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Економіка є основою існування людського суспільства, має пряме відношення до 

усіх сфер життя людини, впливає на взаємовідносини народів і країн. Економічна наука 

пояснює закономірності людського буття, розвивається на основі нагромадження людського 

знання в процесі суспільної та господарської діяльності. «З давніх часів до сьогодення 

пройшла свій тернистий шлях українська економічна думка… Погляди українських вчених 

на систему людського знання та практичну діяльність мали не аби який вплив на розвиток 

світової наукової думки» [1, с. 283]. 

Найбільш видатним економістом-математиком, який справив величезний вплив на 

розвиток сучасних економіко-математичних досліджень, був Євген Євгенович Слуцький 

(1880–1948), викладач Київського комерційного інституту (1913–1926). Теоретичним 

підґрунтям наукової спадщини Є. Слуцького є праці М. І. Тугана-Барановського (1965-1919), 

видатного українського економіста світової слави.  

Він зробив визначний внесок у розвиток математичних, математико-статистичних 

досліджень. Його твір «Теорія кореляції і елементи вчення про криві розподілу» (1912) був 

тривалий час найліпшим посібником з математичної статистики. Є. Слуцький у 1915 році 

опублікував в італійському журналі статтю «До теорії збалансованого бюджету споживача», 

яку лише 1963 p. було передруковано в Москві. У цій статті вчений показав зв'язок між 

функцією корисності і рухом цін і грошових доходів населення. Ця праця вважається 

основоположною серед сучасних економіко-математичних досліджень проблем попиту і 

взаємозв'язку між функцією попиту, рухом цін та доходів. 

Є.Слуцький після Києва працював в Кон’юнктурному інституті в Москві, написав 

ряд праць про економічні цикли в СРСР і за кордоном. Після заборони вживати математичну 

статистику для аналізу совєцької економіки і розгрому Кон’юнктурного інституту 



Є.Слуцький працює в Центральному статистичному управлінні та в Математичному 

інституті. Власне свою теорію випадкових циклів він застосовував до геофізики, гідрології, 

метеорології, астрономії й біології, що збагатило і поглибило дослідження відповідних наук. 

Є. Слуцький в совєцькій математиці вважався основоположником теорії випадкових 

функцій. 

Разом з тим, за кордоном наукові розробки Є. Слуцького були відомі і отримали 

високу оцінку відомих усьому світу економістів. Так, уже в 30-ті роки праця Є. Слуцького 

«До теорії збалансованого бюджету споживача»  здобула високу оцінку зарубіжних 

економістів, зокрема англійського економіста-математика та статистика Роя Аллена, а також 

англійського економіста, лауреата Нобелівської премії (1972) Джона Хікса, які виявили цю 

наукову працю в італійському журналі. Наукові ідеї Є. Слуцького були використані Дж. 

Хіксом для написання книжки «Вартість і капітал» (1939). Саме у ній Дж. Хікс високо 

оцінює наукові розробки Є. Слуцького, наголошуючи при цьому, що він був першим 

економістом, котрий зробив значний крок у розвиток мікроекономічної теорії у ХХ столітті. 

Цікавим є той факт, що Дж. Хікс опублікував свої дослідження поведінки споживача, які 

лягли згодом в основу книжки «Вартість і капітал», в журналі «Economica» (1934), а лише 

тоді дізнався про статтю Є. Слуцього «До теорії збалансованого бюджету споживача» (1915). 

Проте Дж. Хікс у своїй науковій праці «Вартість і капітал» зауважує, що економічна теорія, 

яку він обгрунтовує, по суті, належить Євгену Слуцькому. 

У свою чергу англійський економіст-математик та статистики Роя Аллена писав про 

величезний вплив праць Є. Слуцького на розвиток економічної науки, в першу чергу 

економетрики. У 1936 p. він опублікував працю, присвячену Є. Слуцькому, в якій дав високу 

оцінку його теорії поведінки споживача. Рой Аллен у 1950 p. в журналі «Економетрика» 

також опублікував наукову статтю, присвячену внеску у світову економічну науку Є. 

Слуцького, наголошуючи, що праці українського економіста-математика  мали величезний 

вплив на розвиток економетрики у двох важливих напрямах: теорії поведінки споживачів і 

аналізі часових рядів. Наукові праці популярні на Заході, його наукові ідеї широко 

використані у творах багатьох відомих зарубіжних економістів. 

Високо оцінюють економісти і внесок Слуцького в розробку основ праксеології, 

тобто раціональних рішень при різних комбінаціях умов. Саме у 20-х роках ХХ століття у 

науковій праці «Етюди до проблеми будування формально-праксеологічних засад 

економіки», яка була опубліковано українською і німецькою мовами, Є. Слуцький уперше в 

світовій літературі поставив питання про необхідність формування особливої науки –  

праксеології. «До головних праксеологічних форм належить система, яка відкриває простір 

для математичної економіки, яка придатна відобразити багатогранність емпіричної 



господарської діяльності» [1, с. 293]. Саме ця теорія в 1950-их ХХ століття роках знайшла 

послідовників серед польських та інших західних економістів-кібернетиків. 

Отже, у ХХ столітті українські вчені не тільки запозичували економічні ідеї, 

напрями досліджень і теорії визнаних західних економістів, але також розвивали їх з 

урахуванням соціально-економічних особливостей розвитку України, створювали наукові 

теорії, які стали надбанням світової економічної думки. Є. Слуцький є «творцем 

національної економіко-математичної школи світового масштабу, непересічний талант якого 

формувався у спілкуванні з тогочасним українським інтелектуальним середовищем» [2, с. 

202] і подарував світовій спільноті новий напрям науки – праксеологію. Це той доробок, 

яким могла б пишатися наука будь-якого народу. 
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