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що склалася в Україні ще з дореволюційних часів, ті галузі, що
були недостатньо, або й зовсім нерозвинені в Україні,
залишаються нерозвиненими й надалі.
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УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА НОВОГО ЧАСУ

(ДО КІНЦЯ XVIII СТ.):
ВНЕСОК У ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

До сьогодні в економічній науці та фаховій літературі па-
нує уявлення про те, що розвиток економічних знань в Україні
відбувався зі значним відставанням від цього процесу у інших
європейський народів. Відповідно, вітчизняна економічна думка
сприймається як щось малоцікаве та периферійне по відно-
шенню до загального контексту її поступу в Європі. Такий під-
хід є деструктивним (оскільки позбавляє вітчизняних науковців
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гідного підґрунтя), а отже гальмує сам розвиток економічної
науки в Україні, і водночас не відповідає історичним
реаліям.

Попри тривалі періоди іноземного панування, які харак-
теризувалися свідомим підривом (зі сторони всіх метрополій)
вітчизняної науки загалом і проведенням з їх боку політики
«викачування мізків», Україна по праву може пишатися тим, що
в ній вперше було сформульовано ряд прогресивних поглядів на
економічний розвиток і саме вітчизняні мислителі зробили
чимало для розвитку економічних знань, також і за межами
України. Це характеризувало вітчизняну економічну думку від
початків її формування і до сучасності, але ми обмежуємось у
цій розвідці виявленням таких фактів у період від XII по XVIII
ст., оскільки це був час становлення економічних знань, що
передував їх структуризації та перетворенню на окремий сег-
мент наукових знань, але водночас саме у цей період
закладались, так би мовити, національні особливості економіч-
ної науки та поглядів суспільства в економічній сфері життя.
Саме тому період від XII до XVIII ст. є особливо цікавим і
найбільш складним для вивчення.

Оскільки економічна думка найкраще реконструюється
крізь призму писемних джерел, то на аналізі окремих із них, що
є найзнаковішими, будується і наше дослідження.

Найпершими серед них (за хронологічною ознакою) є ру-
ські літописи. Вони, на противагу нарративним джерелам інших
європейських етносів Середньовіччя, містять порівняльний ана-
ліз економічного розвитку різних держав і їх складових, а також
ставлять у залежність від рівня розвитку господарського
комплексу загальний поступ тієї або іншої території. Усе це
незаперечні свідчення на користь зародження підвалин науко-
вого підходу до економічних знань, і водночас дозволяє
стверджувати вищий рівень розуміння важливості економічної
сфери життя, властивий для руських книжників, порівняно з їх
західноєвропейськими «колегами».

У «Ходінні» ігумена Даниїла (початок XII ст.) автор (кот-
рим є чернець одного з монастирів Чернігівщини) попри свій
духовний сан, засвідчує добре розуміння в господарських
питаннях. Так, він детально описує економічний потенціал
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кожної з земель, які він відвідав під час своєї подорожі. При
цьому Даниїл детально аналізує врожайність різних землероб-
ських культур, можливості для експорту того або іншого товару,
детально описує торгові маршрути, з визначенням найбільш
оптимальних. Так само присутній порівняльний аналіз стану
господарського розвитку Русі та відвіданих Даниїлом країн
Близького Сходу.

Економічні погляди Володимира Мономаха (межа XI–
XII ст.), що відображені в його «Повчанні дітям», позначені
раціоналістичністю мислення і по праву можуть розглядатися
як вершина європейської економічної думки доби
Середньовіччя та предтеча протестантської етики. По-перше,
він цілком реабілітував трудову діяльність як «Богом дану
справу» і фактично радив представникам правлячої верхівки
вникати в тонкощі господарської діяльності та не покладатися
на слуг в управління князівським господарством, що було
цілком об’єктивно і водночас новим для тогочасної
економічної думки. При цьому Володимир Мономах намагався
десакралізувати економічну сферу (через теорію т.зв. «малих
справ»), якою водночас було покладено підвалини й соціально-
економічної політики держави, що вже проводилася в Україні
від часів Володимира І та продовжувалась і після Володимира
Мономаха. Проте справді революційним досягненням стало
положення про гріховність закопування грошей у землю, що
було нормою для того часу. Отже, це положення «Повчання»
Володимира Мономаха можна розглядати як пораду їх
вкладання у справу, а отже прокладало шлях для розвитку
банківської діяльності та позитивного ставлення до грошей
загалом. Згадаємо, що це було зроблено в той час, коли у
Західній Європі лихварство було ого-лошено поза законом і
каралось інквізицією, а Тома Аквінський у середині XIII ст.
(тобто через майже півтора століття після Володимира
Мономаха) вважав, що гроші не можуть приносити гроші і так
само засудив лихварство, яке власне й передувало постанню
сучасної банківської діяльності. Таким чином, Володимир
Мономах у своїх міркуваннях з господарської діяльності
фактично випередив економічну думку в інших європейських
країнах принаймні на чотириста–п’ятсот років.
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Попри поступове зникнення імперії Русь економічна
думка в Україні не завмерла, а продовжувала свій поступ, при
цьому – у тісному взаємозв’язку з загальноєвропейським
процесом у цій сфері. Так, у нас доволі рано знайшли
поширен-ня ідеї Відродження, що в економічній площині
позитивно ставились до багатства, фактично формували культ
масового споживання та реабілітували матеріальну сферу
загалом. Зокре-ма, виходець з Галицької землі – Павло Русин з
Кросна навіть став вихователем згодом відомого польського
політичного діяча та письменника-гуманіста Яна Дантишека
(1485–1548 рр.). А визначний український письменник і
суспільний діяч XVI ст. Станіслав Оріховський (Роксолан) став
основоположником меркантилістської теорії у країнах Східної
Європи та обґрунто-вував важливість державного втручання в
економіку.

Чимало українських мислителів долучилися до розвитку
економічної думки в інших країнах. У цьому зв’язку варто
згадати той факт, що українка Олена Глинська (вочевидь не без
участі українських радників), котра була дружиною московсь-
кого князя Василя ІІІ, у період свого регентства (1533–1538 рр.)
здійснила вдалу грошову реформу у Московському князівстві.
За цією реформою грошова система Московщини приводилась у
відповідність до десятинної системи обрахунку грошової маси
властивої для решти європейських країн. Крім цього, українські
діячі у XVI ст. долучились до створення «Литовських статутів»,
в основу яких було покладено і «Руську правду». Внесок
українських мислителів у розвиток економічної думки та
політики інших держав проявився і згодом. Зокрема, на початку
XVIII ст. саме українець Феофан Прокопович був головним
основоположником та ідеологом меркантилістської політики
Петра І у Російській імперії, а в другій половині XVIII ст. схожу
роль (у період царювання Катерини ІІ) відігравав канцлер О.Без-
бородько.

Член Львівського братства Юрія Рогатинець на початку
XVII ст. обґрунтував, що кожна людина має жити з власної
праці і підвищення свого матеріального рівня у такий спосіб не
є поганим. Цілком революційними для свого часу (і в масштабах
цілої Європи) були також установки українського козацтва
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щодо господарської діяльності, які до того ж втілювались
ними у життя: застосування виключно вільнонайманої праці у
своїх господарствах, активне впровадження різноманітних
інновацій та удосконалень, особливий акцент на розвитку
металургії (що тоді була рушієм економічного розвитку в
цілому), зайняття різноманітними видами господарської
діяльності тощо.

Справжньою вершиною економічної думки у рамках
цілої європейської цивілізації Нового часу можна по праву
вважати погляди Г.С. Сковороди. Він з гуманістичних позицій
чітко засудив експлуатацію людини людиною (особливо у
формі кріпацтва); не просто завершив «реабілітацію» праці, але
й доводив, що кожна людина має сама забезпечувати себе і це
не є гріхом. Йому належить і теорія «сродної праці», суть якої
полягає у тому, що всі люди мають від природи задані здібності
і відповідно до них і варто обирати професію, а отже всі
професії є важливими й потрібними. Ці погляди, як свого часу і
погляди Володимира Мономаха, на кілька століть випередили
поступ європейської економічної думки – західноєвропейська
економічна думка підійшла до цього лише в останній чверті XX
ст. – у неотомізмі та діяльності Римського клубу. При цьому
Г.С. Сковорода визначив новий вид стимулювання праці:
сучасна наука знає економічний і позаекономічний примуси до
праці, а Сковорода вводить поняття внутрішнього примусу
(коли завдяки праці людина самореалізується і стає щасливою),
внутрішньої мотивації – геніальна ідея, суть якої тільки-но
починає сприймати сучасне суспільство. Водночас це була й
спроба внести етичний, ба навіть гуманістичний принцип в
економічні студії.

Поряд з поглядами в економічній сфері Г.С. Сковороди за
новаторством можна поставити й інших українських мислителів
XVIII ст. Зокрема, виходець з ніжинських міщан, що здобув
вищу освіту за кодоном (зокрема слухав лекції А. Сміта у
Глазго), а потому був професором Московського університету
С.Є. Десницький (1740–1789 рр.) одним із перших поставив у
пряму залежність характер розвитку людства і зміни в
економічній сфері (еволюція форм власності, розвиток поділів
праці, засобів виробництва тощо).



Сучасні економічні теорії:
історія, методологія та перспективи розвитку

163

Таким чином: 1) Україна має власну давню та оригінальну
традицію у сфері розвитку економічних знань; 2) протягом три-
валого періоду український етнос характеризувався гнучкішим
підходом до економічної сфери, що дозволило розробити низку
доволі передових для свого часу положень у цій сфері; 3)
українська економічна думка характеризувалась унікальним
поєднанням практицизму й утилітаризму з гуманістичними та
навіть християнськими принципами (тобто доволі рано вироби-
ла той комплекс поглядів в економічній сфері, що характеризує
модерний курс в економіці, що його розробляє Римський клуб і
послідовники неотомізму); 4) прогресивність та інноваційність
української економічної думки підтверджується і тим, що
вітчизняні мислителі сприяли розвитку економічної думки в
інших державах.

Кудласевич Ольга Миколаївна, к.е.н.,
старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та
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ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ФІГУРА
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРАЦЯХ

УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ ДРУГОЇ
ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

На теренах України наукова зацікавленість проблемою
підприємництва в цілому та підприємцем як вирішальним
суб’єктом господарської системи виникла в другій половині
ХІХ ст. Українські економісти В. Желєзнов, І. Янжул, М. Туган-
Барановський, Д. Піхно, А. Антонович, М. Цитович, І. Вернад-
ський, К. Воблий, А. Камінка зосередили свою увагу на питанні
ролі та значенні підприємця у виробництві, формуванні підпри-
ємницького прибутку, можливості реалізації управлінських
здібностей підприємця тощо.


