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В умовах визначення Україною суве-
ренного шляху свого політичного, еко-
номічного і соціального розвитку важ-
ливими завданнями залишаються фор-
мування сучасної власної фінансової 
системи, забезпечення її ефективного 
функціонування, розвиток податково-
го механізму, зміцнення національної 
валюти тощо. В цьому плані видання 
праці сучасних українських вчених [1] 
є однією з помітних ознак виходу наці-
ональної фінансової науки з особливої 
інтелектуальної кризи, обумовленої 
насамперед системною трансформаці-
єю, переходом до ринкової економіки 
та сучасного плюралізму теорій, течій, 
напрямів економічної та фінансової 
наук. Представлений світовій громад-
ськості двотомник у галузі теорії та 
історії фінансової думки засвідчує, 
що українська наука з початків свого 
виникнення в нову добу (кінець XVIII-
ХІХ ст.), намагається розробити і 
осмислити власну модель самостійного 
соціально-економічного розвитку, об-
ґрунтувати державнотворчі прагнення 
українського народу та самобутність 
його культури з урахуванням успішно-
го історичного досвіду інших країн, їх 
національних фінансових систем та фі-
нансового господарства. Видана праця 
відомих вітчизняних дослідників охо-
плює широке коло теоретичних і прак-
тичних проблем розвитку фінансів, 
оподаткування, переконливо показує 
багатоаспектність, фундаментальність 
їх наукового аналізу, обґрунтованість 
ринкових реформ у галузі фінансів, 
висвітлення досвіду їх здійснення, 
успіхів та невдач реформування, бо-
ротьби проринкових і антиринкових 

сил навколо питань удосконалення 
фінансового господарства.

Перший том даного видання пока-
зує, що українська фінансова наука 
робить результативні кроки як у те-
оретико-методологічних підходах до 
розробки теорії та історії фінансів, 
функціонування фінансових систем, 
так і у розвитку категорійно-понятій-
ного інструментарію науки і практики. 
Узагальнення досвіду генези, розвитку 
і еволюції української фінансової дум-
ки впродовж ряду століть свідчить, що 
в результаті всієї попередньої (у ряді 
випадків - суперечливої) наукової ро-
боти сформовано низку беззаперечних 
істин у вигляді визначень категорій і 
понять, формулювань причинно-на-
слідкових і функціональних залеж-
ностей, які й у нинішніх умовах не 
втратили своєї актуальності та можуть 
бути цікавими і корисними світовому 
науковому товариству. Разом з тим це 
ще одне наочне свідчення існування 
у минулому, незалежно від трагіч-
ної напівколоніальної долі України, 
самобутньої національної фінансової 
думки, яка прагнула зробити достой-
ний внесок у світову фінансову науку. 
Інша справа (і це показано у видан-
ні), що здобуття Україною власної 
державності дозволяє звільнитись від 
тих різних пут, які раніше сковували 
творчий розвиток науки, відкриває 
широкі можливості для прискорення 
її розвитку, виходу на передові світові 
рубежі в умовах свободи, демократії, 
глобалізації. Всім своїм змістом видан-
ня доносить до читача важливу і акту-
альну думку про те, що реалізація цієї 
можливості у повній мірі – складне, 
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але насущне і реальне для здійснення 
завдання насамперед сучасних україн-
ських науковців.

Представлений у другому томі ви-
дання аналіз поглядів та концепцій 
українських учених економістів-фі-
нансистів достатньо повно відбиває 
яскраву палітру становлення, розвитку 
та інтелектуальної еволюції фінансово-
го знання впродовж ХІХ – ХХ століть 
на тлі фундаментальних особливостей і 
цінностей суспільно-економічного ладу 
України. Це своєрідне представлення 
сучасному світові творчого внеску 
українських економістів-фінансистів у 
світову скарбницю фінансової науки і 
вагоме підтвердження того, що укра-
їнська фінансова думка розвивалася 
в контексті і на рівні передової євро-
пейської. На жаль, ще й до цього часу 
чимало не лише звичайних громадян, 
але й науковців Заходу продовжують 
безпідставно ототожнювати російську 
та українську фінансово-економічну 
думку, мають неясні уявлення про 
наші столітні традиції наукового до-
слідження, багату спадщину в галузі 
економічної та фінансової наук тощо. 
Прикро й те, що наш північно-східний 
сусід продовжує зараховувати, всу-
переч історичній правді, до когорти 
своїх науковців багато славних імен 
наших видатних учених і державних 
діячів - економістів і фінансистів. 
Таким чином, вихід у світ монографії 
та енциклопедії з української фінансо-
вої думки становить собою унікальне 
явище в умовах жорсткого ідеологіч-
ного протистояння з Росією. Ця пра-
ця відкриває можливості насамперед 
читачам сучасних країн Заходу значно 
ширше і глибше зрозуміти здобутки, 
своєрідність і самобутність української 
фінансової науки, її творчий потенці-
ал. Вона збагачує світову фінансову на-
уку дослідженнями українського наці-
онального напряму (або, за іншою тер-
мінологією, української «національної 
лінії» у фінансовій думці). Справжнім 
відкриттям для зарубіжних читачів 
можуть стати достатньо аргументовані 
положення про Київську наукову шко-
лу фінансів, глибоко і повно розкриті 
концепції у царині фінансової науки 
та практичної діяльності всесвітньо 
відомих українських теоретиків і дер-

жавних діячів академіків М. Бунге, І. 
Янжула, М. Туган-Барановського, К. 
Воблого, Л. Яснопольського, професо-
рів А. Антоновича, Д. Піхна, П. Ко-
ванька (Кованьківського), І. Тарасова, 
М. Яснопольського, О. Білімовича (Ки-
ївський університет), М. Алексєєнка, 
П. Мігуліна, Г. Цехановецького, М. 
Соболєва (Харківський університет), 
І. Патлаєвського, С. Іловайського (Но-
воросійський - нині Одеський - універ-
ситет) та ін. Щоправда, значно більше 
уваги варто було б приділити аналізу 
розвитку фінансової думки на спокон-
вічно українських землях Галичини, 
Закарпаття, Буковини, Волині.

У вітчизняного читача, який краще, 
порівняно із зарубіжним, обізнаний із 
значними перешкодами та утисками 
на шляху розвитку економічної і фі-
нансової науки на українських землях 
(суворість царської цензури, вимушена 
передача досліджень чужою мовою, 
заборона навіть вживати своєї назви 
«український» і вимушена заміна її 
назвами «русский», «малорусский» 
або «южно-русский» та ін.) сприятиме 
вихованню патріотизму та гордості за 
наукові здобутки українських вчених.

Актуальність та своєчасність дано-
го видання беззаперечні. Воно корис-
не не лише для тих, хто досліджує 
світову і національну наукову думку 
з метою пізнання їх генези, розвитку 
і еволюції, але і як таке, що формує 
культуру економічного мислення, 
дає розуміння його альтернативності. 
Видання гідно представляє оригіналь-
ність і здобутки фінансової думки 
непізнаної ще в повній мірі в світі 
незалежної України. 
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