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Життєвий шлях та наукова діяльність Миколи Івановича Зібера
«  -З

Статтю присвячено науковій і практичній діяльності видатного вченого-економіста Миколи Івано
вича Зібера. Розглянуто життєвий шлях науковця, його історичну роль у розвитку політичної економії 
та статистики. Висвітлено основні статистичні праці вченого, визначено його внесок у розвиток теоре- 
тико-методологічних засад статистики.
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28 квітня 2018 р. виповнилося 130 років з дня 
смерті видатного вченого-економіста, глибоко
го теоретика, запального публіциста і визначного 
українського громадського діяча Миколи Іванови
ча Зібера. В енциклопедичних довідниках, підруч
никах, численних публікаціях висвітлено основні 
етапи його життя, наголошено на його надзвичай
ній обдарованості й талановитості [1; 3; 8; 9; 10; 16].

М. І. Зібер народився 10 березня 1844 р. у м. Су
дак Таврійської губернії в українсько-швейцарській 
родині. Закінчивши Сімферопольську гімназію, в 
1864 р. поступив на юридичний факультет Київ
ського університету. Під час навчання зацікавився 
економічними науками, зокрема політичною еко
номією та статистикою. М. І. Зібер володів кілько
ма європейськими мовами і вже у студентські роки 
вражав своїх співбесідників своєю ерудованістю 
і глибиною знань. Серед студентів М. І. Зібер ви-
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різнився серйозністю, вдумливістю, начитаністю. 
Після закінчення університету у 1867 р. М. І. Зі
бер короткий час працював у Волинській губернії. 
У 1868 р. він склав магістерські екзамени та захис
тив магістерську дисертацію з політичної економії 
“Теорія цінності та капіталу Д. Рікардо, у зв’язку з 
пізнішими доповненнями й роз’ясненнями”, яка 
була опублікована в “Університетських відомос
тях” за 1871 р. Після цього задля поповнення знань 
з політичної економії та для підготовки до профе
сорської діяльності науковець відбув у закордонне 
відрядження. М. І. Зібер відвідував лекції визнаних 
професорів у Німеччині, Швейцарії, Бельгії, інших 
країнах Європи. У своєму звіті щодо перебування у 
відрядженні М. І. Зібер детально аналізує прослу
хані ним курси лекцій з політичної економії, соці
ально-моральної статистики, логіки тощо і підкрес
лює, що, продовжуючи набувати теоретичні знання,
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він прагнув вивчати конкретні факти економічного 
життя в країнах Європи і за будь-якої можливості 
знайомився з “господарською практикою”. Деталь
но використовуючи великий обсяг статистичних 
даних, М. І. Зібер характеризує діяльність заводів, 
фабрик, споживчих товариств. Його цікавили пи
тання щодо заробітної плати, тривалості робочого 
дня на підприємствах у різних країнах, умови праці, 
фабричне законодавство. Значну увагу він приді
ляє роботі соціального конгресу, що являв собою 
зібрання задля обговорення актуальних соціально- 
економічних проблем того часу. М. І. Зібер корот
ко викладає висловлювання, полеміку професорів, 
державних діячів, інших представників конгресу, 
які, за його словами, “з’їхалися з усіх кінців Німеч
чини, Швейцарії, Італії” [7] (тут і далі цитати із 
праць М. І. Зібера та інших джерел подано в пере
кладі авторів статті).

У 1873 р., повернувшись до Києва, М. І. Зібер 
працює доцентом Київського університету і про
довжує наукові дослідження в галузі політичної 
економії, економічної первісної культури та ста
тистики. У 1875 р. М. І. Зібер виїжджає на постій
не проживання до Швейцарії, оскільки членів Ки
ївської громади, до якої він належав, переслідував 
царизм. У Швейцарії вчений плідно працює, по
стійно друкує свої статті у вітчизняних журналах: 
“Отечественные записки”, “Знание”, “Юридичес
кий вестник”, “Слово”, “Вестник Европы” та ін. За
хворівши, у 1884 р. він повернувся на Батьківщину 
й останні роки проживав у Ялті, де і помер 28 квітня
1888 р.

До основних наукових праць М. І. Зібера слід 
віднести такі: “Теорія цінності та капіталу Д. Рі- 
кардо, у зв’язку з пізнішими доповненнями й 
роз’ясненнями” (1871 р.), “Життя та праці Давида 
Рікардо” (1873 р.), “Що таке статистика?” (1874 р.), 
“Досвід програми для збирання статистико-еконо- 
мічних відомостей” (1875 р.), “Нариси первісної 
економічної культури” (1883 р.), “Давид Рікардо і 
Карл Маркс у суспільно-економічних досліджен
нях” (1885 р.) та ін.

М. І. Зібер -  великий знавець класичної англій
ської економічної літератури і найновішої німець
кої. Він систематизував ідеї класичної політичної 
економії, популяризував економічне вчення Д. Рі
кардо. Вчений вважав К. Маркса послідовником 
Д. Рікардо й досліджував, роз’яснював, пропагував 
основні положення марксистської економічної тео
рії. Не випадково його називали першим легальним 
марксистом. Тому свого часу наукову спадщину 
М. І. Зібера було звужено до коментування й по
пуляризації економічної теорії К. Маркса, незва
жаючи на глибину та широкий спектр тематики 
наукових досліджень ученого [8, с. 67]. М. І. Зіберу 
належить ідея застосування історико-еволюційно- 
го та міждисциплінарного підходів до дослідження 
взаємозумовленості економічної діяльності та пра

вових економічних відносин. Учений багато уваги 
приділяв аналізу поземельних відносин і коопера
ції, промислового розвитку та впливу прогресу на 
соціально-економічні процеси. Видатний економіст 
з аналітичним складом розуму, він розглядав різні 
історико-економічні питання, аналізував соціаль
но-економічні процеси в різних країнах світу, зо
крема: общинне володіння в Швейцарії та історію 
швейцарської альменди; общину і державу в Нідер
ландській Індії; стан землеробства в СІІІА, Англії та 
Ірландії; фабричне законодавство Великої Британії 
та ін.

“Працелюбний, більш ніж сором’язливий, він 
не надавав скільки-небудь великого значення своїм 
статтям, хоча кожна з них за своїм характером явля
ла собою не журнальну статтю, а була самостійною 
науковою працею” [9, с. 28]. Саме до таких праць 
належить і стаття “Що таке статистика?”. Її метою, 
за словами автора, було “... показати, що саме не ви
стачає основним визначенням статистики і яким 
умовам повинна відповідати хоч якоюсь мірою 
програма для розробки статистичного матеріалу” 
[4, с. 1]. У статті вчений наголошує на необхіднос
ті вирішення питань щодо предмета статистики та 
підкреслює, що між статистиками немає узгодженої 
позиції стосовно того, “чи має статистика свій осо
бливий предмА, чи один лише метод дослідження 
всіх явищ”. Він вважає, що другим за важливістю 
питанням, над яким статистики “не відмовляють 
собі у задоволенні та праві розмірковувати”, є те, що 
розуміти під терміном “стан” -  тільки “сучасне” чи 
ще й “минуле” [4, с. 2-3].

Учений акцентує увагу на важливості змін, що 
стосуються статистичних досліджень. По-перше, 
кількісне вираження фактів, а по-друге, -  розши
рення сфери досліджень суспільних явищ. Він пе
реконаний, що кількісні характеристики все більше 
будуть застосовуватись як статистичний прийом 
при спостереженнях масових соціально-економіч
них явищ і процесів. А розширення сфери наукових 
досліджень дозволить отримати “значний резуль
тат наукового руху в цій царині знань” [4, с. 6—7]. 
М. І. Зібер упевнений, що останнім часом статис
тичні дослідження все більше і більше стосуються 
“суспільства і його життя”, зростає зацікавленість у 
вивченні фактів щодо масових явищ, незалежно від 
того, як вони вивчаються -  “в часі чи в просторі” [4, 
с. 7].

Важливого значення М. І. Зібер надавав пи
танням застосування статистичних класифікацій, 
визначав їх особливості та недосконалість. Він ак
центує увагу на загальновизначеному поділі ста
тистики “на три головні групи: статистика народо
населення, статистика економічна та статистика 
моральна”. Вчений розкриває сутність явищ, що на
лежать до зазначених груп, своє бачення їх класифі
кації і наголошує на необхідності вивчення законо
мірностей соціально-економічних явищ [4, с. 7-12].
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У своєму дослідженні М. І. Зібер вперше ро
бить спробу побудувати програму, що уможливи
ла б розробку матеріалу, який характеризує су
спільне життя. Він вважає, що необхідно вивчати 
демографічні процеси та “соціально-фізіологічні 
відношення”; узагальнювати інформацію, яка ха
рактеризує ці процеси, і ширше використовувати 
середні величини [4, с. 24-25]. Автор перекона
ний, що для розробки “цілісної програми при до
слідженні суспільних явищ” необхідно, окрім де
мографічних процесів, вивчати інформацію щодо 
виробництва та споживання [4, с. 26-27].

Підсумовуючи все викладене у статті, М. І. Зі
бер ставить питання: чи існує статистика як само
стійна галузь знань і чи є статистика методом до
слідження? І доходить парадоксального висновку: 
“Статистика не є ні особливою наукою, ні особли
вим методом, а просто купа числового матеріалу, 
яка характеризує суспільні явища”. Але систе
матична розробка цього матеріалу, вважає автор, 
“... може скласти предмет ... суспільної науки у ши
рокому сенсі слова” [4, с. 31].

У 1874 р. разом із членами Південно-західно
го відділу Російського географічного товариства 
М. І. Зібер брав активну участь у проведенні одно
денного перепису мешканців міста Києва. Саме він 
склав план і програму перепису, втілив свої знання 
і задуми при зведенні статистичного матеріалу, 
його систематизації та групуванні. Комісія, у скла
ді якої був і М. І. Зібер, розробила форми таблиць 
для зведення даних, які передбачалось отримати в 
ході перепису. Були визначені групувальні ознаки 
та правила формування груп. Розроблені таблиці 
“... являли собою не тільки викладення даних від
повідної графи листків (формулярів -  Авт.), а й 
головні комбінації однієї категорії даних з даними 
інших категорій, чого майже не робилося при об
робці матеріалів інших переписів, проведених у Ро
сії” [14, с. 9-10]. Перепис було проведено запроше
ними реєстраторами, переважно студентами вищих 
навчальних закладів, чиновниками, офіцерами, ін
шими особами, які запропонували безоплатно свої 
послуги для цієї роботи. Опубліковані матеріали 
перепису (1875 р.) свідчили про достатньо високий 
рівень їх наукової обробки, у ході якої були широ
ко використані прості та комбінаційні групування, 
узагальнюючі показники, а дані про населення згру
повані за статтю, віком, місцем народження, місцем 
проживання (райони міста, передмістя), сімейним 
станом, віросповіданням, мовою спілкування “у до
машньому побуті”, рівнем грамотності (грамотні, 
напівграмотні, неграмотні), ступенем освіти (вища, 
середня, нижча, початкова), соціальним станом, а 
також за комбінацією ознак: рівень грамотності, 
стать та вік; віросповідання, соціальний статус, сту
пінь освіти; соціальний статус і мова спілкування 
тощо [15].

Після публікації результатів перепису в газеті 
“Киевлянин” з’явилася стаття-рецензія “Київський 
одноденний перепис”. М. І. Зібер не зміг бути бай
дужим до тих звинувачень, що прозвучали в ре
цензії, оскільки вона представляла надто цікавий 
взірець сучасних, за його виразом, звичаїв [6, с. 3]. 
Редакція газети наголошувала на тому, що рецензія 
не тенденційна, а опублікована винятково з науко
вою метою. ІІа всі зауваження М. І. Зібер дав ви
черпну аргументацію, обґрунтував кожну відповідь 
на зауваження рецензента. Особливо це стосуєть
ся побудови таблиць, як простих, так і складних, а 
також раціонального викладу в них статистичної 
інформації. Завершуючи свою статтю-відповідь, 
учений із притаманною йому образністю мови за
значає, що за винятком кількох зауважень, котрі 
мають якесь значення, всі інші “розлітаються, як 
дим ,... зводяться нанівець та ще й зі скандалом” [6, 
с. 22]. Дуже важливо, що цією відповіддю вчений 
вкотре продемонстрував: він є економістом-статис- 
тиком. М. І. Зібер розрахував, що всіх рядків в ре
цензії 1140, з них 36% виділено на виклад фактів, 
12% -  на окремі безумовні зауваження і промахи, 
29% -  на незначні зауваження і кепкування, 14% -  
на повторення вже зазначеного та 9% -  на лайку, за
стереження, повчання [6, с. 23].

У 1875 р. для Південно-західного відділу Росій
ського географічного товариства науковець підго
тував “Досвід програми для збирання статистико- 
економічних відомостей”. Ця наукова робота була 
доручена М. І. Зіберу^невипадково, він вважався се
ред київської громади “найвизначнішим економіс
том і статистиком”, науково-літературна діяльність 
якого була надзвичайно багатогранною [1, с. 5]. Він 
уперше зробив спробу застосування при досліджен
ні соціально-економічних явищ балансового мето
ду, а розроблену ним програму використовували 
земські статистики Чернігівщини. З цього приво
ду видатний український статистик, батько укра
їнської земської статистики О. О. Русов зазначав: 
“З перерахованих видань з особливою увагою слід 
зупинитися на теоретичних працях Журавського і 
Зібера, тому що вони справили безсумнівний вплив 
на складання чернігівських програм” [13, с. 16]. Він 
вважав, що програма М. І. Зібера, незважаючи на ЇЇ 
теоретичну цінність, ще не використовується на
лежним чином при вивченні економічних явищ [ІЗ, 
с. 19].

У вступі своєї програми М. І. Зібер підкреслю
вав, що для правильного судження про економічне 
становище суспільства необхідно мати дані про ви
робництво і споживання матеріальних благ та ви
вчати взаємодію цих процесів. Вступ є своєрідною 
інструкцією до програми. Автор розглядає ієрархію 
розміщення запитань програми, зв’язок запитань 
демографічного та економічного блоків програми. 
Але найважливішим у вступі є пояснення умов, 
яких слід дотримуватись у процесі спостережен
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ня. По-перше, це визначення об’єкта статистично
го спостереження, одиниць сукупності та одиниць 
спостереження. М. І. Зібер підкреслює, що можна 
довільно вибрати: “окрему місцевість -  село, міс
течко, місто, повіт окрему галузь промисловості 
в тій чи іншій місцевості -  риболовство, тварин
ництво, землеробство, ремісничу, мануфактурну, 
фабричну промисловість та окремі види цих галу
зей...; окреме промислове підприємство, окреме гос
подарство певної місцевості, наприклад ту чи іншу 
фабрику, той чи інший завод, лавку, ремісницький 
заклад, господарство окремої сім’ї або іншої групи 
осіб” [5, с. 4—5].

Учений вважає, що “кожен дослідник повинен 
зуміти вибрати із неї (програми -  Авт.) необхідні 
для себе запитання”, а вибираючи для спостере
ження окрему галузь промисловості, окреме гос
подарське підприємство або господарство окремої 
сім’ї необхідно зупинитися переважно на тих, які 
є “типовими, середніми, які переважають в даній 
місцевості”. Важливим, зазначає М. ї. Зібер, є вста
новлення часу спостереження і підкреслює, що в 
процесі обстеження необхідно намагатися, щоб усі 
дані стосувалися “якої-небудь визначеної одиниці 
-  десятиріччя, року, місяця, дня, оскільки тільки в 
подібному випадку може йти мова про якусь ціліс
ність дослідження”. Наголошуючи на важливості 
дотримання об’єктивного час§г і на необхідності до
слідження суспільних явищ як у статиці, так і у ди
наміці, науковець підкреслює, що “велику цікавість 
можуть представляти порівняння найважливіших 
соціально-економічних явищ у два різні періоди 
часу” [5, с. 6-7].

У своєму нарисі автор пропонував усім, хто 
буде проводити дослідження за цією програмою, 
“переробляти ті запитання її, які виражені надто ві
дірвано і внаслідок цього недостатньо пристосовані 
до вимог практики”. Також він просив повідомляти 
його, за можливості, про зміни та доповнення, що 
можуть бути ураховані у наступних виданнях про
грами. М. І. Зібер вважав свою працю далеко непов
ною і незакінченою [5, с. 8-9], що, на нашу думку, 
характеризує автора як відповідального і глибокого 
дослідника.

Запитання програми М. І. Зібера згруповано 
у два розділи: І. Загальні відносини народонасе
лення; II. Суспільно-економічні відносини наро
донаселення. Запитання першого розділу давали 
можливість охарактеризувати чисельність населен
ня за такими ознаками: місце проживання, сфера 
діяльності та склад населення за статтю і віком з 
виділенням вікових груп (до 15 років, від 15 до 60 
років, понад 60 років); за сімейним станом з визна
ченням числа чоловіків і жінок, що проживають у 
шлюбі, з виділенням вікових груп (від 16 (жінки) 
або 18 (чоловіки) до ЗО років, від ЗО до 45, понад 45 
років), а також визначення одинаків зі з’ясуванням 
числа вдів і вдівців. Запитання, що стосуються на

ціонального складу населення, давали можливість 
не тільки з’ясувати кількість чоловіків і жінок тієї 
чи іншої національності, а й одночасно визначити їх 
число за віком та сімейним станом; за соціальними 
групами -  належність до привілейованого або не- 
привілейованого стану з виокремленням у першій 
групі: дворянства, духовенства та купців, у другій 
-  з виділенням сільських і міських жителів. Склад 
населення за освітою передбачалося вивчати в роз
різі таких ознак: отримана освіта -  початкова, се
редня і вища (дома або в школі), відсутність освіти; 
кількість чоловіків і жінок в розрізі виокремлених 
освітніх категорій за віком та національністю, а та
кож за сімейним станом.

Запитання другого розділу програми стосува
лися визначення числа чоловіків та жінок, зайня
тих простою (фізичною), складною (фізичною та 
розумовою) та найскладнішою (розумовою) пра
цею, а також незайнятих ніяким видом діяльності з 
виділенням відповідно до вказаних груп осіб за ві
ком, сімейним станом, національністю. Запитання 
також спрямовувалися на з’ясування таких аспек
тів: 1) яким чином виконуються ті чи інші земле
робські, промислові та транспортні роботи; 2) як 
споживаються одинаками, сім’єю чи суспільством 
найважливіші види їжі, одягу, житла, інше; 3) як 
розподіляються окремі види праці (безпосередньо 
або опосередковано) між окремими групами ро
бітників у різні періоди часу (рік, місяць, тиждень, 
день) чи одночасно.

Низка запитань стосувалася безпосередньо ви
робництва та споживання, зокрема такі: який обсяг 
робіт виконується певною галуззю промисловості, 
певним підприємством; скільки робочих днів (ро
бочих годин) витрачено на виробництво річного 
обсягу хліба, м’яса, овочів, риби, солі тощо; скільки 
споживається за день, за тиждень, за місяць, за рік 
вищезазначених продовольчих товарів чоловіками 
і жінками, представниками різних вікових катего
рій та суспільних груп. Аналогічні запитання сто
сувались і виробництва річного обсягу зимового та 
літнього одягу, взуття, шапок, ґудзиків тощо. Також 
було сформовано блок запитань щодо виробництва 
та використання житла, майна населення, зокрема 
довготермінового, в розрізі вищезазначених кате
горій населення. Запитання, винесені у “Доповне
ння”, мають загальний характер і стосуються зайня
тості населення, оплати їх праці, питань еміграції та 
імміграції населення, наявності кредитних установ 
тощо. Більшість зазначених запитань передбачають 
визначення статі та віку респондентів, їх сімейного 
стану, національності, ступеня освіти, належності 
до відповідної суспільної групи тощо [5, с. 31-32].

Розроблена М. І. Зібером програма була однією 
з перших, яку використовували земські статистики 
Чернігівщини для вивчення соціально-економічно
го розвитку країни. Вона давала можливість деталь
но описати стан соціально-економічних явищ. Ав
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тором загалом достатньо чітко були сформульовані 
запитання, окремі з них, за можливістю, конкре
тизувалися, а також сформована система статис
тичних показників. При цьому широко викорис
товувався метод групувань, явища розглядалися 
за низкою різних ознак. Усе це сприяло збагаченню 
методології статистичних досліджень [2, с. 43].

О. О. Русов у своїй науковій праці “Досвід 
програми для вивчення економічних і суспільних 
відносин у південноросійському селі” коротко ха
рактеризує програми, розроблені українськими до
слідниками до нього, зокрема програму М. І. Зібера. 
Він зазначав, що ця програма “молодим працівни
кам може слугувати прекрасним керівництвом. 
Може здійсняться і бажання автора, що практика 
вкаже на необґрунтованість деяких його положень 
і внесе поправки в його програму, яку він назвав 
“Досвідом програми” [11, с. 18]. Більш детальну 
доповідь щодо цієї програми О. О. Русов зробив 
на засіданні статистичної комісії при III відділенні 
Вільного економічного товариства 9 грудня 1903 р.

і опублікував її. Він вважав за потрібне повернутись 
до цієї програми, оскільки вона є “... головним дже
релом при складанні практичних програм” земської 
статистики, а також тому, що неодноразово доводи
лося отримувати запити від статистиків щодо мож
ливості її придбання [12, с. 35-36].

М. І. Зібера вважали вченим з глибоким розу
мом, надзвичайно ерудованим, з винятково доброю, 
гуманною і прекрасною душею, людиною великої 
щирості та правдивості. Його мова вирізнялася рід
кісною ясністю, виразністю і навіть художністю [10, 
с. 144-145]. М. І. Зібер належить до того типу до
слідників, які писали швидко, легко і глибоко, вмі
ли просто пояснювати складні економічні явища та 
процеси. Видатний учений розглядав різні еконо
мічні теми, діапазон його економічних і статистич
них розвідок був надзвичайно широким. Насичені 
багатим фактологічним матеріалом, виконані на то
гочасному рівні історико-економічних досліджень, 
праці М. І. Зібера не втратили й до сьогодні пізна
вального і джерелознавчого значення [8, с. 73].
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Жизненный путь и научная деятельность Николая Ивановича Зибера
Статья посвящена научной и практической деятельности выдающегося ученого-экономиста Нико

лая Ивановича Зибера. Рассмотрены жизненный путь ученого, его историческая роль в развитии по
литической экономии и статистики. Освещены основные статистические труды ученого, определен его 
вклад в развитие теоретико-методологических основ статистики.
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Life Path and Scientific Activity of Mykola Ivanovych Ziber

The article is devoted to the scientific and practical activities of the outstanding scientist-economist, 
profound theorist, active publicist and prominent Ukrainian public figure Mykola Ivanovych Ziber.

The life of the scientist, his historical role in the development of political economy and statistics are 
considered. Mykola Ziber was a great connoisseur of classical English economic literature and the newest 
German economic literature. He systematized and popularized the ideas of classical political economy.

The contribution of the scientist to the development of the theoretical and methodological foundations of 
statistics is determined. Mykola Ziber actively used the historical-evolutionary and interdisciplinary subjection 
in the study of the interconnectedness of economic activity and legal economic relations. The scientist paid 
a lot of attention to the analysis of land relations and co-operation, industrial development and the impact 
of progress on socio-economic processes. A prominent economist with an analytical mind examined various 
historical and economic issues, analysed socio-economic processes in different countries of the world.

Great attention Mykola Ziber paid to questions of statistical classifications, defining their features and 
imperfections. He focused on the commonly defined division of statistics into three main groups: population 
statistics, economic statistics, and moral statistics. Scientist revealed the essence of the phenomena belonging 
to these groups and their classification.

The article describes Ziber’s attempt to build a program that would enable the development of material 
that characterizes social life. Mykola Ziber believed that it is necessary to study demographic processes and 
socio-physiological relation, generalize information that characterizes these processes, and more widely use 
average values. The author was convinced that in order to develop a holistic program for the study of social 
phenomena it was necessary, in addition to demographic processes, to study information on production and 
consumption. The program, developed by Mykola Ziber was one of the first, which was used by the statistics 
of Chernihiv region to study the socio-economic development of the country. It made possible to describe in 
detail the state of socio-economic phenomena. The author has sufficiently clearly defined all the necessary 
questions. A system of statistical indicators was formed, method of grouping was widely used, and objects 
were considered on a number of different features. Mykola Ziber’s work made a sufficient contribution to the 
enrichment of the methodology of statistical research.

Key words: Mykola Ziber, statistics, statistical research, statistical observation, surveillance program, 
population census, political economy.
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