
Кузнець Саймон (Семен) Смит (народився 30.04.1901, Пінськ [по ін. від-тям 

Харків]. 

Після закінчення реального училища С. Кузнець вступив на юридичний 

факультет університету в Харкові. Після двох років навчання в університеті С. 

Кузнець протягом наступних двох років працював у статистичному відділі 

Центральної ради профспілок керівником однієї із секцій бюро статистики праці. 

У 1921 році у збірнику «Матеріали по статистиці праці в Україні» була 

надрукована перша стаття С. Кузнеця «Грошова заробітна плата робітників та 

службовців фабрично-заводської промисловості м. Харкова в 1920 році». 

Пропрацювавши в ньому два роки, він емігрував через Польщу в США в 1922 

році. 

Після еміграції в США, у 1926 році С. Кузнець одержав ступінь доктора 

наук, захистивши дисертацію на тему «Циклічні коливання: роздрібна й оптова 

торгівля у Сполучених Штатах у 1919-1925 році». У цій роботі, підготовленій під 

керівництвом У.К. Мітчелла, була спроба відбити зміни в економічному 

розвитку через нагромадження статистичної інформації і зрозуміти емпіричним 

шляхом закономірності короткострокової економічної динаміки. У цій роботі С. 

Кузнець виділив кілька коротких торгових циклів. Ця велика наукова праця С. 

Кузнеця знаходиться в ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

В 1925-1926 роках працював науковим співробітником у Раді з дослідження в 

області соціальних наук (РDCH, Social Science Research Council). Робота у цій Раді 

вилилася через чотири роки в публікацію його монографії «Вікові рухи у 

виробництві і цінах» (1930).  

Cпівробітник Національного бюро економічних досліджень (НБЕД, 1927 – 

початок 60-х років XX століття) – працював над проблемами оцінки національного 

доходу і формування капіталу. Дослідження С. Кузнеця щодо підрахунку розміру і 

компонентів національного доходу та змін у часі стали його найбільшим внеском 

в економічну науку. Перший звіт С. Кузнеця щодо нагромадження капіталу [Кuznets 

S. Groos Capital Formation, 1919-1933 // National Bureau of Ecjnomic Reserch Bulletin. 

– 1934. – №52 (November)] було опубліковано НБЕД в 1934 році. За ним пішла серія 

публікацій НБЕД про національний дохід США, що охоплюють 15-20-річний період 

часу, починаючи з 1919 року [Кuznets S. National Income and Capital Formation, 1919-



1935. – N.Y., 1938; Кuznets S. (assisted by Epstein L., Jenks E.). National Income and us 

Composition, 1919-1938.2 vols. N.Y., 1941]. 

В 1931-1936 рр. викладав економіку і статистику в Пенсільванському уні-

верситеті, частина ставки професора; 1936-1954 рр., повна ставка професора).  

З 1949-1968 роки головою Комітету економічного росту при РDCH С. 

Кузнець займався порівняльним кількісним аналізом економічного росту. 

В 1944-1946 роках працював заступником директора Бюро планування і 

статистики і директора з досліджень Комітету з планування Міністерства воєнної 

промисловості США. У 40-50-ті роки С. Кузнець продовжив у НБЕД 

ретроспективний аналіз національного доходу США, починаючи з 1869 року. 

Результати були викладені в опублікованій в 1946 році книзі «Національний 

продукт 1869 р.», написаній у співавторстві з А. Єпстейн і Є. Дженкс. 

В 1949 році обраний Президентом Американської статистичної асоціації. У 

1949 році С. Кузнець був призначений головою Комітету з економічного росту в 

РDСН і очолив роботу над проектом порівняльного вивчення росту національного 

доходу для різних країн за визначений період. Результати роботи над цим проектом 

були викладені у вигляді серії з десяти статей під назвою «Кількісні аспекти 

економічного розвитку нації» у журналі «Економічний розвиток і зміни в культурі» 

з жовтня 1956 по січень 1965 року. 

В 1953-1963 роках директор з досліджень Комітету з планування 

Міністерства воєнної промисловості США та Голова Проекту Фалька з економічних 

досліджень в Ізраїлі члена наглядацької ради. 

В 1954 році Президент Американської економічної асоціації, почесний член 

Асоціації економічної історії і Королівського статистичного товариства в Англії, 

член Економетричного товариства, Міжнародного статистичного інституту, 

Американського філософського товариства, Королівської академії у Швеції, 

членом-кореспондентом Британської академії. 

З 1954 року по 1960 рік був професором політичної економії в університеті 

Джона Гопкінса. Із початку 50-х років С. Кузнець вивчав проблему розподілу 

доходів у різних її аспектах, включаючи її зв'язок з економічним ростом і 

економічними циклами. У роботах «Кількісні аспекти економічного росту націй», 

«Участь груп з найвищим доходом у нагромадженні прибутку» і особливо 



«Сучасний економічний ріст» С. Кузнець показав, що підвищення процентного 

обсягу акціонерного капіталу в загальному обсязі виробництва і зниження прибутку 

на інвестований капітал підвищують частку праці в національному доході. 

З 1960 - 1971 роки – професор економіки Гарвардського університету.  

З 1963 р. почесний голова Інституту економічних досліджень Моріса Фалька 

в Ізраїлі. 

В 1960-1971 роках Голова Комітету з економіки Китаю в рамках РDCH.  

Значний внесок С. Кузнеця в дослідження ролі нагромадження капіталу й 

інвестицій, а також приросту капіталу і технологічних змін у процесі економічного 

росту. Особливо ретельно ці проблеми були проаналізовані ним у роботі «Капітал і 

американська економіка» опубліковану у 1961 році. 

У 1971 році С. Кузнецю було присуджено премію імені пам'яті Альфреда 

Нобеля з економіки «за його емпірично обґрунтоване тлумачення економічного 

росту, що привело до нового, більш глибокого розуміння як економічної і со-

ціальної структури, так і процесу розвитку». У зв'язку з цим С. Кузнець по праву 

вважається засновником емпіричної історії. 

 

 


