М. Бунге» (серед яких, зокрема, 

Г. Цехановецького, А. Антоновича, Д. Піхна), а також 

Є. де Роберті, Г. Симоненка, П. Георгіївського, І. Кауф-

мана, Л. Слонімського і ін., – не стали вирішальними у 

розвитку політичної економії. Як справедливо зауважу-

вав вже на початку 20-х років один з кращих, на нашу 

думку, дослідників наукової спадщини М. Зібера 

Л. Клейнборт, цей ліберальний напрям не міг мати успі-

ху в країні, де «визвольні стремління забарвлювалися в 

соціальний колір, і з давніх пір ми всмоктували в себе 

почуття ненависті до міщанства. Можна заднім числом 
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жаліти за цим. Можна усвідомлювати тепер, що зневаж-

ливим ставленням до вступаючого  на арену історії класу 

викривлялася історична перспектива, що ми не вміємо 

реалістично дивитися на речі. Але таким був факт…» 

[10, с. 45]. 

Натомість вчення К. Маркса, що пропонувало досить 

просту й соціально орієнтовану теоретичну схему для 

пояснення такого болючого суспільного явища як екс-

плуатація найманої праці, захопила не тільки М. Зібера, 

але й багатьох професійних і непрофесійних економістів. 

В умовах країни, обтяженої середньовічними пережит-

ками, де розвиток капіталізму зіштовхнув з проблемою 

виживання селянства, що становило абсолютну більшість 

населення, це вчення набувало особливого, «народниць-

кого» звучання. «Ні в одній літературі Маркс не корис-

тувався таким авторитетом, як в російській, – писав на-

прикінці 90-х років XIX ст. М. Туган-Барановський. – 

Наша економічна література 70-х – 80-х років являє со-

бою спробу зв’язати ідеї Чернишевського з ідеями автора 

«Капіталу»  … Трудова теорія цінності покладена в ос-

нову більшої частини наших курсів політичної економії. 

Кращий з них … курс О. Чупрова» [22, с. 853]. Нагадає-

мо, що і на початку XX ст. один з небагатьох прихильни-

ків маргіналізму професор Київського університету 

О. Білімович вважав школу О. Чупрова, дуже впливову і 

після смерті її засновника, «марксистською в теорії й на-

родницькою в політиці» [3, с. 13–14]. Природно, що су-

часники М. Зібера високо оцінювали його внесок в еко-

номічну теорію. О. Чупров, наприклад, захоплення 

М. Зібера марксизмом пояснював тим, що його «цікавили 

не стільки практичні питання, які займали більшість су-

часних спеціалістів по цій науці (очевидно, малися на 



ЧАСТИНА II. М. Туган-Барановський в історії еволюції  

методології політекономічних досліджень…  
 

 - 402 - 

увазі послідовники французької «школи Ж.Б. Сея» та ні-

мецької історичної школи. – Л.Г.), а, напроти, теоретич-

ний філософський бік предмету. Микола Іванович гото-

вий був цілі місяці просидіти над якою-небудь важкою 

проблемою з теорії обміну й розподілу народного багат-

ства (виділено нами. – Л.Г.) і цілі дні просперечатися й 

проговорити про неї. При такому напрямі роздуму, – ро-

бив цілком слушний висновок О. Чупров, – М[икола] 

І[ванович] природно зосередив головну увагу на глибо-

кому вивченні англійських класичних економістів та но-

вітніх їх продовжувачів» [23, с. 515].  

Цю перевагу, яку М. Зібер віддавав розв’язанню, у 

сучасній мові, макроекономічних проблем економіки в 

дусі англійської школи перед мікроекономічною пробле-

матикою французької школи та історико-емпіричними 

підходами німецької школи, відзначають і сучасні дослід-

ники, зокрема І.-С. Коропецький. При цьому останній ціл-

ком слушно зауважує, що «Зібер вважав споживання, роз-

поділ і виробництво єдиним концептуальним цілим, де 

чільне місце належить виробництву» [11, с. 51]. Дійсно, 

саме таке розуміння головної рушійної сили суспільного 

відтворення і прогресу й зумовило особливу увагу вчено-

го до витратної концепції англійської школи, передусім – 

теорій цінності Д. Рікардо й К. Маркса, що були покла-

дені в основу їх сміливих, але хибних макроекономічних 

прогнозів. Головною вадою цього підходу було виведен-

ня динаміки суспільного розвитку з умов довершеної 

конкуренції, тобто на базі рівноважної абстрактно-

статичної моделі капіталістичного господарства. Ця мо-

дель не враховувала попит, по суті виключала існування 

прибутку і, природно, вихідної Марксової категорії додат-

кової цінності, на якій він побудував свою теорію екс-
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плуатації, вивів «загальний закон капіталістичного на-

громадження» та зробив висновок про самознищення ка-

піталізму. Щодо О. Чупрова, який подібно більшості на-

родницької інтелігенції того часу поділяв багато ідей ма-

рксизму, у М. Зібері бачив «одного з кращих російських 

спеціалістів з політичної економії», майстерна праця яко-

го, «визначна за вченістю й за багатством оригінальних 

думок … уперше познайомила російську читаючу публі-

ку з теоретичними вченнями К. Маркса та виявила тісний 

зв’язок його доктрин з поглядами класичних економіс-

тів» [23, с. 514, 515].  

Принагідно зауважимо, що подібні оцінки міцно 

увійшли до арсеналу вітчизняної історико-економічної 

літератури. Так, Л. Клейнборт на початку XX ст. відзна-

чав як видатні здобутки вченого його прагнення «встано-

вити необхідний зв’язок між теоріями англійської класич-

ної школи й теорією Маркса як прямим їх продовжен-

ням» і наголошував, що «в часи Зібера потрібно було не-

мало розуму й таланту для його обґрунтування»; крім то-

го – дослідження М. Зібером визначень і теорій цінності, 

«центральним пунктом» групувань яких стала теорія 

Д. Рікардо, привернення уваги до маловідомого на той 

час економіста К. Родбертуса-Ягнєцова тощо. Та, голов-

не, те, що «завдяки тільки працям Зібера теорія Рікардо-

Маркса – Марксова схема економічного розвитку – 

отримала вперше тверду і міцну постановку в російській 

економічній науці…, щоб вперше викликати інтерес до 

Маркса, збудити те, що марно намагалися замовчати 

представники буржуазних течій». Як бачимо, Л. Клейн-

борту знадобилося майже 20 років, щоб передивитися 

своє ставлення до «ліберального напряму» й висловити 

думку про його недооцінку, наведену нами вище. Що-
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правда, полеміку М. Зібера проти Б. Чигоріна й Ю. Жу-

ковського М. Клейнборт незмінно оцінював як таку, що 

«свого часу … мала не стільки наукове, скільки велике 

суспільне значення» [9, с. 18]. І ще в 1923 р. називав 

кращою працею з проблем політичної економії, яка по-

бачила світ після знаменитих приміток М. Чернишевсь-

кого до «Основ політичної економії Дж.С. Мілля, статтю 

Ю. Жуковського «Смитовское направление и позитивизм 

в экономической науке», опубліковану 1864 р. в «Совре-

меннике» [10, с. 32].  

Щодо оцінок внеску М. Зібера представниками лібе-

ральної «буржуазії» школи, їх висловлювалось небагато. 

Першим звернув увагу на обмеженість рікардіанського 

вибору М. Зібера у політичній економії М. Бунге. Тому 

навряд чи вірною була думка М. Слабченко, висловлена 

на початку 20-х років XX ст., що саме видатне та майс-

терно проведене трактування предмету, яке «йшло вроз-

різ із загальновизнаними авторитетами тодішньої полі-

тичної економії», стало причиною не тільки присвоєння 

М. Зіберу наукового ступеня магістра, але й того, що 

М. Бунге виклопотав йому зарубіжне відрядження» [20, 

с. VIII]. Відряджаючи М. Зібера в Європу, М. Бунге, ско-

ріше, мав надію на розширення наукового світогляду 

цього надзвичайно здібного молодого вченого. Магістер-

ська праця М. Зібера, зауважував його видатний настав-

ник, «не чужа деяким захопленням, особливо думкою, 

що Рікардо був представником новітніх вчень про цін-

ність…» [16, с. 8]. Дійсно, вийшовши з під крила Київсь-

кої реально-психологічної «школи М. Бунге», представ-

ники якої у поясненні явища цінності рухалися в бік нео-

класичної парадигми – поєднання теорії витрат з теорією 

корисності (хоч і без використання засад маргіналізму, 
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методологічної ролі якого не зрозуміли), – М. Зібер для 

розв’язання проблеми обрав зовсім інший, по суті безпер-

спективний шлях. У своєму знаменитому на той час де-

тальному аналізі теорій витрат та корисності в їх еволю-

ції (включно з концепцією маргіналістів, зокрема 

Л. Вальраса) М. Зібер цілком вірно відзначив їх однобіч-

ність і недостатність для розв’язання проблеми цінності, 

те «порочне коло», в яке потрапляли як витратна, так і 

суб’єктивно-психологічна теорія цінності. Щодо остан-

ньої, він справедливо зауважував: «Доки поділ потреб на 

судження про ту чи іншу корисність не переходять у дію, 

до нього не слід відноситися, як до економічного факту» 

[6, т. 1, с. 60]. В іншому місці писав: «Праця й корисність 

– от і весь основний матеріал для правильної теорії цін-

ності, очищені від сторонніх наростів і домішок» [6, т. 1, 

с. 274], але в поясненні мінової цінності не зробив будь-

якої спроби поєднати ці засади. Більше того, рішуче від-

кидав будь-яку можливість залучити категорію корисно-

сті до визначення цінності: «Ні споживча цінність, ні 

ступінь корисності, ні відношення між послугами і т. д. 

не можуть задовільнити  на більше. Між тим від поста-

новки питання школи Сміта-Рікардо був тільки крок до 

такого визначення предмету, який у відношенні до яснос-

ті, точності й визначеності не залишає нічого бажати. За-

слуга у віднайдені такого визначення разом з цілим ря-

дом доповнень до відомої теорії належить німецькому 

економісту К. Марксу» [6, т. 1, с. 167]. Остання ж, як ві-

домо, не тільки будувалася на витратній концепції кла-

сичної школи, але й пояснювала мінову цінність не від-

носними, як у Д. Рікардо, а абсолютними витратами жи-

вої праці, точніше – робочої сили.  
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Один з відомих представників «школи М. Бунге» 

А. Антонович, виявивши як основну суперечність теорії 

Маркса тавтологією у вихідних її положеннях, – пояс-

ненні Марксом цінності як уречевленої праці одночасно з 

тим, що остання є, у свою чергу, неминучим висновком з 

Марксовою розуміння цінності, – писав у 1877 р.: «У 

всій економічній літературі ми не можемо вказати іншо-

го більш вражаючого прикладу саморуйнації розвинутої 

вченим теорії». Вчений висловив подив з того, що «в на-

шій літературі цьому дивному погляду німецького еко-

номіста надається високонаукового значення п. Зібером» 

[1, с. 183, 184]. 

Одним з наріжних каменів в історико-економічних 

працях про М. Зібера є його ставлення до Марксового 

методу діалектичного матеріалізму. Наведемо погляди на 

цей предмет ще одного сучасника М. Зібера – видатного 

російського соціолога й публіциста М. Михайловського, 

який був особисто знайомий з М. Зібером і добре знав 

ряд його праць. М. Михайловський вважав М. Зібера за 

«провідного учня Маркса не тільки в галузі теоретичної 

економії, але й в галузі філософсько-історичних погля-

дів» [13, с. 320]. На думку М. Михайловського, М. Зібер 

був «прекрасний спеціаліст по своїй частині», але справ-

ляв враження «справжнього неофіта у філософії, в яку 

був втягнутий Гегелем через посередництво Маркса й 

Енгельса» [13, с. 324]. Внаслідок цього – повністю 

сприйняв історико-філософську теорію Маркса, його пе-

редбачення розвитку й загибелі капіталізму та виникнен-

ня нового ладу. Зауважимо, що сам М. Михайловський 

був прихильником Марксової економічної теорії про що 

свідчить, зокрема, його стаття «Карл Маркс перед судом 

г. Жуковского» (1877). Однак, писав пізніше вчений, 
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«уповні приєднуючись до основних положень економіч-

ної доктрини Маркса, я з сумнівом зупинився перед фі-

лософсько-історичними його міркуваннями», точніше, 

«перед тим, як вони можуть відбитися у свідомості ро-

сійських читачів» [13, с. 324]. Малося на увазі вихідне 

положення «гегельянської тріади» К. Маркса: «Капіталіс-

тичний спосіб привласнення, який випливає з капіталіс-

тичного способу виробництва, а значить і капіталістична 

приватна власність, є перше заперечення індивідуальної 

приватної власності, що ґрунтується на власній праці» 

[12, с. 718]. Для Російської імперії це означало не тільки 

усунення середньовічних пережитків, до яких М. Михай-

ловський однозначно відносив «общинне землеробство, 

кустарну промисловість або артільну організацію», але й 

«всіх видів приналежності землі або знарядь виробницт-

ва працівнику», передусім селянству, що несло в собі за-

грозу морального й фізичного його виродження. Тому 

цей видатний мислитель пропонував «прекрасно зобра-

жений Марксом стан речей в Європі» розглядати «як 

урок і застереження нам»: «Оскільки ми знаходимося ще 

на самому початку цього суперечливого процесу, – пере-

конував М. Михайловський, – ми повинні свідомо вико-

нати те, що в Європі відбувалося стихійно» (курсив 

наш. – Л.Г.) [13, с. 327, 328]. Саме з цієї точки зору «ста-

новище російського учня Маркса (М. Зібера. – Л.Г.)» уяв-

лялося М. Михайлівському важким і подвійним: маючи 

за ідеал колективну організацію приналежності робітни-

ку землі й знарядь виробництва, він у той же час «пови-

нен вітати розлучення праці і власності, обезземелення 

селянства, народження пролетаріату й взагалі розпізнан-

ня зв’язку між робітником і умовами виробництва, тому 

що все це – окремі акти необхідного і хоч болючого, але, 
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врешті решт, благодійного процесу… Добра людина, яка, 

напевно, ніколи в житті не зробила зла свідомо, він не 

переймався, між тим, тією численністю скорботи й страж-

дань, якими супроводжується друга сходина гегелівської 

тріади, – вони неминуче й сторицею окупляться на зарі 

нового життя. Доки мужик не вивариться у фабричному 

котлі, нічого у нас путнього не буде», – говорив Зібер» 

[13, с. 327]. 

Слід, однак, зауважити, що М. Михайловський від-

чутно перебільшив відданість М. Зібера методу діалек-

тичного і тим більше, історичного матеріалізму. Цей 

«недогляд» пізніше був виправлений ортодоксальними 

марксистами, які на протязі ста років так чи інакше зви-

нувачували М. Зібера в еволюціонізмі, недооцінці діалек-

тичного методу К. Маркса та нерозумінні революційного 

змісту його теорії. Справедливість цих «звинувачень» під-

тверджується працями М. Зібера. Навіть прагнучи захис-

тити цей метод від нападів він наводив ряд доказів, подіб-

них до такого: «Хіба це не фактична суперечність, що 

ратуючи за недоторканість власності, капіталізм лишає 

більшість селян землі й тримає на одній задільній платі 

величезну більшість народонаселення?». І робив недво-

значний висновок: «Отже, досліднику наявного суспіль-

но-економічного побуту немає зовсім потреби в штучно-

му підведенні капіталістичного виробництва під наперед 

придумані, формальні, діалектичні суперечності: на його 

вік з надлишком вистачить й одних дійсних суперечнос-

тей» [6, т. 1, с. 563]. Пізніше, 1879 р., в рецензії на працю 

«Анти-Дюринг» Ф. Енгельса, яку М. Зібер вважав над-

звичайно важливою «для пояснення практичного прик-

ладення методу діалектичних суперечностей», вчений 

зауважив, що з свого боку він утримується «від мірку-
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вання про придатність цього методу в застосуванні до різ-

них галузей знань, а також і про те, представляє він со-

бою чи не представляє, – наскільки йому може бути на-

дане дійсне значення, – просту видозміну або навіть про-

тотип методу теорії еволюції або загального розвитку. 

Саме в цьому останньому значенні розглядає його автор 

(Ф. Енгельс. – Л.Г.), або, на крайній випадок, намагається 

вказати на підтвердження за допомогою тих істин, які 

досягнуті еволюційною теорією, і не можна не визнати, 

що в деякому відношенні, тут відкривається значна подіб-

ність» [8, т. II, с. 718]. 

Переконаний еволюціоніст і гуманіст, М. Зібер орга-

нічно не міг сприйняти революційної соціально-

політичної доктрини марксизму, тим більше, не ставився 

«безсердечно» й до важкої долі й страждань дрібного се-

лянства як це зображував М. Михайловський. Це пере-

конливо засвідчує цілий ряд його праць з питань історич-

ної еволюції різних форм земельної власності та земле-

робства в різних країнах Європи – Англії, Ірландії, Бель-

гії, Голландії, Швейцарії і ін., у Нідерландській Індії та 

Сполучених Штатах Північної Америки тощо [8, т. I].  

М. Зібер не сумнівався у близькій зміні існуючої в 

Російській імперії форми правління, розглядав цю зміну 

як назрілу незворотну необхідність, яку зумовлює «не що 

інше, як загальний розвиток цивілізації, … вплив капіта-

лістичної Європи…». Та одночасно він наголошував на 

необхідності зважених підходів до розуміння цього про-

цесу в його еволюційній сутності. «Потрібно було, таким 

чином, – пояснював він свою думку, – щоб старі суспіль-

ні порядки … дещо змінились й поступилися дорогою 

більш складній, більш заплутаній, але зате й більш циві-

лізованій організації. Звідси, між іншим, випливає, що 
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ніяка однобічність при вивченні історичних рухів не при-

водить до істини (виділено нами. – Л.Г.), що ніякі уні-

версальні установи, як общинні, з одного боку, так і капі-

талістичні, з іншого, які в свій час володіють цілим сві-

том, тільки з поганого або з хорошого боку, а повинні 

вивчатися з всіма своїми недоліками й достоїнствами, 

щоб дати можливість впливати на практику, зменшити 

перші й збільшити останні» [6, т. 2, с. 672]. Ці зауважен-

ня вченого напряму «перегукуються» з нашим часом, ко-

ли під гаслом «до основания, а затем!» руйнувалися не 

тільки дійсно віджилі соціально-економічні форми й ін-

ститути, але й такі, що могли бути поступово реформо-

вані із збереженням їх продуктивних рис та засад. Нато-

мість без будь-якої теоретичної, ідеологічної й практич-

ної підготовки насаджувалися зовсім нові, хоча й переві-

рені в цивілізованому світі інститути та правила гри. Од-

нак, останні, замість того, щоб нести очікуваний прогрес, 

самі деформувалися на старому суспільному ґрунті, по-

роджуючи затяжний кризовий стан у всіх сферах життє-

діяльності народу України. 
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3.1. Теорії цінності (ціни)
 
з огляду проблеми 

економічної ефективності 
 

Наукова діяльність Михайла Івановича Тугана-

Барановського – видатного економіста за фахом і послі-

довного соціаліста за переконаннями – мала неабиякий 

вплив на розвиток вітчизняної та світової економічної 

науки і не втратила у багатьох аспектах свого значення і 

дотепер [5, с. 258–296]. Маються на увазі широко відомі і 

визнані у світі праці вченого з теорії економічної 

кон’юнктури, монетарної теорії, критичного аналізу еко-

номічної та соціально-політичної доктрин марксизму, з 

багатьох проблем економічної історії та ін. Разом з тим 

М. Туган-Барановський увійшов в історію економічної 

думки і як перший економіст, який на підставі власної 

теорії цінності намагався дати серйозне теоретичне об-

ґрунтування ефективності централізованої позаринкової 

економіки. Щоб виразніше представити позицію вченого, 

спробуємо дати хоча б коротку фрагментарну ретроспек-

тиву постановки проблеми економічної ефективності та 

стану її розв’язання на кінець XIX – початок XX століття. 

Вся історія теоретичної економічної думки та спроб 

використання її висновків у господарській практиці свід-

чить про те, що рівень розробки  проблеми  ефективності 

суспільного виробництва, невід’ємної від проблем роз-

поділу (утворення  доходів), добробуту, оцінки перспек-

                                                 
 Термін «цінність» використовувався у розумінні мінової 

цінності (відношення обміну або, у грошах, ціна). «Суб’єктивна 

цінність» – індивідуальна оцінка блага (речі або послуги) в тео-

рії граничної корисності. У А. Маршалла «ринкова цінність» – 

рівноважна ціна. 
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тив економічної еволюції та визначення відповідних за-

ходів економічної політики – залежав, передусім, від рів-

ня наукового пояснення цінового механізму ринку. 

Визначаючи принцип господарської доцільності як 

системо-утворюючий у розумінні будь-якої господарсь-

кої діяльності, економічна наука, однак, практично до 

кінця XIX століття не могла пояснити ідеї ефективності 

ринкового механізму, геніально відкритої Адамом Смі-

том. Відсутність адекватної теорії цінності (ціни) не до-

зволяла розкрити ринковий механізм співставлення ре-

зультатів з витратами як необхідної умови реалізації зга-

даного принципу. Саме через відсутність задовільної те-

орії цінності економічна наука більш як сто років йшла 

навіть до самої постановки проблеми ефективності у су-

часному її розумінні: як найбільш повного задоволення 

суспільних потреб з найменшими витратами при заданих 

(обмежених) ресурсах. 

Ні класична школа політичної економії, яка абсолю-

тизувала проблему нагромадження як рушійну силу сус-

пільного прогресу, ні, тим більше, марксизм, що практич-

но заперечував можливості ринкового механізму в опти-

мізації економіки, не могли розв’язати проблеми ефек-

тивності суспільного виробництва. Підтверджувався 

влучний вислів Ф. Бастіа, який вже наводився [7, с. 145–

146], про те, що всяка помилка у вченні про цінність має 

значення суспільної помилки. Дійсно, і песимістичний 

соціально-економічний прогноз Д. Рікардо, і безапеля-

ційно оптимістичні уявлення Ж.Б. Сея, того ж Ф. Бастіа і 

багатьох інших прихильників Сея, не кажучи вже про 

нігілістично-революційні висновки К. Маркса та його 

ортодоксальних послідовників, – базувалися на недоско-

налій витратній концепції цінності класичної школи. Ця 
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концепція була доведена К. Марксом у його теорії абсо-

лютної трудової цінності (за термінологією М. Тугана-

Барановського) до логічного абсурду. 

Пояснюючи мінову цінність (у класиків вона була 

рівнозначна поняттю ціни) не відносними, як у Рікардо, а 

абсолютними витратами живої праці, Маркс фактично 

перетворив трудову теорію цінності на теорію експлуа-

тації: виведена ним категорія додаткової цінності стала 

теоретично хитким, але ідеологічно могутнім підґрунтям 

для висновків Маркса щодо саморуйнації ринкової капі-

талістичної економіки та можливості створення високо-

ефективного позаринкового планового соціалістичного 

господарства. Ця ідея, беззастережно сприйнята К. Марк-

сом у сен-симоністів, виникла на початку XIX століття, 

коли, як пише А. Маршалл, «Вільна конкуренція, або, вір-

ніше, свобода виробництва та підприємництва отримала 

можливість ринутися уперед, подібно велетенському ди-

кому чудовиську, не розбираючи дороги», що «у бага-

тьох місцях … навіть приводило до деградації населен-

ня» [14, т. 1, с. 66–67]. Досить довгий час економічна нау-

ка була безсилою у теоретичному протистоянні впливу 

соціалістичних утопій. На ґрунті Німецької історичної 

школи, що підняла бунт проти класичної доктрини «lais-

sez faire», визріла прекрасна ідея посилення соціального 

аспекту економічної політики, проте у методології пояс-

нення ринкового механізму ця школа майже до кінця 

XIX століття далі класичної школи не йшла. Все це не 

могло не посилювати привабливості соціалістичної кон-

цепції марксизму. 

Тільки в 70-х роках XIX століття з виходом на нау-

ковий обрій першої хвилі маржиналістів – К. Менгер в 

Австрії, Л. Вальрас у Швейцарії та У.С. Джевонс в Анг-



3. Від ідеї неокласичного синтезу до ідеї ефективного  

соціалістичного планування: парадокс теорії цінності… 
 

 - 417 - 

лії, які ввійшли в історію економіки як Австрійська шко-

ла, – була відчутно розхитана витратна концепція класи-

ків, а з нею і теорія капіталізму та соціалізму К. Маркса. 

Втім, ці перші маржиналісти проблемами критики марк-

сизму не переймалися, оскільки не були знайомі з «Капі-

талом» К. Маркса. Це завдання блискуче виконали їх уч-

ні і послідовники, передусім Є.(О.) фон Бьом-Баверк, 

Ф. фон Візер та інші. Першим принципову неможливість 

ефективної організації господарства, яке б відповідало 

Марксовій моделі соціалізму, науково довів один з про-

відників Австрійської школи та засновників неокласи-

цизму Ф. фон Візер у праці «Природна цінність» (Der na-

türlich Wert. Vienna, 1879) [25]. 

Як відомо, саме Австрійська школа ознаменувала 

початок переходу політичної економії в останній третині 

XIX століття до нової класичної ситуації або нового кла-

сичного стану, за термінологією Й. Шумпетера, і саме 

цій школі належить честь першої в історії науки адекват-

ної постановки проблеми ефективності суспільного ви-

робництва, здійсненої на основі перегляду трудової тео-

рії цінності класиків. Замість цієї теорії, що пояснювала 

ціноутворення з боку витрат, тобто пропозиції, ігнорую-

чи корисність, тобто попит (витратна концепція, від якої 

наша вітчизняна економічна наука не може повністю 

звільнитися й досі), маржиналісти 70–80-х років запро-

понували теорію граничної корисності, що базувалася на 

суб’єктивних оцінках корисності речей та послуг, чим 

привертали увагу до ролі споживання, до кінцевого ре-

зультату виробництва. Введене ними поняття граничної 

корисності, поширене Дж.Б. Кларком на оцінку факторів 

виробництва, стало відправним у застосуванні гранично-
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го аналізу як універсального інструменту у розв’язанні 

проблеми економічної ефективності. 

Австрійська школа внесла у науковий обіг і необхід-

не для адекватного розуміння проблеми ефективності 

суспільного виробництва поняття обмеженості ресурсів. 

Така обмеженість об’єктивно обумовлюється існуючим 

на даному історичному відрізку часу рівнем технологіч-

них можливостей суспільства і вимагає відповідного 

цьому рівню оптимального вибору варіантів використан-

ня ресурсів (принцип, якого «не терпіла» витратна ра-

дянська економіка переважно екстенсивного типу). Еко-

номісти цієї школи зробили відчутні кроки в науковому 

обґрунтуванні цього принципу. Так, фундамент неокла-

сичної теорії закладали ідеї, добре відомі на сьогодні вже 

і нашим економістам, – передусім, вчення про взаємоза-

мінність факторів виробництва К. Менгера, «закон Візе-

ра» – його теорія альтернативних витрат (трактування 

витрат виробництва як втрачених корисностей) і ін. 

Однак повністю розв’язати проблему пояснення 

ефективності ринкової економіки теоретики граничної 

корисності не змогли. Як зауважував А. Маршалл, еко-

номісти цієї школи обстоювали цілком вірне положення: 

в оцінці продукту чи послуги не можна виходити з вели-

чин витрат суспільної праці (моністичний підхід класич-

ної школи та марксизму), а потрібно виходити з суспіль-

ної корисності вироблених благ. Але через пояснення ці-

ноутворення виключно з боку попиту, їх теорія теж 

страждала монізмом, не давала відповіді на запитання, на 

яких принципах відбувається «вмінення» цінності ство-

рених благ окремим факторам виробництва, тобто як 

формуються факторні ціни. Без відповіді на це запитання 

неможливо виявити корисний ефект виробництва, вста-
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новити, які саме витрати праці та інших факторів вироб-

ництва дійсно є суспільно необхідними. 

Розв’язана ця проблема була вже в межах неокла-

сичної школи, що сформувалася в 90-х роках XIX століт-

тя зусиллями таких економістів, як А. Маршалл, Дж.Б. 

Кларк, К. Віксель, Ф. фон Візер, Ф. Уікстід і ін. Неокла-

сики шляхом вдосконалення теорії граничної корисності 

та через її синтез з елементами класичної теорії цінності 

(теорія граничних витрат) зводили величну будову теорії 

загальної рівноваги. Наріжним каменем цієї будови стала 

принципово нова теорія цін А. Маршалла. Визнана в 

усьому світі за її піонерну роль у розвитку економічної 

науки, вона тільки тепер починає здобувати права грома-

дянства у нашій вітчизняній економічній науці та освіті. 

Створена неокласиками теорія суспільно необхідних 

витрат праці вперше пояснила феномен ринку – ціновий 

його механізм і принципи постійного співставлення ко-

рисного ефекту виробів і послуг із витратами на їх про-

дукування. З виникненням неокласичної школи, наголо-

шує відомий вчений-економіст М. Блауг (Англія), «еко-

номіка вперше стала наукою, що вивчає взаємозв’язок 

між даними цілями та даними обмеженими засобами, які 

мають альтернативні можливості використання» [2, 

с. 276]. З вибором та реалізацією таких можливостей кож-

ним господарюючим суб’єктом – підприємством, фір-

мою, покупцем і т. ін. – пов’язували представники нео-

класичної школи і перспективи успішного розвитку ка-

піталістичної системи господарства. 

З тих часів теорія рівноваги (часткової у А. Маршал-

ла та загальної у Л. Вальраса) пройшла складний шлях до 

сучасного неокласичного аналізу рівноважних цін та оп-

тимального розподілу ресурсів як точної наукової дис-



ЧАСТИНА II. М. Туган-Барановський в історії  

еволюції методології політекономічних досліджень… 
 

 - 420 - 

ципліни. Вона стала у сучасній економічній науці «міц-

ним хребтом ретельних логічних доказів і аналізу», який 

дозволяє їй «наблизитися до реальних явищ навколиш-

нього світу» і на необхідності якого наголошував 

А. Маршалл. Відзначаючи зростаючу популярність ідей 

німецького державного соціалізму наприкінці XIX сто-

ліття (ситуація, подібна до тієї, що складається сьогодні в 

українській економічній науці), вчений висловив думку, 

актуальну для нас і сьогодні: «Однак серед усієї цієї іс-

торичної ерудиції та реформаторського ентузіазму вини-

кає небезпека, що важка, але важлива частина діяльності 

в галузі економічної науки може залишитися непоміче-

ною. Популярність економічної теорії в якійсь мірі при-

вела до зверхнього ставлення до ретельного і суворого 

доведення» [14, т. 3, с. 206–207]. 

Саме на період становлення та ствердження позицій 

нової класичної школи припала наукова діяльність 

М. Тугана-Барановського. Науковий пошук цього відо-

мого вченого, вихованого, подібно до більшості російсь-

ких і українських економістів кінця XIX – початку XX 

століття на засадах класичної школи та марксизму, від-

бив всю складність їх переорієнтації на методологічні за-

сади, запропоновані неокласиками. На жаль, в силу  істо-

ричних умов, ця переорієнтація так і не завершилася, за 

окремими виключеннями, виходом економічної теорії в 

Росії та Україні на рівень світової економічної науки [7, 

с. 147–150]. Аналіз розробки М. Туганом-Барановським 

проблеми цінності та висновки, які він зробив з неї, на 

наш погляд, сприятимуть поглибленому розумінню як 

позитивних, так і негативних складових згаданого проце-

су і, тим самим, поступу сучасної економічної думки в 

Україні до рівня світових стандартів економічної теорії. 
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Зважаючи на важливість проблеми та кілька досить су-

перечливих спроб її висвітлення у вітчизняній економіч-

ній літературі останніх років [11, с. 18–20; 16, с. 59–60; 

15, с. 64–71], спробуємо розібратися в логіці міркувань та 

особливостях методології вченого, а також у результа-

тивності його висновків. 
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3.2. Теорія цінності М. Туган-Барановського 

в аспекті неокласичної теорії 
 

Як вже відзначалось у попередніх публікаціях авто-

ра, М. Туган-Барановський був одним з перших еконо-

містів у Російській імперії, що звернув серйозну увагу на 

Австрійську школу і присвятив їй 1890 року свою першу 

наукову працю «Учение о предельной полезности хозяй-

ственных благ как причине их ценности» [6, с. 37–42]. У 

ній молодий вчений не тільки зумів дати блискучий ана-

ліз здобутків і виявити ряд недоліків цієї школи, але й 

висунув піонерну на той час ідею синтезу теорії трудової 

цінності та граничної корисності, що протистояли одна 

одній. Реалізуючи цю ідею, вчений запропонував власну 

теорію цінності, відому в економічній літературі як «тео-

рема» або «формула» цінності М. Тугана-Барановського. 

Сутність її полягає в тому, що при умові раціональ-

ного розподілу ресурсів («народної праці») відповідно з 

господарським принципом, тобто при умові досягнення 

максимальної користі при мінімумі витрат, – оцінка бла-

га за його господарською корисністю відповідає оцінці 

того ж блага за його трудовою вартістю [21, с. 227, 228]. 

Пізніше ідею синтезу теорії корисності з теорією витрат 

вчений сформулює як «закон», згідно з яким граничні 

корисності вільно відтворюваних господарських благ 

прямо пропорціональні їх трудовим вартостям [18, с. 68]. 

У такому розумінні вчений розвиває це положення в ці-

лому ряді праць, не змінюючи його по суті. 

Саме про першу роботу М. Тугана-Барановського 

один з найґрунтовніших дослідників його наукової спад-

щини В. Тимошенко (США) вже в 20-і роки XX століття 
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напише, що в ній вчений «досяг гармонійного синтезу 

двох основних течій в економічній науці», дав саме таке 

розв’язання конфлікту між ними, яке згодом стало загаль-

ноприйнятим у західноєвропейській економічній літера-

турі. Цю тенденцію, писав він, розвинули в Англії два 

надзвичайно впливових економісти – А. Маршалл та 

Ф. Еджуорт, у Німеччині – Г. Дітцель 1895 року, який 

наполягав на першості в цьому відношенні. «Насправді, – 

наголошував В. Тимошенко, – першим розвинув цю дум-

ку в такому напрямі М.І. Туган-Барановський у своїй 

праці 1890 року Більше того, його більш точне форму-

лювання цієї проблеми було настільки ясним та актуаль-

ним, що могло без особливих труднощів бути переведене 

на мову математичних формул російським математиком 

Столяровим» [24, с. 816]. 

Однак ще на початку XX століття нечисленні при-

хильники неокласицизму в Росії та Україні, зокрема 

П. Струве, М. Шапошніков, О. Білімович, В. Дмитрієв, 

розглядали саму ідею синтезу теорій корисності і витрат 

як надзвичайно корисну, але формулу цінності, запропо-

новану М. Туганом-Барановським, для такого синтезу 

вважали зовсім непридатною [17, с. 118; 8, с. 119]. На 

сьогодні слід визнати правоту саме цих економістів. Дійс-

но, висунувши одночасно з А. Маршаллом цю плідну 

ідею, вчений тим самим геніально передбачив подаль-

ший напрямок розвитку економічної теорії – від неокла-

сичного аналізу до неокласичного синтезу. Проте незапе-

речний пріоритет у здійсненні такого синтезу залишився 

за А. Маршаллом, за його знаменитою працею «Принци-

пи економічної науки» (1890). Розробка ж проблеми 

М. Туганом-Барановським ввійшла в історію економічної 

думки як геніальна ідея, яка, однак, не знайшла адекват-
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ного наукового втілення ні в першій праці вченого, ні в 

наступних, на які, по можливості, ми теж будемо посила-

тися. 

Що ж єднало і що принципово відрізняло розробку 

проблеми цінності М. Туганом-Барановським від її роз-

робки А. Маршаллом? Передусім, слід наголосити, що у 

вихідних позиціях, зокрема в оцінці значення наукового 

доробку теоретиків Австрійської школи, у М. Тугана-

Барановського багато спільного з А. Маршаллом, який, 

за свідченням Дж.М. Кейнса, ще в 60-х роках XIX ст. са-

мостійно розвинув теорію граничної корисності [14, т. 1, 

с. 17–18]. Ретельно дослідивши пояснення австрійськими 

економістами явища цінності (як суб’єктивної, так і 

об’єктивної, тобто за їх концепцією, мінової цінності або 

ціни), граничною корисністю, М. Туган-Барановський 

прийшов до цілком обґрунтованого висновку: «Теорія 

граничної корисності дає нам уповні наукове пояснення 

давно відомому факту залежності цін товарів від кількос-

ті, в якій вони пропонуються на ринку; тільки з точки зо-

ру цієї теорії можна говорити про закон попиту і пропо-

зиції, як про науковий закон, а не грубе емпіричне уза-

гальнення» [21, с. 212]. 

Така висока оцінка нової теорії, яка вперше на весь 

зріст поставила проблему наукового вивчення попиту, – 

відкривала шлях до подолання впливу витратної концеп-

ції ціноутворення класичної школи та марксизму, що па-

нували на той час в уявленнях економістів України та 

Росії. Втім, і через 20 років, у своєму фундаментальному 

курсі «Основы политической экономии» (1909), М. Ту-

ган-Барановський відзначав, що «серед багатьох російсь-

ких економістів (особливо марксистів) ввійшло у звичай 

використовувати поняття «вартість» та «цінність» не як 
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протилежні, а як тотожні поняття, синоніми»; і що ця 

«згубна звичка була, очевидно, введена й закріплена» не-

правильним російським перекладом у «Капіталі» Маркса 

терміну «Wert» (цінність) як «вартість» (Kosten). Так са-

мо, наголошував вчений, «як і по-англійськи слово value 

(цінність) ніяким чином не може бути змішуване зі сло-

вом cost (вартість)» [18, с. 81]. 

Точно кажучи, мова йшла про подолання марксист-

ської догми щодо визначення цінності кінцевого продук-

ту цінністю витрат виробництва, які зводилися до витрат 

живої праці. Тоді ж, на світанку XX століття, М. Туган-

Барановський зробив далекоглядний висновок, що не 

втратив актуальності і для нашого сьогоднішнього «пе-

рехідного періоду» в економічній науці, – про неприми-

римість теорії цінності К. Маркса з теорією граничної 

корисності, «оскільки цінність не може бути в один і той 

же час «кристалом праці» і граничною корисністю» [18, 

с. 80]. Фактично це був висновок про те, що на витрат-

ному полі марксистської концепції цінності ідеї ефектив-

ності суспільного виробництва не можуть прорости та 

набути реального економічного змісту. 

Пізніше, вже на початку революційних «соціалістич-

них перетворень», за схемою К. Маркса, відомий еконо-

міст Б. Бруцкус, прагнучи привернути увагу ортодоксаль-

них марксистів до здобутків світової науки, знову наго-

лосив на значенні розрізнення понять «цінність» та «вар-

тість»: «…до тих пір, доки наука не дослідила закономір-

ностей суб’єктивних оцінок та способу їх складання та 

об’єктивізування в ринкові ціни, – писав Б. Бруцкус, – на-

віть досить проникливі розуми, як Давід Рікардо, а за 

ним і Карл Маркс, могли приходити до помилкового 

висновку, що витрати виробництва можуть визначати 
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ринкові ціни» [4, с. 142–143]. І хоч на сьогодні згадана 

проблема має переважно історико-методологічне значен-

ня, оскільки А. Маршалл практично зняв її, давши 

розв’язку у категоріях «ціна попиту» та «ціна пропози-

ції», проте прикро, що і тепер у російському перекладі 

«Принципів економічної теорії» А. Маршалла, виданому 

1993 року, знаходимо: «Поняття вартість» (value)…» [14, 

т. 1, с. 120] і далі по тексту переклад терміну «value» по-

дається як «вартість». (У статті ця неточність у перекладі 

по можливості знята). 

Незаперечною заслугою М. Тугана-Барановського є 

й те, що, високо оцінивши теорію граничної корисності, 

він разом з тим ясно зрозумів її недостатність: абсолюти-

зація новою теорією фактору суб’єктивної корисності у 

ціноутворенні не дозволяє розв’язати проблему мінової 

цінності. Теорія граничної корисності не дає адекватного 

пояснення з боку пропозиції, її обсягу та структури: 

«Цінність благ залежить від корисності благ та від їх 

кількості – від чого ж залежить останнє?» [21, с. 216]. Ні 

К. Менгер, ні Ф. фон Візер та Є. фон Бьом-Баверк, спра-

ведливо вважав М. Туган-Барановський, задовільної від-

повіді на це питання дати не змогли, оскільки вони пов-

ністю заперечували «загальноприйняте в економічній 

науці вчення про залежність цін товарів від витрат вироб-

ництва» [21, с. 217]. 

Аналогічний підхід знаходимо і у А. Маршалла. Він 

критикував У.С. Джевонса за безапеляційну заяву, що 

«цінність повністю залежить від корисності», та непра-

вомірне заперечення будь-якого значення теорії цінності 

Д. Рікардо. Джевонс, на думку Маршалла, не брав до 

уваги тієї «вихідної симетрії загального відношення по-

питу і пропозиції до цінності, яка існує з вражаючими 
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відмінностями в деталях цього відношення» [14, т. 3, 

с. 278, 283]. Претензії теоретиків граничної корисності, 

робив загальний висновок А. Маршалл, маючи на увазі і 

Австрійську школу, «на створення нової теорії цінності, 

яка є прямо протилежною старій або яка веде не до роз-

витку й розширення, а до значної руйнації її, очевидно, 

не дають будь-якого просування вперед» [14, т. 3, с. 284]. 

У результаті і М. Туган-Барановський, і А. Маршалл 

висунули проблему «примирення» однієї і другої теорій, 

врахування в теорії цінності факторів корисності й витрат, 

але в реалізації цієї проблеми обрали зовсім різні шляхи, 

що базувалися на принципово відмінній методології дос-

лідження. Зупинимося на цьому питанні докладніше, 

оскільки саме в ньому ключ до розуміння обох концепцій. 

Про відмінність підходу М. Тугана-Барановського 

від неокласичного свідчить вже сама постановка ним 

проблеми: «Але теорія цінності, яка обмежується дослі-

дженням тільки суб’єктивних причин цінності, – писав 

вчений про теорію граничної корисності, – не може вва-

жатися повною і закінченою теорією. Необхідно піти да-

лі й дослідити об’єктивні (виділено нами. – Л.Г.) причи-

ни цінності у всьому їх обсязі» [21, с. 216]. Ці об’єктивні 

причини у нього – витрати виробництва, величина яких 

визначається «опором, що долається при виробництві», 

протиставленим людині природою. «Перед нами, – фор-

мулює свою вихідну концептуальну позицію М. Туган-

Барановський, – два фактори – один з них (корисність. – 

Л.Г.) залежить від людської волі, другий (витрати. – Л.Г.) 

від неї не залежить. Немає сумніву, що фактор, який за-

лежить від нас, підпадає під вплив незалежного від нас 

фактора» [21, с. 224–225]. 
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Таким розрізненням корисності й витрат, як 

суб’єктивних та об’єктивних причин мінової цінності, та 

встановленням відповідної «ієрархії» цих категорій вче-

ний, по суті, відмовляв суб’єктивним оцінкам у будь-

якому об’єктивному значенні. Тим самим він заперечу-

вав вихідний методологічний принцип теоретиків гра-

ничної корисності та неокласичного аналізу в цілому – 

суб’єктивну мотивацію економічної поведінки людей. 

Нагадаємо, що А. Маршалл, приступаючи до викладу тео-

ретичних основ власних уявлень про причини, що визна-

чають цінність, поставив за основну мету «набути і сис-

тематизувати наукові уявлення відносно двох сил, що 

протистоять одна одній: тих, які штовхають людину на 

економічні зусилля й жертви, і тих, які утримують її від 

цього» [14, т. 2, с. 6]. Він поширив принцип суб’єктивної 

мотивації на трактування реальних витрат як «суми зу-

силь та жертв», тобто різних видів праці та очікування, 

необхідного для нагромадження потрібного для вироб-

ництва капіталу [14, т. 2, с. 21]. 

Тим самим А. Маршалл обґрунтував можливість по-

яснення корисності й витрат як однопорядкових, в одна-

ковій мірі об’єктивних і рівноправних економічних кате-

горій. Такий підхід дозволив йому перевести ці категорії 

«на мову цін», сформувавши поняття «ціна попиту» та 

«ціна пропозиції», і практично зняти зі скрижалей еко-

номічної науки проблему цінності, яку він визначив як 

категорію «метафізичну». Оскільки немає прямих мето-

дів вимірювання бажання та задоволення потреб, розкри-

ває логіку міркувань вченого М. Блауг, потрібно повер-

нутися до ціни і примусити її служити, за виразом 

А. Маршалла, «зі всіма її недоліками як для характерис-

тики побажань, які спонукають нас до діяльності, так і 
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для  вимірювання задоволення, отримуваного від неї» [2, 

с. 327]. В результаті А. Маршалл поширив граничний 

аналіз і на пояснення ціноутворення на фактори вироб-

ництва. Цим він закладав ту єдину концептуальну базу 

для примирення ворогуючих теорій цінності, у створенні 

якої Й. Шумпетер вбачав його головну заслугу. Саме 

завдяки цій єдиній концептуальній базі А. Маршалл, за 

виразом М. Блауга, визначив рівновагу не в термінах рів-

ності величин попиту і пропозиції, а як рівність цін по-

питу і пропозиції [2, с. 376], що, додамо, і дозволило по-

яснити механізм їх постійного співставлення ринком. 

Натомість М. Туган-Барановський вже самою поста-

новкою проблеми не тільки стверджував вторинність 

сфери попиту по відношенню до сфери виробництва, але 

й практично виводив за межі свідомої діяльності госпо-

дарюючих суб’єктів можливість впливу на ефективність 

виробництва, пов’язуючи його, а значить, і пропозицію, з 

дією виключно «імперсональних об’єктивних сил». Як 

слушно зауважує автор цього вислову відомий сучасний 

економіст С. Брагинський, оцінюючи цей постулат кла-

сичної та марксистської теорій, популярний у нас і досі, 

– такі сили  діють, і вивчати їх необхідно. Але «недопус-

тимо забувати, що ці об’єктивні, позаособисносні сили є 

не що інше, як рівнодіюча сил персоніфікованих, сукуп-

ність інтересів (у першу чергу економічних) суверенних 

індивідів» [3, с. 73]. До цього слід додати, що в ринковій 

економіці такою найважливішою рівнодіючою є ринкові 

ціни, через що кардинальною в економічній науці та 

практиці і стала проблема визначення меж регулюючого 

впливу на ціновий механізм ринку. Об’єктивну роль цьо-

го механізму М. Туган-Барановський, звичайно, прекрас-
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но розумів, проте, у власній теорії цінності, як побачимо, 

від нього абстрагувався. 

Не взяв на озброєння вчений і граничний аналіз, що 

відкривав шлях до широкого застосування математичних 

методів. Сучасники М. Тугана-Барановського, французь-

кі економісти Ш. Жід та Ш. Ріст, слушно зауважили, що 

неокласики довели: поняття граничної корисності, яке 

«служить для розв’язання проблем цінності і обміну», 

однаково застосовне «і в інших галузях політичної еко-

номії, оскільки всякий акт виробництва, розподілу і спо-

живання є лише окремий випадок обміну» [10, с. 404]. 

Останнє було логічним розвитком концепції розподілу 

Ж.Б. Сея, за якою всі види доходу (у Сея – рента, заробіт-

на плата та прибуток) розглядалися одночасно і як скла-

дові витрат виробництва, а підприємець слугував 

центром, навколо якого відбувається весь процес обміну 

і розподілу [10, с. 99–100]. Зауважимо, що і цієї ідеї – од-

ночасного і взаємного визначення цінності продуктів та 

факторів виробництва, яка склала серцевину неокласич-

ного синтезу, М. Туган-Барановський не тільки не при-

йняв, але з часом різко її заперечував як таку, що лише 

виправдовує нетрудові доходи [18, с. 253]. Це кінець-

кінцем призвело до розгляду ним явищ розподілу як зо-

всім незалежних від проблем ціноутворення. 

Як відомо, А. Маршалл, відштовхуючись від ідеї 

Ж.Б. Сея, яка бере свій початок від А. Сміта, зробив 

висновок, що витрати виробництва, прямо впливаючи на 

пропозицію, у той же час опосередковано, через доходи, 

впливають і на попит. «Ми могли б на рівних підставах 

сперечатися про те, регулюється цінність корисністю або 

витратами виробництва, – формулював своє пояснення 

проблеми, що стало хрестоматійним. А. Маршалл, – як і 
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про те, чи розрізає аркуш паперу верхнє або нижнє лезо 

ножиць» [14, т. 2, с. 31–32]. Він довів, що тільки у зітк-

ненні, у взаємодії корисності й витрат як рівноцінних сил 

визначається ринкова цінність товару (рівноважна ціна), 

яка, у свою чергу впливає на корисність і витрати, збалан-

совуючи їх. 

Зрозуміло, розкрити ці складні взаємозв’язки на під-

ставі каузального (причинно-наслідкового) методу кла-

сичної школи, який переважно використовував М. Туган-

Барановський, було неможливо. Досить навести той ло-

гічний ряд, за допомогою якого вчений доводив визна-

чальну роль витрат як «об’єктивного фактора» у форму-

ванні цінності. Цей ряд зводився, фактично, до того, що 

оскільки гранична корисність блага залежить від його 

кількості, а кількість – від витрат («трудової вартості»), 

то останні і будуть визначати цінність цього блага [21, 

с. 224, 225]. Подібний логічний ряд з концепції 

У.С. Джевонса наводить і А. Маршалл (звичайно, без 

«об’єктивних» ознак витрат, оскільки він виходив ви-

ключно з суб’єктивної мотивації і корисності і витрат): 

«Витрати виробництва визначають пропозицію. Пропо-

зиція визначає кінцевий ступінь корисності. Кінцевий 

ступінь корисності визначає цінність». 

На цьому прикладі Маршалл блискуче доводить не-

прийнятність застосування У.С. Джевонсом каузального 

методу, наголошуючи, що «подібного роду причин не іс-

нує», і демонструє, як той самий ряд можна перебудува-

ти і прийти до протилежного висновку, – що цінність 

продукту визначає витрати виробництва. Головний недо-

лік такого формалізованого викладу полягає в тому, пи-

ше А. Маршалл, «що він зображує ціну пропозиції, ціну 

попиту та кількість виробленого товару не як такі, що 
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взаємно визначають одне одне…, але як такі, що визна-

чають одне одне послідовно» [14, т. 3, с. 279–281]. Тобто, 

засвідчував А. Маршалл, тільки застосування замість 

каузального методу функціонального дозволяє виявити 

дійсну складну взаємозалежність та взаємообумовленість 

економічних явищ. Зауважимо, що згаданий «силогізм» 

У.С. Джевонса навів майже через два десятки років і 

М. Туган-Барановський, але лише для того, щоб зробити 

власний висновок: «У Джевонса не вистачає тільки за-

вершення цього силогізму – отже, праця визначає цін-

ність» [18, с. 80–81]. Таким чином, вчений підтвердив 

неприйнятність для власного аналізу ні принципу 

суб’єктивної мотивації У.С. Джевонса, ні засад функціо-

нального методу неокласиків. 

Зауважимо, що введення у науковий обіг функціона-

льного методу аналізу було ще одним важливим наслід-

ком розширення неокласиками сфери обміну на всю еко-

номічну науку. Цей метод, що передбачає обов’язкове 

використання апарату вищої математики, застосував вже 

А.О. Курно, виразивши попит як функцію ціни. Продов-

жуючи цю традицію, А. Маршалл блискуче використав 

функціональний метод у власній теорії цін, визначивши 

ринкову цінність як рівнодіючу функції попиту та функ-

ції пропозиції (в графічному вираженні – «хрест» 

А. Маршалла). Головним завданням економічного аналі-

зу вчений визначив не пошук причин цінності, а вияв-

лення тих функціональних зв’язків, які існують між рин-

ковою цінністю, витратами та корисністю. Цю проблему 

він визначив як «стрижень економічних досліджень», що 

надає їм «єдність і послідовність»; сприяє вивченню 

більш конкретних проблем розподілу і обміну, між яки-

ми існує такий тісний взаємозв’язок, «що виникає сум-
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нів, чи принесе яку-небудь користь спроба розглядати їх 

роздільно, як проголошують «старі дефініції економічної 

науки» [14, т. 1, с. 145]. 

Щодо М. Тугана-Барановського, у постановці і 

розв’язанні проблеми цінності і в першій, і у наступних 

працях він так і залишився в полоні саме цих «старих 

дефініцій» класичної школи, як відносно роздільного роз-

гляду проблем виробництва, обміну та розподілу, що бу-

ло спеціально засвідчено вченим пізніше [18, с. 143–146], 

так і відносно каузального методу класиків. 

Видається, він сам виразно відчував недостатність 

цього методу, коли констатував: «з суб’єктивної точки 

зору цінність продукту є причина, а цінність виробничих 

благ є наслідок», у той час як «з об’єктивної точки зору 

витрати виробництва є причина, а цінність продукту – 

наслідок» [21, с. 218]. Проте далі не пішов, віддавши пе-

ревагу «об’єктивній точці зору», простіше кажучи, тео-

ретико-методологічній концепції цінності класиків. 

Втім, надзвичайно талановитий вчений М. Туган-

Барановський в ряді випадків дуже близько підходив до 

центральної ідеї неокласиків – розуміння взаємозалеж-

ності між ціною, попитом і пропозицією у їх взаємній 

обумовленості. Про це свідчать окремі спостереження 

М. Тугана-Барановського в процесі аналізу ринкової 

концепції Австрійської школи. «Якби ми спробували ви-

пробувати узгодження з фактами теорії граничної корис-

ності, – слушно зауважував вчений, – то ми, без сумніву, 

впевнилися б, що в народному господарстві дорогі пред-

мети мають, дійсно, в цілому більш високу граничну ко-

рисність, ніж предмети дешеві». Крім того: «Якби всі сус-

пільні потреби задовольнялися рівномірно, то ціна това-

ру не мала б ніякого впливу на розміри його збуту» [21, 
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с. 215–216]. Між тим, наголошує вчений, звичайно ціна 

товару має вплив як на розмір попиту (її зниження під-

вищує попит), так і на пропозицію (подорожчання товару 

знижує його збут). Він робить цілком обґрунтований ви-

сновок щодо цього зворотного впливу ціни: «ціна товару 

регулює ступінь задоволення потреб у цьому товарі. Чим 

товар дорожчий, тим менше при інших рівних умовах 

виробляється цього товару, і, значить, тим вища його 

гранична корисність» [21, с. 216]. 

Здається, М. Тугану-Барановському залишався один 

крок до розв’язки, запропонованої А. Маршаллом, – 

зв’язати у функціональному аналізі ціну, попит і пропо-

зицію, виявити їх взаємну обумовленість і взаємну залеж-

ність. На жаль, такого кроку вчений не зробив. Значною 

мірою через брак математичного хисту, і, крім того, че-

рез переважаючий вплив теорії і методології класичної 

школи та марксизму. Найбільшою теоретичною втратою 

М. Тугана-Барановського на цьому шляху стало запере-

чення ним плідної ідеї теоретиків Австрійської школи 

щодо пояснення цінності виробничих благ на підставі 

корисного ефекту виробленого за їх допомогою продук-

ту. Це положення М. Туган-Барановський вважав най-

більш слабким пунктом в теорії корисності, побачивши в 

ньому тільки «логічне коло» – пояснення цінності витрат 

цінністю продукту [21, с. 217]. Втім, і у спробах класиків 

пояснити цінність продукту цінністю витрат (концепція 

А. Сміта, розвинена Ж.Б. Сеєм) вчений вбачав подібне 

«порочне коло»: «посилатися на цінність витрати як на 

причину ціни продукту, – писав він, – це значить поясни-

ти невідоме невідомим» [21, с. 220]. 

Цю проблему – одночасного визначення рівноважної 

ціни продукту (його суспільної граничної корисності) та 
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суспільно необхідного обсягу його пропозиції, а тим са-

мим і відповідних витрат і вирішував знаменитий 

«хрест» А. Маршалла. Маршалл довів, що саме рівно-

важна ціна кінцевого продукту регулює обсяги його ви-

робництва і, відповідно, попит виробників (підприємців) 

на фактори виробництва. Це і був вихід з так званого по-

рочного кола теоретиків граничної корисності – пояснен-

ня ними цінності витрат цінністю виробленого продукту. 

До опанування економістами теорії ціни А. Маршалла це 

«порочне коло» служило предметом гострої критики з 

боку опонентів Австрійської школи, особливо з табору 

марксистів (а в радянській економічній літературі ще 

майже сто років по тому). 

Який же вихід запропонував замість цього «кола» 

М. Туган-Барановський? На противагу австрійським еко-

номістам, вчений, подібно до А. Маршалла, доводить ціл-

ком вірну думку про вплив виробничих витрат на віднос-

ну цінність (у Маршалла – рівноважна ціна) продукту. Та 

при цьому не тільки повністю абстрагується від зворот-

ного впливу ринкових цін на  витрати, але робить акцент 

не на ціннісному вираженні цих витрат, а на кількісному, 

пропонуючи розглядати кількість витрачених виробни-

чих благ як окремий від їх цінності фактор. Цей кількіс-

ний фактор і становить, на його думку, «об’єктивну при-

чину цінності продукту» [21, с. 218–219]. Тобто замість 

цінового «порочного кола» М. Туган-Барановський про-

понує «кількісне» і до того ж витратне коло. Саме в це 

витратне коло він, кінець-кінцем, і замикає поняття 

суб’єктивної цінності теоретиків граничної корисності, а 

з нею і попит. 

Таким чином, у той час як А. Маршалл пішов шля-

хом розвитку і вдосконалення теорії корисності і теорії 
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витрат на базі єдиного методологічного підходу, що і 

дозволило йому синтезувати їх у єдину теорію цін, 

М. Туган-Барановський фактично визнав самодостат-

ність як теорії граничної корисності, так і трудової теорії 

цінності Д. Рікардо (у першій праці присутні також теорії 

К. Маркса та К. Родбертуса, які він ще, практично, не від-

різняв). Фактично, «синтез» цих теорій, полягає у виснов-

ку вченого, що теорія граничної корисності, «якщо її 

правильно зрозуміти, становить несподіване підтвер-

дження вчення про цінність названих економістів (Рікар-

до та Маркса. – Л.Г.)» [21, с. 228]. Цей висновок і ілюст-

рує наведена на початку статті формула цінності 

М. Тугана-Барановського. Які ж саме категорії витрат та 

корисності пропонує вчений для синтезу? 

Розглядаючи проблему витрат, М. Туган-Барановський 

рішуче заперечував проти справедливої критики Ф. фон 

Візером трудової теорії цінності Д. Рікардо як такої, що 

ігнорує участь капіталу у створенні цінності (або ж роз-

глядає капітал як працю, що не створює ніякої цінності). 

Як відомо, саме ця проблема стала, за влучним виразом 

М. Блауга, каменем спотикання у теоріях цінності Д. Рі-

кардо, а згодом К. Родбертуса та К. Маркса. Проте 

М. Туган-Барановський зробив спробу довести можли-

вість врахування витрат капіталу в межах трудової теорії 

цінності. Для цього він використав введені К. Марксом 

поняття «постійного» («засоби виробництва») та «змін-

ного» («робоча плата») капіталу. Кількість праці, яка від-

повідає «змінному» капіталу, вважав вчений, «безпосе-

редньо відома». Відносно ж капіталу «постійного», він 

погоджується з Ф. фон Візером у тому, що «неможливо 

обрахувати працю, витрачену на виробництво даного 

блага протягом усього історичного процесу» [21, с. 223], 
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як це намагалися робити творці трудової теорії. Та в той 

же час М. Туган-Барановський повторює подібну спробу 

у досить фантастичний спосіб. 

Вчений редукує участь «постійного» капіталу у ви-

робництві даного блага на рахунок праці, витраченої на 

виробництво цього капіталу у суміжних галузях, перехо-

дячи по наростаючій «від однієї галузі промисловості до 

іншої…», доки «дійдемо до таких галузей промисловості, 

які виготовляють свій власний постійний капітал». Об-

числивши таким чином «кількість праці, що потрібна для 

виробництва постійного капіталу, – пише М. Туган-

Барановський, – ми отримаємо точну суму праці, необ-

хідну для виробництва продукту при даних технічних 

умовах, тобто при участі капіталу у всіх галузях вироб-

ництва» [21, с. 223–224]. Вчений навіть наводить прик-

лад такого обчислення «постійного» капіталу в робочих 

днях (на основі «безкінечної геометричної прогресії»), 

полишений, однак, економічного змісту. 

Слід зауважити, що непродуктивним було саме ви-

користання Марксового поділу капіталу на «змінний» та 

«постійний». По-перше, цей поділ суперечив усталеним 

уявленням про капітал як запас, що, відновлюючись, 

приносить прибуток; про рух основного та оборотного 

капіталу, тобто про інвестування та поточні витрати то-

що. По-друге, цей поділ, як влучно зауважує Є. Майбурд, 

виводив поняття капіталу «зі сфери економічної науки в 

галузь політичної пропаганди» [12, с. 279] віднесенням 

усього додаткового продукту («додаткової цінності» за 

Марксом) на рахунок тільки «змінного» капіталу. З ча-

сом це положення піддасть критиці і сам Туган-

Барановський, заперечуючи теорію цінності Маркса як 

підставу для визначення товарних цін [18, с. 112–113]. 
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Крім того, глибоко помилковим було, запозичуючи 

вислів М. Блауга, саме «уявлення про те, що різні факто-

ри виробництва можуть бути редуковані, зведені до яко-

гось іншого, ніж гроші, загального знаменника…, що 

цінність капітальних благ може бути зведена до минулих 

(або, додамо, і поточних, як у М. Туган-Барановського. – 

Л.Г.) витрат праці на їх виготовлення» [2, с. 35]. Порок 

був закладений з самого початку, пише з приводу подіб-

них уявлень Є. Майбурд. Насправді відмінність у капіта-

лах впливає на співвідношення цін зовсім інакше, не так, 

як відмінність у трудомісткості виготовлених капіталь-

них благ, яка відбивається на відносній цінності товарів 

без очевидного зв’язку з кількістю праці, що уречевлена 

в них. «Досить очевидно, що витрату живої праці не мож-

на складати з витратою праці вже уречевленої – це все 

одно, що, наприклад, у фізиці складати кількість праці з 

потужністю» [12, с. 206]. Ці аргументи не нові. На оче-

видну непродуктивність «трудової реконструкції» кате-

горії капіталу вказували ще на початку XX століття еко-

номісти-математики, серед яких, зокрема, В. Борткевич, 

М. Шапошніков, В. Дмитрієв та інші. 

Проте М. Туган-Барановський все життя залишався 

при власній думці. Навіть при викладенні в «Основах по-

литической экономии» теорії ціни, яку він розглядав в 

дусі класичної школи, але зовсім окремо від теорії цін-

ності, – теорію витрат виробництва, як справедливо від-

значав В. Дмитрієв, приймав тільки «номінально», поз-

бавляючи її того змісту, що становить її сутність [8, 

с. 115]. М. Туган-Барановський визначає категорію витрат 

виробництва тільки як «ту форму, в яку вбирається тру-

дова цінність при капіталістичному способі виробницт-

ва», і знову робить спробу звести цю «суму цінностей 
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витрачених засобів виробництва» до їх кількості, а потім 

– до витрат праці, оскільки людська праця є основним, 

універсальним засобом виробництва. «Таким чином, кіль-

кість витраченої на виробництво праці – інакше кажучи – 

трудова вартість (підкреслено нами. – Л.Г.) є основним 

визначальним моментом витрат капіталу – витрат вироб-

ництва». Ці останні, вважав він, «кінець-кінцем зводять-

ся, переважно, до праці виробництва» [18, с. 362]. Остан-

ній термін М. Туган-Барановський не пояснює, але в 

ньому відчутні сумніви вченого щодо правомірності його 

трактування категорії витрат виробництва. 

Таким чином, категорія «трудова вартість» виходила 

за межі політико-економічних, тобто ринкових уявлень. 

На обґрунтуванні її змісту та ролі М. Туганом-

Барановським, якому він віддав багато творчої наснаги у 

цілому ряді пізніших фундаментальних праць, ми доклад-

ніше зупинимося в третій частині цієї статті. Поки ж за-

уважимо, «трудова вартість» у концепції М. Тугана-

Барановського – це кількість праці, витраченої на вироб-

ництво певного продукту, виражена у натуральних (ро-

бочий час) показниках, і, при  цьому, ніяк не зв’язана ні з 

ринком факторів виробництва, ні з ціною кінцевого про-

дукту. Саме цей показник і вводиться вченим в абсолют-

ній або відносній формі у його формулу цінності і спів-

ставляється з категорією граничної корисності. Остання, 

у свою чергу, повністю вилучається зі сфери ринкових 

уявлень, для розвитку яких вона служила, зокрема, у авст-

рійських економістів. На цьому питанні варто зупинити-

ся докладніше. 

Вже у першій своїй праці на прикладі моделі кінсь-

кого ринку, запропонованої Є. фон Бьом-Баверком, вче-

ний переконливо продемонстрував, що категорія гранич-
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ної корисності набуває реального значення тільки в про-

цесі ринкового обміну, який об’єктивізує суб’єктивні 

оцінки продавців і покупців товару в його єдину ринкову 

ціну; підкреслив ту ясність і повноту, з якою Бьом-

Баверк розвинув «весь механізм встановлення ціни това-

рів на ринку» [21, с. 211]. Проте сам М. Туган-

Барановський рухався від ринкової концепції Бьом-

Баверка не вперед, а назад, повертаючись до концепції 

К. Менгера: для власної теорії цінності вчений залишив 

виключно індивідуальну й непорівняльну між різними 

суб’єктами чисто психологічну категорію граничної ко-

рисності. Одночасно він сприйняв і уявлення фундаторів 

Австрійської школи про можливість безпосереднього 

вимірювання величин граничної корисності. З часом вче-

ний доводитиме таку можливість чисто етичними мірку-

ваннями І. Канта про те, що «…можливість кількісного 

порівняння різних наших прагнень витікає з самої при-

роди нашої волі» [18, с. 79–80]. 

Подібні кардиналістські уявлення, поширені в еко-

номічній науці того часу, були, певною мірою, прита-

манні і А. Маршаллу, який вважав граничну корисність 

спільномірною у грошових одиницях. Проте Маршалл 

значно обмежив роль граничної корисності, яка виступає 

у нього як перша похідна від функції корисності і впли-

ває на ціни не безпосередньо, а через динаміку попиту на 

функцію попиту. Подальший розвиток теорії попиту шля-

хом створення засад нової ординалістської концепції те-

орії граничної корисності зв’язаний з працями Ф. Еджу-

орта, який винайшов криві байдужості, І. Фішера, 

В. Войтинського та Є. Слуцького. Цей всесвітньо відо-

мий український економіст вже на початку XX ст. заклав 

підвалини сучасної теорії попиту. Зауважимо, що саме в 
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цьому напряму – подолання чисто суб’єктивного розумін-

ня корисності – рухався і М. Столяров, прагнучи вдоско-

налити «формулу цінності» М. Тугана-Барановського [6, 

с. 42]. На жаль, на сутність цієї спроби М. Столярова 

вчений звернув мало уваги. 

Це не могло не викликати гострих критичних заува-

жень з боку економістів-математиків. Так, зокрема, 

В. Дмитрієв, цілком обґрунтовано дорікав вченому за те, 

що він «під суб’єктивною теорією цінності розумів ви-

ключно теорію суб’єктивної цінності», а не «суб’єктивну 

теорію мінової цінності, що відрізняється від об’єктивної 

теорії цінності (мінової) тільки тим, що те ж саме явище 

мінової цінності, яке об’єктивна теорія зводить до праці, 

або до витрат виробництва, виражених у продукті, вона 

(суб’єктивна теорія) намагається звести у кінцевому ра-

хунку до суб’єктивної цінності або корисності благ, що 

обмінюються». Дмитрієв виявляв подібність формули 

М. Тугана-Барановського до міркувань Г. Госсена щодо 

вияснення закону найбільш господарського використан-

ня запасу праці, який є у розпорядженні ізольованого 

трудового господарства (але при неправомірному ігнору-

ванні М. Туганом-Барановським моменту суб’єктивної 

цінності праці, від якого залежить саме той обсяг праці, 

який розподіляється між окремими виробничими проце-

сами) [8, с. 119]. 

Дійсно, розвиваючи ідею синтезу корисності й ви-

трат, вчений відштовхувався від моделей ізольованого 

господарства, використаних у «робінзонадах» маржина-

лістами, та від моделі ідеальної (комуністичної) держави 

у згаданій вище праці Ф. фон Візера. В ній М. Туган-

Барановський передусім звернув увагу на добре відому з 

часів А. Сміта категорію «природна цінність» як таку, що 
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в ідеальній (комуністичній) державі, як і в первісному 

суспільстві, повністю співпадає з витратами праці, забез-

печуючи, на думку вченого, найбільш повну реалізацію 

«господарського принципу» [21, с. 193–194]. Саме від 

цього положення і відштовхувався вчений у власній пос-

тановці проблеми цінності. Так, вперше центральну її 

ідею – про узгодженість трудової теорії цінності з теорі-

єю граничної корисності – М. Туган-Барановський фор-

мулює у досить своєрідний спосіб: «Що-небудь з двох, 

або ці два мірила  (праця та гранична корисність. – Л.Г.) 

більш або менш співпадають (як воно і є насправді), або 

ці мірила відмінні». І, практично a priori, по аналогії з 

ізольованим господарством, приймає перше. 

На доказ вчений наводить міркування Бьом-Баверка 

щодо первісного суспільства, в якому цінність блага мо-

же визначатися зусиллями, витраченими людиною на йо-

го здобування (виробництво). Та на відміну від Візера і 

Бьом-Баверка, цей принцип оцінки благ вчений прагне 

поширити і на сучасне суспільство, формулюючи на цій 

підставі завдання: виявити, «від чого залежить співпа-

дання відносної трудової цінності продуктів з їх віднос-

ною граничною корисністю» [21, с. 221]. При цьому, 

очевидно, порушує єдність принципу оцінки: використо-

вуючи Рікардове поняття відносної трудової цінності, він 

підміняє поняття обтяжливості праці поняттям кількості 

втраченої праці. Не кажучи вже про те, що «відносна 

гранична корисність» – поняття чисто суб’єктивного ви-

бору однієї особи. 

Однак, якщо не брати до уваги методологічну недос-

коналість цієї формули, слід визнати, що вчений по-

своєму був правий. По-перше, враховуючи рівень аналізу 

проблеми – задані умови економічної рівноваги («розпо-
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діл народної праці відповідно господарському принци-

пу»); і, по-друге, те, що вчений, урешті-решт, чітко окрес-

лив межі свого аналізу: «Ми досліджуємо об’єктивні 

причини природної цінності (підкреслено нами. – Л.Г.), 

які можуть чинити свою повну дію тільки в ідеальній 

державі…» [21, с. 224]. Тобто, як пояснив вчений раніше, 

«при припущенні повної відсутності факторів, що є сто-

ронніми для виробництва й коливають ціну товарів в су-

часному господарському ладі…» [21, с. 193]. 

Фактично, такий стан економіки – та сама «фікція 

стаціонарного стану», яку використовує і А. Маршалл як 

перший крок у дослідженні проблеми цінності, заува-

жуючи, що за таких уявних умов ринкова ціна дорівнює 

витратам виробництва. Це означає, що попит дорівнює 

пропозиції і, тим самим, ці фактори – коливання попиту і 

пропозиції – перестають діяти. Тобто перестає діяти рин-

ковий механізм і завдання зводиться до визначення вар-

тості виробництва. Зрозуміло, що у такому просторі не-

має місця проблемам, які хвилювали неокласиків і які, 

цілком природно, обійшов М. Туган-Барановський. Од-

нак, наголошував А. Маршалл щодо умов стаціонарного 

стану, «все це недійсне для світу, в якому ми живемо». 

Щодо спроб вивести теорію цінності з «фікції стаціонар-

ного стану» він влучно констатував: «Але в реальній 

дійсності проста доктрина цінності гірша відсутності 

всякої теорії» [14, т. 2, с. 52–54]. 

Тільки розвіявши цю фікцію стаціонарного стану 

можна адекватно пояснити явище цінності, вважав 

А. Маршалл. Для цього він «розчленовує» проблему цін-

ності за методом ceteris paribus (при інших рівних умо-

вах) і, застосувавши свій добре відомий на сьогодні і на-

шим економістам «статичний метод» або метод статич-
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них допущень, що пізніше отримав назву «методу част-

кової рівноваги», розв’язує проблему цінності, прими-

ривши попутно теорію корисності з теорією витрат. Го-

ловна новація, введена А. Маршаллом, яка дозволила це 

зробити, – знамените розрізнення ним коротких (short 

run) та довгих (long run) періодів часу, влучно назване 

М. Блаугом «операційним», необхідних для досягнення 

різними ринками стану рівноваги [14, т. 2, с. 12]. Вчений 

зробив висновок: «як загальне правило, чим коротший 

період, що розглядається, тим більше належить врахову-

вати в нашому аналізі вплив попиту на цінність, а чим 

цей період довший, тим більшого значення набуває 

вплив витрат виробництва на цінність» [14, т. 2, с. 33]. 

Тобто корисність переважає у своєму впливі на «рин-

кові цінності» (позиція теоретиків граничної корисності), 

а витрати – на «нормальні цінності» (позиція класиків). 

Доповнивши уточнення Д. Рікардо щодо справедливості 

його трудової теорії цінності (при однакових капіталах та 

рівних нормах прибутку) умовою довгострокового аспек-

ту, А. Маршалл зробив висновок, що у довгому періоді 

часу співвідношення цін двох товарів дійсно прагне на-

близитися до величини, що дорівнює співвідношенню 

трудових витрат. Тільки «безтурботність Рікардо» та йо-

го критиків з табору теоретиків граничної корисності по 

відношенню до фактора часу, наголошував А. Маршалл, 

призвело до того, що останні намагалися «спростувати 

кінцеві тенденції, які покладаються його теорією, причи-

ни причин, першопричину відношень між витратами ви-

робництва та цінністю за допомогою доказів, заснованих 

на причинах поточних змін та короткочасних коливань 

цінності» [14, т. 3, с. 284]. 
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Позиція М. Тугана-Барановського полягала в тому, 

що він зробив спробу захистити саме витратну концеп-

цію трактування теорії Д. Рікардо за допомогою теорії 

граничної корисності, обійшовши при цьому увагою рин-

ковий аспект як першої, так і другої теорій. Як наслідок, 

вчений, з одного боку, недооцінив феномену цінності як 

функції суспільних потреб, а, з іншого, «вивів» за межі 

економічного аналізу проблему механізму оцінки послуг 

факторів виробництва. «Очевидно, – пише М. Блауг, – 

що теорія цінності товарів, заснована на витратах вироб-

ництва, пуста й беззмістовна, якщо вона не дає пояснен-

ня, як визначаються ціни виробничих послуг. У цьому 

розумінні у Адама Сміта взагалі не було «теорії ціннос-

ті» [2, с. 35]. Не було у цьому розумінні такої теорії і у 

М. Тугана-Барановського. 

Через кілька років після виходу першої праці з про-

блем цінності, М. Туган-Барановський в роботі «Про-

мышленные кризисы в современной Англии, их причины 

и влияние на народную жизнь» (1894) блискуче проана-

лізує особливості вияву ринку на макрорівні і ввійде в іс-

торію світової думки як засновник теорії кон’юнктур. 

Проте він ніколи не прийняв до власного наукового ар-

сеналу здобутків неокласицизму, насамперед, теорії ціни 

А. Маршалла, і не пов’язав теорії цінності з теорією цін. 

Вчений і сам визнав непридатність своєї теорії для 

сучасного ринкового господарства. «Відповідність цін-

ності з трудовою вартістю – є та границя, – писав він, – 

до якої повинно прагнути народне господарство, але яко-

го воно ніколи не може досягти». Щодо сучасної ринко-

вої економіки – ця відповідність «здійснюється далеко не 

повністю». Крім випадкових причин, що коливають ціну 

товару, «в сучасному суспільстві цінність підпадає впли-
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ву не тільки природних сил, але й соціальних перешкод 

виробництву» [21, с. 227, 228], тобто явищ несправедли-

вості, обману, експлуатації тощо. З часом надії на досяг-

нення такої пропорціональності вчений пов’яже з центра-

лізованим соціалізмом, де всі проблеми, які більш чи 

менш успішно розв’язує ринок, покладені на централізо-

ваний плануючий орган. Наскільки корисною для такого 

суспільства, яким уявляв його вчений, могла стати його 

теорема цінності, перенесена у власну модель соціаліс-

тичного планування, розглянемо окремо. 
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3.3. Концепція соціалістичного планування 

М. Туган-Барановського 

у контексті його теорії цінності 

 
Як було показано у попередній частині цієї розвідки, 

парадокс теорії цінності М. Тугана-Барановського поля-

гає у тому, що вона, з одного боку, відкривала шлях до 

першого неокласичного синтезу, здійсненого А. Маршал-

лом у його теорії ціни, а з іншого – виводила саму теорію 

цінності за межі ринкових уявлень. Спадщина М. Тугана-

Барановського в галузі аналізу проблеми цінності є свого 

роду унікальною: якщо К. Маркс використав модифіко-

вану ним класичну теорію цінності для заперечення 

ефективності ринкового господарства, А. Маршалл роз-

винув теорію цінності у теорію цін і довів ефективність 

ринкової економіки, то М. Туган-Барановський вперше в 

історії економічної думки зробив спробу за допомогою 

власної теорії цінності обґрунтувати ефективність май-

бутнього позаринкового соціалістичного виробництва, 

що буде керуватися єдиним планом. 

З цього приводу інший відомий економіст послідов-

но ринкової орієнтації Б. Бруцкус (1874–1938), який пер-

ший наприкінці 1920 року виступив з критичним аналі-

зом соціалістичної системи господарства (за що вже 1922 

році був висланий до Німеччини), наголошуючи на пов-

ній відсутності теоретичного обґрунтування цієї системи, 

писав: «Навіть видатний теоретик більшовизму М. Буха-

рін у своїй «Экономике переходного времени» обмежив-

ся ствердженням старого положення соціалізму, що кате-

горії капіталістичного ладу при соціалізмі втрачають 

своє значення, але він не зробив спроби виявити, які ж 
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категорії будуть регулювати виробництво і споживання 

при новому ладі. Якщо в російській літературі і зроблена 

спроба конструювати соціалізм як позитивне вчення, то 

вона належить покійному М. Тугану-Барановському, яко-

го, звичайно, не можна назвати ортодоксальним марксис-

том» [4, с. 134–135]. 

Дійсно, прибічником марксистської моделі держав-

ного соціалізму М. Туган-Барановський був остільки, 

оскільки був впевнений у величезних перевагах центра-

лізованого планування як єдиного шляху до знищення 

експлуатації, досягнення пропорційності у господарстві, 

небувалого піднесення продуктивності суспільної праці, 

зростання на цій основі добробуту та духовності суспіль-

ства. Ці думки він детально розвинув у цілій низці праць, 

що завершилися його фундаментальним дослідженням 

«Социализм как положительное учение» (1918), на яке 

ми переважно і будемо посилатися. Аналіз цих праць за-

свідчує, що вчений зовсім не абсолютизував державну 

централізацію управління економікою, ясно бачив нега-

тивні її сторони: зростання ролі примусовості, бюрокра-

тизму, волюнтаризму, загрозу свободі особистості, при-

ниження людини до ролі простого гвинтика чи колеса в 

гігантській машині соціалізму; попереджає про негатив-

ний вплив цих явищ на ефективність господарювання. 

«Централізація обіцяє дуже багато, – застерігав він, – але 

нерідко ці обіцянки залишаються на папері» [19, с. 82]. 

М. Туган-Барановський передбачив цілу низку захо-

дів для покращання моделі централізованого соціалізму, 

– доповнив її елементами федералізму та синдикалізму, 

кооперативними, муніципальними та одноосібними фор-

мами господарства, розширенням сфери участі робітни-

ків в управлінні підприємствами тощо. Та при цьому всі 
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ці заходи не зачіпали основних постулатів у його концеп-

ції соціалізму: рішучого заперечення приватної власності 

та додержання принципу єдиної державної власності на 

засоби виробництва (які можуть надаватися тільки у 

тимчасове користування), заперечення ринку і конкурен-

ції, яку вчений вважав «великим злом», запровадження 

єдиного централізованого державного планування, збе-

реження «свободи особистого маневру» тільки у сфері 

особистого споживання та інтелектуальної праці тощо 

[19, с. 87–88]. 

Ця соціалістична концепція і розвела М. Тугана-

Барановського з неокласиками. Замість ринкової системи 

рухомої рівноваги між споживчими запитами та вироб-

ничою організацією суспільства (вираз Б. Бруцкуса), дос-

ліджуваної ними, М. Туган-Барановський, по суті, зали-

шив для економіки соціалізму ту «фікцію стаціонарного 

стану», з якою неокласики своє дослідження тільки по-

чинали. Саме з неї вивів свою знамениту систему загаль-

ної рівноваги Л. Вальрас. Як відомо, у такій системі від-

сутній прибуток, тобто джерело економічного розвитку. 

«Втім, що ж тут дивного, – писали з приводу абстрактної 

моделі Л. Вальраса Ш. Жід та Ш. Ріст, – якщо це зво-

диться до того ж, до чого зводиться дуже відома форму-

ла, за якою продажна ціна при режимі вільної конкурен-

ції обов’язково співпадає з вартістю виробництва. 

Це, як уповні зрозуміло, не заважає визнанню наяв-

ності прибутку у всіх суспільствах, але пояснюється вона 

просто – як безперервні коливання системи навколо пев-

ної точки, на якій вона ніколи не зупиниться. Прибуток у 

цій концепції – морські хвилі, які не заважають нам ви-

знати, що рівень моря горизонтальний і оснувати на цьо-

му припущенні відмінність всіх різноманітних висот на 
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землі. Чи наступить день, коли встановиться повна рів-

новага і прибуток зникне?… Може бути: Але в той день, 

коли у фізичному і економічному світі встановиться пов-

на рівновага, все зупиниться і світ загине» [10, с. 531–

532]. Однак саме в такій рівновазі, обумовленій відсут-

ністю і конкуренції, і прибутку, у повній відповідності до 

власної теорії цінності, вбачав найвищий ступінь ефек-

тивності економічного розвитку М. Туган-Барановський, 

і саме ці уявлення поклав в основу своєї моделі плану-

вання соціалістичної економіки. 

Для реалізації цієї моделі вчений залишає такі основні 

категорії «будь-якого господарства» (тобто логічні кате-

горії), як «цінність» та «вартість». «Мета господарської 

діяльності, – пише він, – задоволення потреб не може бу-

ти досягнута без витрати господарської праці, а тому 

цінність  так само як і трудова вартість (підкреслено на-

ми. – Л.Г.) повинні бути визнані основними та неусувни-

ми категоріями всякої господарської діяльності, якою б 

вона не була». І при соціалізмі господарська діяльність 

«буде керуватися принципом досягнення найбільшої 

цінності при найменшій вартості» [19, с. 99]. Нагадаємо, 

що при цьому передбачалося співставлення позаринко-

вих за своєю сутністю категорій, – як цінності, так і вар-

тості.  

Щодо категорії «трудова вартість», єдиною субстан-

цією якої М. Туган-Барановський вважав працю, він не-

одноразово наголошував на тому, що ця категорія не 

об’єктивізується в ціні, «не визначає собою товарну ці-

ну», явища якої становлять «найважливіший предмет 

вивчення буржуазної економічної науки». Але, як кате-

горія логічна, вона стане наріжним каменем науки май-
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бутнього суспільства, «вільного від товарного фетишиз-

му» [20, с. 100–101; 18, с. 78–79]. 

Вчений визнавав, що для використання цього показ-

ника у соціалістичному плануванні «доведеться приво-

дити до загальної одиниці суспільної праці трудові про-

цеси різного роду», зводити кваліфіковану працю до 

простої шляхом обчислення кількості годин «середнього 

суспільно необхідного робочого часу» в одній годині 

праці кваліфікованого робітника з урахуванням всієї сус-

пільної праці, витраченої на забезпечення такої високої 

кваліфікації і т. п.; розглядав витрати праці як розходу-

вання «власної робочої сили», але не окремого робітника, 

а усього суспільства, «колективної трудящої людини» 

[19, с. 102] тощо. Тим самим вчений поділяв уявлення 

основоположників марксизму про безпосередньо суспіль-

ний характер різних видів конкретної праці при соціаліз-

мі та можливість їх вимірювання часом. Як відомо, здог-

матизовані «політичною економікою соціалізму», ці уяв-

лення лягли в основу її витратної концепції, – оцінки сус-

пільної корисності («вартості») результатів праці витра-

тами цієї праці. 

Однак М. Туган-Барановський, з притаманною йому 

об’єктивністю, вже в процесі етичного обґрунтування за-

пропонованої ним категорії «трудова вартість», зокрема, 

в «Основах политической экономии» (1909), наводить 

приклад, який всупереч етичним викладкам вченого з 

вражаючою переконливістю доводить суспільну «анти-

ефективність» її використання. Видобування штучним 

способом води з кисню та водню або безцільне паління з 

гармати ніякої цінності не створюватимуть, зауважує 

вчений, але розраховувати трудову вартість такої праці 

необхідно. І пояснює: «Ми цінемо свою працю не тому 
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(або не тільки тому), що за її допомогою ми можемо здо-

бути господарські предмети. Ні, наша праця – це ми самі, 

наша ощадливість по відношенню до власної праці має 

такий же первісний, а не похідний характер, як і наша 

ощадливість по відношенню до предметів нашої насоло-

ди і зручності…» і т. п. [18, с. 76]. 

З недалекого нашого соціалістичного минулого доб-

ре відомо, яким важким тягарем на суспільство лягали 

подібні види непотрібної йому діяльності. За відсутністю 

критерію для оцінки їх суспільної корисності (або ж «ан-

тикорисності»), вони оплачувалися суспільством як сус-

пільно необхідні за принципом «розподілу за працею». 

На жаль, не давала такого критерію і теорія цінності 

М. Тугана-Барановського, в якій «трудова вартість» по-

винна була співвідноситися з суб’єктивною цінністю, взя-

тою ним з теорії граничної корисності. Ця суб’єктивна 

цінність, природно, теж не об’єктивізувалася в цінах, і 

тому ніяк не могла виразити напруженість суспільних 

потреб. Але, пояснював свою позицію вчений, «Ясно са-

мо собою, що де немає обміну, там немає і мінової цін-

ності» [19, с. 99]. 

Таким чином, оскільки «мінова цінність» при соціа-

лізмі зникає, залишаються «трудова вартість» (по суті 

«абсолютна», подібна до Марксової трудової цінності), 

що вимірюється робочим часом, та така ж «абсолютна» 

суб’єктивна цінність, яка теж безпосередньо вимірюється 

відповідно до кардиналістських уявлень засновників тео-

рії граничної корисності. Але ці вимірювання виконує 

вже не окрема особа (як у К. Менгера), і не ринок, що 

об’єктивізує ці об’єктивні оцінки у суспільні мінові цін-

ності, тобто ринкові ціни (як у Є. Бьом-Баверка), а соціа-

лістична держава. При складанні господарського плану, 
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вважав М. Туган-Барановський, соціалістичне суспільст-

во «буде керуватися тими ж самими міркуваннями, яки-

ми нині керується у своєму індивідуальному господарст-

ві приватний господар, який веде натуральне, а не гро-

шове господарство», оскільки соціалістичне господарст-

во «стає подібним до натурального господарства окремої 

особи». Таких міркувань два: «з одного боку, суспільство 

повинно буде враховувати граничну корисність кожного 

продукту, з іншого боку – його трудову вартість» як «два 

основних елементи» для побудови господарського плану 

[19, с. 100]. 

Цікаво відзначити, що неможливість реалізації подіб-

ного завдання переконливо довів вже один з провідників 

Австрійської школи та засновників неокласицизму 

Ф. фон Візер у праці «Природна цінність» [24], яку 

М. Туган-Барановський розглядав поряд з працями 

К. Менгера та Є. фон Бьом-Баверка ще у своєму першому 

дослідженні 1890 року [21, с. 193]. Виходячи з абстракт-

но-теоретичного уявлення про те, що визначити умови 

загальної рівноваги буде центральний плануючий орган, 

а не ринок, Візер наочно продемонстрував теоретичну і 

практичну нездійсненність такого варіанту керівництва 

економікою. Він прийшов до висновку, що ніяке центра-

льне плануюче агентство не може замінити ринок, який 

постійно «вловлює» безперервні зміни цінностей будь-

яких товарів, послуг, природних ресурсів і визначає сис-

тему рівноважних цін, які в найбільшій мірі враховують 

всю різноманітність інтересів всіх споживачів та всіх ви-

робників, постійних змін у споживанні, випадкових фак-

торів, що можуть вплинути на виробництво та реалізацію 

тощо. 
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Натомість, прагнучи довести можливість соціалістич-

ного планування, М. Туган-Барановський наводить прик-

лад складання общинного плану виробництва огірків та 

картоплі при наявності різного запасу ресурсів праці у 

суспільстві: у першому випадку – «4 одиниці праці» і у 

другому – «10 одиниць праці». Довільно визначивши 

«найбільшу корисність» однієї вагової одиниці огірків 

«4» та картоплі «цифрою 1» і так само довільно прийняв-

ши трудову вартість огірків удвічі вищою від трудової 

вартості картоплі, вчений шляхом досить некоректного 

використання знаменитої «таблиці Менгера» та поняття 

сукупної корисності кожного продукту будує, відповідно 

до власної «теореми цінності», план виробництва огірків 

та картоплі. Цей план «доводить», що у першому випад-

ку (при 4-х одиницях праці) «суспільство не може проду-

кувати огірків», а у другому (при 10-и одиницях праці) – 

доцільно для суспільства продукувати (8 одиниць картоп-

лі та 1 одиницю огірків). Незважаючи на повну абстракт-

ність наведених розрахунків та висновків, вчений пере-

конаний, що соціалістичне суспільство «так і буде чини-

ти при визначенні господарського плану»: буде співстав-

ляти по відношенню до кожного продукту ці «дві основні 

господарські категорії», «викреслювати криві корисності 

кожного продукту та криві вартості його ж» [19, с. 101]. 

На неможливість зведення таких кривих, що є функ-

ціями від різних факторів, в одній системі координат ми 

вже звертали увагу при розгляді у попередній частині 

цієї роботи теорії цінності М. Тугана-Барановського. 

Втім, і сам вчений яскраво продемонстрував безплідність 

запропонованого ним варіанту співставлення кориснос-

тей з витратами: виходячи, подібно до неокласиків, з об-

меженості ресурсів (в даному випадку тільки праці) та 
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необхідності вибору оптимального варіанту їх викорис-

тання (у прикладі – розподілу між двома виробництвами, 

вчений розв’язує це завдання практично через обмежен-

ня потреб. При цьому зовсім полишає осторонь економіч-

ну поведінку людини і як споживача, і як виробника, пов-

ністю нівелюючи її значення, можливості будь-яких тех-

ніко-економічних вдосконалень тощо. Фактично, у влас-

ній моделі соціалізму М. Туган-Барановський поверта-

ється до класичної теорії цінності у Марксовій інтерпре-

тації, роблячи всі свої попередні спроби включити в ор-

біту цих уявлень категорію граничної корисності просто 

непотрібними. На власне запитання «Чим же буде визна-

чатися висота цінності у соціалістичному суспільстві?» – 

він відповідає: в цілому, вона буде визначатися «тими ж 

факторами, що й в сучасній господарській (тобто ринко-

вій капіталістичній. – Л.Г.) системі, з тією різницею, шо 

вплив трудового фактора буде більш безпосереднім і ви-

рішальним» [19, с. 101–102], а практично, як було пока-

зано вище, виключним. 

Як слушно зауважував Б. Бруцкус, в такому госпо-

дарстві не тільки ринкові ціни, але й ціни факторів вироб-

ництва, тобто категорії заробітної плати, прибутку та рен-

ти втрачають своє значення (дві останні зникають як не-

трудові доходи, а робітники практично отримують пов-

ний продукт своєї праці). Очевидно, для реалізації прин-

ципу господарської доцільності, дійсно, залишається ме-

ханізм, подібний до того, що діє в індивідуальному нату-

ральному господарстві для досягнення на власний розсуд 

господаря певної відповідності між витратами, переваж-

но трудовими, та цінністю продуктів праці, «які спожи-

ваються самими трудящими та їх близькими» [4, с. 137]. 

Якщо ж зважити на розміри, то складність цілого народ-
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ного господарства порівняно з окремим натуральним, 

стає цілком очевидним недієвість подібного принципу 

господарювання, практична «атрофія господарського роз-

рахунку», за виразом Б. Бруцкуса, в результаті відсутнос-

ті реального механізму співставлення результатів народ-

ногосподарської діяльності з витратами, виявлення реа-

льних суспільних витрат на виробництво того чи іншого 

продукту. 

Звичайно М. Туган-Барановський не міг не розуміти 

цього, був вимушений визнати, що план, за яким «дося-

гається максимум суспільної користі, найкращим чином 

утилізуються продуктивні сили суспільства», – є лише 

мета, «яка далеко не завжди може бути досягнута» [19, 

с. 105]. Що ж стане на заваді? Передусім, звичайно, сус-

пільний попит, який хоч і «мало коливається з року в 

рік», і «може бути передбачений заздалегідь», але «…все 

ж не у повній мірі». Вчений не тільки дуже виразно ма-

лює картину добре відомих нам з соціалістичного мину-

лого явищ дефіциту та перевиробництва, але й робить 

цілком обґрунтований висновок, що такі недопустимі 

явища виникли б «тільки з тієї причини, що ціни продук-

тів будуть пропорційні трудовим вартостям». Бо «якби 

ціни були пропорційні трудовим вартостям, – пояснює 

М. Туган-Барановський, – то одні отримують у предме-

тах споживання більше, ніж інші»: ті, хто встигнуть за-

купити дефіцитні товари, «будуть у кращому станови-

щі», інші ж «матимуть право вважати себе об’єктом соці-

альної експлуатації» [19, с. 105–106]. Вражає точність, з 

якою вчений у моделі планово-розподільчої системи со-

ціалізму оголює корені соціальної експлуатації, які дава-

ли свої гіркі плоди у колишньому СРСР протягом бага-

тьох десятиліть. 
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Однак зробивши такий досить сумний висновок що-

до практичного значення власної теорії цінності, вчений 

знаходить чисто економічний вихід з цієї «соціалістич-

ної» ситуації. Для того, щоб боротися з ганебними для 

соціалізму явищами, через які «суспільство не викорис-

тало б повною мірою наявні у його розпорядженні гос-

подарські продукти» та допустило б «експлуатацію одні-

єї частини громадян іншими…, соціалістичне суспільст-

во буде вимушене відхиляти ціни продуктів від пропор-

ційності з трудовими витратами». Тобто воно буде ви-

мушене використати ціновий механізм: «підвищувати 

ціни на дефіцитні речі і знижувати на ті, що не корис-

туються попитом. При цьому, пояснює М. Туган-

Барановський, ціна будуватиметься на тих же засадах, 

що і в сучасному суспільстві, – буде встановлюватися 

«на тому рівні, при якому суспільний попит найбільш 

врівноважується суспільною пропозицією… У цьому від-

ношенні зовсім ніякої різниці між будовою ціни в капіта-

лістичному та соціалістичному суспільстві не буде» [19, 

с. 106]. 

Цей висновок фактично заперечував значення голов-

ної у концепції соціалістичної економіки М. Тугана-

Барановського категорії «трудова вартість». Але сам 

вчений так не вважав. Цим показником – «відносною 

трудовою цінністю», пояснює вчений, буде управлятися 

розподіл суспільної праці між різними галузями вироб-

ництва «за межами ринку». Але безпосереднім регулято-

ром ціни при соціалізмі, як і при капіталізмі, буде спів-

відношення суспільного попиту та суспільної пропозиції, 

за яким, однак, повинна слідкувати держава, встановлю-

ючи відповідні ціни. Тобто для соціалізму «у вузькому 

розумінні», на відміну від комунізму, вчений зберігає 
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обмін, ціну та гроші для переходу предметів споживання 

у розпорядження споживачів «шляхом продажу їх за пев-

ною ціною» [19, с. 104]. Очевидно, що ціна як вираження 

цінності «працює» вже проти «оптимального» розподілу 

суспільної праці за планом, складеним відповідно до ви-

веденого раніше вченим закону цінності. 

І знову на теоретичному обрії вченого спалахує за-

стережне червоне світло: «Однак треба мати на увазі, – з 

усією силою наукової об’єктивності констатує М. Туган-

Барановський, – що ціни у соціалістичному суспільстві 

будуть монопольними цінами, а не цінами на основі кон-

куренції, як це звичайно у сучасному суспільстві». Зда-

валося б, чого вже більше для заперечення реального 

значення при державному соціалізмі того самого співвід-

ношення попиту і пропозиції, яким повинна керуватися 

держава. Але і тут вчений знаходить свої аргументи, 

спираючись, однак, знову на чисто етичний момент: при 

соціалізмі монопольні ціни «будуть управлятися не праг-

ненням до найбільшого баришу, а прагненням до найбі-

льшої суми суспільної користі, інакше кажучи, інтереса-

ми самих споживачів» [19, с. 106]. Утопізм цього аргу-

менту сьогодні доводити не потрібно. 

Звичайно, саме ідея співвіднесення у плануванні 

витрат з корисністю як необхідної умови ефективності 

господарювання була плідною, проте, і обрана вченим 

форма такого планування і запропоновані ним наукові 

засади його забезпечення виявилися неспроможними. 

Дійсно, якщо у ринковій економіці постійне коливання 

цін забезпечує пристосування виробництва до попиту та 

досягнення рівноваги між попитом і пропозицією, то у 

концепції М. Тугана-Барановського, де ринок відсутній, 

суб’єктивістське корегування цін суспільством (держа-
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вою) покликане a priori виправляти диспропорції, закла-

дені у самому плані виробництва різних товарів. Подібне 

маніпулювання цінами ніяк не могло зарадити фактич-

ному обмеженню свободи вибору у сфері споживання, 

яку, до речі, М. Туган-Барановський обґрунтовував як 

одну з головних відмінностей системи соціалізму порів-

няно з комунізмом. Примусовий розподіл виробленого 

продукту, що не користується попитом, навіть і за допо-

могою зниження цін на цей продукт, повинен був стати 

не чим іншим, як елементом будівлі розподілу, який 

Б. Бруцкус влучно назвав авторитарним. 

Фактична відсутність у концепції соціалістичного 

планування М. Тугана-Барановського ринку, як предме-

тів споживання, так і засобів виробництва, робила, по-

перше, неможливим врахування ступеня напруженості 

численних потреб з боку самих споживачів, що можуть 

знайти реальне вираження тільки в ринкових цінах. По-

друге, неможливим ставав і ефективний розподіл ресур-

сів через відсутність зв’язку такого розподілу з результа-

тами виробничої діяльності. На останнє особливу увагу 

звертав, зокрема, Б. Бруцкус. На ряді виразних прикладів 

він доводив, що розрахунок собівартості продукту у 

будь-якому соціалістичному підприємстві, якому проти-

стоїть не ціна продукту, що склалася на ринку, а середня 

собівартість того ж продукту, виведена по всіх підприєм-

ствах, що виробляють його, не може слугувати показни-

ком дійсної його цінності для суспільства. Така «цінність 

за собівартістю» не може виявити напругу соціальної по-

треби в товарі, як це робить ринкова ціна, виконуючи 

роль своєрідної директиви для регулювання виробництва. 

Тільки напруженістю попиту визначається гранична вар-

тість виробництва, яка і відповідає ринковій ціні, а не се-
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редній вартості. Це визнав Д. Рікардо у своїй теорії ренти, 

яку визнав і К. Маркс. Цей спосіб визначення цін, що 

становив виняток у теорії Рікардо, занадто широкий, щоб 

не підривати самої теорії, сучасна політична економія, 

підкреслював Б. Бруцкус, «визнала єдиним» [4, с. 144]. 

Зауважимо, що саме цього способу, що базувався на тео-

рії граничної продуктивності, доповненого А. Маршал-

лом поняттям «квазіренти», М. Туган-Барановський не 

визнав. Більше того, різко заперечував проти нього пере-

важно з ідеологічних міркувань. 

По суті, у конструкції соціалістичного планування 

М. Тугана-Барановського відсутній його мікроекономіч-

ний рівень – механізм планування власного виробництва 

підприємцями не тільки в «капіталістичному» розумінні 

цієї діяльності (за відсутністю і власного виробництва і 

підприємців), але й у «соціалістичному» – на рівні усус-

пільнених підприємств та їх керівництва. Дійсно, уявля-

ючи соціалістичне господарство подібним до натураль-

ного, він передбачає централізований розподіл ресурсів, 

передусім засобів виробництва, що і дозволить, на думку 

вченого, досягти тієї пропорціональності, яка не тільки 

ліквідує кризові явища, притаманні капіталізму, але й за-

безпечить відповідність виробництва суспільним потре-

бам. Критикуючи цю позицію, Б. Бруцкус наголошував 

на чисто суб’єктивістському характері рішень централь-

ного органу щодо відповідності часток ресурсів, що ви-

ділятимуться з «загального котла» кожному підприємст-

ву, розмірам надходжень у цей «загальний котел» продук-

тів від кожного з них [4, с. 150]. У централізованому со-

ціалістичному господарстві, де відсутній об’єктивний 

критерій для оцінки роботи підприємств, все буде зале-

жати від суб’єктивної точки зору управлінців. «А разом з 
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тим, – писав Б. Бруцкус, – великий простір відкривається 

для різного роду політичних впливів на економічне жит-

тя… Тому навіть у соціалістичній державі, яка знахо-

диться у дуже важкому економічному стані, залишки 

коштів можуть розтрачуватися на такі підприємства, які 

зовсім не є доцільними, а викликаються іншими мірку-

ваннями влади» [4, с. 151]. На жаль, і на сьогодні ці ви-

сновки вченого зроблені на самому початку 20-х років 

XX століття, залишаються для нас актуальними. 

Не менш важливим є на сьогодні і глибоке опану-

вання причин, які не дозволили такому видатному вче-

ному, яким був М. Туган-Барановський, розв’язати в 

межах уявлень класичної школи та марксизму (тільки 

формально «підправлених» ним ідеями Австрійської 

школи) проблему цінності в дусі неокласичної теорії цін. 

Впевнений у тому, що у вивчені механізму ціноутворен-

ня «економічна теорія наштовхується на свою природну 

межу – в галузь неусвідомленого вона проникнути не мо-

же» [18, с. 366], вчений і запропонував для розв’язання 

проблеми народногосподарської ефективності власну мо-

дель централізованого соціалістичного планування пере-

важно на позаринковій основі. 

Практичну нездійснимість подібних конструкцій пла-

нування вже на той час переконливо довели моделі 

централізованої планової економіки, створені, слідом за 

Ф. фон Візером, видатними італійськими вченими-

математиками В. Парето, який заклав основи сучасної 

теорії економічної оптимальності, та Е. Бароне, що ство-

рив загальну теорію планової економіки, замінивши ме-

ханізм ринку діяльністю центрального плануючого агент-

ства [13, с. 104–105]. Й. Шумпетер у своїй знаменитій 

«Історії економічного аналізу» іронічно зауважив, що ці 
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економісти, які абсолютно не симпатизували соціалізму, 

зробили соціалістичній доктрині послугу, яку самі соціа-

лісти не змогли собі надати [23, с. 986]. В тім і сам 

Й. Шумпетер, якого важко запідозрити в симпатіях до 

соціалізму, теж зробив спробу суто теоретично обґрунту-

вати можливі переваги централізованого соціалізму по-

рівняно з капіталізмом «великого бізнесу», що далеко 

просунувся по шляху усуспільнення й раціоналізації [22, 

с. 225–309]. Подібні спроби підвести наукову базу під 

конструкцію централізованого, планомірно організова-

ного соціалізму не припиняються й до нині. Як справед-

ливо відзначає В. Автономов, справа скоріш за все поля-

гає в тому, що «на високоабстрактному теоретичному рів-

ні соціалізм дійсно може видатися досліднику набором 

«правильних» елементів. Та при будь-якій спробі зібрати 

з цього конструктора реальну будову неодмінно виявля-

ється, що скріпити її можна тільки цементом насилля. 

Послідовне здійснення соціалістичного проекту немину-

че веде до тоталітаризму – цей висновок людство змогло 

зробити тільки збагатившись історичним досвідом нашої 

багатостраждальної країни та її вільних та невільних пос-

лідовників» [1, с. 17]. 

Сповнений симпатії до соціалістичної ідеї, М. Туган-

Барановський такого досвіду ще не мав. Він зіткнувся в 

останні роки свого життя тільки з першими виявами цьо-

го досвіду і встиг серйозно застерегти проти будь-яких 

спроб безпосереднього запровадження марксової моделі 

державного соціалізму в життя. Разом з тим його праг-

нення підвести під соціалістичну ідею підмурок з трудо-

вої теорії цінності, модифікованої вченим у трудову тео-

рію вартості переконливо засвідчують справедливість 

слів Ф. фон Візера про те, що «цінність є предмет для 
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безпристрасного обміркування. Тут не можна нікому 

піддаватися голосу уяви замість розуму – не можна ака-

демічному вченому, але ще більш не можна суспільному 

реформатору і агітатору» [25, с. 65]. 
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4. Теорія розподілу: від М. Бунге  

до М. Туган-Барановського
3 

 

 
 

Проблема розподілу (доходів) сформувалась понад 

два століття тому як одна з найбільш актуальних в еко-

номічній теорії та економічній політиці держави, особли-

во загострюючись на переломних моментах історії, пере-

дусім в періоди становлення капіталізму: в Західній Єв-

ропі на початку XIX ст., в Російській імперії – на рубежі 

XIX–XX ст. Не є виключенням і сучасна транзитивна 

економіка України. Характерною рисою підходів до про-

блеми розподілу в ці періоди, що виступає як історична 

тенденція, є спроби «відлучити» її розв’язання від 

об’єктивних закономірностей розвитку ринкової еконо-

міки, перенести акцент на переважно позаекономічні за-

ходи держав. Якщо у провідних країнах світу ця пробле-

ма врешті-решт знайшла ринковий алгоритм свого нау-

кового вирішення, ефективність якого на мікро- та мак-

роекономічному рівнях підтверджують як результати со-

ціально-економічного розвитку цих країн, так і цілеспря-

мованість їх сучасної антикризової політики, то в пост-

радянських країнах, у тому числі і в Україні, гостро від-

чувається брак наукового і практичного досвіду в цій 

                                                 
3 Розділ є текстом статті: Горкіна Л.П. Від М. Бунге до 

М. Тугана-Барановського: еволюція поглядів на теорію розподі-

лу. Історія народного господарства та економічної думки Украї-

ни. 2008.  Вип. 41. С. 193–211. 
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сфері. Запропонований історико-економічний екскурс 

має допомогти більш глибоко опанувати історичні вито-

ки цього явища та, не повторюючи помилок минулого, 

визначитися у розв’язанні проблеми розподілу на основі 

творчого засвоєння кращих здобутків власного і світово-

го досвіду. 

Не зважаючи на важливість дослідження проблеми 

розподілу в її еволюції у межах наукового періоду розвит-

ку української економічної думки, що охоплює епоху 

становлення в Російській імперії ринкової економіки у 

другій половині XIX – на початку XX ст., в сучасній 

вітчизняній і, тим більше, зарубіжній літературі ця про-

блема не знайшла більш-менш системного висвітлення. 

Окремі її фрагменти відбиті в низці сучасних історико-

економічних праць, переважно підручників та навчаль-

них посібників, авторами яких є, зокрема, В. Базилевич, 

Т. Гайдай, С. Злупко, Л. Корнійчук, І. Коропецький 

(США), П. Леоненко, Ю. Ущаповський, автор цієї розвід-

ки. Проте достатньо цільного уявлення про еволюцію під-

ходів до проблеми розподілу у згаданий період ці праці, 

як правило, не пропонують. Більше того, об’єктивній 

оцінці особливостей цієї еволюції порівняно із здобутка-

ми західних економістів заважає не завжди адекватне ви-

світлення процесу становлення й розвитку в Україні та 

Росії економічної теорії саме як теорії регульованої рин-

кової економіки. Це ж стосується й виявлення реального 

внеску в цей процес провідних українських та російських 

економістів.  

Необхідно на основі порівняльного аналізу поглядів 

на трактування явищ розподілу провідних економістів 

свого часу – М. Бунге (друга половина XIX) та 

М. Тугана-Барановського (кінець XIX – початок XX ст.) 
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виявити особливості еволюції підходів до проблеми роз-

поділу в українській економічній думці порівняно з роз-

робкою проблеми західною економічною наукою; визна-

чити причини та наслідки цих особливостей, та сучасне 

науково-практичне значення їх з’ясування. 

Розглядаючи еволюцію поглядів українських еконо-

містів на проблему розподілу доходів, потрібно брати до 

уваги передусім те, що формування політичної економії 

як науки в Російській імперії «затягнулось» порівняно з 

країнами Заходу принаймні на півстоліття, розпочавшись 

у другій половині XIX ст., тобто саме тоді, коли завер-

шувався процес розвитку першої класичної ситуації (за 

Й. Шумпетером), яка в 70-і роки XIX ст. поступилася міс-

цем новій політекономічній парадигмі, запропонованій 

неокласичною школою. Природно, що органічною скла-

довою становлення політичної економії на вітчизняному 

ґрунті стало передусім опанування здобутків класичної 

школи та їх критична оцінка.  

Назване завдання блискуче виконали вчені Київської 

реально-психологічної школи на чолі з М. Бунге, що 

об’єднала економістів ліберально-прагматичної орієнта-

ції (в їх числі, зокрема, Г. Цехановецький, П. Сидоренко, 

О. Гейсман, А. Антонович, Д. Піхно). Саме М. Бунге, 

продовживши традицію західноєвропейської наукової 

орієнтації, започатковану І. Вернадським, дав найбільш 

повний, співзвучний сучасному перший конструктивний 

аналіз досвіду, напрацьованого класичною школою, та 

концепцій її опонентів, виявив найбільш конструктивні 

ідеї різних шкіл і розвинув на цій базі власну політеко-

номічну концепцію. Ці аспекти наукового доробку 

М. Бунге більш докладно розглянуті автором у низці пуб-

лікацій [8]. Головним підсумком цієї роботи вченого ста-
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ло створення ним першого повноцінного курсу «Основа-

ния политической экономии» (1871), який і нині не втра-

тив свого науково-практичного значення [10]. Відмітною 

рисою цього курсу було ствердження політичної еконо-

мії як економічної теорії регульованого ринкового гос-

подарства. 

Природно, що ця політекономічна концепція зумо-

вила особливу увагу М. Бунге до проблеми розподілу не 

тільки з огляду на підходи, запропоновані класичною 

школою, а й в аспекті визначення можливостей та меж 

свідомого регулювання відносин розподілу. Вчений за-

перечував продуктивність перенесення в реальну дійс-

ність висновків, отриманих класиками шляхом абстракт-

но-статичного аналізу. Він переконливо довів неспро-

можність відомих, досить песимістичних, висновків що-

до перспектив суспільного розвитку, зроблених А. Смі-

том та Д. Рікардо на основі їх теорій розподілу, а також 

недосконалість занадто оптимістичної гіпотези щодо цих 

перспектив, «прийнятої Кері, Бастіа, Віртом, Шеффле», 

які розвивали концепцію розподілу Ж.Б. Сея [4, с. 125, 

129–129]. Досить скептично ставлячись до їх ідей щодо 

можливостей суспільного прогресу на базі «гармонії гос-

подарських інтересів», М. Бунге в той самий час в цілому 

поділяв аналітичний підхід до проблеми формування до-

ходів саме цієї гілки класичної школи. Це засвідчує, зок-

рема, трактування ним доходів у згаданому підручнику, 

перевиданому в Києві у 2005 р., до якого ми і відсилаємо 

читача (див. розділ «О доходах») [9, с. 560–629]. 

Як засвідчує трактування вченим різних видів дохо-

дів та чинників, що визначають їх рух, М. Бунге, подібно 

до Ж.Б. Сея та його послідовників, фактично впритул 

підійшов до питання про механізм утворення факторних 
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доходів, яке було виразно сформульоване маргіналістами 

(І. Тюненом, Ф. ф. Візером, Є. ф. Бьом-Баверком, А. Мар-

шаллом) і через теорію вмінення та поширення засад 

граничного аналізу на фактори виробництва знайшло 

своє розв’язання у працях Дж.Б. Кларка. Звичайно, в ме-

жах методології класичної школи, її переважно витратної 

концепції цінності, інструментарію середніх величин та 

недостатньої уваги до функціонального аспекту суспіль-

ного виробництва розв’язати цю проблему та пояснити 

механізм розподілу суспільного продукту було неможли-

во. Зробивши ряд відчутних кроків до подолання цих об-

межень класичної школи, М. Бунге, на жаль, засад маргі-

налізму так і не сприйняв. 

Заслугою М. Бунге було всебічне обґрунтування не-

розривного зв’язку проблеми розподілу доходів з про-

блемою цінності (ціни), висновку про те, що «з вчення 

про цінність розвивається вся теорія доходів». Саме цін-

ність визначає розмір доходів та ступінь задоволення по-

треб, оскільки цінність «виникає разом з придбанням за-

собів і способів для задоволення потреб і складає необ-

хідну приналежність власності» [4, с. 37, 38]. Розглядаю-

чи розподіл доходів як невід’ємну складову дії ринкового 

механізму, вчений визначав конкуренцію (у М. Бунге 

«суперництво») як неодмінну умову ефективного веден-

ня господарства. Цей «двигун господарських успіхів сус-

пільства», за М. Бунге, забезпечує, з одного боку, якомо-

га більш справедливий розподіл доходів, і, з іншого, най-

кращий розподіл занять у суспільстві. «Суперництво є 

головний розподілювач результатів виробництва і роз-

поділювач більш розумний, ніж адміністрація» [4]. Разом 

з тим, вчений стверджував: «Справедливий розподіл до-

ходів складає результат не одного суперництва, заснова-
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ного на свободі, але суперництва, врівноваженого роз-

витком громадянськості та освіченості діяльності суспі-

льної влади» [4]. Переконання в необхідності співвідне-

сення інституційного забезпечення цього процесу з 

об’єктивними вимогами дії ринкового механізму є одні-

єю з найбільш характерних рис політекономічної кон-

цепції М. Бунге та вчених його школи. 

Найбільш виразно, на нашу думку, позиція М. Бунге 

у питанні про розподіл виявилася в його оцінці поглядів 

Дж.С. Мілля, що знайшла, зокрема, детальне відобра-

ження в маловідомій на сьогодні праці вченого з історії 

політичної економії [5], до якої ми й будемо переважно 

звертатися. Як відомо, політекономічна концепція видат-

ного англійського вченого не тільки стала своєрідним за-

вершенням складної еволюції класичної школи, а й ви-

ходила за межі її позитивних та нормативних уявлень. 

По-перше, Дж.С. Мілль фактично дав у зародку формаль-

ний аналіз ціноутворення на основі попиту-пропозиції, 

зробивши відчутний крок до першого неокласичного син-

тезу. По-друге, його реформаторські ідеї суперечили нор-

мативним уявленням класиків. Оцінка М. Бунге «Начал 

політичної економії» Дж.С. Мілля (1849) в частині теорії 

цінності, відносин розподілу, а також можливостей їх 

реформування набувала важливого значення, зважаючи 

на те, що згадана праця Мілля більш як півстоліття мала 

непересічний і далеко неоднозначний вплив на еволюцію 

економічної теорії в Україні та Росії. 

М. Бунге детально зупиняється на тих аспектах дос-

лідження Дж.С. Мілля, які засвідчують прагнення Мілля 

поєднати теорію витрат з теорією попиту-пропозиції у 

власній теорії цінності. Оцінюючи цю теорію, М. Бунге 

наголошував на невдалій спробі Мілля відділити вироб-
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ництво, розподіл багатства та обмін одне від одного, а 

також на деякій подвійності змісту: цінність визначаєть-

ся і суперництвом взагалі, і витратами виробництва [5, 

с. 396]. Особливої ваги в цьому контексті набувала оцін-

ка М. Бунге подвійності у поясненні Дж.С. Міллем рен-

ти: спочатку монопольним володінням землею, а пізніше 

– прийнятою ним у загальних рисах теорією Д. Рікардо. 

М. Бунге слушно привертав увагу до науково перспектив-

ної думки Мілля (розвинутої з часом А. Маршаллом. – 

Л.Г.) про те, що «рента є явищем загальним для всіх га-

лузей промисловості, і що ренту дає талант, точно так 

само, як малопоширене відкриття або більш родючий 

ґрунт» [5, с. 387]. М. Бунге наводив як визначальне заува-

ження Дж.С. Мілля про те, що «істинна теорія ренти 

представиться з більшою ясністю після викладу вчення 

про цінність і ціну», тобто, фактично, його визнання, що 

«розподіл багатства не можна зрозуміти уповні, не маю-

чи уявлення про обмін, цінність та ціну» [5].  

Особливу увагу М. Бунге приділив ідеї Мілля щодо 

можливостей реформування розподілу доходів. М. Бунге 

визначив її як таку, що базувалася на запереченні поши-

рення на явища розподілу закономірностей функціону-

вання ринкової економіки. «Мілль, – зауважував М. Бун-

ге, – відділяє виробництво, розподіл доходів, обмін, і 

відділяє так, нібито на нього чекає вивчення зовсім 

окремих самостійних галузей, нібито між виробництвом і 

розподілом багатства, з одного боку, та розподілом і об-

міном, з іншого, немає тісного органічного зв’язку, який 

повинен бути схоплений наукою» [5, с. 338]. Як відомо, 

саме це завдання – виявити і пояснити механізм такого 

взаємозв’язку – виконали з часом неокласики. 
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Щодо М. Бунге, то він виразно продемонстрував, що 

саме з помилкових посилань Дж.С. Мілля, відносно роз-

поділу випливали ті непевності й суперечності, які анг-

лійський дослідник виявив у трактуванні таких осново-

положних для економічного розвитку питань, як «1) пи-

тання про власність; 2) відношення землеробських класів 

одне до одного та до землі, та 3) три головних галузі до-

ходів: заробітну плату, прибуток і ренту» [5, с. 366]. В 

цих питаннях, робив висновок М. Бунге, політична еко-

номія Дж.С. Мілля обертається часто «на перефраз вчень 

Рікардо–Мальтуса», які він намагався погодити «зі стрем-

ліннями другої половини XIX ст.» [5, с. 448]. Вчений до-

рікав Дж.С. Міллю за його теоретичні загравання з ідея-

ми розподілу на основі усуспільненої власності в уявно-

му соціалістичному суспільстві, непослідовність у трак-

туванні ефективності приватної поземельної власності, 

зокрема порівняно з орендою. Іноді Дж.С. Мілль доходив 

навіть до полеміки проти приватної власності на користь 

комуністичного влаштування земельних відносин. І це, 

зауважує М. Бунге, не дивлячись на те, що Мілль «з ве-

ликим співчуттям» наводив слова Юнга: «Магічна сила 

власності перетворює пісок на золото … дайте людині в 

міцне володіння голу скелю, він перетворить її на сад; 

дайте їй за дев’ятилітнім контрактом сад, вона перетво-

рить його на пустелю» [5, с. 378]. 

Таким чином, М. Бунге зробив надзвичайно важли-

вий висновок, який, на жаль, не був сприйнятий кількома 

наступними поколіннями українських та російських еко-

номістів, що врешті-решт призвело до величезних втрат 

у розвитку вітчизняної економічної науки, які негативно 

позначаються й досі. «Політична економія, за Міллем, – 

наголошував М. Бунге, – не визнає нічого безперечно не-
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обхідного у формах, або точніше, у правилах, встановле-

них для розподілу багатства. Суспільство, за Міллем, 

може віддати перевагу приватній або особистій власності 

перед суспільною власністю або комунізмом і, навпаки, 

може ввести в себе спільне володіння всіма засобами ви-

робництва. Цей погляд випливає у автора з основного 

філософського погляду на розподіл багатства як на спра-

ву людського свавілля. Таким чином, Міллю уявляються 

дві системи, а саме і приватної власності і комунізму, і 

він сам не знає, якій з них віддати перевагу» [5, с. 367].  

Саме у подвійності політекономічної концепції роз-

поділу Дж.С. Мілля вчений справедливо вбачав і головну 

причину подвійності та суперечливості низки державних 

заходів, які Мілль пропонував для розв’язання суспіль-

них проблем. Передусім, щодо регламентації розміру 

спадку шляхом введення певних обмежень прав спадко-

ємців у відповідних законах про спадок; введення замість 

таксації хліба та продовольчих поставок голодуючому 

населенню обмежень у споживанні; відмови від протек-

ціонізму, монополій та надання повної свободи для угод 

між працівниками (закони про страйки) для підвищення 

їх заробітної плати тощо. Ці пропозиції М. Бунге розгля-

дав як такі, що не узгоджувались і з власними поглядами 

Дж.С. Мілля, який вважав, «що недостатній захист осо-

бистості та власності є незаперечним злом, але що сво-

бода, при забезпеченні людям єдності діяльності та вза-

ємного сприяння, окупає, певною мірою, недостатність 

безпечності, тоді як свавілля державних агентів перетво-

рює квітнучі країни на пустелі» і т. п. [5, с. 437, 438].  

У своїх зауваженнях щодо обмеженості й поверхо-

вості обґрунтування Дж.С. Міллем перспектив економіч-

ного розвитку та відповідних заходів соціально орієнто-
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ваної економічної політики держави М. Бунге фактично 

намітив програму досліджень для розробки наукових під-

став такої політики, яка залишається актуальною й на 

сьогодні. Серед них – вивчення «співвідношення між 

економічними установами, між влаштуванням поземель-

ної власності, формами оброблюючої промисловості, 

порядком та становищем торгівлі та державно-

економічними підприємствами» тощо, оскільки у спів-

відношенні цих явищ і знаходиться ключ до розуміння 

змін у доходах [5, с. 424–425]. При цьому, М. Бунге на-

голошував, що недостатньо знайти отримані дедуктив-

ним шляхом тенденції руху факторів виробництва – кіль-

кості населення, обсягів капіталу, розмірів оброблюваних 

земель та внесення покращень у виробництво. Потрібно 

знати, яка складова населення зростає і за яких умов, чи 

зростає капітал одночасно з його концентрацією або з 

роздробленням в руках багатьох осіб, яка поземельна 

власність поширюється (велика чи мала), чи здійснюєть-

ся покращення в землеробстві та промисловості, які від-

носини розвиваються та зміцнюються між учасниками у 

виробництві, які державні та суспільні підприємства і 

яким чином вступають у зв’язок з приватною діяльністю; 

«потрібно мати засоби для кількісної та якісної оцінки 

явищ, що вивчаються, щоб мати право посилатися на них 

на підтвердження своїх суджень. В іншому випадку не 

може бути й мови про правильність і достовірність самих 

висновків» [5, с. 426]. 

Розуміння розподілу в його органічному зв’язку з 

виробництвом і обміном стосовно існуючих ринкових 

систем господарства, наголошував М. Бунге, не супере-

чить ні особистим, ні суспільним інтересам: «порядок 

розподілу багатства завжди передбачає і обумовлену ви-
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нагороду за участь у виробництві, і обов’язкові внески 

або повинності для задоволення потребам суспільним», 

тому «зовсім не може бути й мови про вибір між суспіль-

ством, заснованим виключно на приватному інтересі, 

особистій свободі, суперництві та приватній власності, та 

суспільством чисто комуністичним. Перше ніколи не іс-

нувало, друге назавжди залишиться утопією. Найбільш 

широкий розвиток особистості та індивідуальної свободи 

завжди зумовлювався суспільним ладом, в якому існува-

ло і загальне майно, і підпорядкування особистої індиві-

дуальної свободи, і обмеження суперництва, і межі для 

приватної власності» [5, с. 349]. Достоїнство існуючих в 

таких суспільствах форм розподілу М. Бунге вбачав у їх 

підпорядкуванні одним спільним правилам, тобто не в 

тому, щоб забезпечити переважання «тієї або іншої заса-

ди – особистості або суспільності, а в тому, щоб обидві 

отримали можливо повний розвиток тільки не на шкоду 

одна одній» [5, с. 350]. 

Особливої ваги ці оцінки М. Бунге набували напри-

кінці XIX – початку XX ст., коли за умов складних про-

цесів становлення ринкової економіки в Російській імпе-

рії дедалі більшого поширення набували ідеї державного 

соціалізму не тільки представників німецького «катедер-

соціалізму», але й марксизму. Вчений постійно наголо-

шував на величезній відмінності між «дійсним соціаліз-

мом» і соціалізмом державним: «перший має на увазі пі-

дірвати існування держави або перетворити все народне 

господарство на державне; другий хоче посилити госпо-

дарську діяльність держави настільки, наскільки це не-

обхідно для усунення згубних наслідків необмеженої 

свободи інтересів, засад laissez faire» [5, с. 173]. При 

цьому спроби розгляду явищ розподілу незалежно від 
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вимог дії ринкового механізму, відриву виробництва від 

розподілу М. Бунге відзначав і у деяких катедер-

соціалістів і, особливо, соціалістів, які «розсувають до 

крайності межі суспільної влади», заперечують тим са-

мим «право людини розпоряджатися своєю особистістю 

й своїм майном та заперечують саму свободу…» [5, 

с. 347–348]. Вчений вважав, що такий підхід, притаман-

ний передусім марксизму, не враховує ні різноманітних 

потреб та творчих можливостей людини, ні закономірнос-

тей суспільного прогресу. 

У багатьох аспектах, які й досі залишаються предме-

том наукових баталій вітчизняних економістів, запропо-

нований М. Бунге та економістами його школи критич-

ний аналіз економічної теорії марксизму та його приму-

сово-розподільчої соціалістичної доктрини не втратив 

науково-практичного значення й дотепер. Зважаючи на 

те, що ці висновки та їх аргументація широко використо-

вувалися наступним поколінням українських та російсь-

ких економістів, зокрема М. Туганом-Барановським (хоч 

і не так послідовно, як у М. Бунге), наведемо найважли-

віші з них.  

До таких висновків слід передусім віднести оцінку 

трудової теорії цінності К. Маркса як такої, що непри-

датна для пояснення явищ виробництва, обміну та роз-

поділу в їх органічній взаємообумовленості. М. Бунге, 

зокрема, виявив принципову відмінність Марксової тео-

рії від трудової теорії цінності Д. Рікардо, довів неправо-

мірність ототожнення Марксом цінності з «кристалізова-

ною» абстрактною працею, беззмістовність для економіч-

ного аналізу Марксової категорії середнього суспільно-

необхідного робочого часу, зважаючи на неможливість 

приведення різних видів праці до простої праці, тощо [5, 
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с. 129–132]. Особливий наголос М. Бунге робив на дове-

денні теоретичної безплідності запропонованої К. Марк-

сом категорії додаткової цінності, яка нібито створюєть-

ся в процесі виробництва і тільки реалізується в обміні. 

Всі зусилля Маркса, робив висновок М. Бунге, спрямо-

вані на те, щоб довести, «що додаткова цінність склада-

ється тільки з віднятої у працівника частки витворів його 

праці, що всі доходи, окрім заробітної плати, мають одне 

джерело – додаткову цінність» [5, с. 140].  

Спростовуючи цей висновок, вчений привертав особ-

ливу увагу до того факту, що «рента, яка доставляється 

дрібною селянською власністю, оброблюваною працею 

не найманою, самого власника … з’являється не як додат-

кова цінність, що відбирається капіталістом у селянина, а 

як частина доходу, який поступає в кишеню селянина». 

Саме через це дошкульне розходження з теорією додат-

кової цінності, вважав вчений, «Маркс відносить дрібне 

виробництво до необхідної перехідної сходини в земле-

робстві й передрікає йому кінець». Однак, не дивлячись 

на аргументацію Маркса та його вирок, «дрібна власність 

процвітає в країнах з плодозмінною системою, годує такі 

маси населення і дає такі ренти, на які за великої земель-

ної власності важко розраховувати. Звичайно, рента, 

отримувана селянином, з точки зору соціалізму й Маркса 

особливо, з’являється дуже невчасно, тому що не заважає 

багатіти селянам Франції, Бельгії та почасти Західної Ні-

меччини. Але насправді це так» [5, с. 148–149].  

Крім того, М. Бунге привертав увагу й до ігнорування 

К. Марксом усталеного в науці розрізнення понять праця 

й робота, до «затемнення» ним понять постійного та 

оборотного капіталу нововведеним поняттям капіталу 

змінного, до протиставлення Марксом капіталістичного 
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виробництва суспільному тощо. Оцінюючи спробу 

К. Маркса пояснити на базі категорії «додаткова цін-

ність» всі явища капіталістичної економіки, в тому числі 

оборот суспільного капіталу та утворення доходів, у 2-му 

та 3-му томах «Капіталу», М. Бунге зробив цілком сучас-

ний висновок: «Марксу потрібно було відкинути значен-

ня попиту і пропозиції, значення конкуренції, тому що 

без цього повинна була б руйнуватися його теорія і додат-

кової цінності, і цінності взагалі, і сама фікція капіталіс-

тичного виробництва» [5, с. 148]. Дійсно, всі свої руйнів-

ні висновки щодо розвитку та саморуйнації капіталістич-

ної системи господарства К. Маркс вивів із статичної йо-

го моделі, в якій передусім відсутній прибуток. 

Як це не парадоксально, не дивлячись на таку ґрун-

товну критику, розгорнуту також у численних працях 

вчених школи М. Бунге та її прихильників, характер 

розв’язання проблеми розподілу на рубежі XIX–XX ст. 

новим поколінням українських та російських економіс-

тів, абсолютна більшість яких належала до пануючого на 

той час соціального напряму у політичній економії, ви-

значався вже передусім характером сприйняття й перег-

ляду ними теоретичних підвалин саме марксистської 

економічної теорії. Це пояснюється значним посиленням 

в 70–80-і роки XIX ст. впливу теорій Д. Рікардо та 

К. Маркса, пов’язаного з науковою діяльністю М. Зібера 

– учня М. Бунге, який повністю розійшовся з поглядами 

свого наставника. Саме М. Зібер привернув увагу до рі-

кардіанської гілки політичної економії, яку українські та 

російські економісти фактично обминули, оскільки, як 

відзначалося, почали засвоювати й розвивати політичну 

економію тільки в середині XIX ст. На той час, за висло-

вом Й. Шумпетера, вчення Рікардо «зів’яло» в руках йо-
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го учнів, стало «мертвим і безплідним одразу ж» через 

безплідність самого вчення [18, с. 478]. Втім, так само 

зжила себе вже на час виходу в світ першого тому «Капі-

талу» і заснована на теорії Д. Рікардо економічна теорія 

марксизму. 

Натомість, вперше опублікований в 1870–80-і роки 

М. Зібером переклад «Начал политической экономии» 

Д. Рікардо та серія праць про теорію К. Маркса призвели 

до надзвичайного поширення цих теорій в Україні та Ро-

сії (див. докладніше у автора [7]). «Завдяки, головним 

чином, працям Зібера, – відзначалось у 1894 р. в енцик-

лопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона, – тео-

рія цінності Рікардо–Маркса та Марксова схема еконо-

мічного розвитку отримали і в російській економічній 

науці тверду й міцну постановку» [17, с. 581]. Природно, 

що така своєрідна рееволюція економічної думки дола-

лася передусім шляхом критичного перегляду марксиз-

му, відволікаючи українських та російських економістів 

від опанування здобутків нової класичної школи.  

При певній відмінності філософсько-соціологічних 

та теоретико-методологічних уявлень економістів соці-

ального напряму, серцевину якого склали неомарксисти 

(«критичні» або «легальні» марксисти), перегляд ними 

економічної теорії марксизму або її окремих положень 

мав багато спільного. Головним став висновок, зробле-

ний у свій час М. Бунге та економістами його школи, про 

те, що всі найбільш важливі й гострі проблеми економіч-

ної науки, пріоритет у розробці яких належав класичній 

школі політичної економії, – теорія трудової цінності, 

трактування заробітної плати, прибутку, ренти, уявлення 

про класову структуру та класові суперечності буржуаз-

ного суспільства тощо – отримали в марксистській теорії 
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таку інтерпретацію, яка врешті-решт дозволила перетво-

рити її на теорію експлуатації. 

Один з найвидатніших провідників неомарксизму в 

Україні та Росії М. Туган-Барановський (другим був та-

кож П. Струве, який на початку XX ст. перейшов на по-

зиції ліберальної школи) визначав Марксове поняття 

трудової цінності як «фікцію», корисну лише в якості 

«методологічного прийому, свідомого абстрагування 

певного явища від усіх ускладнюючих моментів і прис-

тосування цього явища для простоти аналізу до одного з 

цих моментів» [16, с. 617]. Що ж до введеного К. Марк-

сом поняття додаткової цінності, вчений розглядав його 

як таке, що взагалі не має важливого значення. М. Туган-

Барановський вважав, що «звичайний здоровий глузд і 

вульгарні економісти, безумовно, праві, заперечуючи яку 

б то не було різницю в розумінні створення прибутку 

між знаряддями праці та робочою силою» [13, с. 976]. 

Звідси вчений робив висновок про надуманість марксист-

ських положень відносно підвищення рівня (норми) до-

даткової цінності, падіння середньої норми прибутку, 

зростання ступеня експлуатації з розвитком капіталізму і, 

відповідно, сформульованого Марксом загального закону 

капіталістичного нагромадження – усієї, за виразом 

М. Тугана-Барановського, конструкції абстрактної теорії 

капіталізму Маркса. 

Та одночасно неомарксисти не сприймали і теорії 

«вульгарних» економістів школи Ж.Б. Сея та його послі-

довників, в тому числі і вчених Київської реально-

психологічної школи на чолі з М. Бунге. Саме через це 

вони виявилися неготовими до сприйняття нової класич-

ної парадигми, сформованої А. Маршаллом та його пос-

лідовниками. Причетний до цих новітніх процесів у полі-



ЧАСТИНА II. М. Туган-Барановський в історії  

еволюції методології політекономічних досліджень… 
 

 - 482 - 

тичній економії М. Туган-Барановський своєю спробою 

здійснити одночасно з А. Маршаллом перший неокласич-

ний синтез класичної та маргіналістської теорій цінності 

тільки зачепив верхівку айсбергу. Вчений не тільки під-

порядкував власну теорію цінності рікардіанському варі-

анту розв’язання проблеми, а й врешті-решт вивів її за 

межі ринкових уявлень, тобто власне економічної теорії. 

Докладно це питання розглянуто автором у спеціальному 

дослідженні [6]. Фактично, абсолютна більшість україн-

ських та російських економістів сприйняла цей перший 

неокласичний синтез саме у варіанті, запропонованому 

М. Туганом-Барановським, що в цілому негативно поз-

начилося і на формуванні їх поглядів на проблему розпо-

ділу.  

Так, П. Струве ще в 1900 р. вважав помилкою Марк-

са те, що проблему цінності той зробив вихідною для по-

яснення всіх соціально-економічних явищ капіталістич-

ного суспільства. Використання поняття цінності 

П. Струве розглядав як марне і навіть шкідливе для соціо-

логічного дослідження господарського життя, оскільки 

«економічна проблема цінності є зовсім інша проблема, 

ніж проблема привласнення (розподілу, експлуатації)…» 

[11, с. 392]. Тільки з часом П. Струве, єдиний з неомарк-

систів, змінив свої погляди, практично сприйнявши нео-

класичний підхід до проблеми розподілу. Розглядаючи у 

своїй найбільш ґрунтовній праці «Хозяйство и цена» 

трудову теорію цінності як «безперервну гонитву за міц-

ним «речовим» ядром, за субстанцією емпіричного яви-

ща «ціна»,... за «universale» ціни в дусі логічного реаліз-

му», вчений зробив цілком обґрунтований висновок: 

«Таким чином, в понятті об’єктивної цінності, в понятті 

субстанції цінності, яке створив Маркс, перехрещуються 
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натуралістично-матеріалістичний мотив та мотив «реаліс-

тичний» в логічно-онтологічному розумінні. Для того, 

хто це зрозумів, критична робота над теорією трудової 

цінності доведена до кінця. Жодного спростування цієї 

теорії вже не потрібно» [12, с. ХХХ]. Подібно до неокла-

сиків як центральну в політичній економії вчений вису-

нув проблему ціни: «Ціна і абстрактно є основна еконо-

мічна (міжгосподарська) категорія, і конкретно вона є 

основне дане, з якого будується вся економічна дійс-

ність» [12, с. 70]. 

Натомість М. Туган-Барановський, позиція якого бу-

ла домінуючою у тогочасній економічній науці в Росій-

ській імперії, продовжував розвивати власну теорію цін-

ності. Вчений запропонував розглядати Марксову теорію 

цінності як трудову теорію вартості, яку, по суті, вивів із 

площини економічних проблем у площину проблем ви-

ключно етичних. Тим самим він намагався зберегти в 

теорії марксизму її «соціальний зміст, відкинувши одно-

часно ті неправильні економічні висновки, до яких 

Маркс був приведений неправильним ототожненням 

цінності й вартості» [14, с. 76]. На цьому шляху М. Ту-

ган-Барановський, не зважаючи на визначні успіхи нео-

класичної школи, не тільки не сприйняв нову політеко-

номічну концепцію, а й піддав її на початку XX ст. гост-

рій критиці. Логічним наслідком такого підходу стало те, 

що власну теорію розподілу, відому в історії економічної 

думки як соціальна теорія розподілу, М. Туган-

Барановський побудував на запереченні будь-якого 

зв’язку проблеми цінності з проблемою утворення дохо-

дів. Тим самим його теорія виводила цю проблему за 

межі як класичних, так і неокласичних уявлень, переду-
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сім найбільш популярної на той час теорії граничної 

продуктивності Дж.Б. Кларка. 

Вихідна ідея теорії М. Тугана-Барановського була 

цілком продуктивною, обґрунтованою ще М. Бунге та 

економістами його школи. Вона полягала в тому, щоб 

довести недостатність абстрактно-статичного аналізу при 

поясненні явищ розподілу, необхідність розгляду їх та-

кож у контексті динаміки соціально-економічного розвит-

ку суспільства. Проте, саме з цієї позиції, всупереч 

М. Бунге, школа якого прокладала шлях до неокласичної 

парадигми, М. Туган-Барановський зробив висновок про 

неприпустимість спроб трактування явищ розподілу в 

безпосередньому зв’язку з будь-якими теоріями ціни та 

цінності: «Всі спроби розвинути теорію розподілу як 

специфічний випадок загальної теорії цінності повинні 

зазнати фіаско, оскільки проблема розподілу за своєю 

внутрішньою природою не є проблемою цінності». Тео-

рія цінності та ціни і теорія розподілу методологічно не-

сумісні й повинні досліджуватися «зовсім різними логіч-

ними методами» [15, с. 6–13]. На відміну від індивідуа-

лістичного методу, що застосовується суб’єктивно-

психологічною школою для пояснення ціни, аналіз про-

блеми розподілу, вважав М. Туган-Барановський, потре-

бує інших, соціально виважених оцінок. Тим самим, вче-

ний, по суті, протиставив мікро- та макрорівневі підходи 

до проблеми, кожен з яких виконує свою функцію, зна-

ходячись у той самий час у тісній взаємообумовленості. 

Основним завданням власної теорії розподілу вчений 

визначив виявлення взаємозв’язку між різними катего-

ріями доходів, який він розглядав як соціальний феномен 

спільної дії численних соціальних груп, «складний ре-

зультат боротьби соціальних класів за зростання належ-
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ної їм частки суспільного продукту, боротьби, в якій си-

ли сторін, що борються, є у вищій мірі нерівні» [15, 

с. 46]. Саме такий аспект дослідження, засвідчував 

М. Туган-Барановський, був запропонований марксиз-

мом, проте спроба виводити його з трудової теорії цін-

ності виявила свою повну неспроможність. Аналізуючи 

цю спробу, вчений знову приходить до висновку: «В реа-

льному капіталістичному суспільстві обидві складові 

частини капіталу однаковою мірою необхідні для утво-

рення прибутку, і з чисто об’єктивної точки зору немає 

жодних підстав ставити робітника чи капітал (засоби ви-

робництва) вище або нижче» [15, с. 81].  

Проте, при всій ґрунтовності цієї критики, співзвучної 

з наведеною вище критикою ліберальних економістів Ки-

ївської школи, шлях, обраний М. Туганом-Барановським 

до виправлення теоретичних недоліків марксизму, приз-

водив до того, що разом з водою з купелі виплескувалася 

й дитина – класичний ринковий підхід К. Маркса до ана-

лізу капіталістичної економіки. При всіх вадах цього 

Марксового аналізу він значною мірою сприяв розвитку 

альтернативної позитивної економічної теорії, передусім 

макроекономічної, що, до речі, блискуче довів і сам 

М. Туган-Барановський у своїй відомій праці «Промыш-

ленные кризисы в современной Англии, их причины и 

влияние на народную жизнь» (1894). Що ж до методоло-

гічної бази, запропонованої М. Туганом-Барановським 

для дослідження проблеми розподілу, в її межах ціла низ-

ка висновків вченого про рух доходів у суспільстві, чин-

ники, що визначають їх динаміку і співвідношення тощо, 

набували чисто емпіричного, а в ряді випадків і супереч-

ливого характеру. 
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Так, за теорією М. Тугана-Барановського, два основ-

ні чинники, від яких залежить заробітна плата, – зрос-

тання продуктивності суспільної праці (фактор економіч-

ний) та соціальна сила робітничого класу (фактор соціа-

льний). Перший з них вчений вважав основним, його 

об’єктивною передумовою – науково-технічний прогрес, 

що забезпечує зростання національного доходу та розмі-

ру частки у ньому робітничого класу. Щодо соціального 

фактору – сили робітничого класу, дієвості його проф-

спілкових організацій тощо – він визначає конкретний 

рівень, на якому встановлюється середня заробітна пла-

та. Цей рівень виявляє стійку тенденцію до підвищення, 

що в свою чергу має позитивний зворотний вплив на під-

вищення продуктивності суспільної праці, забезпечуючи 

певну солідарність інтересів робітників та підприємців, 

абсолютна величина прибутку яких визначається тими ж 

чинниками, що й величина заробітної плати. Цим зумов-

люється значення регулювання взаємовідносин між пра-

цею і капіталом. Основними суб’єктами такого регулю-

вання виступають організації підприємців, робітників та 

держава. 

Висновок М. Тугана-Барановського про те, що тех-

нічний прогрес створює «природну схильність» до під-

вищення норми прибутку одночасно з підвищенням рів-

ня заробітної плати наближував вченого у трактуванні 

категорії прибутку до розуміння його безпосереднього 

зв’язку з проблемою ефективності суспільного виробни-

цтва. Разом з тим, якщо заробітну плату вчений розгля-

дає як одну з необхідних умов самого виробництва, то 

прибуток виступає в нього як категорія тимчасова, чисто 

соціальне явище, породжуване існуванням класу капіта-

лістів [15, с. 64]. Вчений, по суті, протиставляє заробітну 
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плату та прибуток як види трудового та нетрудового до-

ходів, протилежні за своєю внутрішньою природою; ви-

значає прибуток як дохід, заснований на експлуатації ро-

бітника капіталістом.  

Щодо ренти, М. Туган-Барановський як і абсолютна 

більшість українських та російських економістів того 

часу, розглядав цю категорію в межах теорії ренти 

Д. Рікардо і визначав її як «нетрудовий дохід, що витікає 

з користування стійкими корисними властивостями зем-

лі» [14, с. 448]. Вчений вважав ренту особливим, віднос-

но стабільним видом доходу, на який відношення класів 

та соціальних груп безпосередньо не впливають, і на цій 

підставі абстрагувався від нього у своїй соціальній теорії 

розподілу. Однак навіть за такого розуміння ренти як 

загальноекономічного явища вчений відносив її до кате-

горій історичних, а не логічних. В даному випадку, як 

справедливо відзначав пізніше Б. Бруцкус, М. Туган-

Барановський віддавав данину марксизму і розходився з 

Австрійською школою, представники якої цілком обґрун-

товано відносили ренту і прибуток до категорій логічних, 

притаманних усякій господарській діяльності [3, № 9, 

с. 154]. Тобто позиція вченого розходилася як з позицією 

ліберально-прагматичної школи М. Бунге, так і з новіт-

німи методологічними підходами, запропонованими нео-

класиками, у поясненні різних форм доходів як логічних, 

загальноекономічних категорій, виведенням ренти (як і 

проценту на капітал) з розряду «експлуататорських», 

поширення рентного принципу на інші види ресурсів 

тощо. 

Доречно зауважити, що М. Туган-Барановський ціл-

ком вірно визначав місце й роль теорії ренти в абстракт-

но-статичній конструкції Рікардо (яка претендувала на 
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модель суспільно-економічного розвитку), відзначав, що 

вона «випадає» з трудової теорії цінності Рікардо, оскіль-

ки рента у теорії Д. Рікардо визначається цінами на хліб, 

які регулюються граничними умовами виробництва. 

Проте запропоноване неокласиками поширення введено-

го Д. Рікардо поняття граничного рівня інтенсивності на 

всі фактори виробництва М. Туган-Барановський не тіль-

ки не сприйняв, а й піддав гострій критиці, відкидаючи, 

по суті, саму систему неокласичного синтезу, в якій всі 

види доходів трактувалися як явища обміну, результат 

дії цінового механізму ринку. Таким чином, розвинув-

ши теорію розподілу Д. Рікардо в соціальному аспекті, 

М. Туган-Барановський відмовив у будь-якій науковій 

продуктивності новітнім на той час досягненням неокла-

сичної школи, завдяки якій, за висловом М. Блауга, «еко-

номіка вперше стала наукою, що вивчає взаємозв’язок 

між даними цілями та даними обмеженими засобами, які 

мають альтернативні можливості використання» [2, 

с. 276]. 

Свого часу (1925 р.) В. Тимошенко у праці про нау-

ковий доробок М. Тугана-Барановського, розглянутий у 

контексті західноєвропейської економічної думки, спра-

ведливо відзначав, що вчений, підкреслюючи природу 

трудових доходів, підходив впритул до Марксової теорії 

експлуатації, хоч і не приймав її засад, передусім трудо-

вої теорії цінності. Разом з тим, включення Туганом-

Барановським соціологічного елементу в економічну тео-

рію, наголошував В. Тимошенко, ставило його теорію «у 

близьку спорідненість з цілою великою групою економіс-

тів Західної Європи, серед яких – Штольцман, Діль, Ам-

мон, Шпанн та інші» [19, с. 817]. Та на відміну від цих 

представників нової соціальної школи в Німеччині та ін-
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ших країнах, які прагнули все ж зв’язати разом проблему 

цінності та проблему розподілу, вважаючи, подібно до 

Штольцмана, що ціна товару є не чим іншим, як розкрит-

тям відносин розподілу суспільного продукту між різни-

ми соціальними класами, М. Туган-Барановський робив 

особливий акцент на відмінності проблеми цін та про-

блеми розподілу [19, с. 818]. 

У цьому ще раз виявилася недооцінка ним неокласич-

ної парадигми в цілому, внеску у процес її формування 

Є. фон Бьом-Баверка, У. Джевонса, Ф. фон Візера, 

Дж.Б. Кларка, А. Маршалла та інших вчених, які прокла-

дали шлях до сучасного розуміння таких категорій, як 

капітал, процент, прибуток тощо. При всій недоверше-

ності формулювання цих категорій в межах статичного 

неокласичного аналізу, розгляд різних аспектів проблеми 

цими економістами формував нові концептуальні підхо-

ди й до розв’язання проблеми розподілу на рівні макро-

економічного динамічного аналізу, витоки якого пов’язані 

з іменами Й. Шумпетера та Дж.М. Кейнса. 

При цьому слід мати на увазі ще й ту «лексичну плу-

танину», на яку вказує сучасний дослідник історії еконо-

мічної думки М. Блауг (Англія). Така плутанина виникає, 

коли критики теорії розподілу на основі граничної про-

дуктивності розуміють під теорією розподілу частки фак-

торів, що утворюються при розподілі продукту. Саме та-

кий підхід був характерний для Тугана-Барановського, 

який вважав, що теорію розподілу «не цікавить заробітна 

плата в тій чи іншій галузі індустрії, але передусім серед-

ня заробітна плата, тобто сума заробітних плат у всіх га-

лузях виробництва поділена на суму всіх представників 

робітничого класу». Головне завдання теорії розподілу – 

«саме у визначенні відношення між всіма масами заро-
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бітних плат, прибутків та рент у певному суспільстві» 

[15, с. 16].
 

Але в межах неокласичної традиції, наголошує 

М. Блауг, теорія розподілу доходів є теорія ціноутворен-

ня на фактори виробництва. Навіть «якщо це так, – пише 

Блауг, – у так званій «теорії розподілу на основі гранич-

ної корисності» немає нічого такого, що заперечувало б 

значення тісного взаємозв’язку «класової боротьби» з 

розподілом продукту або навіть із ставкою заробітної 

плати та норми прибутку» [2, с. 449]. Неокласична теорія 

розподілу не «пояснює» функціонального розподілу фон-

дів, вона має значно більш скромні претензії, ніж багато з 

її супротивників хотіли б примусити нас повірити. Що ж 

до спроб побудувати «теорію частки заробітної плати і 

частки прибутку в продукті», ці частки є результат дії 

широкого діапазону факторів, і будь-яка теорія, що нама-

гається взятися за вирішення цієї проблеми, приречена 

робити так багато надмірно спрощуючих припущень, що 

в результаті – не більш як курйоз» [2, с. 450]. Блауг фак-

тично відмовляє подібним теоріям як в теоретичному, 

так і в практичному статусі. 

Проте свого часу соціальна теорія розподілу набула 

широкої відомості й мала вплив на таких економістів, як 

Д. Роув, М. Добб, Й. Шумпетер, Дж. Хікс та інші. Ця 

теорія, пише сучасний американський дослідник Н. Ба-

лабкінс, «зазнала суворого критичного розбору, втім, не 

можна заперечувати, що саме Туган-Барановський ввів у 

літературу проблему влади монопсомії (монополії одно-

го покупця. – Л.Г.) робітничих спілок. Хоч як це не пара-

доксально, через сімдесят років чеський економіст Отто 

Шик опублікував роботу, дуже подібну до того, що Ту-

ган-Барановський захищав 1913 р.» [1, с. 66]. В Україні 
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та Росії соціальна теорія розподілу М. Тугана-

Барановського була сприйнята майже беззаперечно. Це 

значною мірою пояснюється, по-перше, соціальними 

устремліннями цих економістів, сформованими під впли-

вом Німецької соціальної школи та марксизму. По-друге, 

у сприйнятті нової неокласичної цінової парадигми, що 

визначила собою і якісно новий підхід до явищ розподі-

лу, вони надали перевагу запропонованій М. Туганом-

Барановським «теоремі цінності», з якої «випала» клю-

чова для теорії розподілу проблема ціноутворення на 

фактори виробництва.  

На сьогодні слід визнати, що соціальна теорія розпо-

ділу М. Тугана-Барановського, так само як і його теорія 

цінності, при всій перспективності низки ідей, закладе-

них у них, стали своєрідною перепоною на шляху опану-

вання українськими та російськими економістами нової 

класичної парадигми в поясненні цінового механізму 

ринку та виявленні його незамінної ролі в раціональному 

використанні обмежених ресурсів. Більше того, концеп-

ції цінності й розподілу М. Тугана-Барановського вели 

до зростання популярності його моделі централізованої 

планово-розподільчої економіки, що являла собою удо-

сконалений вченим варіант Марксової моделі державно-

го соціалізму, проти якого застерігав ще М. Бунге. Істо-

ричний досвід довів справедливість цих застережень, не-

придатність подібної суспільної системи для піднесення 

ефективності суспільного виробництва як основної умо-

ви поліпшення добробуту населення.  
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«Джерелом споконвічного 

руху вперед людства є творча 
людська особистість… Прин-
цип вільної людської особисто-
сті є верховна цінність, це наш 
останній критерій… це наш 
святий талісман європейської 
цивілізації»  

Б. Бруцкус 
(«Социалистическое хозяйство», 

1922) 
 

Свого часу відомий російський економіст Б. Бруцкус, 

який певний час працював в Україні і чия наукова спад-

щина все повніше вводиться в Росії в контекст сучасних 

теоретичних досліджень, ще в 1937 р., перебуваючи в 

еміграції, висловив думку, яка не втратила актуальності й 

дотепер. Характеризуючи стан кооперативної теорії в 

світі за майже столітній період її розвитку, вчений конс-

татував: «Кооперації рішуче не пощастило в науці. Якщо 

сова Мінерви взагалі пізно увечері починає свій політ, то 

в даному випадку вона особливо запізнилася». Не дивля-

чись на те велике значення, яке кооперація набула в гос-

подарському житті багатьох держав, особливо аграрних, 
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«все ж економічна наука не приділяє їй достатньої уваги, 

і у зв’язку з цим теорія кооперації залишається дуже ма-

ло розробленою. Економісти цілком захоплені аналізом 

проблем капіталістичного господарства, що лежать в ос-

нові сучасного господарського життя, а дослідженням 

кооперації зайняті виключно практики, які не завжди го-

тові до вирішення теоретичних проблем» [5, с. 124].  

Зауважимо, що не набагато краще справа складається 

і на сьогодні, в т. ч. у розвинених країнах світу, не кажу-

чи вже про постсоціалістичні країни. Звичайно, у першо-

му випадку мова йде про подальше удосконалення коо-

перативної теорії, яка спирається на визначні досягнення 

світового кооперативного руху, з метою піднесення цієї 

теорії на якісно новий рівень сучасної економічної науки. 

Можна погодитися з думкою М. Чижевської, що в ре-

зультаті еволюції загальної економічної системи людства 

особливо актуальне на сьогодні питання соціально-

економічної ролі кооперації набуло певних перспектив 

вирішення передусім через розвиток нових взаємо-

пов’язаних інституційних форм – корпоративної соціаль-

ної відповідальності та соціального аудиту [21, с. 46–47]. 

Цей аспект проблеми виразно відбився у ряді доку-

ментів Міжнародного Кооперативного Альянсу, зокрема 

у посланні МКА, прийнятому до Міжнародного дня коо-

перативів у 2007 р. В посланні, зокрема, увага акценту-

ється на недостатній оцінці кооперативним рухом його 

відмінності від інших організацій, необхідності розвину-

ти послідовну й сувору схему для оцінки кооперативної 

роботи, яка дозволить продемонструвати поєднання еко-

номічних і соціальних переваг кооперації та її відмін-

ність. «Нам необхідно виміряти і продемонструвати со-

ціальну та економічну користь, виміряти, якщо хочете, 
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кооперативну відмінність. Таке завдання і ставить перед 

собою МКА, вирішити яке він прагне через надання 

більш зрозумілих свідчень для суспільства. Це буде за-

безпечувати пропаганду, комунікацію і роботу по розвит-

ку, реально підвищить її цінність для наших членів» [32]. 

На жаль, науково-практичного досвіду кооператив-

ної роботи, нагромадженого у світі в ХХ ст., від якої, в 

силу обставин, пострадянські країни були відлучені 

більш ніж на півстоліття, Україна не має. Відчувається не 

тільки брак теоретиків у галузі кооперації, але й її прак-

тичних діячів, що є природним наслідком попередньої 

епохи. Звичайно, наша економічна література останнього 

часу, присвячена проблемам кооперації, містить багато 

ідей, постановочних підходів, висновків та узагальнень, 

які, поза сумнівом, просувають кооперативну теорію по 

шляху сучасної економічної науки, однак все ж не дозво-

ляють виробити досить чітку концепцію створення коо-

перативного сектору економіки України та визначити йо-

го основні параметри.  

Сучасні економісти справедливо наголошують на 

тому, що для організації кооперативних форм діяльності 

населення, створення відповідного інституційного сере-

довища, передусім на конституційному, державному, за-

конодавчому рівнях, необхідне ясне розуміння природи й 

сутності кооперативної організації, її фундаментальних 

засад і принципів. Однак цю проблему, яка знаходилася в 

центрі уваги українських та російських економістів та 

кооперативних діячів від початку XX ст., і досі не можна 

вважати розв’язаною. Навіть побіжне ознайомлення з 

науковою кооперативною літературою дозволяє зробити 

висновок, що головна причина різних, часто протилеж-

них, підходів до проблем кооперації полягає передусім у 
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досить важкому й суперечливому процесі засвоєння на-

працювань світової та вітчизняної економічної теорії і 

практики, спробах адаптувати їх, іноді досить безсистем-

но, до умов транзитивної економіки України, а також ре-

цидивах впливу віджилих постулатів економічної теорії 

як дореволюційної, так і радянської доби. Передусім не-

достатньо враховується історична логіка становлення ко-

операції саме як економічної організації. 

Як засвідчує світовий, передусім європейський, дос-

від, органічною складовою сучасної соціально врівнова-

женої ліберальної моделі суспільного розвитку з відпо-

відними демократичними і правовими засадами є широ-

ко розгалужена кооперативна система. Продуктивність 

існування кооперативного сектору в економіках як роз-

винених країн, так і тих, що розвиваються, не викликає 

сумніву. Цю продуктивність кооперація переконливо де-

монструє з часу свого виникнення у 1844 р. у вигляді 

споживчої кооперації Рочдельських піонерів і до сьогод-

ні, коли в світі сформована добре розгалужена система 

різних видів і форм кооперації, об’єднана під егідою Між-

народного Кооперативного Альянсу (МКА), складовими 

якої є системи національних кооперацій.  

Можливості й перспективи кооперативного руху 

зростали і розкривалися відповідно до розвитку капіталіс-

тичного, тобто ринкового, господарства, яке стало фено-

меном європейської цивілізації, невпинно завойовуючи 

світ. Історичний процес формування й зростання коопе-

ративного сектору розвинених європейських країн став 

характерною ознакою їх модернізації, започаткованої 

ідеологією і політикою лібералізму. Парадокс кооперації 

полягає в тому, що вона з противника модернізації пере-

творилася на її важливий чинник. Причина цього пара-
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доксу випливає зі складності самого процесу модерніза-

ції. Якщо лібералізація економічних відносин дійсно 

спричинила, згідно Л. фон Мізесу, процвітання провід-

них країн Європи та США та водночас  радикальні зміни 

в самій соціальній піраміді їх суспільств [20, с. 7–8], то 

відбулося це далеко не одразу.  

Переможна хода капіталізму, яка розпочалася напри-

кінці XVIII – початку XIX ст., супроводжувалася страш-

ними соціальними потрясіннями, що, за висловом 

А. Маршалла, «у багатьох місцях … навіть призводило 

до деградації населення» [19, с. 66–67]. Важкі соціальні 

наслідки часів «дикого капіталізму» породили цілий ряд 

добре відомих комуністичних та соціалістичних утопій, 

на ґрунті яких формувалася і кооперативна ідеологія. Та 

на відміну від утопій, які у видозмінених формах про-

трималися до наших днів, кооперація у власному розу-

мінні цього поняття, тобто як господарська організація 

нижчих та середніх прошарків населення, поставши як 

альтернатива капіталізму, досить швидко перетворилася 

на невід’ємну складову його подальшого розвитку в бік 

все більшої соціалізації капіталістичних економік. 

Недостатнє усвідомлення економістами коренів та 

історичної логіки цього процесу, як у період формування 

теорії кооперації на початку XX ст., так і в наш час, при-

зводить до поверхового розуміння не тільки природи, але 

й самої сутності кооперації. І сьогодні цілий ряд вітчиз-

няних економістів ставлять утопістів-соціалістів Р. Оуе-

на, Ш. Фур’є, а також їх послідовників Ф. Бюше та 

Л. Блана, які свої кооперативні ідеї пов’язували з усус-

пільненням засобів виробництва, колективним виробни-

цтвом та зрівняльним розподілом, тим самим протистав-

ляючи їх модернізації економіки на засадах її лібераліза-



5. Ліберальна та соціалістична концепції кооперації в їх  

сучасному науково-практичному значенні 
 

 - 499 - 

ції, в один ряд з засновниками кооперації як соціально-

господарської організації. Як відомо, ними стали піонери 

споживчої кооперації – рочдельські робітники, а також 

засновник і теоретик кредитної кооперації Ф. Шульце-

Деліч та кредитної сільськогосподарської кооперації 

Ф. Райффайзен. Саме рочдельці, відштовхнувшись від 

кооперативної ідеї Р. Оуена, першими зруйнували її слаб-

кі, непридатні для господарської діяльності в умовах рин-

ку засади, виробивши загальновизнані принципи комер-

ційної діяльності та демократичного управління спожив-

чої кооперації. Їх головним здобутком став спосіб розпо-

ділу прибутку (після відрахувань у резервні та інші фон-

ди) залежно від обсягу закупівель кожного члена коопе-

ративу. Саме введення цього «дивіденду покупця» сти-

мулювало зростання числа членів споживчих кооперати-

вів, посилення їх капіталізації, зростання прибутків, тор-

говельного обороту та власного кооперативного вироб-

ництва. Вражаючі господарські успіхи споживчої коопе-

рації в Англії сприяли її розповсюдженню вже в XIX ст. 

по всьому європейському континенту.  

У свою чергу, ліберальні засади реалізації рочдель-

ських принципів, запропоновані Ф. Шульце-Делічем, та 

їх пристосування до селянської кредитної кооперації 

Ф. Райффайзеном дали життя сучасним європейським 

системам кредитної, а також сільськогосподарської коо-

перації. Саме ці видатні діячі по-суті забезпечили розви-

ток у Західній Європі малого й середнього бізнесу та ви-

рішили долю західноєвропейського селянства. Всесвіт-

ньо відомий український історик кооперації С. Бородаєв-

ський привертав увагу до того факту, що вже перші ідео-

логи кооперації, її теоретики і практики наголошували на 

ролі кооперації у збереженні й поширенні вільної творчої 



ЧАСТИНА II. М. Туган-Барановський в історії  

еволюції методології політекономічних досліджень… 
 

 - 500 - 

праці поряд з працею найманою, в якій людині, як пра-

вило, відводиться місце пасивного виконавця. Так, 

Ф. Шульце-Деліч сформулював положення про те, що 

саме кооперація є спосіб захистити індивідуальність від 

панування індустрії, найреальніша можливість запобігти 

усуненню дуже важливого для нормального існування 

держави середнього класу населення, який перебуває між 

капіталом та пролетаріатом, як між молотом та ковадлом 

[4, с. 13–14]. Дійсно, це був саме той випадок, коли ство-

рювалося інституційне середовище, яке дозволяло таким 

чинникам як власність на засоби виробництва, праця та 

капітал органічно взаємодіяти, забезпечуючи ефектив-

ність масового дрібного підприємництва.  

З тієї доби кооперативні ідеї, теорія та практика коо-

перативного руху вже понад півтора століття служать 

справі демократії й гуманізму, об’єднання людства у не-

легкому поступі до все більш досконалого влаштування 

його суспільного життя. Феномен кооперації полягає в 

тому, що вона є самоорганізованою й саморегульованою 

системою, яка забезпечує рівноправне співробітництво її 

учасників, органічне поєднання їх індивідуальних інте-

ресів зі спільними, надає можливість їх реалізації в жор-

стких умовах ринкової економіки. При визначенні стра-

тегії і тактики ринкових перетворень в країнах з перехід-

ною економікою особливо важливим є усвідомлення ве-

личезних можливостей, закладених у цій соціально-

економічній формі господарювання. 

Докладніше при розробці концептуальних проблем 

кооперації сучасні дослідники все більшою мірою спи-

раються на досвід їх розв’язання у працях українських та 

російських вчених першої третини XX ст., часто сприй-

маючи через призму їх уявлень і пізніші здобутки світо-
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вої теорії і практики кооперативного руху, на цьому істо-

рико-економічному аспекті варто зупинитися окремо. 

Аналіз першоджерел тієї доби засвідчує, що, абсо-

лютна більшість економістів, в т. ч. і теоретиків коопера-

ції, в Україні та Росії на початку XX ст. все ще спиралася 

на застарілі вже на той час догми трудової теорії цінності 

Д. Рікардо (перетвореної марксизмом на теорію експлуа-

тації), яка в Західній Європі відійшла в минуле вже в се-

редині XIX ст., увійшовши пізніше в модернізованому 

вигляді до складу принципово нової неокласичної пара-

дигми. Цю парадигму в силу історичних обставин, які 

зумовили хронічне відставання економічної науки в Ро-

сійській імперії від західноєвропейської, більшість еко-

номістів, за виразом М. Кондратьєва, «обійшла», віддав-

ши перевагу неомарксизму – своєрідному конгломерату з 

теорії експлуатації, окремих положень психологічної 

школи та ідей державного соціалізму німецької соціаль-

но-політичної школи [9, с. 84–132]. Наступний радянсь-

кий період повністю виключив саму можливість поши-

рення неокласичної парадигми, до якої багато наших 

вчених і досі відносяться з великою недовірою. Нато-

мість досить некритично сприймається спадщина еконо-

містів дореволюційної школи, в тому числі кооперативна. 

Саме з цим, на нашу думку, пов’язані безкінечні су-

перечки сучасних дослідників навколо однієї з централь-

них у концепції кооперації проблем – щодо прибутковос-

ті або ж неприбутковості кооперації, в яких «перемагає» 

друга точка зору. Докладніше мова про це піде нижче, 

тепер же відзначимо таке. Аргументація захисників кон-

цепції неприбутковості кооперації засвідчує, що її «анти-

комерційне» трактування кооперації запозичене ними у 

провідних фахівців з історії та теорії кооперації початку 
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ХХ ст., в числі яких М. Туган-Барановський, С. Проко-

пович, С. Бородаєвський, К. Пажитнов, В. Тотоміанц, 

О. Чаянов, І. Ємельянов та багато інших вчених, праці 

яких широко використовуються сучасними дослідниками 

кооперації. Ці праці дійсно становлять надзвичайно бага-

ту інтелектуальну спадщину в галузі обґрунтування ідеї 

кооперації як одного з важливих засобів демократизації 

суспільства в нерозривній єдності з піднесенням продук-

тивних сил країни та звільненням особистості від руйнів-

ного впливу на неї віджилих суспільно-господарських 

форм примусового характеру. Науковий доробок цих 

економістів набуває особливого значення при розробці 

сучасної програми реформування аграрного сектору еко-

номіки (див. докладніше:[8, с. 5–9]).  

Та водночас потрібно зважати і на той факт, що роз-

глядаючи різні види селянської кооперації як саме ту 

соціально-економічну структуру, яка дозволяє в системі 

ринкової економіки органічно поєднувати індивідуальну 

власність дрібного виробника з технічними та економіч-

ними перевагами великих капіталістичних підприємств, 

ці вчені виявили недостатню ринкову орієнтацію щодо 

перспектив такого поєднання. Саме недооцінка підприєм-

ницьких засад, закладених у природі селянського госпо-

дарства та його кооперації, можливостей перетворення 

споживчих сімейно-трудових господарств на господарс-

тва фермерського типу тощо врешті-решт зумовили фак-

тичну відмову як М. Тугана-Барановського, так і О. Чая-

нова від власних концепцій кооперації, цілого ряду гені-

альних на той час кооперативних ідей, модернізованих і 

використаних у світовій кооперативній практиці [12; 13].  

Головна причина недооцінки ринкової сутності та 

соціально-економічних можливостей кооперації полягала 
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в тому, що, виходячи з засад трудової теорії цінності, ці 

економісти надавали прибутку антисоціального, «екс-

плуататорського» статусу і по-суті оголошували його ка-

тегорією «non grata» для майбутнього соціалістичного 

суспільства. Відповідно до цієї догми, більшість теоре-

тиків кооперації, розглядаючи її, слідом за М. Туганом-

Барановським, як капіталістичну за формою, але соціаліс-

тичну за змістом, прагнули відмежувати кооперацію від 

капіталізму і, тим самим, від основних засад і принципів 

ринкової економіки – конкуренції, підприємництва, при-

бутковості і т. п.  

Реалістична, науково зважена оцінка спадщини еко-

номістів початку XX ст., в тому числі виявлення як перс-

пективних, так і помилкових кооперативних ідей, які не 

підтвердилися світовою практикою, набуває на сьогодні 

принципового значення. Така оцінка сприятиме подолан-

ню у сфері сучасних теоретичних досліджень своєрідного 

«ефекту заморожування» щодо нагромаджених в попе-

редній період економічних постулатів старої класичної 

школи та ортодоксального марксизму, які довгий час за-

безпечували високий науковий та соціальний рейтинг їх 

носіїв. У той же час використання віджилого теоретично-

го арсеналу в конструюванні деякими вітчизняними еко-

номістами концепції кооперації по суті заперечує не 

тільки ази сучасної економічної науки, але й негативно 

позначається на формуванні сучасної кооперативної ідео-

логії. 

Як приклад, наведемо одне з нещодавно запропоно-

ваних обґрунтувань сутності кооперації та перспектив її 

розвитку, в основу якого покладені застарілі соціологічна 

та політекономічна концепції, які передусім ігнорують 

загальноприйняте в сучасній науці поширення рентного 
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принципу на всі види ресурсів, виведення ренти, процен-

ту та прибутку з розряду «експлуататорських», пояснен-

ня їх як логічних загальноекономічних категорій. В ре-

зультаті автори стверджують, по-перше, що «протиріччя 

між вартістю праці та прибутком» нібито лежить в основі 

сучасного уявлення про ринкову економіку і що саме це 

протиріччя є причиною кризових явищ; по-друге, – що це 

протиріччя повністю відсутнє в кооперативній формі 

підприємств і тому вона, хоч і менш ефективна порівня-

но з різними формами капіталістичних підприємств, з 

точки зору соціальної справедливості «залишається най-

досконалішою з відомих» [21, с. 88–89]. 

Природно, що на ґрунті таких уявлень і про сучасну 

ринкову економіку, і про кооперацію як «острівець» со-

ціальної справедливості в ній, виникає і проект «доко-

рінного переформатування на кооперативних засадах» 

світових економічних процесів. Оскільки, на думку авто-

рів, протиріччя між працею і капіталом «на світовій арені 

втілюються у протиріччя між рівнями доходів цілих кра-

їн, народів та континентів», для розв’язання проблеми 

пропонується перетворити світову валютну систему на 

кооперативну. Для цього такі міжнародні структури та 

організації як Світовий банк, Міжнародний валютний 

фонд, Міжнародна торгово-промислова палата, Світова 

організація торгівлі та багато інших перетворити з акціо-

нерних товариств на «світові кооперативи». Останні 

зможуть перерозподілити «світовий капітал» за принци-

пом «один учасник – один голос» на користь країн, в 

яких якісні та кількісні показники суспільної праці про-

грають провідним країнам світу, і тим самим усунути 

причину криз [21, с. 90]. Тобто фактично пропонується 
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світова модель соціалізму із зрівняльно-розподільчими 

ідеалами. 

Наведений приклад є вагомим приводом привернути 

увагу сучасних вітчизняних економістів до наукової 

спадщини нечисленних в Російській імперії представни-

ків ліберально-прагматичного напряму політичної еко-

номії. Започаткований у другій половині XIX ст. еконо-

містами Київської «школи М. Бунге», цей напрям на по-

чатку XX ст. завдяки впливу неокласичної школи був під-

несений на якісно новий рівень окремими вченими, серед 

яких П. Струве, О. Білімович, Л. Юровський, Б. Бруцкус, 

К. Мацієвич, Л. Літошенко. Спадщина цих ліберальних 

економістів, в т. ч. кооперативна, ґрунтовно вивчається 

сьогодні в Росії. Завдяки цілому ряду публікацій їх тво-

рів, зокрема в журналі «Вопросы экономики», маємо на-

году прокоментувати наведений вище приклад сучасної 

вітчизняної моделі кооперативного соціалізму у світово-

му масштабі за допомогою аргументів, наведених зокре-

ма Б. Бруцкусом та Л. Літошенко ще на початку 20-х ро-

ків XX ст. 

Так, Б. Бруцкус у 1922 р., заперечуючи продуктив-

ність трудової теорії цінності, в якій капіталу відводила-

ся пасивна роль у створенні суспільного продукту, роз-

глянув проблему розподілу в неокласичному аспекті. Він 

наголосив на запропонованому неокласиками принципо-

во новому порівняно з класичною школою та марксиз-

мом розумінні капіталу як фактору виробництва, який 

створюється самою економічною системою. Вчений по-

яснював, що «саме собою виробництво, а значить і праця 

капіталу не створює», для його створення і навіть збере-

ження потрібне ще «очікування» (waiting), тобто розсуд-

ливість та ощадливість. Б. Бруцкус розглянув аналогіч-
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ний нашому приклад можливих спроб зрівняльного без-

відплатного перерозподілу капіталу в міжнародному 

масштабі (якби «всесвітнє торжество соціалізму зверши-

лося») і зробив єдино можливий висновок: вочевидь, у 

цьому випадку «буде одне з двох: або міжнародна цир-

куляція капіталу зупиниться – з величезними втратами не 

тільки для продуктивних сил людства, але й для успіхів 

його культури, – або в міжнародних відносинах катего-

рію проценту на капітал довелося б визнати правомір-

ною… Логічний характер ренти та прибутку як категорій 

всякої господарської діяльності в інтернаціональних від-

носинах виступає з особливою виразністю» [6, с. 155–

156]. 

Не втрачає актуальності і запропонований у тому ж 

1922 р. Л. Літошенком аналіз гіпотетичного випадку реа-

лізації моделі «кооперативного соціалізму» Німської 

школи Ш. Жіда, яка, як відомо, абсолютизувала соціаль-

но-економічні можливості розвитку споживчої коопера-

ції у створенні нею «суспільства споживачів», до рук 

яких поступово перейдуть засоби виробництва. Щоправ-

да, при цьому Ш. Жід наголошував на збереженні приват-

ної власності як такої, що відповідає «найглибшим ін-

стинктам людської природи», надає людині той «елемент 

щастя», який дає можливість сказати «моя земля, мій дім, 

мій сад, мій процентний папір» [14, с. 12]. Але як тільки 

споживчі товариства захоплять скільки-небудь значну 

частину виробництва, пояснював Л. Літошенко безпер-

спективність цієї моделі досягнення соціального миру, їх 

«гармонія» закінчиться і розпочнеться конкурентна бо-

ротьба за володіння ресурсами, тим самим, за привілейо-

ване становище окремих кооперативів і більш високі до-

ходи об’єднаних ними споживачів. І якщо кооперація не 
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хоче стати подібною до «чистого капіталізму» як джере-

ла нових нерівностей, протиріч, нетрудових доходів та 

експлуатації, кризових явищ і т. п., їй доведеться «наклас-

ти руку» на право розпоряджатися доходами своїх чле-

нів, від усуспільнення засобів виробництва перейти до 

регулювання доходів та споживання, тобто, за виразом 

М. Тугана-Барановського, через соціалізм подати руку 

комунізму [18, с. 135–136]. 

Однак, саме подібні ідеї, що протрималися у світі до 

початку XXI ст., зокрема у вигляді «концепції коопера-

тивної цивілізації» (яка є, звичайно, прекрасним ідеалом, 

але неосяжного майбутнього), знаходять визнання у ці-

лого ряду економістів постсоціалістичних країн, в т. ч. і 

українських, у яких вони зашкалюють вже на позначці 

кооперативного «космізму» [31, с. 63]. Авторами нездійс-

неної за самою своєю сутністю моделі «кооперативного 

соціалізму» дослідники вважають далеких один від одно-

го не тільки в часі, але й у поглядах на кооперацію 

Р. Оуена, О. Чаянова, В. Райффайзена, М. Тугана-

Барановського [21, с. 23].  

На сьогодні слід визнати, що відносно сутності та 

перспектив розвитку кооперації найбільш теоретично об-

ґрунтовані висновки були зроблені на початку XX ст. 

вченими ліберально-прагматичного напряму політичної 

економії. Їх праці цікаві передусім тим, що автори вихо-

дили з основної вимоги лібералізму щодо невід’ємних 

прав особистості, ствердження економічного індивідуа-

лізму як глибинної природної особливості сучасної лю-

дини, значення в цьому аспекті інституту приватної влас-

ності та необхідності відповідного правового забезпе-

чення розвитку ініціативи, самодіяльності та відповіда-

льності населення. Вони особливо наголошували на то-
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му, що тільки як органічна складова ринкової системи 

кооперація може зберігати і гарантувати своїм членам 

дійсний розвиток демократичних засад: «Передумови 

вільного союзу сил, вільного визначення господарських 

цілей і права власності нерозривно зрослися з коопера-

цією, це – сама кооперація» [18, с. 137]. 

Здобутком ліберальних економістів стало не лише 

теоретичне обґрунтування кооперації як продукту капі-

талізму, але й доведення притаманності їй всіх основних 

засад капіталістичного підприємництва, завдяки чому 

вона і набуває здатності до конкурентної боротьби з ве-

ликим бізнесом та, водночас, здійснення своєї основної 

мети – захисту соціально-економічних інтересів широких 

мас населення, передусім селянства. Видається доречним 

привернути увагу сучасних теоретиків кооперації до 

аргументів, які наводив Б. Бруцкус, заперечуючи пози-

цію М. Тугана-Барановського, який, подібно до Ш. Жіда, 

вважав, що «ціла революція полягає в тому, що коопера-

тивні союзи піклуються про задоволення потреб, а не про 

здобування прибутків» [14, с. 114].  

На підтвердження цього висновку М. Туган-

Барановський намагався довести відсутність експлуатації 

робітників і службовців на підприємстві (фабриці), влаш-

тованому споживчим кооперативом, члени якого не бра-

ли участі у створенні продукту і тому мають право лише 

на відшкодування цінності витраченого капіталу. При 

цьому сам М. Туган-Барановський виявляв нерозв’язне 

протиріччя своєї позиції: «Але якщо так, то навіщо спо-

живчому кооперативу влаштовувати фабрику? Якщо во-

но поверне собі тільки витрачений капітал, то влашту-

вання фабрики буде для суспільства непотрібним», не 

матиме суспільної користі [30, с. 146]. Доводячи ці сум-
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ніви М. Тугана-Барановського до логічного, науково об-

ґрунтованого завершення, Б. Бруцкус пояснював: «Від-

повідно до поглядів сучасної політичної економії, спо-

живче товариство має вже у всякому разі повне право за-

лишити за собою і процент на капітал, і винагороду за 

ризик, і підприємницький прибуток, і, додамо, на доходи 

споживчого товариства, отримані від капіталу, дійсно 

сколоченого утриманням скромних трудівників, менш за 

все мають право претендувати не тільки робітники, але й 

суспільство в цілому» [6, с. 157]. Ці науково зважені ар-

гументи вченого, з одного боку, переконливо доводять 

ринкові засади у діяльності кооперації і, з іншого, підтвер-

джують необхідність найбільш можливого податкового 

сприяння кооперації, яке сьогодні визнане і науковцями, 

і державою як невідкладне. 

Не менш актуальною залишається, на наш погляд, і 

точка зору на кооперацію Л. Літошенка, яку він запропо-

нував у тому ж 1922 р. і яка виразно проектується на су-

часні дискусійні проблеми. Кооперацію вчений розгля-

дав як допоміжне підприємство по відношенню до своїх 

членів – кінцевих її суб’єктів, цілі яких мають самостійне 

й самодостатнє значення. Саме вони є справжніми влас-

никами кооперативного підприємства, корисність якого, 

подібно до будь-якого капіталістичного підприємства 

допоміжного типу, буде визначатися зміною доходу їх 

кінцевих суб’єктів. Тобто між доходами підприємств ко-

оперативних і подібного типу капіталістичних немає бук-

вально ніякої різниці: і перші, і другі після розподілу до-

ходів між учасниками можуть виявитися «безприбутко-

вими» підприємствами. Нічого нового не несе в собі і 

спосіб розподілу доходу кооперації залежно від участі 

членів в її діяльності, а не пропорційно капіталам пайо-
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виків. І в кредитній, і в споживчій, і в закупівельній коо-

перації одержання і розподіл прибутку є швидше рахун-

кова операція. За ознакою «прибутковості» не можна по-

будувати ніякої теорії про «особливості» кооперативних 

підприємств [18, с. 139]. 

Не придатне для цієї мети і поняття кооперативної 

солідарності, яка є не що інше як спільність економічних 

інтересів, притаманна не тільки членам кооперативів, але 

й учасникам інших господарських груп, приміром вели-

ких промисловців. Відмінність полягає у тому, що коо-

перативна солідарність об’єднує дуже багаточисельну 

групу господарств, передусім селянських. Кооперація 

руйнує натуральний лад споживчо-трудових госпо-

дарств, пов’язуючи їх із зовнішнім світом та широким 

ринком, розвиває в них підприємницький дух та підви-

щує освіченість, сприяє просуванню по соціальних схо-

дах. Завдяки цьому «кооперативний рух набуває харак-

теру масового і стихійного, у нього з’являється і масова 

психологія», якій відповідає «епітет солідарності» [18, 

с. 142]. 

Отже, демаркаційну лінію між кооперацією та допо-

міжними підприємствами, які обслуговують великий біз-

нес, можна провести тільки за ознакою дрібного вироб-

ництва, інтереси якого захищають різні види кооперації, 

більшою своєю частиною пов’язані з селом. На сьогодні 

особливої ваги набуває і таке зауваження Л. Літошенка: 

«Ця проста істина, що у визначенні поняття кооперації 

повинні бути виділені дрібні розміри господарства, забу-

вається занадто часто» [18, с. 143]. Дійсно, без цієї озна-

ки неможна відмежувати кооперацію від допоміжних під-

приємств інших форм власності. Метою кооперації є не 

знищення великих капіталів та доходів на них, а підви-
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щення дрібних доходів буржуазного суспільства. Вона 

бореться з великим капіталом капіталістичними метода-

ми – «в рамках конкуренції або економічного суперниц-

тва», витісняючи його з тих галузей діяльності, де він «є 

менш раціональний, менш вигідний, ніж дрібне коопера-

тивне господарство», (ряд галузей у землеробстві, дріб-

ний кредит, переробка й збут сільськогосподарської 

продукції тощо). «Економічний прогрес, наголошував 

Л. Літошенко, – саме і полягає в цьому природному роз-

поділі праці великого та дрібного виробництва, весь гос-

подарський апарат працює дешевше і більш раціонально, 

а члени суспільства при інших рівних умовах отримують 

більшу суму приємних та корисних речей» [18, с. 144]. 

Важко заперечити важливість цього висновку і для уточ-

нення стратегії і тактики сучасних господарських ре-

форм, в т. ч. в напрямі всебічного сприяння поширення 

кооперативної ідеології та розвитку кооперативного руху. 

Таким чином, вже на початку XX ст. вчені лібераль-

но-прагматичного напряму економічної науки дали чітке 

визначення соціально-економічної ролі кооперації як не-

обхідної складової ефективного економічного розвитку 

країни та дієвого засобу «соціалізації» капіталістичного 

ладу, передусім, створення у ньому середнього класу. «У 

кінцевому підсумку, – писав Л. Літошенко, – кооперації 

може малюватися ідеал суспільства з меншими економіч-

ними нерівностями, ніж у теперішній час, і з переважан-

ням середніх доходів, які досягли досить значної абсо-

лютної величини. Це – ідеал «політики середніх класів», 

і кооперація є одне з могутніх її знарядь» [18, с. 139]. 

Політика ця не була реалізована ні в часи Російської ім-

перії, ні, тим більше, в добу «соціалістичних перетво-

рень», що затяглася до початку 90-х років XX ст. Як не-
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від’ємна складова сучасної лібералізації економіки, ця 

проблема важко сприймається і сучасною економічною 

наукою, яка все ще з великою пересторогою ставиться до 

ліберального напряму економічної теорії, що, звичайно, 

негативно позначається і на відповідних заходах еконо-

мічної політики. 

І досі залишається актуальним висновок відомого 

історика-економіста Л. Клейнборта, який, підводячи на 

початку 20-х років XX ст. своєрідний підсумок розвитку 

економічної науки, наголошував, що ліберальний її на-

прям не міг мати успіху в країні, де «визвольні прагнення 

забарвлювались у соціальний колір, та з давніх-давен ми 

вбирали в себе відчуття ненависті до буржуазного сус-

пільства, до міщанства. Можна заднім числом жалкувати 

з цього приводу. Можна усвідомлювати тепер, що пре-

зирливим ставленням до класу, який вступав на арену іс-

торії, перекручувалася історична перспектива, що ми не 

вміємо реалістично дивитися на речі. Але таким був 

факт…» [16, с. 45–46]. 

Науково-практична ефективність концепції коопера-

ції запропонованої вченими ліберально-прагматичного 

напряму на початку XX ст. підтверджуються усією на-

ступною практикою кооперативного руху та його тепе-

рішнім станом у різних країнах світу. Так, світовий дос-

від переконливо засвідчує, що кооперативні системи 

найбільш ефективно функціонують, досягаючи своїх со-

ціально-економічних цілей, в розвинених країнах з пов-

ноцінно діючим ринковим механізмом. Загальновизнано, 

що без такого механізму неможливий ефективний розпо-

діл обмежених ресурсів відповідно до умов, що зміню-

ються в часі і просторі, та їх оптимальне використання, 

впровадження результатів НТР, забезпечення свободи 
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вибору підприємців та споживачів у прийнятті рішень, 

здатності до підвищення якості товарів та послуг, задо-

волення різноманітних потреб тощо. Використовуючи 

переваги розвинених ринкових економік, кооперація 

водночас сприяє подоланню негативних виявів ринку, 

який, віддаючи перевагу вигідним товарам і послугам, 

досить часто ігнорує негативні наслідки тих чи інших біз-

несових рішень, – не забезпечує захист довкілля, збере-

ження невідтворюваних ресурсів, розвиток послуг колек-

тивного використання, орієнтацію на виробництво соці-

ально необхідних товарів, а також запобігання регресій-

ним та інфляційним процесам, що зумовлюють його не-

стабільність. 

Виростаючи з ринкових відносин, кооперація водно-

час всіляко сприяє їх повноцінному розвитку та удоско-

наленню і в країнах, що розвиваються, а також у постсо-

ціалістичних країнах, передусім Східної та Центральної 

Європи – Румунії, Латвії, Словенії, Словаччині, Чехії та 

ін. Потрібно взяти до уваги, що спільним для цих пост-

соціалістичних країн стало поєднання державного регу-

лювання системних перетворень в економіці з поетапним 

підвищенням ролі саморозвитку ринкових елементів, об-

меженням частки державної власності потребами обслу-

говування загальнонаціональних економічних інтересів, 

надання можливості для зростання питомої ваги інозем-

ної власності, а також формування великомасштабного 

прошарку дрібного й середнього бізнесу на базі роздер-

жавлення власності шляхом ваучеризації та реституції. 

Звичайно, ці процеси супроводжувалися і рядом негатив-

них явищ (уповільнення темпів економічного розвитку, 

хронічно від’ємний торгівельний та платіжний баланс, 

нелегітимний перерозподіл власності тощо), зміст і мас-
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штаби яких, однак, не йдуть у порівняння з більшістю 

пострадянських країн. Значно більш послідовне впрова-

дження в країнах Центральної та Східної Європи лібера-

льно-прагматичних ринкових реформ позитивно позна-

чається на розвитку кооперативного руху в них, сприяє 

підвищенню конкурентоздатності кооперативів на націо-

нальному та світовому ринках, розвитку національних 

економік та їх інтеграції у світове господарство, присто-

суванню до реалій його глобалізації.  

Щодо України, ліберальні реформи не призвели до 

виконання їх головного соціального завдання – створен-

ня умов для ефективного використання основним насе-

ленням країни своїх індивідуальних здібностей на основі 

відродження інституту приватної власності. В результаті 

використання могутнього потенціалу кооперації, на 

жаль, все ще залишається завданням невизначеного май-

бутнього. Слід визнати практичну відсутність будь-якого 

відчутного впливу кооперації на формування конкурент-

ного середовища в Україні, підвищення зайнятості та 

зростання доходів населення, посилення його ділової ак-

тивності, розвиток сфери доступних соціальних послуг, 

підвищення якості та оновлення продукції. Нерозвине-

ність кооперативного сектору не дає можливості коопе-

рації протистояти експансії зарубіжних товарів, переду-

сім продовольства, сприяти виходу вітчизняної продукції 

на міжнародні ринки. Як масова самодіяльна господарсь-

ка організація кооперація повинна стати одним з важли-

вих засобів подолання в процесі лібералізації пострадян-

ської економіки України тих консервативних елементів, 

безупинне зростання яких врешті-решт привело, за (ви-

значенням В. Гейця), до псевдоліберального характеру 

цього процесу.  
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Особливої ваги проблема відродження кооперації 

набуває в аграрному секторі економіки України, в якому, 

як засвідчує практика двох останніх десятиріч, невпинно 

наростають кризові явища, що викликають деградацію 

українського села і загрожують самому його існуванню. 

Не секрет, що в сучасних підходах до аграрної проблеми 

певною мірою відродилися мотиви недооцінки ролі се-

лянського господарства в забезпеченні сталого економіч-

ного та соціокультурного розвитку суспільства, харак-

терні як для дореволюційної доби, так і, особливо, всього 

наступного історичного періоду. Між тим, вже протягом 

перших десятиліть XX ст. неперехідне значення селянсь-

кого господарства, підтверджене всією наступною світо-

вою практикою, було всебічно обґрунтовано російськими 

та українськими економістами, в числі яких В. Косинсь-

кий, О. Чаянов, О. Челінцев, С. Прокопович, М. Туган-

Барановський, К. Мацієвич, саме у зв’язку з тими мож-

ливостями його зміцнення й розвитку, які в нових ринко-

вих умовах відкривала для нього кооперація [10, с. 51–

53].  

В сучасних умовах розвитку кооперації в сільському 

господарстві України заважає передусім відсутність чіт-

кої стратегії реформування відносин власності на селі, 

організаційної та соціальної підтримки цього процесу, 

недоведення до логічного завершення реформування зе-

мельних відносин, становлення ринку землі як неодмін-

ної умови розбудови соціально-орієнтованої ринкової 

економіки. Щодо приватної власності на землю, вона так 

і залишається офіційно визнаною, але нереалізованою. 

Держава фактично усунулася від опрацювання механізму 

паювання майна колгоспів та безпосередньої участі у 

ньому своїми коштами. Справи не розв’язало переведен-



ЧАСТИНА II. М. Туган-Барановський в історії  

еволюції методології політекономічних досліджень… 
 

 - 516 - 

ня кооперативних земель у статус колективної власності, 

визначення середнього земельного паю на кожного пра-

цівника з правом його вилучення (передання у спадок, 

здачі в оренду, купівлі-продажу) тільки в разі переходу 

до фермерської діяльності та залишення за всіма іншими 

членами кооперативу лише формального права власника, 

яке практично не може бути реалізовано.  

Нерозв’язаність земельного питання для селянства 

залишається (як і 100 років тому, до реформ С. Вітте та 

П. Столипіна) однією з головних причин низької ефектив-

ності сільськогосподарського виробництва. Земля фак-

тично вилучена з народногосподарського обороту, що-

правда за принципом «що дозволено Юпітеру, не дозво-

лено бику». В результаті так званої земельної реформи 

від землі залишився відлученим її головний продуцент – 

селянство, основній масі якого запропоновано по суті 

урізаний варіант «соціалізації землі». Такий дослід над 

селянством, попереджав ще у 1917 р. В. Косинський 

(один з перших академіків УАН), «послабить інтенсив-

ність праці в селі, відіб’є у селян бажання працювати, ві-

діграє роль стимулу, який знизить особистий інтерес се-

лян до землі, до нічиєї землі, в яку потрібно вбивати свій 

капітал, а разом з тим і знизить продуктивність праці» 

[26]. Справедливість цього висновку підтверджує і су-

часний стан земельного фонду України, що виснажується 

безгосподарним ставленням до землі, передусім коротко-

строковими орендами і т. п. 

На заваді «примусового» шляху реформування сіль-

ського господарства в Україні став сформований на селі 

кількома поколіннями «общинний» менталітет «колгосп-

ного селянства», який тільки посилювався непевністю 

позиції уряду, затягуванням реформи, відсутністю її ре-
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альних наслідків і, як результат, погіршенням становища 

селян. Доведення земельної реформи до логічного в умо-

вах розбудови ринкової економіки завершення відкриє 

можливості для максимального сприяння зміцненню фер-

мерських господарств, предметної розробки методики 

визначення їх оптимального розвитку, форм та умов на-

дання фермерам пільгових кредитів, і, нарешті, всебічно-

го обґрунтування переваг створення кооперативів різних 

видів дрібними товаровиробниками у сфері агробізнесу. 

Особливо важливого значення набуває розробка нау-

кових засад політики фінансового забезпечення аграрно-

го сектору економіки в цілому та дрібнотоварного вироб-

ництва у ньому зокрема, передусім в напрямі створення 

повноцінної системи кооперативного кредиту. Між тим, 

в Україні питання створення такої системи кооператив-

ного кредиту і досі залишається відкритим, не дивлячись 

на те, що селянські та фермерські господарства, так само 

як і малі та середні підприємства споживчої кооперації, 

які знаходяться переважно у сільській місцевості, не ма-

ють доступу до фінансових ресурсів саме через практич-

ну неможливість отримання кредитів. Причина полягає у 

ризиках обслуговування банками цих дрібних клієнтів у 

зв’язку з їх фінансовою нестабільністю, меншою дохідніс-

тю їх обслуговування банками тощо. Проблема створен-

ня системи кооперативного кредиту потребує невідклад-

ного вирішення передусім за організаційно-фінансової 

допомоги держави. Однак, при її розв’язанні слід 

обов’язково враховувати організаційно-господарські 

особливості кооперації, передусім її здатність до самоор-

ганізації і самодопомоги, перевірені світовою та вітчиз-

няною практикою принципи діяльності, високий ступінь 

автономності тощо з тим, щоб ні в якому разі не порушу-



ЧАСТИНА II. М. Туган-Барановський в історії  

еволюції методології політекономічних досліджень… 
 

 - 518 - 

вати і не підміняти кооперативні засади тими чи іншими 

формами прямого державного втручання. 

Врешті-решт слід визнати, що найбільш деструктив-

ним наслідком непослідовності ринкових реформ в Укра-

їні є нерозв’язаність проблеми власності як системоутво-

рюючого чинника інституційної структури сучасної рин-

кової економіки, більше того – створення антисоціальної 

за своєю сутністю системи власності, в якій абсолютно 

переважають ті її види, які фактично протистоять інте-

ресам суспільства в цілому. Маємо на увазі передусім за-

силля різних видів монопольної власності на різних її рів-

нях, псевдоакціонерної власності та персоніфікованої 

чиновництвом муніципальної власності, які сформува-

лись на базі так званої ваучеризації, а також псевдокоо-

перативної власності, що виникла в результаті «розкол-

госпнення», поряд з тією мізерною часткою власності, 

яка припадає на власників малого й середнього бізнесу, в 

т. ч. фермерів. Природно, за такої структури власність, як 

і раніше, залишається для основної маси населення не 

персоніфікованою, тобто перебуває поза сферою його 

безпосередніх інтересів, що, звичайно, не сприяє активі-

зації участі людей у розвитку економіки країни. Насе-

лення в абсолютній своїй більшості не може ні відчути, 

ні оцінити значення приватної власності, її стимулюючої 

ролі у підвищенні власної ділової активності, тих можли-

востей, які відкриваються на цьому ґрунті для різних ви-

дів і форм її групового використання на добровільних 

демократичних засадах. 

Натомість наростаючий консерватизм ліберальних 

реформ (які на початку 90-х років XX ст. дійсно зумови-

ли формування ринкової економіки) призвів до цілого 

ряду негативних для суспільства явищ, що загрожують 
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перекреслити позитивний ефект цих реформ [7, с. 13–15, 

18]. Передусім до посилення економічно невиправданої 

диференціації та поляризації доходів на користь невели-

кої олігархічної групи, яка не тільки не виконує свого 

суспільного призначення, але й протистоїть інтересам 

абсолютної більшості населення України, враженого бід-

ністю, безробіттям, зневірою у власних можливостях 

впливати на своє майбутнє. Ці процеси посилює пресинг 

корупції, яка охопила практично все суспільно-

економічне життя України, негативно впливаючи на його 

якість, зокрема, через штучно спровоковане підвищення 

цін на товари та послуги, в т. ч. ті, що не відповідають 

реальним запитам та потребам широкого споживача. 

Водночас недосконалість правової бази формування со-

ціально орієнтованої ринкової економіки, ті деструктивні 

деформації, які відбуваються в ній, посилюють атмосфе-

ру недовіри в суспільстві і тим самим розбалансування 

індивідуальних та суспільних інтересів, взаємопогодже-

ність яких є неодмінною умовою самого існування будь-

яких суспільних систем. 

Кооперацію можна з повним правом вважати важли-

вим чинником подолання цих негативних тенденцій в 

економіці та оздоровлення усього суспільного клімату. 

Вона є однією з тих соціально-економічних форм спів-

праці населення в умовах ринку, яка значною мірою 

сприяє усвідомленню можливостей поєднання індивідуа-

лізації діяльності осіб з їх інтеграцією до спільноти пере-

дусім за рахунок довіри як неодмінної складової 

об’єднання зусиль на психосоціальному рівні. Поза сум-

нівом, розгортання кооперативного руху в Україні полег-

шить процеси адаптації особи до нових ринкових умов та 

підвищення ділової активності в цілому, сприятиме змен-
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шенню дуже значного на сьогодні прошарку людей екс-

тернальної орієнтації. Тим самим розвиток кооперації 

сприятиме реалізації в Україні визнаної у глобальному 

масштабі наприкінці ХХ ст. концепції розвитку людсько-

го потенціалу, що базується на визначенні основним 

принципом сучасного економічного розвитку його соціо-

гуманістичної спрямованості, визнанні людини не лише 

засобом створення суспільного багатства, а водночас йо-

го кінцевою метою, відображенням ступеня ефективності 

соціальної організації суспільства. Нагадаємо, що в до-

кументах ООН згідно цій концепції людський розвиток 

трактується як передусім процес розширення можливос-

тей, який, у свою чергу, забезпечується матеріальним 

добробутом, політичною та економічною свободою, пра-

вами людини, суспільної повагою до особистості [29, 

с. 10].  

Зважаючи на соціально-економічні можливості коо-

перації та її стан в українському суспільстві стає очевид-

ним, що найважливішою проблемою на сьогодні залиша-

ється поширення кооперативної ідеології, створення са-

мого кооперативного клімату, необхідного для розвитку 

кооперативного руху. Така робота сприятиме усвідом-

ленню населенням переваг спільної групової діяльності 

для досягнення спільної мети – піднесення життєвого і 

культурного рівня кожного члена того чи іншого коопе-

ративного об’єднання, необхідності підвищення компе-

тентності суб’єктів кооперації для реалізації демократич-

них засад в організації й управлінні кооперативами, мож-

ливостей впливу на ефективність управлінських рішень 

та контроль за їх виконанням.  

Найбільша відповідальність у забезпеченні необхід-

ного рівня як теоретичних досліджень з проблем коопе-
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рації, так і інформованості населення України щодо коо-

перативної форми господарювання, її економічних мож-

ливостей та соціальних переваг лягає передусім на нау-

ковців. Саме вони мають сформувати чітку й прозору 

концепцію кооперації, необхідну для дієвого розгортання 

кооперативного руху та надання йому всебічної суспіль-

ної підтримки.  

Оцінюючи стан сучасних досліджень в галузі теорії 

кооперації, слід відзначити, що найбільша увага приділя-

ється дослідженню власного досвіду кооперативної ро-

боти за роки ринкового реформування економіки Украї-

ни, виявленню цілого ряду недоліків у кооперативному 

будівництві, причин та чинників, що заважають цьому 

процесу. Зроблені перші спроби конструктивного ком-

плексного їх аналізу та вироблення конкретних пропози-

цій щодо можливостей та засобів зламу негативних тен-

денцій у сучасному кооперативному русі. Водночас на 

сьогодні нагромадився цілий ряд запитань, без адекват-

ної відповіді на які реалізація концепції розвитку націо-

нального кооперативного руху, запропонованої провід-

ними кооперативними діячами України [17], буде пробук-

совувати й надалі.  

Як вже відзначалось, гострі суперечки точаться на-

вколо питання про «прибутковість» або «неприбутко-

вість» кооперативних підприємств, незважаючи на весь 

більш як півторастолітній досвід кооперативної діяльно-

сті людства. Цей досвід незаперечно доводить, що потріб-

но нарешті погодитись з тим теоретично доведеним та іс-

торично засвідченим фактом, що кооперація – це суто 

ринкова організація, яка досягає своєї соціальної мети 

ринковими методами, що і забезпечує їй конкурентноз-

датність і, тим самим, можливість реалізації її демокра-
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тичних засад – кооперативних принципів та цінностей у 

досягненні нею соціальної мети.  

Однак і досі типовою рисою досліджень з теоретич-

них проблем кооперації залишається непевність і подвій-

ність у питанні визначення її ринкової сутності. Більше 

того, на відміну від положень, затверджених МКА у 

1995 р., в яких кооперативні організації визначаються як 

такі, що отримують прибуток, який повинен розподіля-

тись за певними правилами (на розвиток кооперативу, 

між його членами пропорційно їх внеску в господарську 

діяльність кооперативу та на підтримку інших видів його 

діяльності, схвалених членами кооперативу), – у прийня-

тому в Україні законі «Про сільськогосподарську коопе-

рацію» (1997 р.) та ряді інших нормативних документів 

кооперативні організації віднесені до неприбуткових [24, 

с. 683–695]. І сьогодні у прийнятому урядом Податково-

му кодексі (2011) був обраний шлях найменшого супро-

тиву, підказаний вченими: кооперація знову визнана не-

прибутковою організацією. Тим самим, заради «податко-

вого ефекту» кооперацію по-суті визнано неринковою 

організацією: їй відмовлено у статусі підприємницької 

організації, тобто такої, що здатна до ефективної органі-

зації управління, введення інновацій у виробничо-

торгівельну діяльність та виконання інших функцій, де-

легованих їй членами кооперативів. Видається некорект-

ним підправляти принаймні усталений категоріальний 

апарат сучасної економічної теорії на догоду поточним 

завданням в частині обґрунтування тих чи інших заходів 

економічної політики. Тим більше, що зі світової еконо-

мічної практики добре відомі різні види податкових 

пільг, які можуть бути успішно пристосовані до потреб 
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сприяння кооперативному будівництву на різних його 

етапах. 

Зауважимо, що в той час як наше законодавство ви-

значило кооперацію як неприбуткову організацію, коо-

ператори та економісти, абсолютна більшість яких поді-

ляє це положення, ведуть напружений пошук шляхів та 

засобів підвищення ефективності діяльності кооператив-

них підприємств, передусім – збільшення їх прибутково-

сті [1, с. 3–15]. Це засвідчує непристосовність положення 

про неприбутковість кооперації навіть для найбільш про-

зорої її форми – споживчої кооперації, зважаючи на пот-

реби розвитку її власного виробництва з метою здешев-

лення продукції, нагромадження капіталу для оптових 

закупівель, створення відповідної товаропровідної сітки, 

конкуретоздатної по відношенню до торговельних мож-

ливостей великого капіталу тощо. 

Потребує поглибленої, більш сучасної розробки і 

проблема кооперативної власності. Передусім постає пи-

тання, наскільки категорія «спільно-розподіленої» влас-

ності, яка широко використовується в кооперативній лі-

тературі, розкриває сутність і особливості спільної коо-

перативної власності як власності групової. При цьому 

слід зауважити, що залежно від потреб того чи іншого 

пояснення процесів, які відбуваються у досить супереч-

ливій кооперативній практиці в умовах транзитивної 

економіки України, теоретики споживчої кооперації ви-

користовують цю категорію у двох іпостасях: або як 

«спільно-розподілену», або ж як «розподілено-спільну» 

власність, що тільки заплутає питання. Більш адекватним 

видається визнання основною ознакою кооперативної 

власності, порівняно, наприклад, з власністю колектив-

ною, її формування з делегованих до неї часток приват-
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ної власності членів кооперативу. При цьому зберігаєть-

ся приватна власність останніх на засоби виробництва та 

право виняткового користування нею, а звідси і той 

«елемент щастя» (за висловом відомого теоретика коопе-

рації Шарля Жіда), від збереження свободи особистої 

ініціативи, господарського самовизначення тощо, який 

повністю відповідає людській природі. 

Ще один надзвичайно важливий аспект проблеми 

полягає у виявлені ступеня відповідності різних видів 

сучасної кооперації, в т. ч. і споживчої, ринковій її сут-

ності, соціальним завданням та демократичним принци-

пам функціонування. Виявляється парадоксальна ситуа-

ція: не дивлячись на твердження про «неприбутковість» 

кооперації, характер її діяльності в сучасних умовах ви-

значається переважно її ринковою природою при значно 

меншій увазі до кооперативних цінностей – мети та 

принципів кооперації. Маються на увазі передусім аграрні 

кооперативи, визначені і докладно проаналізовані 

В. Зіновчуком як «псевдокооперативи» [15, с. 24–25]. 

Поряд із цим – кооперація в галузі дрібного кредиту – 

кредитні спілки, з яких тільки незначна частина більш-

менш відповідає кооперативним засадам. Нарешті, сама 

споживча кооперація, підприємства якої, подібно до аг-

рарних «псевдокооперативів», виявляють стійку тенден-

цію до переродження в чисто бізнесові структури. Це за-

свідчує передусім процес звуження соціальної бази спо-

живчої кооперації: стрімкого скорочення чисельності її 

членів (пайовиків) та, відповідно, чисельності її праців-

ників, а також стійка тенденція збільшення у чисельності 

членів споживчої кооперації частки працівників, прак-

тично всі з яких є її членами-пайовиками [31, с. 53]. 
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Досить ґрунтовно досліджуючи ці процеси, фахівці з 

проблем кооперації в той же час пропонують ряд моде-

лей, які базуються на реаліях перехідної економіки і, тим 

самим, консервують негативні прояви сучасної практики 

кооперативного будівництва. Таким є, наприклад, моде-

лювання інтеграції споживчих кооперативів з виробни-

чими на тій підставі, що «виробничо-споживчі коопера-

тиви як інтегровані утворення є найбільш розповсюдже-

ними в країнах, що розвиваються». Ми вже мали нагоду 

висловити своє ставлення до виробничих кооперативів у 

сільському господарстві в їх сучасному вигляді як до 

тимчасових, перехідних до бізнесових форм господарст-

ва [11, с. 12]. Можна повністю погодитися і з тим, що во-

ни залишаються далекими від кооперативних засад, збе-

рігаючи ряд автаркічних принципів управління з колгосп-

ного минулого, з одного боку, – а, з іншого, виявляють 

стійку тенденцію до перетворення на бізнесові структу-

ри. До речі, західні вчені, зокрема Х. Мюнкнер, справед-

ливо вважають нормальним сценарієм розвитку успіш-

них виробничих кооперативів припинення їхньої діяль-

ності або ж перетворення на комерційні фірми за вимо-

гою їхніх членів. Цю тенденцію він вважає небезпечною 

для сфери діяльності споживчої кооперації як таку, що 

сприяє її трансформації у торговельні підприємства 

утвореної на базі виробничого кооперативу комерційної 

фірми [22, с. 11]. 

Іншим прикладом моделі, що наочно засвідчує спро-

бу легалізувати процеси перетворення підприємств спо-

живчої кооперації на структури власне бізнесового типу, 

про які йшлося вище, є «модель кооперації працівників у 

сфері торгівлі». По суті вона пропонується як рівноцінна 

поряд з моделлю власне споживчої кооперації. Викликає 
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великий сумнів і виведення як самої «моделі кооперації 

працівників у сфері торгівлі», так і факту її співіснування 

з власне споживчою кооперацією з практики часів ко-

мандно-адміністративної системи [31, с. 53].  

Останнє наочно засвідчує необхідність більш зваже-

ного й критичного ставлення до власного кооперативно-

го досвіду. Іноді з поля зору теоретиків споживчої коо-

перації «випадають» особливості її модифікації та харак-

теру діяльності протягом майже семи десятиліть радян-

ської доби, коли її збереження і функціонування мало 

переважно формальний характер, оскільки розподіл здій-

снювала держава і здешевлення посередницьких витрат 

стало неможливим. Як і передбачав ще на початку XX ст. 

М. Туган-Барановський, знищення приватного господар-

ства та одержавлення обміну зробили непотрібними не 

тільки кредитну, збутову, закупівельну, виробничу, але й 

споживчу кооперацію у власному розумінні цього понят-

тя. Вже з другої половини 20-х років споживча коопера-

ція починає перетворюватися на товаропровідну сітку 

державної торгівлі. В цій ролі вона проіснувала до 90-х 

років ХХ ст., набувши принципово відмінних від коопе-

ративних навичок діяльності та особливого державно-

кооперативного менталітету.  

До того, як пропонувати подібні до наведених вище 

моделі розвитку кооперативного руху, передусім в інтег-

раційному його аспекті, на базі існуючої на сьогодні 

практики, видається доцільним проаналізувати й «прора-

хувати» результативність цієї практики в різних її аспек-

тах. Передусім вияснити, наскільки ефективною для се-

лянських господарств є існуюча на сьогодні інфраструк-

тура споживчої кооперації із закупівель, переробки й 

збуту сільськогосподарської продукції. Головне, наскіль-
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ки вона знімає з цих господарств тиск приватних пере-

купників, а також прояви адміністрування збуту сільсь-

когосподарських продуктів з боку держави, чи спромож-

на вона забезпечити вигідні поставки дрібним сільсько-

господарським виробникам товарів виробничого призна-

чення – добрив, насіння, кормів, техніки, паливно-

мастильних матеріалів тощо. Врешті-решт, чи здатна іс-

нуюча система споживчої кооперації сприяти зменшен-

ню традиційних «ножиць цін» на сільськогосподарську 

та промислову продукцію і тим самим «донорської» ролі 

сільського господарства в економічному розвитку країни.  

При непередвзятій відповіді на ці запитання стає 

очевидним, що які б сценарії відродження кооперативної 

ідентичності, інтеграційних можливостей споживчої ко-

операції не пропонувалися, цей вид кооперації, навіть за 

умови його кооперативної ідентичності, в силу своєї спе-

цифіки не може виконати завдання інтеграції всіх гілок 

кооперації. Це засвідчує, зокрема, і та гостра потреба, 

яку підприємства споживчої кооперації відчувають у 

практично відсутньому на сьогодні кооперативному кре-

диті. Слід брати до уваги також сучасні тенденції міжна-

родного кооперативного руху, пріоритет у якому нале-

жить кредитним (33%), багатопрофільним (27%) та сіль-

ськогосподарським (21%) кооперативам. 

Тобто основними складовими розробки науково-

обґрунтованої концепції становлення і розвитку коопера-

тивного сектору економіки України повинні стати відро-

дження кооперативних принципів і цінностей в системі 

споживчої кооперації, створення розгалуженої системи 

кооперативного кредиту і формування на цій основі най-

більш складної форми кооперативної організації – сільсь-

когосподарської кооперації.  
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Звичайно, окреслені проблеми є тільки верхівкою 

айсбергу тих науково-практичних завдань, які постали 

перед економічною наукою в галузі кооперативної теорії 

і практики. В умовах, коли держава готова зайняти більш 

активну позицію у вирішенні цієї проблеми, значно зрос-

тає відповідальність економічної науки в галузі обґрун-

тування шляхів і засобів її розв’язання, визначення ком-

плексу стратегічних і тактичних завдань, пріоритетних 

напрямів роботи тощо. Однією з важливих умов успіш-

ного руху вітчизняної економічної науки в цьому напря-

мі є урахування набутого історичного досвіду як в його 

позитивних аспектах, так і з точки зору історичних за-

стережень, нагромаджених у ньому.  

Наведений історико-економічний екскурс не тільки 

засвідчує важливість опанування наукової спадщини 

українських та російських економістів у галузі коопера-

тивної теорії, але й необхідність виявити в ній ті перспек-

тивні узагальнення і висновки, які стали надбанням сві-

тової науки і розвиток яких стосовно запитів кооперати-

вного будівництва в умовах транзитивної економіки 

України може бути надзвичайно корисним.  

На переконання автора, цьому заважає недостатнє 

розуміння сутності й можливостей принципово нової 

теоретико-методологічної системи досліджень, яка скла-

лася на початок XXI століття внаслідок розвитку і удо-

сконалення ринкової економіки та формування принци-

пово нових потреб підвищення її суспільної ефективнос-

ті. Великою мірою це зумовлене досить поверховим 

сприйняттям сутності цих якісних змін у світовій еконо-

міці. Мається на увазі передусім посилення функціона-

льної взаємозумовленості соціальної та економічної сфер 

життєдіяльності суспільства, ставлення до людських ре-
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сурсів як до основного чинника удосконалення ринково-

го середовища тощо, в результаті чого місце теоретичної 

концепції класових антагонізмів як головної рушійної 

сили суспільного розвитку зайняла концепція соціально-

го партнерства.  

Яскравим свідченням її невідворотного поширення в 

світі може служити Глобальний договір ООН, прийнятий 

в Давосі у січні 1999 р. на всесвітньому економічному 

форумі за ініціативою Кофі Аннана, в якому втілена ідея 

корпоративної соціальної відповідальності (КСН), що 

полягає у підвищенні соціальної відповідальності бізне-

су, його співпраці з установами ООН, профспілками, не-

урядовими організаціями для втілення в життя принципів 

соціальної рівності та збереження довкілля. Повністю 

співзвучною цій ідеї можна вважати зокрема концепцію 

справедливої торгівлі, що набула поширення серед коо-

ператорів Європи. Справедлива торгівля, згідно з цією 

концепцією, розглядається як один із чинників посилен-

ня соціальної відповідальності кооперації за якість това-

рів та послуг, наданих населенню, виготовлення продук-

ції з якісної сировини, без застосування підневільної 

праці, за умов справедливої оплати роботи, збереження 

довкілля тощо [27]. 

При всій розбіжності поглядів на перспективи май-

бутнього розвитку людського суспільства внаслідок на-

ростання процесів глобалізації і одночасно – супротиву 

цим процесам (прогнози М. Фарнкомба, Р. Камрасса, 

Ж. Аталлі і ін.) найгострішими проблемами сучасності 

визнаються створення стабільних ринків збуту (переду-

сім на високотехнологічні товари та послуги) для корпо-

рацій країн з розвиненими ринковими економіками за 

рахунок розвитку ними країн периферійного капіталізму 
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і, тим самим, підвищення конкурентоздатності останніх, 

забезпечення реалізації породженого високим ступенем 

уніфікації природного потягу людства до різноманітнос-

ті, зростання попиту на екологічно чисті продукти хар-

чування, боротьби із забрудненням навколишнього сере-

довища тощо. Розв’язання цих проблем еволюційним 

шляхом об’єктивно вимагає органічного поєднання різ-

них видів великого бізнесу, в т. ч. міжнародного, з дріб-

ним і середнім бізнесом, дрібнотоварним виробництвом 

і, відповідно, кооперацією, але ніяк не лежить у площині 

розвитку виключно кооперації, «кооперативної цивіліза-

ції» та її «космізму». 

Критерієм у виборі підходів для наукової розробки 

проблем кооперації повинно стати ясне розуміння того, 

що з двох можливих шляхів суспільного розвитку – або в 

системі регульованої ринкової економіки (в якій ступінь 

державного впливу ні в якому разі не повинен нівелюва-

ти продуктивність дії ринкового механізму, в т. ч. на ста-

дії його становлення), або ж в командно-примусових 

економічних системах – людство однозначно вибрало 

перший шлях як такий, що гарантує свободу особистості, 

право приватної власності та можливість вибору, демо-

кратизм, науково-технічний прогрес та інші загально-

людські цінності, на які спирається і кооперація. 

На сьогодні існує вже досить велика і змістовна істо-

рико-економічна література з кооперативної тематики. 

Разом з тим, її основними ознаками, на наш погляд, є пе-

реважно описово-емпіричний характер, узагальнення на 

рівні уявлень того історичного періоду, що висвітлюєть-

ся, відсутність сучасної аналітики, яка б надавала мож-

ливості проектування результатів цих досліджень на су-

часність, історичної екстраполяції досвіду минулого на 
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базі сучасних його експертних оцінок тощо. Тобто постає 

завдання більш конструктивного соціально-економічного 

аналізу як історії кооперації, так і тих джерел, з яких во-

на відтворюється, проведення його з урахуванням здобут-

ків сучасної економічної теорії та світового досвіду коо-

перативного руху. 

Піднесенню рівня теоретичних досліджень сприяє 

також зростаюча увага до кооперативного досвіду як роз-

винених, так і тих, що розвиваються, та європейських 

постсоціалістичних країн. Шлях не тільки до ознайом-

лення з тими чи іншими сторонами цього досвіду, але й 

до можливості більш конструктивного його використан-

ня в Україні пролягає через здійснення комплексного 

компаративного аналізу умов та чинників, що забезпе-

чують успіх кооперативного руху в цих країнах, а також 

тих, що стоять на його заваді, в т. ч. в Україні. Це дозво-

лить більш предметно визначати шляхи та засоби фор-

мування кооперативного сектору вітчизняної економіки, 

виходячи не з загальних побажань, сформульованих на 

базі зарубіжного досвіду, а з аналізу існуючих в Україні 

соціально-економічних реалій та зумовлених ними мож-

ливостей. Поки що, такий аналіз пропонують лише окре-

мі економісти.  

Безсумнівно позитивним у сучасних економічних до-

слідженнях в цілому та з кооперативної проблематики 

зокрема є посилення уваги до застосування надзвичайно 

перспективного на сьогодні інституціонального підходу, 

який відкриває можливості найбільш всебічного й ком-

плексного вивчення цілого ряду проблем суспільної ево-

люції. Однак слід зауважити, що надзвичайно популяр-

ний серед українських економістів неоінституціоналізм 

все ж сприймається ними переважно в емпіричному його 
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аспекті. Не враховується у достатній мірі той факт, що 

цей дійсно унікальний напрям економічних досліджень 

«увібрав» у себе кращі аналітичні здобутки неокласичної 

школи, завдяки якій, за виразом М. Блауга, який ми вже 

наводили, «економіка вперше стала наукою, що вивчає 

взаємозв’язок між реальними цілями та даними обмеже-

ними засобами, які мають альтернативні можливості ви-

користання» [3, с. 276]. 

Врахування можливостей сучасного інструментарію 

неоінституціоналізму, реалізація його засад у теорії коо-

перації може стати вагомим новаторським внеском в 

економічну науку. Тим більше, що такі неоліберальні 

цінності, на яких ґрунтується кооперація, як індивідуа-

лізм, конкуренція, раціональне обмеження соціально-

економічної ролі держави тощо, не тільки не відкидають-

ся новою інституціональною теорією, а напроти, набу-

вають у ній якісно нового звучання. На особливу увагу 

заслуговують ті теоретико-методологічні засади і пара-

метри неоінституціонального аналізу, які дозволяють 

відслідкувати закономірні тенденції процесів становлен-

ня та розвитку кооперації, розкрити її природу і сутність 

як продукту капіталістичної ринкової економіки, спільні 

й відмінні риси різних видів кооперації, їх відмінність від 

інших господарських форм, перспективи розвитку тощо. 

В цьому аспекті може бути корисним застосування, зок-

рема, трансакційного підходу, аналізу прав власності в їх 

еволюції, теорії фірми тощо.  

Плідною може стати і прив’язка історико-

економічного аналізу кооперативного руху до проблеми 

інституційної динаміки, тісно пов’язаної з розподільчою 

природою інститутів, еволюція яких впливає на структу-

ру й динаміку доходів, розвиток відповідної системи ор-
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ганізацій (як гравців на інституційному полі та головних 

суб’єктів інституційних змін) і, тим самим, на економіч-

не становище різних соціальних груп тощо (за Д. Нор-

том). В рамках такого аналізу, що передбачає оцінку ролі 

формальних та неформальних інститутів у забезпеченні 

динаміки інституційної структури суспільства на базі 

економічного зростання, знайдуть адекватне трактування 

і проблеми кооперативної ідентичності, кооперативної 

ментальності населення, різного роду пов’язаних з цим 

політичних колізій, ролі політичних і громадських орга-

нізацій у цьому процесі, його залежності від культурних 

цінностей, норм і звичаїв, нагромаджених у попередній 

період, – тобто кооперативної ідеології як одного з дже-

рел інституційних змін. 

На нашу думку, тільки глибоке розуміння функціо-

нальної взаємозалежності ринкової та соціальної засад 

кооперації в їх органічній єдності може забезпечити ус-

піх сучасного інституціонального аналізу кооперації, що 

сприятиме більш глибокому виявленню як можливостей, 

так і обмежень цієї соціально орієнтованої господарської 

організації і тим самим передбачити її майбутнє. Врешті-

решт, реалізація засад сучасного інституціонального ана-

лізу дозволить виявити і розкрити саму логіку розвитку 

кооперативного руху в різних його формах залежно від 

переважаючого впливу тих чи інших інституційних чин-

ників на різних історичних етапах. Крім того – відповісти 

на запитання, чому в сучасних умовах не спрацьовує дій-

сно унікальний український досвід кооперативного будів-

ництва, зокрема, у міжвоєнний період на західноукраїн-

ських землях, і, головне, що з цього досвіду, як в ідеоло-

гічному, так і в науково-практичному аспектах, може 
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стати корисним для розробки сучасної моделі розбудови 

кооперативного сектору економіки України. 

 
Джерела та література 

 
1. Бабенко С.Г. Сучасні тенденції і пріоритети розвитку 

споживчої кооперації України. Вісник Львівської комер-

ційної академії. Серія економічна. Вип. 21. Львів, 2006. 

С. 3–15. 

2. Бабенко С.Г., Гелей С.Д., Гончарук Я.А. та ін. Історія ко-

оперативного руху: підручник для кооперативних вузів / 

Укоопспілка, Львівська комерційна академія. Львів: Ін-

ститут українознавства НАНУ, 1995. С. 7–15. 

3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с 

англ. Москва: Дело ЛТД. 1994. С. 276. 

4. Бородаєвський С.В. Історія кооперації. Прага: Українсь-

кий громадський видавничий фонд, 1925. С. 13–14. 

5. Бруцкус Б. До теорії кооперації. Вопросы экономики, 

1995. № 10. С. 124. 

6. Бруцкус Б. Социалистическое хозяйство. Теоретические 

мысли по поводу русского опыта. Вопросы экономики. 

1990. № 9. С. 155–156, 157. 

7. Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модер-

нізацію України. Економіка України, № 3, 2010. С. 4–20, 

13–15, 18. 

8. Геєць В.М. Українська кооперація: історичний досвід в 

аспекті сучасного її відродження / Геєць В.М., Горкіна 

Л.П. Матеріали до Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Споживча кооперація України: історія, су-

часність, перспективи розвитку» (17–18 жовтня 2006 ро-

ку, м. Київ). Київ, 2006. С. 5–9. 

9. Горкіна Л.П. Еволюція політекономічних уявлень про 

ринкову економіку в аспекті їх науково-практичної ефек-



5. Ліберальна та соціалістична концепції кооперації в їх  

сучасному науково-практичному значенні 
 

 - 535 - 

тивності / Ретроспектива ринкових перетворень в Украї-

ні: сучасний дискурс; за ред. Л.П. Горкіної. Київ: Ін-т 

екон. та прогнозув. НАН України. 2010. С. 84–132. 

10. Горкіна Л.П. Еволюція теорії сільськогосподарської коо-

перації в дорадянський період та її сучасне значення. Тав-

рійський науковий вісник. Вип. 51. Херсон, 2007. С. 49–61, 

51–53. 

11. Грачѐв И.Д., Смолянский С.В. Производственные коопе-

ративы как альтернатива или зачем надо создавать произ-

водственные кооперативы / Производственные коопера-

тивы: новый старт – новые возможности. Москва: 

Хлебпродинформ, 1998. С. 12. 

12. Данилов В. Возвращение литературного наследства. Во-

просы экономики. 1989. № 9. С. 143–153. 

13. Горкіна Л.П. М. Туган-Барановський як історик і теоре-

тик кооперації та соціалізму / Горкіна Л.П. М.І. Туган-

Барановський в економічній теорії та історії. Київ: Ін-т 

економіки НАН України, 2001. С. 175–181. 

14. Жид Ш. Кооперация. Москва, 1918. С. 11–12, 114. 

15. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарсь-

кого кооперативу. Київ: Логос, 2001. С. 24–25. 

16. Клейнборт Л.М. Николай Иванович Зибер. Петроград, 

1923. С. 45–46.  

17. Концепція розвитку національного кооперативного руху / 

ІЕП НАН. України, ІЕПД НАН України, ДЛАУ, ЛКА, 

Укоопспілка. Київ, 2001. 80 с. 

18. Литошенко Л. Кооперация, социализм и капитализм. 

Вопросы экономики, 1995, № 10. С. 135–136, 137, 139, 

142, 143, 144. 

19. Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х т. 

Пер. с англ. Москва: Изд. группа «Прогресс». 1993. Т. 1. 

С. 66–67; Т. 3. С. 206–207. 

20. Мизес Л. Либерализм. Москва: Экономика, 2001. С. 7–8. 

21. Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і 

сучасна практика: Матеріали Міжнар. наук.-практ. кон-



ЧАСТИНА II. М. Туган-Барановський в історії  

еволюції методології політекономічних досліджень… 
 

 - 536 - 

ференції. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. С. 23, 46–47, 88–

89, 90. 

22. Мюнкнер Х.Х. Производственные кооперативы: класси-

ческая модель с перспективами на будущее в современ-

ном индустриальном обществе. Марбург на Лане, 1995. 

С. 11. 

23. Приходько О. Мухаммед Юнус: банкир, который спасает 

мир / По материалам зарубежной прессы. Зеркало недели, 

№ 50 (629) 30 декабря 2006 г. 

24. Про сільськогосподарську кооперацію: Закони України. 

Відомості Верховної Ради України. 1997. № 39. С. 683–

695. 

25. Проект Податкового кодексу України / Висновок Голов-

ного науково-експертного управління 16.06.2010. Р. III, 

ст. 27. URL: http://gska2.rada.gov.ua 

26. Речь. 1917. 28 июля. 

27. Розбудова кооперативної Європи – запорука процвітання 

конкурентоспроможної економіки. Вісті. 2004. 7 жовтня. 

28. Славинский С.П. Кредитная система КНР. Деньги и кре-

дит. 1999. № 8. С. 69–72. 

29. Теренс М. Ганслі. Соціальна політика та соціальне забез-

печення за ринкової економіки: пер. з англ. Київ: Основи, 

1996. С. 10. 

30. Туган-Барановский М.И. Социальные основы коопера-

ции. Москва: Экономика, 1989. С. 146. 

31. Українська кооперація, № 1, 2008. С. 53. URL: 

http://www.ukrcoop-journal.com.ua/ 

32. «Co-operative Values and Principles for Corporate Social Re-

sponsibility» International Day Cooperatives, 2007. URL: 

www.ica.coop. 

 
 

 
 

http://www.ukrcoop-journal.com.ua/
http://www.ica.coop/


 

 
 

- 537 - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



ДОДАТКИ 

 
 

- 538 - 

 

Гайдай Т. 
 

Теоретичний спадок вітчизняного  

економіста у загальносвітовому контексті
4
 

 

 

Видатний англійський дослідник історії економічної 

науки М. Блауг якось влучно зауважив, що кожне наступ-

не покоління переписує заново історію економічної дум-

ки
5
. І якщо так можна було сказати навіть про консерва-

тивну Британію, то тим більше ця сентенція справедлива 

для нинішньої інтелектуальної ситуації в Україні, коли в 

умовах державотворення і національної самоідентифіка-

ції відбувається глибоке переосмислення власного істо-

ричного минулого. Особливої актуальності в цьому 

зв’язку набуває неупереджена, зважена та об’єктивна 

науково-аналітична реконструкція історії вітчизняної 

економічної науки на базі сучасної методології історико-

економічних досліджень. Зростає необхідність вивчення 

генезису та еволюції української економічної теорії у 

контексті провідних тенденцій розвитку світової науки. 

Важливо всебічно оцінити науковий внесок українських 

вчених: розкрити та усвідомити їх незаперечні досягнен-

ня і одночасно виявити ознаки історичної обмеженості, 

з’ясувати причини відставання та суперечливості погля-

                                                 
4 Гайдай Т. Рецензія на монографію: Горкіна Л.П. М.І. Ту-

ган-Барановський в економічній теорії та історії. Київ: ІЕ НАН 

України, 2001. 268 с. Вісник НАН України. 2002. № 10. С. 65–72. 
5 Blauq M. Economic theory in retrospect. Cambridge Universi-

ty Press, 1986.  Р. VII. 
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дів. І тільки на потужному теоретико-методологічному 

ґрунті, який закладається знанням історичних реалій, 

можна здійснити теоретичну трансформацію вітчизняної 

економічної науки та стимулювати її подальший плідний 

розвиток.  

Вагомим кроком на цьому шляху є вихід рецензова-

ної монографії. Вона стала закономірним результатом 

багаторічних плідних досліджень автора – провідного 

фахівця Інституту економіки НАН України – у галузі іс-

торії української економічної думки та методології істо-

рико-економічного аналізу. Ця робота – своєрідний під-

сумок багаторічного вивчення Л.П. Горкіною української 

економічної думки ХІХ – початку ХХ ст. у контексті 

провідних напрямів світової економічної науки, переду-

сім теоретичної спадщини М. Тугана-Барановського
6
. 

Вихід нової монографії – ще одна важлива подія, яка 

знаменує повернення в сучасну українську економічну 

теорію творчого доробку нашого славетного співвітчиз-

ника. Ця книга сприймається як логічне узагальнення 

низки попередніх праць Л.П. Горкіної, які висвітлювали 

різні аспекти наукової спадщини українських економіс-

тів цієї доби, в тому числі М. Тугана-Барановського. 

                                                 
6 Див., зокрема: Горкіна Л.П. Михайло Іванович Туган-

Барановський: сторінки життя і творчості. Економіка України. 

1993. С. 5; Історія економічної думки України: Навч. посібник / 

Р.Х. Васильєва, Л.П. Горкіна, Н.А. Петровська та ін. Київ: Ли-

бідь, 1993. 272 с.; Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної еко-

номії в Україні (остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст.). 

Київ: Наук. думка, 1994. 244 с.; Горкіна Л.П. Михайло Іванович 

Туган-Барановський – мислитель, вчений, громадянин: Перед-

мова / Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс попу-

лярний. Київ: Наукова думка, 1994. С. 3–55. 
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Такий тривалий інтерес дослідника до обраної про-

блеми цілком закономірний. Він зумовлений передусім 

величчю самої інтелектуальної постаті М. Тугана-

Барановського як ученого, громадсько-політичного діяча 

і непересічної особистості, впливом його ідей на розви-

ток економічної теорії в Україні і Росії на межі ХІХ–

ХХ ст. Саме тому вже понад сто років не згасає світовий 

інтерес до теоретико-економічної спадщини вченого, 

триває її дослідження у країнах Західної Європи, США, 

Канади, Японії та ін.  

Тим часом всесвітньо відомий учений-економіст, ав-

тор майже 200 теоретичних праць і, як вважає знавець іс-

торії світової економічної думки Й. Шумпетер, – най-

кращий слов’янський економіст, М. Туган-Барановський 

не отримав визнання, адекватного його реальному внес-

ку, ні в Україні, де народився та інтелектуально сформу-

вався, ні в Росії, з якою пов’язана його творча зрілість. З 

«легкої руки» ідеолога та вождя більшовизму В.І. Леніна, 

(який «удостоїв» Тугана-Барановського згадки в одній зі 

своїх праць), науковий доробок українського вченого 

увійшов до офіційної радянської економічної історіогра-

фії у спотвореному та одіозному вигляді. Така ж доля 

спіткала всіх серйозних ідейних опонентів більшовизму. 

Вже з другої половини 20-х років у російській історико-

економічній літературі відомості про М. Тугана-

Барановського подавалися переважно у негативному 

плані, а теоретичні погляди перекручувалися.  

Автор монографії ставить і загалом успішно реалізує 

складне дослідницьке завдання – відновити історичну 

правду про М. Тугана-Барановського, повернути вітчиз-

няній економічній науці спадщину видатного вченого, 

дати сучасному читачеві реальне уявлення про його осо-
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бистість і науковий внесок, громадянську позицію та 

еволюцію суспільно-політичних поглядів. Це потребува-

ло від автора виходу на рівень сучасного, об’єктивно 

зваженого та історично неупередженого осмислення нау-

кової значущості теоретичного спадку видатного україн-

ського вченого в усій його повноті, включаючи як неза-

перечні досягнення, так і суперечливі, а часом і слабкі 

сторони.  

Л.П. Горкіна віддає належне результатам аналогіч-

них теоретичних розвідок з історії економічної думки, 

здійснених в Україні в останнє десятиліття, – працям 

С. Злупка, Ю. Бажала, Н. Петровської та інших, а також 

зусиллям західних учених, зокрема з української діаспо-

ри, спрямованим на збереження пам’яті про видатного 

українського вченого, відродження та введення у кон-

текст сучасної економічної науки його праць та наукових 

ідей. Ідеться про таких зарубіжних дослідників, як С. Ама-

то (Італія), А. Ноув, В. Тимошенко, В. Коваль, І.-С. Коро-

пецький, Н. Балабкінс (США) тощо. До речі, цікаві есе 

двох останніх авторів вміщено у додатках до монографії, 

що не тільки вдало та органічно доповнює її зміст, а й іс-

тотно розширює сферу теоретичного осмислення дослі-

джуваної проблеми. Взагалі активне використання захід-

ної економічної літератури виводить вивчення українсь-

кого теоретико-економічного спадку в загальносвітовий 

контекст, в якому і стало можливим стрімке піднесення 

та розквіт вітчизняної економічної теорії у ХІХ – на по-

чатку ХХ ст.  

Монографію відзначає системний, багатоаспектний 

підхід до розв’язання поставлених історико-дослідницьких 

завдань. По-перше, розкривається широке коло наукових 

інтересів самого М. Тугана-Барановського. По-друге, вона 
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реалізує органічно властивий сучасній історико-

економічній методології подвійний історико-аналітичний, 

або, за М. Блаугом, «релятивістсько-абсолютистський», 

підхід
7
. Він передбачає висвітлення наукових ідей як у 

контексті певної історичної епохи їх виникнення, так і в 

ширшому загальнонауковому контексті, – як певний етап 

розвитку наукового пізнання економічної дійсності. По-

третє, монографія реалізує назріле у вітчизняній еконо-

мічній науці органічне поєднання історико-економічного 

і теоретико-концептуального аспектів дослідження про-

блем економічної теорії. Це, зокрема, розширює рамки і 

функції історико-економічного аналізу, оскільки потре-

бує виходу на відповідні фундаментальні проблеми еко-

номічної теорії та її методології з погляду їх генезису та 

еволюції. З другого боку, даний підхід передбачає наяв-

ність історичного бачення економістами досліджуваної 

проблеми, обізнаність з різними методологічними підхо-

дами до її вивчення та розв’язання.  

У монографії послідовно реалізується якісно новий 

дослідницько-концептуальний підхід, який в останні 

роки сформувався у галузі вітчизняних історико-

економічних досліджень розвитку економічної думки і, 

передусім, історії та сучасної еволюції економічної тео-

рії. Йдеться про глибоке переосмислення та радикальне 

оновлення вихідних ідейно-концептуальних засад і мето-

дологічних принципів історико-економічного аналізу: 

основних оціночних та класифікаційних критеріїв науко-

вих напрямів, шкіл та їх методологічних засад, принци-

пів періодизації, структурування та аналізу змісту етапів 

історичного розвитку економічної думки.  

                                                 
7 Blauq M. Ор. сіt. P.3. 
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Сучасний дослідницький підхід до пізнання еволюції 

світової і вітчизняної економічної науки полягає у 

сприйнятті її як єдиного цілісного і водночас багатови-

мірного процесу, який має глибоко закономірний, гене-

тично спадкоємний та в цілому еволюційно-висхідний 

характер. За такого підходу знімається як недоречний 

пошук «єдино правильної», універсальної економічної 

теорії та методології. Тим самим долається штучний і 

догматичний, а тому неприйнятний оціночно-

критеріальний підхід до всього різноманіття економічної 

теорії з погляду її відповідності чи невідповідності зага-

льноприйнятій ортодоксії. Монографія відтворює процес 

розвитку економічної науки в органічній єдності її мину-

лого, сучасного і майбутнього. Тим самим це досліджен-

ня сприяє відновленню штучно перерваного «зв’язку ча-

сів» у вітчизняній історії економічної науки, відроджен-

ню порушеної спадкоємності наукового процесу.  

У книзі реалізується системний підхід до розкриття і 

сучасного осмислення багатогранної та предметно-

розгалуженої наукової спадщини М. Тугана-

Барановського, що охоплює економічну теорію (філо-

софсько-методологічні проблеми, політекономію, мікро- 

та макроекономічну теорію)
8
, історію економічної дум-

ки
9
, економічну історію різних країн

10
, економічну соці-

                                                 
8 Туган-Барановский М.И. Учение о предельной полезности 

хозяйственных благ как причине их ценности. Юрид. вестн. 

1890. Т. VI. Кн. 2; Основы политической экономии. 2-е изд., пе-

рераб. Санкт-Петербург, 1911; Периодические промышленные 

кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов. 

3-е соверш. перераб. изд. Санкт-Петербург, 1914. 
9 Туган-Барановский М.И. Дж.С. Милль. Его жизнь и учено-

литературная деятельность. Биографический очерк. Санкт-
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ологію, історію і теорію соціалістичної думки
11

. Показа-

но, що і в економічній теорії дослідницькі підходи Туга-

на-Барановського були багатоаспектними, завдяки чому, 

за висловом М. Кондратьєва, жодна школа не уникла й 

не зможе уникнути впливу його ідей. М. Туган-

Барановський, за його власним визнанням, не був вузь-

ким послідовником жодної школи. «Та разом із тим, він 

умів у кожній з них виявити сильні і слабкі сторони, оці-

нити наукову спроможність методологічних засад, ви-

значити історичне місце у розвитку економічної теорії та 

в цілому ряді випадків передбачити їх подальші перспек-

тиви» (с. 82).  

Кращому розумінню і теоретичному аналізу поглядів 

М. Тугана-Барановського сприяє, зокрема, відтворення 

автором широкого загальнонаукового контексту епохи. 

Це дає можливість виразніше уявити становлення і роз-

виток його наукових уподобань та громадянської позиції.  

Цікавим для читача стане здійснений у першому роз-

ділі змістовний аналіз реалізації провідних тенденцій і 

                                                                                                             
Петербург, 1892; Очерки из новейшей истории политической 

экономии и социализма. 1903. 
10 Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы в со-

временной Англии, их причины и влияние на народную жизнь. 

Санкт-Петербург, 1894; Промышленные кризисы. Очерки из со-

циальной истории Англии. 2-е соверш. перераб. изд. Санкт-

Петербург, 1900.  
11 Туган-Барановский М.И. Теоретические основы марксиз-

ма. Санкт-Петербург, 1905; Современный социализм в своем ис-

торическом развитии. Санкт-Петербург, 1906; В поисках нового 

мира. Социалистические общины нашего времени. Санкт-

Петербург, 1913; Русская революция и социализм. Петроград, 

1918.  
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теоретичних зрушень в економічній науці ХІХ ст., 

пов’язаних з еволюцією класичної теорії та генезисом 

неокласики (с. 13–21). Значний науковий інтерес стано-

вить, зокрема, запропоноване автором сучасне бачення 

розвитку першої, за Й. Шумпетером, класичної ситуації 

у політичній економії у першій половині ХІХ ст., 

з’ясування тієї концептуальної диференціації її визна-

чальних течій, яка призвела до розходження систем кла-

сичного аналізу, очолюваних Д. Рікардо та Ж.Б. Сеєм 

(с. 14–17). Це дає змогу краще зрозуміти і простежити 

класичні витоки двох визначних наукових традицій – 

марксистської і неокласичної. Перша, як відомо, стала 

базовою для радянської політекономії, друга – для захід-

ної економічної теорії ХХ ст.  

Заслуговує на увагу наведена у книзі розгорнута 

проекція теоретичних зрушень у політичній економії За-

ходу на розвиток економічної теорії у Росії та Україні, 

дослідження того, наскільки вони вплинули на форму-

вання та еволюцію поглядів і наукових підходів самого 

М. Тугана-Барановського та його сучасників (с. 21–41). 

При цьому авторська точка зору виразно присутня, але 

вона не декларується і не нав’язується читачеві. Автор, 

власне, полемізує з наявними у літературі підходами, що 

надає висловленим міркуванням особливого інтересу.  

Важливий аспект даної праці – реконструкція інте-

лектуальної біографії М. Тугана-Барановського, своєрід-

ним путівником у якій слугує другий розділ монографії. 

У ньому на широкому історичному та науковому мате-

ріалі досліджується формування філософських, релігій-

них, морально-етичних засад світогляду Тугана-

Барановського як ученого та особистості (с. 49–50, 57–

59), а також простежується становлення його національ-
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ної самосвідомості (с. 43–44, 55–56). Причому основну 

увагу приділено виявленню визначальних факторів ево-

люції наукових переконань ученого.  

Книга містить найбільш повну у вітчизняній істори-

ко-економічній літературі та системно впорядковану ан-

тологію творів М. Тугана-Барановського. Докладний те-

оретичний огляд охоплює широкий спектр його праць з 

проблем економіки, філософсько-соціологічної та сус-

пільно-політичної проблематики, що дає уявлення про 

творчу лабораторію науковця. Поряд з найфундамента-

льнішими працями вченого розглядаються і ті, які досі 

через відсутність їх сучасних перевидань маловідомі і 

малодоступні широкому науковому загалу. Повноту кар-

тини забезпечує й те, що визначальні віхи наукової дія-

льності М. Тугана-Барановського висвітлено у тісному 

взаємозв’язку з його викладацькою, публіцистичною та 

громадсько-політичною активністю наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст.  

Центральне місце у монографії належить третьому і 

четвертому розділам, присвяченим поглибленому аналізу 

багатогранного наукового внеску М. Тугана-Барановського 

в економічну теорію. Тут детально розглядаються основ-

ні теоретичні проблеми, розробку яких здійснював уче-

ний. А таких проблем багато. Це і новаторські теоретичні 

пошуки М. Тугана-Барановського у галузі еволюції еко-

номічної теорії, і введення в науковий обіг у Росії та 

Україні ідей Австрійської школи, і самостійна (хоча й 

синхронна з А. Маршаллом) спроба неокласичного син-

тезу класичної витратно-трудової та маржинальної (гра-

ничної корисності) теорій цінності (с. 122–136), а також 

інші фундаментальні науково-новаторські дослідження 

проблем мікро- та макроекономіки. Показано значення 
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інвестиційної теорії циклів (с. 136–155), в якій учений на 

кілька десятиліть випередив світову економічну теорію, 

сміливо подолавши межі неокласичної традиції і опану-

вавши площину серйозних перспективних макроеконо-

мічних досліджень. Ця теорія принесла йому світову сла-

ву і найбільше визнання.  

Теоретичні проблеми, які аналізуються у монографії, 

належать не тільки минулому, а й сучасності, оскільки не 

втратили науково-пізнавального значення. Повною мі-

рою це стосується проблеми цінності (вартості) ринкових 

благ, яка продовжує бентежити вітчизняних фахівців у 

галузі економічної теорії. Якщо для світової науки вона 

давно вже має переважно історико-пізнавальне значення, 

то в пострадянській економічній літературі час від часу 

стає предметом запеклих дискусій. Про це свідчать чис-

ленні обговорення на теоретичних конференціях та чер-

гові публікації у фахових періодичних виданнях
12

. Цю 

проблему продовжують досить неоднозначно висвітлю-

вати і тлумачити різноманітні навчальні посібники з еко-

номічної теорії, що, ясна річ, ще більше ускладнює ста-

новище. Як показує досвід, збереження застарілих теоре-

тичних догм гальмує розробку сучасних наукових підхо-

                                                 
12 Останнім прикладом є стаття О. Леонтьєва «Парадокса-

льна парадигма і вульгаризація економічної теорії» (Економіка 

України. 2002. № 5. С. 61–67). У ній здійснено «рішучу» спробу 

реанімувати радянсько-догматичне тлумачення проблеми варто-

сті. Погляди автора вражають теоретичною «незайманістю», 

оскільки цілком сформовані на основі старих стереотипів радян-

ських підручників з політекономії і дотепер збережені у первин-

ній недоторканості без жодних ознак подальшої свідомої науко-

вої самоосвіти.  
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дів до стратегії ринкового реформування економіки і со-

ціальної сфери України.  

Адекватно осмислити і, сподіваємося, нормалізувати 

ситуацію можна саме на історико-економічному ґрунті, з 

урахуванням загального історичного генезису проблеми 

цінності-вартості у світовій економічній науці, а також 

специфіки її розробки у вітчизняній теорії. Монографія 

Л.П. Горкіної містить ґрунтовний історико-теоретичний 

матеріал, необхідний для виваженого осмислення цієї 

методологічної проблеми, а також для її сучасної теоре-

тичної інтерпретації.  

Не зайве нагадати, що збереження гостроти пробле-

ми цінності (вартості) саме для пострадянської науки не 

тільки не випадкове, а й глибоко закономірне. Вона ви-

никла внаслідок штучного відокремлення вітчизняної 

економічної теорії від загального позитивного контексту 

розвитку світової економічної науки протягом багатьох 

десятиліть. Тому у вітчизняній політекономії не відбуло-

ся подальшої природної еволюції теорії цінності, яка у 

світовій науці набула якісно нових ознак в умовах фор-

мування неокласичної наукової ситуації. Перехід від кла-

сичної витратної парадигми до нової парадигми неокла-

сики ґрунтувався значною мірою саме на радикальних 

змінах поглядів на природу, суть і фактори цінності.  

У монографії вперше у вітчизняній літературі з су-

часних теоретичних позицій простежено і проаналізова-

но основні науково-методологічні зрушення у теорії цін-

ності, які значною мірою стали ознакою глибоких пара-

дигмальних змін в економічній теорії. Тут докладно роз-

глянуто становлення та еволюцію факторної витратної 

теорії цінності (вартості), яка розроблялася різними течі-

ями та представниками класичної школи політичної еко-
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номії і стала невід’ємною складовою класичної парадиг-

ми. За цією теорією, вартість вважалася породженням 

сфери виробництва, а її формування пов’язувалося з 

функціонуванням факторів виробництва: праці (однофак-

торна витратна модель вартості), праці та землі (двофак-

торна модель), праці, землі та капіталу (трифакторна) 

тощо. Тому в теорії ціни враховувалися переважно виро-

бничі витрати, тобто вплив ринкової пропозиції, а не по-

питу.  

У книзі аналізується також поширення в економічній 

теорії радикально відмінних тлумачень цінності, що в 

останній третині ХІХ ст. спричинили маржинальну нау-

кову революцію, заклавши підвалини неокласичної пара-

дигми. Вдаючись до інтерпретації природи цінності з 

суб’єктивно-психологічних позицій, представники різних 

шкіл маржиналізму визначали її суть корисністю та рід-

кісністю ринкового блага, а її величину – рівнем гранич-

ної корисності. Тим самим у теорії ціноутворення основ-

ний акцент робився на впливі ринкового попиту та об-

меженості ресурсів і ринкових благ.  

Розкриваючи суть здійсненого в 90-х роках ХІХ ст. 

лідером Кембриджської школи, видатним англійським 

економістом А. Маршаллом синтезу класичної факторно-

витратної та маржинальної концепцій ринкової ціннос-

ті
13

, автор доводить, що це дало змогу досягти системно-

го, синтетичного погляду на механізми ринкового ціноу-

творення і тим самим подолати жорстке розмежування і 

протистояння різних шкіл. А. Маршалл обґрунтував 

комплексний характер впливу на ринкове ціноутворення 

                                                 
13 Маршалл А. Принципы экономической науки: в 3 т. / Пер. 

с англ. Москва: Прогресс, 1993. 
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факторів, що визначають як пропозицію, так і ринковий 

попит. На основі функціонального методу дослідження 

взаємодії цих ринкових чинників учений показав, що і 

структура виробничих витрат (пропозиція), і величина 

граничної корисності (попит) є рівнозначними фактора-

ми цінності та ринкової ціни. В рецензованій праці аргу-

ментовано доводиться, що синтетична теорія ринкового 

ціноутворення А. Маршалла подолала однобічність по-

передніх наукових шкіл у їхній інтерпретації цінності. 

Таким чином, вона історично та логічно завершила про-

тистояння різних наукових підходів і, об’єднавши їх, 

стала базовим підґрунтям нової неокласичної парадигми.  

Щодо слов’янської економічної думки, то аналогічні 

синхронні, але цілком незалежні і досить оригінальні 

піонерські розвідки у галузі неокласичного аналізу здій-

снив М. Туган-Барановський. Він перший на терені 

України і Росії спробував поєднати класичний і маржи-

нальний підходи у теорії цінності. Це зроблено у славно-

звісній роботі «Учение о предельной полезности хозяй-

ственных благ как причине их ценности», яка побачила 

світ того ж 1890 року, що й аналогічна за змістом праця 

А. Маршалла.  

Аналізуючи як сильні, так і теоретично слабкі аспек-

ти поглядів Тугана-Барановського в означеній проблемі, 

Л.П. Горкіна розмірковує над причинами того, чому ідея 

неокласичного синтезу у спадщині вченого залишилася 

переважно на рівні геніального прозріння, була оприлю-

днена лише як фундаментальна постановка проблеми, а 

не завершилася послідовним і переконливим її 

розв’язанням. І робить висновок: ця незавершеність по-

яснюється тим, що вчений не опанував нову методологію 

функціонального ринкового аналізу.  
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І все-таки саме завдяки дослідженням М. Тугана-

Барановського перед українською та російською наукою 

на початку ХХ ст. відкривалися широкі перспективи нео-

класичного аналізу. Та вони не були використані. Водно-

час подальший розвиток цього теоретичного напряму у 

світовій економічній науці відкрив перед нею можли-

вість вільно рушити у теорію вартості шляхом завершен-

ня масштабної маржинальної революції, подолання ме-

тодологічних міжпарадигмальних суперечностей класики 

і неокласики, поступової трансформації теорії цінності у 

неокласичну багатофакторну теорію ціноутворення. Тим 

самим уже на початку ХХ ст. у світовій науці було оста-

точно знято гостроту концептуальних розходжень у про-

блемах ціннісно-вартісного аналізу, які найвиразніше 

окреслилися на межі ХІХ–ХХ ст., а в сучасній вітчизня-

ній літературі продовжують існувати й нині.  

На історичному тлі стає особливо наочною не тільки 

загальна об’єктивна логіка світового наукового процесу в 

цій галузі, а й ціна наших наукових втрат та відставання 

протягом наступних сімдесяти років. Протягом усієї ра-

дянської доби фактично була штучно законсервована до-

неокласична наукова ситуація, причому в її найбільш те-

оретично збідненій формі.  

Сьогодні вже очевидно, що трудова теорія вартості 

К. Маркса являла собою спрощену, тобто однофакторну, 

витратну модель вартості. Найактивніші спроби її засто-

сування не випадково робилися переважно на початко-

вому етапі розвитку класичної школи, що пояснювалося 

поширенням традиційного, доіндустріального господарс-

тва та простого товарного виробництва з властивим йому 

переважанням ручної праці. Вже А. Сміт вважав, що од-

нофакторна трудова теорія цінності не універсальна і 
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може бути застосована лише для епохи «примітивного», 

«первинного» стану суспільства, а тому непридатна для 

аналізу товарного обміну доби капіталістичних відносин. 

Як відомо, у розвиненій класичній теорії тільки Д. Рікар-

до активно використовував трудову теорію, але переду-

сім як зручну абстрактно-спрощену логічну конструкцію 

для вивчення природи ринкових цін.  

Л.П. Горкіна переконливо доводить, що абсолютиза-

ція К. Марксом однофакторної витратної моделі вартості 

мала під собою переважно етико-ідеологічну основу. Во-

на зумовлювалася не стільки потребами наукового аналі-

зу товарно-грошового ринкового обміну чи ціноутворен-

ня, як це було у класиків, скільки прагненням довести 

соціально-економічну обґрунтованість ідеї капіталістич-

ної експлуатації та моральність подальшої пролетарської 

експропріації. Теорія додаткової вартості Маркса базува-

лася на вченні про подвійну природу праці та її роль як 

єдиного джерела вартості. Причому, останнє виступало 

як постулат – вихідне, але бездоказове твердження. Його 

наукове спростування руйнує всю подальшу теоретичну 

конструкцію аж до висновків про неминучість проле-

тарської революції.  

Що ж до реального економічного аналізу, то тут тру-

дова теорія вартості збіднювала пізнання розгалуженої 

структури виробничо-підприємницьких і ринкових чин-

ників цінності (вартості), а тому фактично була теоре-

тичною фікцією, абстрактно-логічною конструкцією, ві-

дірваною від практики ціноутворення. Свідченням цього 

є цілковита непридатність для практики господарювання 

безпосереднього виміру витрат праці у робочому часі, 

нерозв’язуваність проблеми редукції різних за якістю та 

складністю видів праці, орієнтація радянського механіз-
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му калькуляції реальних витрат і ціноутворення переваж-

но на екстенсивно-витратний підхід тощо. Ці та інші 

фактори зайвий раз доводять не тільки обмеженість і 

вразливість марксової вартісної моделі, а й недоречність 

і безперспективність нинішніх спроб повернення до неї.  

Саме тому сучасне осмислення наукової спадщини 

М. Тугана-Барановського сприяє кращому розумінню за-

кономірного характеру поступового просування україн-

ської економічної думки наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ століть від традиційних елементів класичної пара-

дигми та марксизму до парадигмальних засад неокласи-

ки, в основу яких покладено нове розуміння ринкових 

реалій та прагнення економічної ефективності. Сучасна 

вітчизняна економічна наука має нарешті розібратись у 

тих історичних і наукових причинах, через які цей рух не 

набув необоротності. Розуміння цього допоможе долати 

аналогічні труднощі на шляху наших нинішніх спроб 

увійти у загальносвітове наукове русло.  

Не менше значення має нерівноважний макроеконо-

мічний аналіз М. Тугана-Барановського, його теорія коо-

перації тощо. Випередивши свій час, він одним з перших 

увійшов у наступну епоху великомасштабних макроеко-

номічних досліджень. У працях 90-х років ХІХ ст. уче-

ний розгорнув піонерні дослідження промислових цик-

лів, сягнувши нового рівня макроекономічного аналізу, 

значущість якого стала зрозумілою лише в середині 

ХХ ст. У роботі «Промышленные кризисы в современ-

ной Англии, их причины и влияние на народную жизнь» 

(1894) Туган-Барановський започаткував власну інвести-

ційну теорію циклічних економічних криз. За своїм тео-

ретичним рівнем і науковим значенням вона виходила на 

новий рівень макроекономічного аналізу, який містив 
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ознаки майбутньої наукової революції, здійсненої лише в 

середині 30-х років ХХ ст. Дж.М. Кейнсом. Фактично 

Туган-Барановський започаткував нові підходи до нерів-

новажного макроекономічного аналізу. Йдеться про за-

перечення цілковитого автоматичного взаємоврівнова-

ження попиту і пропозиції, вихід за межі абстрактно-

статичного аналізу ринку, подолання загальнорівноваж-

ного аналізу ринку, властивого «чистій» економічній те-

орії неокласиків. Першим належну наукову оцінку ідеям 

вченого дав видатний представник неокейнсіанства 

Е. Хансен у своїй фундаментальній роботі «Business cy-

cles and national economy»
14

. На жаль, внаслідок існуван-

ня мовного бар’єру інвестиційна теорія циклів нашого 

співвітчизника була визнана з великим запізненням – 

лише у 1951 р.  

Доробок М. Тугана-Барановського інтерпретується в 

рецензованій монографії у контексті тогочасної світової і 

вітчизняної науки, провідних наукових тенденцій і про-

цесів, а також з урахуванням їх сучасного розвитку. Від-

даючи належне неоціненному внескові геніального еко-

номіста і яскравим злетам його наукової думки, що ста-

новлять славу вітчизняної економічної теорії минулого і 

сучасності, автор, однак, не замовчує ті аспекти його 

спадщини, які об’єктивно відбивали загальний стан, рі-

вень і суперечливість розвитку економічної теорії у Росії 

та Україні на зламі ХІХ–ХХ ст.  

Саме новаторські здобутки вчених рівня М. Тугана-

Барановського сприяли подоланню відриву російської та 

української економічної теорії від західноєвропейської, 

                                                 
14 Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход: 

Пер. с англ. Москва, 1959. С. 301. 
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оскільки містили теоретичні розвідки, які набагато випе-

реджали свій час. Звернення сьогодні до спадщини 

М. Тугана-Барановського може допомогти вітчизняній 

економічній науці знайти власний вектор теоретичного 

розвитку, спрямований на синхронізацію з визначальни-

ми науковими тенденціями та парадигмальними зрушен-

нями світової науки і водночас скоригований національ-

ною своєрідністю і специфікою.  

Саме тому нове серйозне історико-економічне дослі-

дження української економічної думки варте уваги фа-

хівців-економістів і всіх, хто цікавиться проблемами роз-

витку світової та вітчизняної економічної теорії. Один з 

найважливіших уроків, які дає нам кожна чергова зустріч 

зі скарбницею історії економічної науки, передусім її віт-

чизняної складової, є щоразу краще усвідомлення того, 

що плідна діяльність кожного наступного покоління вче-

них повинна спиратися на могутній фундамент інтелек-

туальної спадщини попередників. Це має стати застере-

женням від повторення помилок минулого, запорукою 

висхідного теоретичного розвитку, могутнім імпульсом 

для нових наукових звершень. 



ДОДАТКИ 

 
 

- 556 - 

Бібліографія праць 

Л.П. Горкіної 
 

    
 
 

1. Горкина Л., Козелецкая И. Применение электрон-

ных вычислительных машин для территориального рас-

пределения ресурсов местных вяжущих материалов / 

Экономические законы социализма и повышение науч-

ного уровня руководства народным хозяйством: Тезисы 

докл. на 3-й Респ. науч.-экон. конференции молодых 

учѐных. Киев, 1967. С. 21–23. 

2. Горкина Л., Козелецкая И. Расчет оптимальных 

планов районирования поставок местных закупок мате-

риалов и таблицы корректировки / Модели размещения 

предприятий промышленности местных строительных 

материалов и методы оптимального районирования по-

ставок. Киев: Госплан УССР, 1968. 48 с. 

3. Горкина Л. Функционально-операционный анализ 

АСПР на уровне города. Сборник рефератов 2-й эконо-

мико-киберн. конференции. Науч. совет по кибернетике 

АН СССР. Ужгород, 1968. С. 8–10. 



Бібліографія праць  

Л.П. Горкіної 
 

 - 557 - 

4. Горкина Л., Козелецкая И. Основные принципы 

информационно-нормативного обеспечения и вычисли-

тельного обслуживания территориальных автоматизиро-

ванных систем. Сборник рефератов 2-й экономико-

киберн. конференции. Науч. совет по кибернетике АН 

СССР. Ужгород, 1968. С. 33–35. 

5. Горкина Л. Интеграл  рождаемости. Наука и обще-

ство. 1968. № 8. С. 29–31. 

6. Горкіна Л.П. До питання робітничого контролю в 

українській радянській економічній літературі 20-х років. 

Історія народного господарства та економічної думки 

УРСР. Респ. міжвід. зб. наук. праць. 1974. Вип. 8. С. 88–

95. 

7. Горкіна Л.П. Питання планомірної організації со-

ціалістичної промисловості в українській радянській 

економічній літературі 20-х років / Питання теорії та 

аналізу економічного розвитку на сучасному етапі. Київ: 

ІЕ АН УРСР, 1974. С. 27–43. 

8. Горкина Л.П. Вопросы социалистического плани-

рования в украинской советской экономической литера-

туре 20-х годов: автореф. дис. … канд. экон. наук. Киев, 

1974. 34 с. 

9. Горкіна Л.П. Деякі питання соціалістичного на-

громадження в українській радянській економічній літе-

ратурі 20-х років. Економіка Радянської України. 1974. 

№ 11. С. 53–58. 

10. Горкіна Л.П. До розробки проблеми планомірно-

го пропорціонального розвитку народного господарства 

в українській радянській економічній літературі 20-х ро-

ків. Питання політичної економії. 1975. Вип. 122. Київ: 

КДУ. С. 100–107. 



ДОДАТКИ 

 
 

 - 558 - 

11. Горкіна Л.П. До питання про націоналізацію за-

собів виробництва в українській радянській економічній 

літературі 20-х років / Науково-технічна революція і 

проблеми розширеного відтворення. Київ: ІЕ АН УРСР, 

1975. С. 82–88. 

12. Горкіна Л.П. Деякі питання організації та викорис-

тання фінансово-кредитної системи для планомірного 

управління народним господарством в українській ра-

дянській економічній літературі 20-х років. Історія на-

родного господарства та економічної думки УРСР. Респ. 

міжвід. зб. наук. праць. 1975. Вип. 9. С. 113–123. 

13. Горкіна Л.П. До розробки в українській радянсь-

кій економічній літературі 20-х років проблеми ефектив-

ності капітальних вкладень. Економіка Радянської Укра-

їни. 1976. № 12. С. 44–50. 

14. Горкіна Л.П. Деякі питання розробки єдиного на-

родногосподарського плану в українській радянській 

економічній літературі 20-х років. Історія народного 

господарства та економічної думки УРСР. Респ. між-

від. зб. наук. праць. 1977. Вип. 11. С. 74–80. 

15. Горкіна Л.П. Боротьба Компартії України за ле-

нінські ідеї соціалістичного планування у відбудовний 

період (1921–1925 роки). Економіка Радянської України. 

1978. № 3. С. 53–60. 

16. Горкіна Л.П. З історії розробки проблеми органі-

зації товарообігу в УРСР у відбудовний період (1921–

1925 рр.). Історія народного господарства та економіч-

ної думки УРСР. Респ. міжвід. зб. наук. праць. 1978. Вип. 

12. С. 81–87. 

17. Горкіна Л.П. З історії розробки в УРСР наукових 

методів перспективного планування в період підготовки 

першого п’ятирічного плану розвитку народного госпо-



Бібліографія праць  

Л.П. Горкіної 
 

 - 559 - 

дарства. Історія народного господарства та економічної 

думки УРСР. Респ. міжвід. зб. наук. праць. 1980. Вип. 14. 

С. 78–84. 

18. Горкіна Л.П. З історії розробки проблем планомі-

рної організації народного господарства УРСР в період 

1917–1920 років. Економіка Радянської України. 1980. 

№ 8. С. 27–35. 

19. Горкіна Л.П. Питання співвідношення нагрома-

дження і споживання в першій п’ятирічці та його відо-

браження в українській економічній літературі. Економі-

ка Радянської України. 1982. № 8. С. 42–47. 

20. Горкіна Л.П. Питання теорії розширеного соціа-

лістичного відтворення в українській радянській еконо-

мічній літературі 20-х років. Київ: Ін-т економіки НАН 

УРСР, 1982. 73 с. (Препринт). 

21. Горкіна Л.П. Питання регулювання грошового 

обігу та політика цін в радянській економічній літературі 

20-х – початку 30-х років. Історія народного господарс-

тва та економічної думки УРСР. Респ. міжвід. зб. наук. 

праць. 1982. Вип. 16. С. 90–96. 

22. Горкіна Л.П. Розробка проблем внутрішньопро-

мислового нагромадження ресурсів для соціалістичної 

індустріалізації / Соціалістична індустріалізація і колек-

тивізація сільського господарства в українській радянсь-

кій економічній літературі перехідного періоду: Зб. наук. 

праць. Київ: ІЕ АН УРСР, 1982. С. 3–29. 

23. Горкіна Л.П. Розвиток теорії і практики викорис-

тання фінансово-кредитної системи у формуванні фонду 

соціалістичної індустріалізації / Соціалістична індустріа-

лізація і колективізація сільського господарства в україн-

ській радянській економічній літературі перехідного пе-

ріоду: Зб. наук. праць. Київ: ІЕ АН УРСР, 1982. С. 30–52. 



ДОДАТКИ 

 
 

 - 560 - 

24. Горкина Л. Разработка вопросов теории социа-

листического воспроизводства. Гл. III.; Проблемы 

управления и планирования социалистического произ-

водства. Гл. IV. / Становление и развитие советской эко-

номической науки на Украине (1917–1937): монографія / 

Горкіна Л., Дерев’янкін Т., Жученко В., Пирожков С. та 

ін.; за ред. Т. Дерев’янкіна. Київ: Наукова думка, 1983. 

С. 85–211. (288 с.). 

25. Горкіна Л.П. Питання ефективності соціалістич-

ного виробництва в українській економічній літературі 

перехідного періоду. Історія народного господарства та 

економічної думки УРСР. Респ. міжвід. зб. наук. праць. 

1984. Вип. 18. С. 74–84. 

26. Горкіна Л., Сергієнко А. Питання демократичного 

централізму в управлінні соціалістичним виробництвом в 

українській економічній літературі перших років радян-

ської влади. Історія народного господарства та еконо-

мічної думки УРСР. Респ. міжвід. зб. наук. праць. 1986. 

Вип. 20. С. 58–62. 

27. Горкіна Л.П. Вивчення проблем історії економіч-

ної думки на Україні дожовтневого періоду. Історія на-

родного господарства та економічної думки УРСР. Респ. 

міжвід. зб. наук. праць. 1987. Вип. 21. С. 90–97. 

28. Горкіна Л.П. Великий Жовтень й боротьба за тор-

жество наукових економічних ідей соціалізму на Україні. 

Економіка Радянської України. 1987. № 10. С. 15–23. 

29. Горкіна Л.П. До вивчення ідеологічної боротьби 

по проблемах нової економічної політики на початку 20-х 

років: історія та методологія. Історія народного госпо-

дарства та економічної думки УРСР. Респ. міжвід. зб. 

наук. праць. 1989. Вип. 23. С. 75–82. 



Бібліографія праць  

Л.П. Горкіної 
 

 - 561 - 

30. Горкіна Л., Пашков В. Погляди К. Маркса, Ф. Ен-

гельса та В.І. Леніна в дореволюційний період на сільсь-

когосподарську кооперацію. Історія народного госпо-

дарства та економічної думки УРСР. Респ. міжвід. зб. 

наук. праць. 1990. Вип. 24. С. 77–86.  

31. Горкина Л.П., Соболева Г.Д. Историко-

экономический аспект преподавания методологии поли-

тической экономии / Актуальные проблемы политической 

экономии и методика изложения курса: Тезисы докл. 

Республ. науч.-метод. конф. (24–26 сент. 1990 г.). До-

нецк, 1990. С. 8–10. 

32. Горкіна Л. Методологические проблемы истории 

украинской экономической мысли как науки / Современ-

ное науковедение и перестройка советской науки: мате-

риалы Междунар. (XIII Киевского) симпозиума по нау-

коведению и научно-техн. прогнозированию (Киев, 10–

13 окт. 1990 г.). В 3-х ч. Ч. I. Київ: Наукова думка, 1990. 

С. 29–31. 

33. Горкіна Л.П., Дерев’янкін Т.І. Економічна наука 

України: Історія та назрілі завдання її вивчення. Ч. 1. Віс-

ник АН УРСР. 1990. № 11. С. 75–82. 

34. Горкіна Л.П., Дерев’янкін Т.І. Економічна наука 

України: Історія та назрілі завдання її вивчення. Ч. 2. Віс-

ник АН УРСР. 1991. № 1. С. 73–81. 

35. Горкіна Л.П. Еволюція ленінської концепції коо-

перації та її роль у розвитку теорії і практики кооперати-

вного руху в перші роки радянської влади (1917–1923). 

Історія народного господарства та економічної думки 

УРСР. Респ. міжвід. зб. наук. праць. 1991. Вип. 25. 

С. 63–70. 

36. Горкіна Л.П., Тимочко Н.О. Історичні витоки та 

методологічні засади кооперативної школи О.В. Чаянова. 



ДОДАТКИ 

 
 

 - 562 - 

Історія народного господарства та економічної думки 

УРСР. Респ. міжвід. зб. наук. праць. 1991. Вип. 25. 

С. 71–78. 

37. Горкіна Л.П., Дерев’янкін Т.І. Повернення до іде-

ологізації науки? Ще раз про об’єктивність історико-

економічних досліджень. Вісник АН України. 1991. № 12. 

С. 82–89. 

38. Горкіна Л.П. З історії розвитку економічної дум-

ки в Україні. Вісник Міжнародної асоціації україністів. 

1991. № 2. 

39. Горкіна Л.П. Проблема сільськогосподарської ко-

операції у марксизмі: Історичний аспект. Питання політ. 

економії: Міжвід. наук. зб. Вип. 218. Світова економічна 

думка: питання теорії та історії. Київ: Либідь, 1992. 

С. 36–43. 

40. Горкіна Л.П. Економічна теорія марксизму в сис-

темі економічної науки у Східній Україні на зламі XIX–

XX століть. Економіка України. 1992. № 6. С. 75–81. 

41. Горкіна Л.П. Історико-економічний аспект відро-

дження економічної науки в Україні та його практична 

функція / Нові форми організації та забезпечення науки: 

тези допов. наук.-практ. конф. (Вінниця, червень 1992). 

Вінниця: Асоц. «Гран», 1992. С. 12–16. 

42. Горкіна Л.П. Історичні умови та особливості фор-

мування економічної теорії наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. Гл. 6.; Основні напрями розвитку економічної те-

орії в період 1917 – кінця 20-х років. Гл. 7. / Історія еко-

номічної думки України: Навчальний посібник / Р.Х. Ва-

сильєва, Л.П. Горкіна, Н.А. Петровська та ін.  Київ: Ли-

бідь, 1993. Гл. 6. С. 111–167; Гл. 7. С. 168–209. 

43. Горкіна Л.П. Від здогматизованого марксизму – 

до сучасної економічної теорії: Культура історико-



Бібліографія праць  

Л.П. Горкіної 
 

 - 563 - 

економічних досліджень в Україні. Вісник АН України. 

1993. № 9. С. 37–46. 

44. Горкіна Л.П. До обґрунтування суспільно-

економічних перетворень в Україні в 1917–1920 рр. Еко-

номіка України. 1993. № 5. С. 74–79. 

45. Горкіна Л.П. Михайло Іванович Туган-

Барановський: сторінки життя і творчості. Економіка 

України. 1993. № 11. С. 80–87. 

46. Горкіна Л.П. Теоретико-методологічна переорієн-

тація досліджень з історії економічної думки України / 

Економіка України: минуле, сучасне і майбутнє: Матері-

али першого конгресу Міжнародної укр. екон. асоц.; 

відп. ред. М. Герасимчук, Ю. Чучман. Київ: Наукова 

думка, 1993. С. 254–257. 

47. Горкіна Л., Михайловська Н. Основні напрями 

економічних досліджень у науковій спадщині В.Я. Желєз-

нова. Історія народного господарства та економічної 

думки УРСР. Міжвід. зб. наук. праць. 1994. Вип. 26–27. 

С. 218–226. 

48. Горкіна Л.П. Нова епоха в історії економічної 

науки: Теорія економічних циклів М.І. Тугана-

Барановського. Вісник НАН України. 1994. № 11–12. 

С. 58–67. 

49. Горкіна Л.П. З історії ідей колективного земле-

робства та їх еволюції в Україні у XIX ст. (50–90-і роки). 

Історія народного господарства та економічної думки 

УРСР. Міжвід. зб. наук. праць. 1994. Вип. 26–27. С. 200–

213. 

50. Горкіна Л.П. Михайло Іванович Туган-

Барановський – мислитель, вчений, громадянин. Перед-

мова / М.І. Туган-Барановський. Політична економія: 

Курс популярний. Київ: Наукова думка, 1994. С. 3–55. 



ДОДАТКИ 

 
 

 - 564 - 

51. Горкіна Л.П. «Артільний договір» М.В. Левитсь-

кого у контексті розвитку кооперативних ідей наприкінці 

XIX – початку XX ст. Історія народного господарства 

та економічної думки УРСР. Міжвід. зб. наук. праць. 

1994. Вип. 26–27. С. 239–249. 

52. Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної економії 

в Україні (остання третина XIX – перша третина XX ст.). 

Монографія. Київ: Наукова думка, 1994. 244 с. 

53. Горкіна Л.П. Нова економічна політика та еконо-

мічна думка в Україні в її альтернативах. Історія народ-

ного господарства та економічної думки УРСР. Міжвід. 

зб. наук. праць. 1995. Вип. 28. С. 53–65. 

54. Горкіна Л.П., Дерев’янкін Т.І. Витоки концепції 

нової економічної політики та її сутність: Теоретико-

методологічні аспекти. Історія народного господарства 

та економічної думки УРСР. Міжвід. зб. наук. праць. 

1995. Вип. 28. С. 3–12. 

55. Горкіна Л. Історія української економічної думки 

на шляхах відродження та інтеграції у світову економіч-

ну науку / Україна в світовому економічному просторі: 

матеріали другого конгресу Міжнар. Укр. екон. асоц.; 

відп. ред. М. Герасимчук, Ю. Чучман. Київ: Наукова ду-

мка, 1996. С. 160–171. 

56. Горкіна Л.П. Висвітлення генезису та становлен-

ня політичної економії як науки у працях М.І. Тугана-

Барановського. Історія народного господарства та еко-

номічної думки УРСР. Міжвід. зб. наук. праць. 1997. Вип. 

29. С. 100–114. 

57. Горкіна Л., Корнійчук Л. Історія економічної дум-

ки в Україні: Нормативна програма / Нормативні програ-

ми дисциплін фундаментального циклу підготовки бака-



Бібліографія праць  

Л.П. Горкіної 
 

 - 565 - 

лаврів з економіки та підприємництва. Київ: Міносвіти 

України, 1997. С. 47–57. 

58. Горкіна Л.П. Стан та рівень уявлень про ринкову 

економіку в Україні на рубежі XIX–XX ст. Історія на-

родного господарства та економічної думки УРСР. Між-

від. зб. наук. праць. 1998. Вип. 30. Київ – Тернопіль. 

С. 141–151. 

59. Горкіна Л.П. Нова розвідка в українській еконо-

мічній думці. Рецензія / Лортикян Э.Л. Украинские эко-

номисты первой трети XX столетия: очерки истории эко-

номической науки и образования. Харків, 1995. 193 с.; 

Економіка України. 1998. № 3. С. 94–95. 

60. Горкіна Л.П. Академік Михайло Туган-

Барановський. Нарис / Члени-засновники Національної 

Академії наук України. Зб. нарисів; відп. ред. академік 

В.А. Смолій. Київ: Ін-т історії України. 1998. С. 258–296. 

(375 с.). 

61. Горкіна Л.П. Михайло Іванович Туган-

Барановський. Київська старовина. 1998. № 6. С. 94–116. 

62. Горкіна Л.П. Методологічний аспект у висвітлен-

ні ретроспективи економічної думки та його значення / 

Еволюція економічного розвитку та економічної теорії 

(проблеми дослідження та викладання): Матеріали Між-

нар. наук.-метод. конф. (26–27 квітня 2000 р.). Київ, 

2000. С. 108–110. 

63. Горкіна Л.П. Від ідеї неокласичного синтезу до 

ідеї ефективності соціалістичного планування (парадокс 

теорії цінності М.І. Тугана-Барановського). Ч. 1. Теорії 

цінності (ціни) з огляду проблеми ефективності; Ч. 2. 

Теорія цінності М.І. Тугана-Барановського в аспекті нео-

класичної теорії. Історія народного господарства та 



ДОДАТКИ 

 
 

 - 566 - 

економічної думки України. Міжвід. зб. наук. праць. 

2000. Вип. 31–32. С. 166–185. 

64. Горкіна Л.П. Антична економічна думка / Еконо-

мічна енциклопедія: у 3-х т. (відп. ред. С.В. Мочерний). 

Т. 1. Київ: Академія, 2000. С. 50. 

65. Горкіна Л.П. Аристотель (384–322 рр. до н.е.) / 

Економічна енциклопедія: у 3-х т. (відп. ред. С.В. Мочер-

ний). Т. 1. Київ: Академія, 2000. С. 51–52. 

66. Горкіна Л.П. Бастіа (Bastiat) Фредерік (1801–

1880) / Економічна енциклопедія: у 3-х т. (відп. ред. 

С.В. Мочерний).  Т. 1. Київ: Академія, 2000. С. 93–94. 

67. Горкіна Л.П. Варрон Марк Теренцій (116–27 рр. 

до н.е.) / Економічна енциклопедія: у 3-х т. (відп. ред. 

С.В. Мочерний). Т. 1. Київ: Академія, 2000. С. 153. 

68. Горкіна Л.П. Гракхи Тіберій (163–133 рр. до н.е.), 

Гай (153–121 рр. до н. е.) / Економічна енциклопедія: у 3-х 

т. (відп. ред. С.В. Мочерний). Т. 1. Київ: Академія, 2000. 

С. 273–274. 

69. Горкіна Л.П. Давньогрецька економічна думка / 

Економічна енциклопедія: у 3-х т. (відп. ред. С.В. Моче-

рний). Т. 1. Київ: Академія, 2000. С. 301. 

70. Горкіна Л.П. Давньоримська економічна думка / 

Економічна енциклопедія: у 3-х т. (відп. ред. С.В. Мочер-

ний). Т. 1. Київ: Академія, 2000. С. 301–302. 

71. Горкіна Л.П. Еджуорт (Edgeworth) Френсіc Ісідро 

(1845–1926) / Економічна енциклопедія: у 3-х т. (відп. 

ред. С.В. Мочерний). Т. 1. Київ: Академія, 2000. С. 372–

373. 

72. Горкіна Л.П. Еволюція економічної теорії в Укра-

їні у другій половині XIX – першій третині XX століть: 

автореф. дис. ... доктора екон. наук. Київ, 2001. 36 с. 



Бібліографія праць  

Л.П. Горкіної 
 

 - 567 - 

73. Горкіна Л.П. Еволюція економічної теорії в Укра-

їні у другій половині XIX – першій третині XX століть: 

дисертація на здобуття наукового ступеня  доктора еко-

номічних наук. Київ, 2001. 474 с. 

74. Горкіна Л.П. М.І. Туган-Барановський в еконо-

мічній теорії та історії. Монографія / НАН України. Київ: 

Ін-т економіки, 2001. 268 с. 

75. Гайдай Т. Теоретичний спадок вітчизняного еко-

номіста у загальносвітовому контексті / Горкіна Л.П. 

М.І. Туган-Барановський в економічній теорії та історії. 

Київ: ІЕ НАН України, 2001. (268 с.). Вісник НАН Украї-

ни. 2002. № 10. С. 65–72. 

76. Горкіна Л.П. Історичний досвід теорії і практики 

сільськогосподарської кооперації в Україні у контексті 

сучасних євроінтеграційних процесів / Державне управ-

ління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: 

матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (29 трав-

ня 2002 р.). Т. 1. Київ: УАДУ, 2002. С. 233–235. 

77. Горкіна Л.П. Від ідеї неокласичного синтезу до 

ідеї ефективності соціалістичного планування (парадокс 

теорії цінності М.І. Тугана-Барановського). Ч. 3. Концеп-

ція соціалістичного планування М. Тугана-

Барановського. Історія народного господарства та еко-

номічної думки УРСР. Міжвід. зб. наук. праць. 2002. 

Вип. 33–34. С. 139–150. 

78. Горкіна Л.П. Уроки минулого: погляди М. Бунге 

на генезис і завдання економічної теорії та економічної 

політики держави. Вісник Української Академії держав-

ного управління при Президентові України. 2002. № 4. 

С. 179–189. 

79. Горкіна Л., Нестеренко О. Новий посібник з істо-

рії економічних учень. Рецензія / Е.В. Клишова. Станов-



ДОДАТКИ 

 
 

 - 568 - 

ление современной экономической теории. Учебное по-

собие. Донецк: УкрНТЭК, 2001. (336 с.); Економіка 

України. 2002. № 12. С. 86–87. 

80. Горкіна Л.П. Слуцький Євген Євгенович (1880–

1948) / Економічна енциклопедія в 3-х тт. Т. 3; за ред. 

С.В. Мочерного. Київ: Академія, 2002. С. 402–406. 

81. Горкіна Л.П. Туган-Барановський Михайло Іва-

нович (1865–1919) / Економічна енциклопедія в 3-х т. 

Т. 3; за ред. С.В. Мочерного. Київ: Академія, 2002. 

С. 699–701. 

82. Горкіна Л.П. Нормативний аспект економічної 

теорії у працях українських економістів XIX ст. Історія 

народного господарства та економічної думки УРСР. 

Зб. наук. праць. 2003. Вип. 35–36. С. 189–201. 

83. Горкіна Л.П. З історії економічних досліджень в 

Україні на рубежі XIX–XX століть. Вісник Тернопільсь-

кого державного педагогічного університету ім. В. Гна-

тюка. Серія: Економічна. 2003. № 15. С. 53–60. 

84. Горкина Л.П. Теория экономических циклов 

М.И. Тугана-Барановского в истории мирового экономи-

ческого анализа. Вступительная статья / М.И. Туган-

Барановский. Промышленные кризисы. Очерк из соци-

альной истории Англии. Київ: Наукова думка, 2004. С. 5–

23. 

85. Горкіна Л.П., Чумаченко М.Г. Нове видання з 

наукової спадщини М.І. Тугана-Барановського українсь-

кою мовою. Рецензія / Туган-Барановський М.І. Основи 

політичної економії (наук. ред., автор вступ. статті 

С. Злупко). Львів, 2003. (628 с.); Економіка України. 

2004. № 1. С. 86–88. 

86. Горкина Л.П. Новий вклад в наукову ретроспек-

тиву української економічної думки. Рецензія / Леонен-



Бібліографія праць  

Л.П. Горкіної 
 

 - 569 - 

ко П.М. Методологічні аспекти історії української еко-

номічної думки (XIX–XX ст.): монографія. Київ, 2004. 

(434 с.); Економіка України. 2004. № 10. С. 88–90. 

87. Горкіна Л.П. Пошук, націлений у майбутнє: до 

сучасного сприйняття теоретичної спадщини М.І. Туган-

Барановського / М.І. Туган-Барановський – видатний 

вчений-економіст. Спадщина та новації: присвячується 

140-річчю з дня народження М.І. Туган-Барановського та 

85-річчю з дня заснування ун-ту: матеріали міжнар. на-

ук.-практ. конф. (20–21 січня 2005 р.). Т. 1. С. 6–9. 

88. Горкина Л.П. Наука і управління: феномен 

М.Х. Бунге / М. Бунге: сучасний дискурс. Монографія. 

Серія «Славетні постаті»; за ред. В.Д. Базилевича. Київ: 

Знання, 2005. С. 70–81. (697 с.). 

89. Горкіна Л., Довбенко М. Теорія економічного 

зростання: нобелівський аспект. Економіка і прогнозу-

вання. 2005. № 2. С. 147–157. 

90. Горкіна Л.П. Погляди Д.І. Піхна на основні аспек-

ти економічної політики держави. Історія народного гос-

подарства та економічної думки України. Зб. наук. 

праць. Вип. 37–38. 2005. С. 264–276. 

91. Горкина Л.П. Институциональные аспекты разви-

тия предпринимательства в украинской экономической 

литературе (вторая половина XIX века) / Хозяйственная 

роль и культура предпринимательства в России: XIX–

XX вв.: Материалы Всероссийской науч. конф. (9–10 

сент. 2005 г.). Санкт-Петербург, 2005. С. 56–59. 

92. Горкіна Л.П. Погляди вітчизняних економістів 

XIX – початку XX ст. на інституціональне забезпечення 

економічного розвитку. Наук. праці Донецького націо-

нального технічного ун-ту. Серія: економічна. 2006. 

Вип. 103–2. Донецьк: ДонНТУ, С. 4–11. 



ДОДАТКИ 

 
 

 - 570 - 

93. Горкіна Л.П. Український ідеолог і теоретик рин-

кової трансформації економіки Російської імперії у X?-

IX ст. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Економіка. 

2006. Вип. 84. С. 16–21. 

94. Горкіна Л.П., Дерев’янкін Т.І. Видатний еконо-

міст-аграрник та історик економіки (До 130-річчя від дня 

народження П.І. Лященка). Економіка України. 2006. 

№ 12. С. 81–83. 

95. Горкіна Л.П, Геєць В.М. Українська кооперація: 

історичний досвід в аспекті сучасного її відродження (за 

ред. акад. В.М. Гейця) / Споживча кооперація України: 

історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали до 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 

жовтня 2006 р.). Київ, 2006. 25 с. 

96. Горкіна Л. Класична економічна теорія в її ево-

люції у науковому доробку М.І. Тугана-Барановського: 

сучасний погляд / М.І. Туган-Барановський: особистість, 

творча спадщина і сучасність: монографія / Горкіна Л., 

Шубін О., Чумаченко М., Туган-Барановський Д. та ін.; 

за ред. д.е.н. О. Шубіна, д.е.н. А. Садєкова. Донецьк, 

2007. С. 171–242. (356 с.). 

97. Горкіна Л.П. Еволюція теорії сільськогосподарсь-

кої кооперації в дорадянський період та її сучасне зна-

чення. Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 51. 

Херсон. С. 49–61. 

98. Горкіна Л.П. Академік В.А. Косинський: сучас-

ний погляд на життєвий шлях та наукову спадщину укра-

їнського вченого. Історія народного господарства та 

економічної думки України. Зб. наук. праць. 2007. 

Вип. 39–40. С. 206–236. 



Бібліографія праць  

Л.П. Горкіної 
 

 - 571 - 

99. Горкіна Л.П. М.І. Зібер у дореволюційній літера-

турі. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Економіка. 

2007. Вип. 96. С. 14–20. 

100. Горкіна Л.П. Пам’яті Костянтина Григоровича 

Воблого (1876–1947). Історія народного господарства 

та економічної думки України. Зб. наук. праць. 2007. 

Вип. 39–40. С. 385–387. 

101. Горкіна Л.П., Дерев’янкін Т.І. Пам’яті Петра 

Івановича Лященка (1876–1955). Історія народного гос-

подарства та економічної думки України. Зб. наук. 

праць. 2007. Вип. 39–40. С. 380–384. 

102. Горкіна Л.П., Чумаченко М.Г. Перерваний пос-

туп: віхи історії економічної науки в Україні (кінець XIX 

– середина XX ст.). Актуальні проблеми економіки. 2008. 

№ 4. С. 12–28. 

103. Горкіна Л.П., Чумаченко М.Г. У світовому нау-

ковому просторі: економічний доробок вчених українсь-

кої діаспори (20–80-і роки XX ст.). Актуальні проблеми 

економіки. 2008. № 5. С. 3–20. 

104. Горкіна Л.П., Чумаченко М.Г. На шляхах відро-

дження: економічна наука в Україні в другій половині 

XX ст. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 6. С. 15–

33. 

105. Горкина Л.П. К истории формирования идеоло-

гии аграрного предпринимательства в XIX – начале 

XX вв. Финансы и бизнес. 2008. № 3. Москва: Проспект. 

С. 176–181. 

106. Горкіна Л.П. Від М. Бунге до М. Тугана-

Барановського: еволюція поглядів на теорію розподілу. 

Історія народного господарства та економічної думки 

України. Зб. наук. праць. 2008. Вип. 41. С. 193–211. 



ДОДАТКИ 

 
 

 - 572 - 

107. Горкина Л.П. Идеология аграрного предприни-

мательства в ХІХ – начале ХХ веков в еѐ научном аспек-

те. История предпринимательства в России: ХІХ – нач. 

ХХ вв. 2009. Вып. 4. Санкт-Петербург: Высшая школа 

менеджмента. С. 424–449. 

108. Горкіна Л.П. Лященко Петро Іванович / Енцик-

лопедія історії України: У 8 т. Т. 6 / За ред. В. Смолія. 

Київ: Наук. думка, 2009. С. 408–409. 

109. Горкіна Л.П. Є. Слуцький у контексті розвитку 

української та світової економічної думки. Історія на-

родного господарства та економічної думки України. Зб. 

наук. праць. 2009. Вип. 42. С. 3–16. 

110. Горкіна Л.П. Досвід та шляхи підвищення ефек-

тивності людського потенціалу в трансформаційній еко-

номіці України. Вісник економічної науки України. Нау-

ковий журнал / Академія економічних наук України, Ін-

ститут економіки промисловості НАН України. 2009. 

№ 2(16). Донецьк: вид-во ТОВ «Юго-Восток, ЛТД». 

С. 29–35. 

111. Горкіна Л.П. Еволюція політекономічних уяв-

лень про ринкову економіку в аспекті їх науково-

практичної ефективності. Розділ 1; Становлення коопе-

рації в дореволюційну добу. Розділ 5, п. 5.1. / Ретроспек-

тива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс. 

За ред. д-ра екон. наук. Л.П. Горкіної; НАН України; Ін-т 

екон. та прогнозув. Київ, 2010. Передмова. С. 13–28; Роз-

діл 1. С. 29–180; 693–713; Розділ 5. С. 457–473; 739–741. 

112. Горкіна Л.П. Кооперація вчора, сьогодні і завт-

ра: науково-практичні аспекти / Споживча кооперація 

України: історичний досвід, сучасний розвиток, страте-

гічні орієнтири. Зб. наук. доповідей учасників Всеукр. 



Бібліографія праць  

Л.П. Горкіної 
 

 - 573 - 

наук.-практ. конференції (Київ, 12 жовтня 2010 р.). Львів: 

Львів. комерц. акад., 2010. С. 21–44. 

113. Сільськогосподарська кооперація. Вибрані праці 

/ упоряд. Л.П. Горкіна; НАН України; Ін-т екон. та про-

гнозув. Київ, 2010. 776 с. (Класика вітчизняної економіч-

ної думки). 

114. Горкіна Л.П., Чумаченко М.Г. XX століття в іс-

торії української економічної думки: коротка ретроспек-

тива. Монографія. Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. 142 с. 

115. Горкіна Л.П., Довбенко М.В. Літописець і теоре-

тик економіки України. З нагоди 90-річчя іноземного 

члена-кореспондента НАН України І.-С. Коропецького. 

Вісник Національної Академії Наук України. 2011. № 8. 

С. 44–47. 

116. Горкіна Л.П. Кооперація у контексті ліберально-

демократичної концепції модернізації суспільства. Ч. 1. 

Кооперативна складова суспільного прогресу: досвід і 

завдання розвитку. Економіка України. 2011. № 4. С. 4–

15; Ч. 2. До наукового забезпечення кооперативної ідео-

логії: історія та сучасність. Економіка України. 2011. 

№ 5. С. 4–15. 

117. Горкіна Л.П. На перехресті парадигм: М.І. Ту-

ган-Барановський в історії економічної думки. Рукопис 

монографії. 2013. 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

Наукове видання 

 

 

Лариса Павлівна Горкіна 

 

 

НА ПЕРЕХРЕСТІ ПАРАДИГМ: 

М.І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ 

В ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

 

 

Монографія 

 
 

Комп’ютерний набір, оригінал-макет  

В.М. Бєляєва 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 4.02.2021 р. 
Об`єм даних 6,73Мб  

 

 

 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

 вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011  

тел. (044) 254-20-36, факс (044) 280-88-69 

 E-mail: eip@ief.org.ua   


