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ІВАН ВЕРНАДСЬКИЙ  
ПРО ПОЛІТИКУ УРЯДОВОЇ ПІДТРИМКИ  

ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 
 
Теоретичним ядром наукового вчення видатного українського 

економіста І. Вернадського виступає концепція економічного ро-
звитку, яка розкриває необхідність розбудови великомасштабної 
промисловості на основі економічного лібералізму, що, відповід-
но, вимагає зниження рівня державного впливу на господарське 
життя країни, а також поширення принципів свободи конкуренції 
в усіх аспектах економічної діяльності. 

І. Вернадський був одним із прихильників традицій лібераль-
ної економічної школи. У той самий час, на відміну від класиків, 
він припускав певний вплив держави на економіку, але лише до-
ти, доки урядові заходи не суперечитимуть об’єктивним законам 
становлення ринкового типу господарювання. І. Вернадський був 
затятим противником будь-яких проявів надмірної державної 
опіки, що, на думку вченого, створює штучні умови розвитку го-
сподарства та перешкоджає економічному прогресу. На сторін-
ках журналів «Отечественные записки», «Московские ведомо-
сти», «Русский вестник», «Указатель политико-экономический», 
«Экономический указатель» він стверджував, що збагачення кра-
їни та добробут населення залежать від стану промисловості, ро-
звиток якої уряд може підтримувати, але лише через ухвалення 
сприятливого законодавства, забезпечення права приватної влас-
ності, поширення спеціальної економічної освіти та підвищення 
загальнокультурного рівня народних мас.  

Загалом економічні ідеї І. Вернадського були відображенням 
думки тогочасної промислово-торговельної буржуазії: він акцен-
тував увагу на необхідності розвитку капіталістичних відносин та 
розбудови промисловості з високим рівнем централізації капіта-
лу та концентрації виробництва. Лише великомасштабна проми-
словість, на думку вченого, сприяє розвитку продуктивних сил, 
ефективному поділу праці, накопиченню значних приватних ка-
піталів і створенню конкурентних переваг країни на зовнішніх 
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ринках. Кожній сфері національного господарства І. Вернадський 
відводив особливу роль, вважаючи, що і землеробство, і промис-
ловість, і торгівля є джерелами народного багатства, проте дві 
останні галузі мають значну перевагу щодо забезпечення еконо-
мічного прогресу.  

Капіталістичну фабрику вчений розглядав як найбільш про-
гресивну форму розвитку промисловості, однак сприяння її ста-
новленню повинно здійснюватися лише «природними», а не 
«штучними» заходами, тобто такими, що не обмежують іноземну 
конкуренцію, а формують ефективне внутрішньо-конкурентне 
середовище [1, c. 488]. Іноземна конкуренція як елемент економі-
чного лібералізму сприяє прогресивному зростанню вітчизняної 
промисловості, оскільки викликає серед підприємців «дух супер-
ництва» та попереджає будь-які монопольні утворення на внут-
рішньому ринку. Науковець наголошував, що жодне державне 
покровительство не зможе створити ефективних умов для стано-
влення великомасштабної промисловості, оскільки рівень еконо-
мічного розвитку країни визначається не ступенем урядового за-
хисту, а умовами праці, рівнем розвитку науки, знань, народної 
культури та моралі. Основне завдання держави полягає в тому, 
щоб ліквідувати будь-які перешкоди на шляху економічної сво-
боди (насамперед, кріпосне право та охоронну систему).  

Поряд із великомасштабною промисловістю І. Вернадський 
обґрунтовував безцінне значення зовнішньої торгівлі для розвит-
ку господарства країни. Вчений стверджував, що світове лідерст-
во країни починається саме з епохи її торговельних відносин, і 
серед усіх націй на міжнародній арені найбільш виграшні позиції 
займали ті, зовнішньоекономічні зв’язки яких були найжвавіші. 
Саме сфера зовнішньої торгівлі забезпечує тісне співробітництво 
між націями та обмін науково-технічними й культурними досяг-
неннями людства, що безумовно веде до нарощування націона-
льного багатства, підвищення рівня народної свідомості, культу-
рного розвитку тощо. «У жодній країні світу народне благо- 
получчя не може бути досягнуто лише власними силами: для 
цього завжди потрібна спільна праця різних народів. Природнім є 
й те, що будь-яка держава для цього розширює свої зовнішньо-
економічні зв’язки поряд із розвитком внутрішніх продуктивних 
сил» [2, c. 603]. 

У поглядах на зовнішньоторговельну політику І. Вернадський 
підтримував принципи фритредерства, називаючи митний проте-
кціонізм і зумовлені ним високі ставки імпортних тарифів «по- 
м’якшеною формою рабства» [3, c. 2]. Підвищення цін на інозем-
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ну продукцію сприяє перетворенню вітчизняного виробника на 
монополіста, який маневрує внутрішніми цінами з метою отри-
мання надприбутків. Висока вартість іноземної, а відтак отже, і 
вітчизняної продукції, зумовлює посилення матеріальної залеж-
ності основної частки населення від невеликої групи «монополіс-
тів-спекулянтів». На противагу вільну торгівлю вчений трактував 
як елемент загальної економічної свободи, яка є основною умо-
вою промислового та культурного розвитку країни. І. Вернадсь-
кий стверджував, що саме шляхом вільної торгівлі можна не ли-
ше досягнути піднесення продуктивних сил та розвитку вироб- 
ничого потенціалу країни, але й позбавити її ознак економічної 
нестабільності (виробничі кризи, безробіття, масове збідніння на-
селення тощо) [4, c. 121–123].  

Відповідно, вчений виступав противником протекціонізму, 
піддаючи його критиці і як з точки зору економічного вчення, і 
як реальної економічної політики. Насамперед він показував його 
негативні результати для розвитку промисловості й підприємни-
цтва. І. Вернадський вважав, що високі митні тарифи, викликані 
протекціонізмом, позбавляють промисловість «тяжкої конкурен-
ції, яка постійно тримає в напрузі моральні та розумові сили» 
підприємця [5, c. 93]. Однак відсутність конкуренції створює 
привілейовані умови для підприємця на внутрішньому ринку, ве-
де до монополізму та консервування технічної відсталості вітчи-
зняних виробництв. «Протекціонізм, – наголошував І. Вернадсь-
кий, – присипляє підприємливість, унаслідок чого виробники 
втрачають енергію та майстерність, підкоряються рутині й ста-
ють відсталими; ціль покровительської системи залишається не-
досяжною» [6, c. 390]. Справжнім покровительством учений вва-
жав підтримку усіх підприємств, незалежно від соціального 
статусу власника, розміру самого підприємства, обсягів виробни-
цтва, що можливо лише за умов фритредерства – вільного торго-
вельного обміну. Протекціонізм руйнує таке рівноправ’я, підпо-
рядковуючи одні галузі господарства іншим. 

Зважаючи на переконання І. Вернадського, охоронна система 
задає «штучний» напрям розвитку народного господарства, підт-
римуючи «неприродні» і тому невигідні для країни сфери проми-
словості. Безмитний імпорт іноземних виробів, оснований на на-
чалах свободи торгівлі, витіснив би ці «неприродні» галузі, 
сприяючи розвитку фабрики, яка не потребувала б покровительст- 
ва [7, c. 77–78]. Він зауважував, що саме таким чином, а не через 
створення «тепличних умов», могли б виникнути цукроварні,  
маслобійні, гірничі заводи, бавовняні, вовняні, стеаринові фабри-
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ки тощо. Вітчизняні мануфактури розвивались би без будь-яких 
тарифів – виникли ж і вільно існують без страху перед іноземною 
конкуренцією винокурні, ткацькі та шкіряні виробництва. І. Вер-
надський наголошував на тому, що як протекціонізм змушує тор-
говців купувати товар там, де це невигідно, так він стимулює 
підприємців здійснювати інвестиції у ті сфери, які є неприбутко-
вими та малоперспективними з точки зору досягнення економіч-
ного прогресу.  

Вчений-економіст вказував, що якою б не була покровитель-
ська система, її «першочергове та корінне завдання» полягає у 
накопиченні державного доходу, тобто досягненні фіскальних ці-
лей. При цьому митні збори як вид непрямих податків він вважав 
однією з кращих форм платежів, оскільки вони пропорційні спо-
живанню, залежать від коливань цін на продукцію, не вимагають 
для своєї сплати нагромаджень [8, c. 40]. При цьому значні дохо-
ди приносять лише помірні митні тарифи. 

Таким чином, теорія економічного розвитку І. Вернадського 
заснована на утвердженні капіталістичного укладу, ринкових 
форм господарювання та економічного лібералізму в усіх аспек-
тах народногосподарського життя. Вчений піддавав гострій кри-
тиці надмірну урядову підтримку, вказуючи на її фіскальну 
спрямованість та недієвість.  
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