
Людина, що навчила американців 

рахувати

До 120-ї річниці від народження 
Саймона Кузнеця



Майбутній Нобелівський лауреат з економіки Семен (Саймон)

Кузнець народився в білоруському місті Пінськ 30 квітня 1901

року в єврейській родині. В 1908 році родина переїздить до

Рівного, де хлопчик незабаром поступає до реального училища.



Незабаром батько хлопчика, головний бухгалтер в Азово-

Донському банку, привласнив велику суму грошей і емігрував

спочатку до Європи, а потім до США. В 1915 році, через

наближення кордонів військових дій до Рівного, родина Кузнеців

вимушена переселитися до Харкова, де юний Семен продовжує

навчання в 2-му реальному училищі.



В 1918 р. С. Кузнець вступає до Харківського комерційного

інституту. Тут він вивчає політекономію, статистику, історію

економічної думки, вищу математику та інші дисципліни, має

змогу слухати лекції найвидатніших тогочасних вчених.

О. М.  
Анциферов 
(статистика)

П. І. Фомін 
(політекономія)

В. ф. Левитський 
(історія економічної 

думки)

С. Н. Бернштейн 
(теорія ймовірності)

В. Х. Даватц
(вища математика)



Фундаментальні знання, здобуті на протязі навчання в інституті,

заклали підвалини подальшого швидкого формування його як

вченого. В 19 років він очолює відділ статистики праці ради

профспілок, а вже через рік публікує першу наукову статтю про

оплату праці харківських робітників і службовців. В 1922 році

родина Кузнеців через Польщу виїздить до США. Починається

новий етап в житті молодого вченого.



В Америці Саймон Сміт (Кузнець) робить блискучу кар’єру. Він

навчається в Колумбійському університеті. В 1924 році в якості

магістерської дисертації захищає написану ще в Харкові роботу

«Экономическая система д-ра Шумпетера, излагаемая и

критикуемая», через два роки стає доктором філософії та очолює

один з комітетів в національному бюро економічних досліджень.

Колумбійський університет



Першим економічним проектом С. Кузнеця стало в середені 20-х

років статистико-математичне дослідження економічної динаміки,

та виявлення середньострокових (20-25 років) циклів

економічного зростання.



В 1931 р. під керівництвом У.Мітчела Саймон починає

працювати над проблемою оцінки національного доходу США. В

1934 р. Конгресу вперше була представлена доповідь з чіткою

аналітикою і розрахунками національного доходу за 1929 - 32

роки. Досконала методика вченого в подальшому стала основою

для системи національних розрахунків в усьому світі.

Уеслі Клер Мітчел



В 1930-40-х роках одночасно з роботою в Національному бюро

економічних досліджень Саймон Кузнець викладає в

Пенсільванському університеті. В цей період, разом з Мільтоном

Фрідманом він вивчає структуру доходів населення та розробляє

концепцію людського капіталу.

Мільтон ФрідманПенсільванський університет



В 1950-60 роках Кузнець займається вивченням економічного

зростання. Він провадить низку статистичних та емпіричних

досліджень, спостерігаючи динаміку економічного розвитку 14

країн світу та аналізуючи демографію, зростання знань,

внутрішню адаптацію к змінам і зовнішньоекономічні відносини

за все ХХ століття.



В 1971 році професор Гарвардського та Пенсільванського

університетів, автор понад 30 книг, президент Американської

економічної асоціації Саймон (Сміт) Кузнець був удостоєний

Нобелівської премії з економіки “…за емпіричне тлумачення

економічного зростання, що привело к новому розумінню

процесу розвитку в цілому”.



Пам’ять про видатного економіста увічнена в Харкові не тільки в 

меморіальній дошці, але і в пам’ятниках біля Каразинського та 

економічного університетів, а також в назві вулиці.

Пам’ятники Нобелівським лауреатам 
біля університету ім. В.Н. Каразіна

Біля Харківського національного 
економічного університету
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