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виробництва, фонди головних сільськогосподарських продуктів, зовнішню торгівлю аграрних і 
високоіндустріальних країн у 1925–1929 рр., зовнішні позики, платіжний баланс аграрних країн, 
економічний спад 1929–1930 рр. і поширення кризи. Одне з основних узагальнень Т. полягало в 
тому, що причинами світової економічної кризи були монетарні фактори. 

У 1934–1936  рр. Т. працював старшим економістом у міністерстві сільського господарства 
США. Результатом його дослідження стала спеціальна доповідь «Укладення міжнародних торго-
вельних договорів протягом 1934–1936 pp. та їхній вплив на американське сільське господарство». 

У 1936–1950 рр. Т. продовжував дослідницьку роботу в Інституті харчування при Стенфорд-
ському університеті. Вивчав впливи валютної політики на коливання ринкових цін пшениці (праця 
«Монетарні впливи на післявоєнні ціни пшениці», Monetary Infl uences on Postwar Wheat Prices, 
1938), субсидії для експорту на ціни світового ринку та внутрішні ринкові ціни в окремих регіонах 
(«Субсидування пшениці та експорт. Досвід 1935–1939 рр.», Wheat Subsidization and Export. Th e 
Experience of 1938–1939, 1940). У низці праць 1940-х років Т. обґрунтував думку про відсутність 
виразного циклічного характеру коливань урожаїв у певних країнах і світової пропозиції пшениці, 
випадковість окремих коливань. 

Протягом 1930-х – першої половини 1960-х рр. велику увагу приділяв вивченню історичного 
розвитку сільського господарства на теренах СРСР, участі Росії і СРСР у міжнародному ринку. 
Серед праць цієї тематики: фундаментальне дослідження «Сільськогосподарська Росія і проблема 
пшениці» (Agricultural Russia and the Wheat Problem, 1932), монографія «Радянська цукрова про-
мисловість та її повоєнне відновлення» (Th e Soviet Sugar Industry and Its Postwar Restoration, 1951), 
статті «Сільськогосподарські ресурси» (Agricultural Resources, 1953), «Радянська сільськогоспо-
дарська політика і національні проблеми в СРСР» (Soviet Agricultural Politics and the Nationalities 
Problem in the USSR, 1956) та ін.

Після виходу на пенсію Т. залишався науковим консультантом Інституту харчування при 
Стенфордському університеті.

Т. активно співпрацював з українськими науковими інституціями у США. Був обраний голо-
вою правничо-економічного відділу (УВАН) для вивчення економіки України. Розробив програму 
дослідження економіки України (1953). 

Помер 15 серпня 1965 р. у Менло Парк, Каліфорнія (США).

Література: 1. Винар Б. Матеріали до історії економічних дослідів на еміграції (1919–1964) / Б. Винар. — Мюнхен ; 
Нью-Йорк, 1965. — С. 19–20, 95–98.

 2. Злупко С. М. Українська економічна думка. Постаті і теорії / С. М. Злупко. — Львів, 2004. 
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— відомий український учений, економіст, фінансист ХХ ст., фахівець з фінансово-економічних 
та правових проблем. Визнаний не лише серед науковців в Україні, а й за її межами. Знав кілька 
європейських мов.

Народився в липні 1880 р. в м. Одесі в родині популярного адвоката із середнім достатком. 
Батьки надавали великого значення вихованню й  освіті дітей. Отримавши хорошу домашню 
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освіту, для продовження навчання Т. був відданий у Рішельєвську гімназію, яку досить успішно 
закінчив у 1899 р. У гімназії виділявся знаннями з гуманітарних дисциплін. Бесіди з юридичних 
питань з батьком та надзвичайна повага до нього вплинули на вибір майбутнього фаху. 

За власним бажанням Т. вступив на юридичний факультет Новоросійського (Одеського) уні-
верситету. З  перших курсів показав себе старанним та  ерудованим студентом, рано розпочав 
активну науково-дослідницьку діяльність. Представлені наукові реферати отримували високі 
оцінки викладачів. Його перші наукові праці, у  яких розглядались важливі проблеми фінансо-
вого права, датуються періодом до 1905 р. Незважаючи на недостатню зрілість цих робіт, вони 
дістали схвалення професорів університету, зокрема С. Іловайського, за оригінальність викладу 
і самостійність мислення автора. Із іменем цієї людини буде пов’язане все творче життя Т. Після 
завершення навчання в 1906 р. він за рекомендацією Іловайського був залишений в університеті 
для підготовки до професорського звання на кафедрі фінансового права.

Для підтримки матеріального становища й набуття практики, Т. одночасно з науковою роз-
почав педагогічну діяльність у навчальних закладах рідного міста. Зокрема, у 1907–1922 рр. він 
викладав правознавство та  політекономію в  училищі торговельного мореплавства, а  з  1910  р. 
до 1920 р. — фінансове право, політекономію та статистику на Одеських вищих жіночих курсах. 
Його ерудиція, високий професіоналізм і порядність імпонували студентам. Уміння оригінально 
й самобутньо представити матеріал у наукових статтях, упевненість в аргументації критики ви-
кликали повагу серед науковців. Інтелігентність стала основою великого авторитету серед колег 
та особливої поваги його наставника й викладача проф. С. Іловайського.

Талант і здібності науковця особливо розкрилися в 1912 р., коли Т. видав значно перероблений, 
доповнений та  оновлений підручник з  фінансового права згідно з  передсмертною волею свого 
вчителя. Випущений ще в 80-х рр. ХІХ ст. проф. С. Іловайським «Конспект з фінансового права» 
у подальших виданнях став називатися «Підручником фінансового права». Це був елементарний 
і не зовсім повний щодо розкриття змісту проблем підручник. Проте після докорінної переробки 
та доповнення Т. випустив п’ять його видань і розвинув, як зазначали фахівці, до високого рів-
ня науковості. Від підручника С. Іловайського залишилася форма, а новий і дуже оригінальний 
зміст у книгу було вкладено Т. Це була єдина спроба на той час видати підручник з фінансового 
права в історії української та російської наукової літератури. Правові питання в ньому висунуті 
на перше місце і ґрунтовно розкриті.

Після отримання ступеня магістра політичної економії та фінансового права Т. був зарахо-
ваний приват-доцентом кафедри фінансового права Новоросійського університету. З 1918 р. він 
на запрошення адміністрації працює доцентом кафедри фінансової науки економічного факуль-
тету Одеського політехнічного інституту, де не тільки викладає, а й проводить активну роботу 
з підготовки молодих фахівців вищої школи.

Т. вдало поєднував організаційну та наукову діяльність. Він є автором багатьох праць з тео-
ретичних проблем фінансів. Працюючи в  інституті, Т. створив власну концепцію «самостійної 
фінансової науки», яку викладав у вищих навчальних закладах у 20–30-х рр. XX ст. Самобутність 
наукових поглядів ученого викликала роздратування нового керівництва інституту, проте талант 
й організаторські здібності вченого змушували адміністрацію залишити перспективного науковця 
і педагога на роботі.

У 1938 р. він підготував до друку працю «Основи теорії радянських фінансів», яка, на жаль, 
так і не вийшла у світ. У рукописах залишилися й інші праці, зокрема «Теоретичні основи вчен-
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ня про радянські гроші». Як  і  всіх прогресивних учених того періоду, Т. хвилювали проблеми 
соціально-економічних перетворень в Україні, уявлення про основні рушійні сили й засади таких 
перетворень. У дослідженнях, публічних виступах він передбачав здійснення їх державою на осно-
ві збереження й подальшого розвитку різних форм власності у їх взаємодії, тобто використання 
принципу приватної ініціативи, товарно-грошових і ринкових відносин та  інститутів. Він щиро 
покладав надію на втілення своїх наукових ідей на реформаторських засадах розбудови нового 
суспільного устрою, а після встановлення радянської влади — на засадах згоди з нею. Вчений на-
магався внести науково обґрунтовані принципи в господарську діяльність нової влади.

Незважаючи на всі несприятливі суспільні зміни, Т. брав активну участь у громадській робо-
ті інституту, продовжував розвивати свої наукові погляди в статтях. У другій половині 20-х рр. 
XX  ст. Т. став активним автором інститутського наукового збірника «Господарство та  право. 
Записки Одеського інституту народного господарства». Підготовлений на основі наукових здо-
бутків учених інституту перший том збірника вийшов у 1928 р., другий — у 1929 р. Другий том, 
як зазначалося у вступі, виходив українською мовою, за винятком статей професорів Т. та І. Фаа-
са — у зв’язку з тим, що вони були продовженням фундаментальних наукових розробок, опубліко-
ваних у першому томі російською мовою. До складу редакційної колегії цих збірників входив і Т. 
Він опублікував у двох томах збірника підготовлені раніше «Нариси із загальної теорії публічних 
фінансів», яку  викладав у  інституті й  інших вищих навчальних закладах, оскільки лекції мали 
велику популярність у  студентів. Слід зауважити, що  ще раніше, у  1926  р., Т. надрукував свою 
монографію із загальної теорії публічних фінансів в журналі науково-дослідних кафедр в Одесі. 
У  цих публікаціях Т. розвинув ідеї фінансової науки, викладені ще  в  «Підручнику фінансового 
права». Тому правомірно на теренах СРСР Т. вважався фахівцем з  фінансової науки, загальної 
теорії фінансів та фінансового права.

Ураховуючи значний потенціал наукових кадрів економічного циклу, факультет зовнішньо-
торговельних відносин Одеського інституту народного господарства у  1923  р. реорганізовано 
в економічний факультет. Деканом нового факультету став Т., і очолював його до 1930 р. включно.

У  1931  р. у  зв’язку з  ліквідацією Одеського інституту народного господарства Т. працював 
в Одеському інституті харчової промисловості та Інституті інженерів водного транспорту, де за-
відував кафедрою фінансів та обліку економічних факультетів. У інституті харчової промисловості 
він був деканом економічного факультету. У 1933 р., з відновленням Одеського державного універ-
ситету, Т. став професором економічного факультету і працював там до його ліквідації в 1935 р. 
У вересні 1935 р. кваліфікаційна комісія, на основі представлених наукових праць і багаторічної 
роботи з  підготовки кадрів, затвердила Т. у  вченому званні професора. У  березні 1941  р. ВАК 
присвоїла йому науковий ступінь доктора економічних наук без захисту дисертації на  підставі 
подання Одеського кредитно-економічного інституту. Слід зазначити, що  за період існування 
інституту лише Т. та А. С. Бориневичу було присвоєно звання доктора економічних наук без за-
хисту. Це було визнанням попередніх наукових здобутків ученого.

З початком війни, улітку 1941 р., Т. разом з частиною колективу інституту евакуювався до Са-
ратова. На  запрошення керівництва спочатку працював у  місцевому кредитно-економічному 
інституті, а в листопаді, коли в це місто переїхав весь Одеський інститут, став знову працювати 
в  ньому. Через відсутність корпусів для евакуйованого вищого навчального закладу Одеський 
кредитно-економічний інститут злився з місцевим інститутом, тому значна частина українських 
викладачів працювала зі студентами обох навчальних закладів. Восени 1941 р. Т. був запрошений 
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на роботу Московським плановим інститутом, який на той час знаходився в Самарканді. Після 
його реевакуації Т. запросили працювати в  Ленінградському плановому інституті, у  якому він 
викладав протягом 1943–1944 рр.

Незважаючи на важкі воєнні роки, Т. продовжував активну наукову роботу. Він написав низку 
праць, які відображали світові проблеми ведення фінансового господарства в умовах війн ХХ ст. 
Проте головним у науковій роботі вченого були дослідження питань фінансової теорії та практики 
в умовах соціалізму, з традиційним для того часу протиставленням їх «буржуазним» фінансам. 
Про це свідчать праці Т. першої половини 1940-х років: «Основні проблеми теорії радянських 
фінансів у зв’язку з питаннями методології методики, пропедевтики економічної теорії соціаліз-
му», «До питання про дію закону вартості в реформованому вигляді та природу грошей і кредиту 
в  соціалістичному устрої», «Новітній розвиток форм короткострокового кредиту. До  питання 
про відмінні ознаки позик Держбанку СРСР та їх класифікація», «До питання про сутність і фор-
ми розрахунків та  платежів із  взаємних боргів і  правових вимог соціалістичних організацій», 
«Система буржуазного кредитно-банківського права й основи техніки операцій капіталістичних 
банків», «Історичні передумови фінансів і  їх виникнення в  докапіталістичних антагоністичних 
суспільствах. Фінансові та постфінансові системи покриття матеріальних витрат, що викликані 
функціями суспільної влади».

У перші дні після визволення рідного міста у 1944 р. Т. повертається до Одеси, щоб віднови-
ти наукову та освітянську діяльність. На нього чекала кафедра фінансів у Одеському кредитно-
економічному інституті, яку він уславив як один із провідних центрів фінансової думки України. 
Т. також був запрошений завідувати кафедрою політекономії Одеського державного університету. 
Проте виснажлива наукова та  організаційна робота підірвали здоров’я вченого. Через хворобу 
Т. не міг продовжувати активну наукову та викладацьку діяльність. Це бачили його колеги, коли 
разом з ним поверталися до Одеси. Він був дуже засмучений і мовчав майже весь час. «Очевид-
но, — писав проф. С. Я. Боровий, який їхав разом з ним,   — у нього тоді починалася та душевна 
хвороба, яка звела його в могилу після повернення в Одесу». 

Помер Т. після тривалої хвороби наприкінці січня 1945 р. в м. Одесі.
В. М. Федосов, П. І. Юхименко

ТІНБЕРГЕН
ЯН
(1903–1994) 

Tinbergen
Jan

— видатний нідерландський вчений-економіст, перший лауреат Нобелівської премії з економіки 
(1969; разом з Р. Фрішем), нагороджений за створення та застосування динамічних моделей у складі 
економічних процесів. Народився в Гаазі (Нідерланди) в родині вчителя середньої школи. Навчався 
в Амстердамському університеті, університеті Еразмуса в Роттердамі, Лейденському університеті. 
Т. відомий завдяки науковим розробкам насамперед з економетрики; він створив першу націо-
нальну макроекономічну модель. У 1922–1926 рр. навчався на фізичному факультеті Лейденського 
університету. У 1929 р. здобув докторський ступінь з фізики за дисертацію «Проблеми мінімуму у 
фізиці та економіці». Т. одним із перших почав застосовувати математичний апарат до вивчення 
економічних процесів і створювати моделі для їхнього опису. У 1929–1944  рр.  — співробітник 
відділу з вивчення ділових циклів Центрального статистичного бюро.

Sasha
Выделение


