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КЛАСИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ  
В ЕКОНОМІЦІ В ДОРОБКУ ІВАНА ВЕРНАДСЬКОГО 

Надзвичайне місце у вітчизняному науковому просторі у  
40–80-х рр. ХІХ ст. належить знаному діячу в галузі економічної 
науки Івану Вернадському. Учений мав значний досвід викла-
дання у тогочасних навчальних закладах, був членом Московсь-
кого товариства сільського господарства, членом Вільного еко-
номічного товариства (а згодом – головою його політико-еконо- 
мічного комітету та головою комітету грамотності), членом Цент- 
рального статистичного комітету Міністерства внутрішніх справ, 
управляючим конторою Державного банку в Харкові. Вчений-
економіст дав імпульс для подальшого розвитку політичної еко-
номії, статистики, митно-тарифної політики, міжнародно-полі- 
тичних та економічних проблем тогочасного світу. Ім’я І. Вер- 
надського в історії української економічної науки середини  
ХІХ ст. займає одну з найяскравіших позицій, його наукова дія-
льність припала на період радикальних суспільно-економічних 
реформ. І. Вернадський був лібералом, людиною, яка дотримува-
лася принципів гуманізму, толерантності, рівності, був одним з 
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найактивніших популяризаторів західноєвропейської економіч-
ної літератури та вченим планетарного масштабу. 

І. Вернадський – один з найяскравіших представників класич-
ної школи в політичній економії в Україні, він був прибічником 
теорії вільної конкуренції. І. Вернадський високо оцінює наукові 
здобутки А. Сміта і підкреслює: «...Вчення Сміта відповідає го-
ловним науковим вимогам, і тому його теорія набула значного 
поширення і впливу на весь подальший розвиток політичної еко-
номії» [1, с. 142]. Заслуга І. Вернадського полягає у намаганні 
пристосувати ідеї класичної школи політичної економії до конк-
ретних реалій вітчизняного середовища ХІХ ст. Насамперед, 
знайти ефективні шляхи розвитку ринкових відносин і створення 
передумов для прискорення розвитку промисловості як основи 
економіки [2, с. 136]. Історико-економічні дослідження І. Вернад- 
ського дозволяють побачити його ставлення до різних напрямків 
економічної науки взагалі та до класичного напрямку зокрема. 

Видатним економістом І. Вернадський називає А. Сміта, ґрун-
товну і широку оцінку дає його праці «Багатство народів». Він 
пише, що це «...перший твір, в якому є відповіді на всі найважли-
віші питання в галузі такої науки, перший, в якому суспільні еко-
номічні явища охоплені в їх повноті й різноманітності, перший, в 
якому ми бачимо правильний науковий метод, строгий аналіз фа-
ктів, намагання із їх спостереження відшукати закони, що діють в 
суспільній економії та оцінити ті перешкоди, які вони зустріча-
ють в своєму виявленні» [1, с. 134]. 

В основі його теоретико-методологічних підходів лежали до-
гми класичної школи, зокрема він вважав, що основним завдан-
ням політичної економії є дослідження «природних законів виро-
бництва», які, незалежно від місця і часу, діють там, де існують 
праця і обмін. «Закони політичної економії тому і являють нам не 
юридичні постанови, але закони природні, тобто такі, яких лю-
дина не може порушити безкарно доти, доки живе у суспільстві і 
доки має які-небудь потреби, тобто ніколи». А отже, втручання 
держави, тобто видання постанов і законів, «заснованих на інших 
началах», є недоцільним [1, с. 700].  

Прихильність українського вченого-економіста І. Вернадсь- 
кого до лібералізму досить чітко можна прослідкувати також у 
критиці вчення Ф. Ліста, яке він називав протекціоністською 
школою. Він цілком не погоджувався з Ф. Лістом щодо прямого 
зв’язку між розвитком продуктивних сил і протекціоністськими 
тарифами та стимулювання завдяки останнім розвитку мануфак-
турної промисловості. І. Вернадський вважав, що досвід німець-
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кого Митного союзу підтверджує протилежну точку зору, що до-
бробут окремих членів союзу зростав пропорційно ступеню по-
ширення застосування начал вільної торгівлі [1, с. 199–200]. І са-
ме з цих позицій можна розглядати ставлення І. Вернадського до 
протекціоністських тарифів в Російській імперії, які він вважав 
шкідливими, а конкуренцію розглядав як важливий чинник зрос-
тання обсягів виробництва. 

І. Вернадський, поділяючи ліберальні ідеї класичної школи, 
визнавав, що практично у всіх країнах мають «законну силу та 
офіційну підтримку засади протекції» [3, с. 120]. При цьому та-
кий стан вчений вважав шкідливим для економіки і передбачав у 
майбутньому зміни ситуації на користь лібералізації зовнішньої 
торгівлі. На думку вченого, система жорстких митних тарифів та 
заборона здійснення окремих видів зовнішніх торговельних опе-
рацій має важкі соціально-економічні та політичні наслідки. Ви-
никає нерівномірність у доходах різних економічних суб’єктів, 
окремі виробники отримують привілеї, обмежується вибір у спо-
живача, страждають цілі галузі внаслідок дорожнечі імпортних 
засобів виробництва, сировини та матеріалів. На міжнародному 
рівні запровадження протекціоністських заходів окремою держа-
вою призводить до «ворожнечі та протидії з боку інших народів і 
є джерелом руйнівних політичних дій, які поглинають кошти, 
отримані урядом країни» [3, с. 125]. І. Вернадський розглядав 
мито як засіб отримання державного доходу. На його думку, та-
рифи не повинні шкодити з існуючих галузей виробництва в кра-
їні, але й не повинні залишати без стягнень те, що може принести 
дохід в державну скарбницю, й не повинні також без впевненості 
в отриманні значного доходу знижувати мита, особливо з товарів, 
що споживаються заможнішим суспільним класом (колоніальні 
товари) [3, с. 130]. І. Вернадський стверджував, що протекціоні-
стська система захищає лише деякі галузі виробництва та деякі 
регіони. Тому, на його думку, необхідно охороняти від можливих 
збитків та втрат усіх без винятку вітчизняних виробників. Уче-
ний робить висновок, що протекційна система приносить ко-
ристь, але тимчасову і декому, а шкоду – усім [3]. Аналізуючи 
теорію та практику втілення протекціонізму, професор І. Вернад- 
ський дійшов висновку, що наслідки протекціоністської політики 
негативно впливають на соціально-економічне життя суспільства. 
Отже, у разі довготривалої протекціоністської політики у підприєм-
ців зникає прагнення до вдосконалення своїх виробництв, впрова-
дження інновацій тощо. Тобто держава несвідомо позбавляє підп-
риємців мотивів для удосконалення свого виробництва [4, с. 103]. 
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На кожному історичному етапі розвитку суспільства вчені 
здійснювали спроби теоретичного обґрунтування заходів регу-
лювання соціально-економічних процесів з метою надання прак-
тичних рекомендацій для ефективнішого функціонування націо-
нального господарства, захисту національних інтересів та еко- 
номічної безпеки тощо. 

Ретельний аналіз методологічних засад так званої школи кла-
сичного лібералізму, поданих вченими української економічної 
думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. до обґрунтування функцій 
держави в економіці, та узагальнення основних підходів щодо 
цих питань, у тому числі й наукової позиції І. В. Вернадського як 
основного прихильника класичної політичної економії в Україні 
дозволяє нам зробити висновок, що науковим доробком вітчиз-
няних вчених стало вивчення досить широкого кола питань ево-
люції ринкової системи та становлення доктрини регульованої 
змішаної економіки. Зокрема, в наукових творах І. Вернадського 
відображено процес розвитку ринкового господарства й здійс-
нено спробу розробки та впровадження нових форм і методів 
системи державного регулювання економіки. Активізація тео-
ретико-економічних пошуків з питань державного втручання в 
народне господарство на теренах України обумовлена деякими 
відмінностями у методах державного регулювання в економіці 
у порівнянні з провідними країнами світу в аналізований пері-
од. Теоретичні напрацювання вітчизняних економістів, зокрема 
І. Вернадського, перебували на рівні досягнень світової еконо-
мічної думки. Факторами формування бачення проблеми місця 
та ролі, соціально-економічної політики держави стали прак-
тика державного регулювання економіки Російської імперії 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і теорії західних еконо-
мічних шкіл. 
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