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ПЕРЕДМОВА 

 

В умовах прилучення України до надбань сучасного цивілізаційного процесу, 

розбудови соціально-орієнтованої ринкової моделі вітчизняної економіки, орієнтації на 

духовно-інформаційний вектор глобальної еволюції людства суттєво зростає роль 

фундаментальної економічної освіти, підготовки творчих, високоінтелектуальних і 

компетентних фахівців для всіх сфер соціально-економічної діяльності. Історія 

економічних учень — безцінне джерело знань та досвіду, нагромаджених людством на 

шляху соціального прогресу, необхідна умова опанування здобутків світової та 

вітчизняної економічної думки, формування економічної культури, свободи, реалізму, 

масштабності та альтернативності економічного мислення, збагачення економічного 

світогляду, розвитку творчості та нововведень. 

Пропонований читачеві підручник підготовлений високопрофесійним колективом 

вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка із врахуванням 

багаторічного досвіду викладання історії економічних учень у кращих навчальних 

закладах країни. Позбавлений заідеологізованого та догматичного сприйняття еволюції 

світової економічної думки, підручник містить систематизований виклад історії розвитку 

економічних уявлень та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-

економічних досліджень та найсучасніших вимог до якості економічної освіти в Україні. 

Уможливлюючи плюралістичне та поліваріантне засвоєння наукового доробку видатних 

вчених економістів, підручник покликаний допомогти читачеві не заблукати на складних, 

часто переплутаних стежинах, дорогах і роздоріжжях історичного поступу світової 

економічної науки. 

Структура підручника відображає внутрішню логіку курсу, підпорядковану 

висвітленню теоретико-методологічних засад та практичних настанов провідних напрямів, 

течій та шкіл світової економічної думки. Виклад матеріалу, заснований на поєднанні 

хронологічного підходу з проблемно-тематичним аналізом, уможливлює ґрунтовне та 

об'єктивне висвітлення широкої панорами наукових традицій та ідей. 

Перший розділ підручника присвячений висвітленню базових концептуальних 

підходів до вивчення історії економічних учень, предмета, методології та завдань курсу. 

Другий та третій розділи відображають економічні ідеї мислителів стародавнього світу та 

Середньовіччя. Висвітлення матеріалу в цих розділах органічно поєднує теоретичні 

узагальнення та історичні подробиці, що дозволяє розкрити передумови формування 

економічних поглядів та ідей у їх національній та просторовій визначеності. 
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У четвертому та п'ятому розділах підручника знайшли відображення проблеми 

становлення та розвитку класичної політичної економії, перетворення економічного 

знання у наукову теорію, подальшого її розгалуження на окремі школи та напрями. 

Дослідження теоретичного доробку видатних представників класичної школи ґрунтується 

на аналізі великої кількості першоджерел та спеціальної літератури. Сутність та еволюція 

теоретичних альтернатив класичній школі розкриваються у шостому та сьомому розділах 

підручника. Висвітлюючи основні ідеї представників історичної школи та соціалістичних 

економічних учень, автори прагнули до неупередженого підходу, позбавленого 

світоглядної та ідеологічної заангажованості та заснованого на дбайливому ставленні до 

наукового доробку видатних вчених-економістів. 

Дослідження теоретико-методологічних особливостей маржиналізму та провідних 

напрямів економічної думки XX ст. (кейнсіанства, неокласики, інституціоналізму) 

знайшло відображення у 8, 11 —13 розділах підручника і вирізняється оригінальним та 

творчим підходом до аналізу складних проблем еволюції сучасної економічної науки. 

Еволюція української економічної думки розглядається у контексті розвитку 

світової економічної науки. Водночас новаторські здобутки вітчизняних вчених-

економістів XIX — першої третини XX ст., у тому числі й видатних науковців Київського 

національного університету, які торували нові шляхи у розвитку економічного знання, 

знайшли відображення у дванадцятому і тринадцятому розділах підручника. 

Автори доклали максимум зусиль для поєднання глибини змісту з оригінальним та 

зручним оформленням, доступним та лаконічним викладом матеріалу, інформаційною та 

ілюстративною насиченістю. Цьому сприяють наведені у підручнику схеми, класифікації, 

рисунки, графіки, таблиці, що мають полегшити розуміння та засвоєння складного 

матеріалу. 

Біля витоків наукових традицій та шкіл стояли видатні вчені, оригінальні мислителі, 

а тому автори підручника намагалися представити історію економічної думки як 

персоніфіковану низку найважливіших поглядів та ідей. Цей підхід знайшов відображення 

у посиланнях на персонали, біографічних довідках, цікавих історичних фактах, які, на 

думку авторів, значно підвищують пізнавальний потенціал підручника. 

Автори переконані, що підручник стане у нагоді студіюючій молоді та всім, хто 

цікавиться історією економічних учень. До послуг читачів — розширений тематичний 

перелік першоджерел та спеціальної літератури, знайомство з якою сприятиме кращому 

засвоєнню змістовної частини кожної глави; контрольні запитання та завдання, 

спрямовані на перевірку ступеня засвоєння матеріалу; перелік основних термінів та 

понять, що мають зорієнтувати в основних категоріях курсу; ґрунтовний словник 

історико-економічних термінів, покажчик персоналій тощо. 

Водночас авторський колектив виходив із того, що підручник не має бути 

сукупністю готових істин. Головне своє завдання ми вбачали у стимулюванні творчої 

активності майбутніх фахівців, пізнавального та наукового інтересу до вивчення 

першоджерел, прагнення здобути істину наполегливою та вдумливою, самостійною та 

ініціативною працею на шляху опанування економічними знаннями з метою вирішення 

найскладніших проблем сучасності. 

 

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ І ЗАВДАННЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ 

УЧЕНЬ 

 

Історія науки є знаряддям досягнення нового... В момент перелому наукової 

свідомості людства так, і лите так відкрите нове може стати величезною духовною 

цінністю в житті людини. Цей злободенний інтерес історії науки, крім її значення як 

пошуку істини, ми не можемо і не повинні забувати. 

В. Вернадський 
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Ми суть тільки те, що ми суть, лише разом з усім своїм минулим. Ми не можемо 

відштовхнути його, не втративши самих себе. Ми повинні якнайглибше зрозуміти і 

засвоїти його, для того, щоб стати самим собою. 

К. Яс перс 

 

1.1. Предмет історії економічних учень та її місце в системі економічних дисциплін 

 

Нові реалії розвитку економічної освіти, пов'язані з трансформацією та 

демократизацією суспільного життя, загострюють потребу в поглибленому вивченні та 

творчому осмисленні світової культурно-історичної спадщини з метою подолання 

застарілих стереотипів та уявлень про еволюцію наукового знання. Особливу роль у 

вирішенні цих завдань відіграє історія економічних учень як важлива складова 

фундаментальної фахової освіти економістів, безцінне джерело знань та досвіду, 

нагромаджених людством на шляху суспільного прогресу. 

Займаючи вагоме місце у багатоманітній палітрі економічних дисциплін, історія 

економічних учень розкриває передумови та закономірності еволюції світової економічної 

науки, систематизує та аналізує економічні знання, знайомить із науковою спадщиною 

видатних учених-економістів, сприяє усвідомленню внеску основних шкіл та напрямів 

економічної думки до загальнолюдської інтелектуальної скарбниці. 

Предметом історії економічних учень є історичний процес виникнення та розвитку 

системи економічних поглядів та ідей (рис. 1.1). 

 
Критичне засвоєння досягнень попередників та поглиблене розуміння минулого 

економічної науки, джерел та закономірностей її зародження і розвитку сприяє більш 

досконалому усвідомленню сучасних проблем економічної теорії, новітніх тенденцій 

еволюції провідних шкіл та напрямків економічної думки. Особливістю історії 

економічних учень як історії економічної науки у її поступальному розвитку є звернення 

до актуальних, злободенних проблем сучасності та найважливіших тенденцій 

майбутнього. 

Характеризуючи предмет історії економічних учень, слід звернути увагу нa те, що 

науково-організаційні форми, які об'єднують економічні ідеї, думки та їх носіїв і 

відображають історію розвитку економічної науки, відзначаються значною 

різноманітністю. Серед науково-організаційних форм історико-економічних досліджень 

можна виокремити такі. 

є Економічна думка — найзагальніше, надзвичайно широке і багатопланове поняття, 

яке відомий дослідник історії економічного аналізу Й. Шумпетер Предмет, методологія і 
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завдання історії економічних учень визначив як "сукупність усіх поглядів і побажань з 

економічних питань, які наявні у суспільній свідомості в певний час і в певному місці"1. 

Економічне вчення — система упорядкованих та пов'язаних між собою економічних 

поглядів і думок, в яких знаходить своє концентроване логіко-понятійне відображення 

історичний процес пізнання економічних явищ та процесів. 

Школа економічної думки — сукупність економічних учень, об'єднаних базовими 

ідейними принципами, а також спільністю або наступністю методів. 

Течія економічної думки — сукупність шкіл, які пропонують альтернативні варіанти 

або модифікації розвитку єдиних вихідних принципів економічних досліджень. 

Напрям економічної думки — наймасштабніше утворення в історії економічної 

думки, яке еволюціонує протягом тривалого історичного періоду і охоплює сукупність 

течій, що мають значні розбіжності, але відстоюють деякі спільні принципові положення. 

Водночас необхідно взяти до уваги, що поділ економічної науки на школи, течії, 

напрями є досить умовним. Процес наукового пізнання є динамічним, суперечливим та 

неоднозначним. Погляди вчених-економістів не лишаються незмінними, а розвиваються, 

взаємовпливають та взаємозбагачуються, що унеможливлює їх чітке розмежування. 

Водночас представники однієї школи, течії чи напряму економічної думки нерідко суттєво 

відрізняються колом наукових інтересів, проблематикою та трактуванням тих чи інших 

дослідницьких проблем. 

Історія економічних учень відображає не лише розвиток теоретичного знання, але й 

еволюцію методів, способів та інструментів пізнання економічної дійсності. Відтак вона є 

також історією методології економічних досліджень. І не лише тому, що надає унікальну 

можливість проникнути у творчу лабораторію видатних мислителів минулого і сучасності, 

але також і тому, що кожна попередня економічна теорія в міру своєї фундаментальності 

та наукової значущості володіє відповідним потенціалом і функцією методу для 

наступних теорій. 

Як фундаментальна дисципліна історія економічних учень займає важливе місце в 

системі економічних наук і економічної освіти. Будучи генетикою економічної думки, 

вона логічно доповнює курс економічної теорії, поглиблює знання з мікро- та 

макроекономіки, функціональних та галузевих економічних дисциплін. Специфіка 

економічної теорії як особливої сфери наукового пізнання полягає в тому, що вона 

ефективно розвивається не лише шляхом дослідження господарської практики та нових 

наукових відкриттів, але також і шляхом осмислення і переосмислення своєї власної 

історії, економічних учень попередніх епох. 

Розкриваючи закономірності розвитку економічної науки, історія економічних учень 

розвивається в тісному взаємозв'язку з усіма історичними дисциплінами, філософією, 

соціологією, психологією та іншими суспільними науками. 

Формування історії економічних учень як науки було започатковане у XIX ст., коли 

нагромадження емпіричного матеріалу щодо багатства економічних поглядів та ідей, їх 

просторової та часової мінливості спонукало вчених не лише до виокремлення та опису 

окремих теоретичних здобутків, але і до роздумів над закономірностями та характером 

історичної трансформації економічної думки. Перший англійський історик політичної 

економії Дж. Р. Мак-Куллох у 1826 р. опублікував "Історичний нарис виникнення науки 

політичної економії", а у 1845 р. — першу анотовану бібліографію економічної теорії, 

написану під впливом тогочасної рікардіанської ортодоксії. На противагу цьому 

дослідженню "Історія політичної економії" ірландського вченого Дж. К. Інгрема, 

опублікована окремою книгою спочатку в СІЛА, а згодом в Англії у 1888 p., ґрунтувалася 

на критиці англійської класичної політичної економії з позицій історичної школи. За 

словами почесного професора Кембриджського університету Ф. Дін, саме ця книга "стала 

найбільш вдалим підручником XIX ст. з історії економічної науки"1. 

У кінці XIX — на початку XX ст. прискорилась професіоналізація нової 
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наукової дисципліни. Цей період ознаменувався виходом у світ підручників з історії 

економічних учень Ш. Жіда і Ш. Ріста (1909), А. Грея (1931), Е. Ролла (1938) та ін. 

Першим фундаментальним дослідженням з історії економічної науки стала праця 

відомого австрійського вченого Й. Шумпетера "Історія економічного аналізу" (1954), яку 

він охарактеризував як "історію інтелектуальних зусиль, зроблених людьми для того, щоб 

зрозуміти економічні явища". Ця книга стала видатною подією в історії економічної 

думки; вона дала професійним економістам нове уявлення про роль історії економічного 

аналізу в системі економічного знання і стимулювала подальший розвиток історико-

економічних досліджень. 

Історія Шумпетера виявилась віхою в історії економічної думки. У цій роботі були 

сформульовані цілі і завдання, на які почали опиратись автори пізніших підручників; цей 

твір — з причини своєї всеосяжності — став точкою відліку майже для всіх нових 

дослідників у цій галузі. 

Ф. Дін 

50-ті роки XX ст. ознаменувались зростанням інтересу західних дослідників до 

історії економічних учень та появою оригінальних глибоких розробок у цій сфері. 

Важливим чинником, який стимулював цей процес, став потік нових авторитетних 

наукових видань всесвітньо відомих класиків економічної науки (10-томне видання праць 

і листів Д. Рікардо (1951 —1973), 29-том-не зібрання творів Дж. М. Кейнса (1971 —1989), 

зібрання творів Дж. С. Мілля (1960), повне зібрання творів А. Сміта (1976), уривки з 

трьохтомника К. Маркса "Теорії додаткової вартості" (1951), 7-томна збірка творів і листів 

B.C. Джевонса (1971 —1980), ранні твори А. Маршалла (1975), праці та пов'язані з ними 

листи Л. Вальраса (1965) та ін.), а також сплеск дискусій і досліджень у галузі історії та 

філософії науки, започаткованих виданням на початку 60-х років книги американського 

вченого Т. Куна "Структура наукових революцій". 

Активізація досліджень з історії економічних учень сприяла появі цілої низки 

глибоких наукових публікацій. Одним із найвідоміших підручників другої половини XX 

ст.. стала праця М. Блауга "Економічна думка в ретроспективі (1962), перекладена в 

подальшому італійською, німецькою, португальською, японською, французькою, 

іспанською, російською, українською мовами. Вагомим внеском у розвиток історії 

економічної теорії стали також підручники Є. Жамса, Б. Селігмена, Т. Негіші, Р. 

Хейлбронера та ін. 

Важливо зазначити, що дослідження з історії економічних учень активно 

розвивались і на терені вітчизняної економічної науки. Одним з перших таких дослідників 

був М. Балудянський (1769—1847), який здійснив аналіз економічних поглядів 

меркантилістів, фізіократів та А. Сміта. "Критико-історичне дослідження" італійської 

економічної літератури (до початку XIX ст.) здійснив у 1849 p. І. Вернадський (1821—

1889). Науковий доробок окремих вчених і наукових шкіл став предметом вивчення і 

інших українських економістів: Г. Цехановецького (1833—1898), М. Зібера (1844—1888), 

М. Бунге (1823—1895), М. Тугана-Барановського (1869—1919) та ін.1 

У процесі становлення історії економічних учень як самостійної наукової 

дисципліни поглиблювалось розуміння її предмета, формувались понятійно-

категоріальний апарат, методологія тощо. У 70-ті роки XX ст. курси історії економічних 

учень читались на економічних факультетах усього світу. Водночас у країнах колишнього 

Радянського Союзу викладався курс "Критики буржуазних теорій", побудований на основі 

марксистської схеми, яка проголошувала всю післякласичну політичну економію 

вульгарною та ненауковою. Вузький класово-формаційний підхід, ідеологічна 

упередженість, догматизм, політизація оцінок та самоізоляція від кращих здобутків 

світової та вітчизняної економічної науки призвели до штучного відокремлення 

вітчизняних історико-економічних досліджень від загального позитивного контексту 

світової економічної думки. 
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Відтак важливим завданням вивчення історії економічних учень у сучасній Україні є 

відновлення зв'язку часів та спадкоємності ідей, перерваних абсолютизмом комуністичної 

ідеології, радикальне оновлення вихідних ідейно-концептуальних засад та методологічних 

принципів історико-економічного аналізу з метою поступової реінтеграції у світову 

економічну науку. 

 

1.2. Теоретико-методологічні засади історії економічних учень 

 

Концептуальне визначення та теоретичне вибудовування історії економічних учень 

засновані на використанні провідних загальнонаукових та конкретно-історичних 

принципів суспільних наук. Методологічні засади історії економічної науки сформувалися 

на основі розвитку епістемології, пов'язаної із загальнофілософським пізнанням 

закономірностей розвитку науки. Сучасний стан вивчення реального процесу руху 

наукового знання характеризується множинністю моделей, кожна з яких має певні 

пізнавальні можливості для аналізу процесу еволюції економічної теорії (рис. 1.1). 

 
Кумулятивна модель розвитку науки відомого французького дослідника П. Дюгема 

розглядає прогрес наукового знання як поступовий і послідовний процес нагромадження 

наукових досягнень, поглиблення, розширення та виправлення минулих знань на основі 

продовження, розвитку та доповнення ідей попередників. 
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Сучасна теорія вкрита рубцями учорашніх проблем, нині розв'язаних, учорашніх 

промахів, нині виправлених, і не може бути повністю опанована, якщо не розглядати її як 

спадщину минулого. 

М. Блауг 

Більша частина змісту наук має характер стійких істин і збереглась незмінною. Те 

нове, що виникло, не є зміною раніше надбаного, а приростом і примноженням його. 

Однак критики цієї моделі звертають увагу на те, що розвиток наукового знання 

відбувається не лише еволюційним накопичувальним способом, але і шляхом 

революційних змін, радикального перегляду існуючих уявлень та ідей. Водночас 

урізноманітнення методологічних прийомів, розвиток альтернативних, несумісних та 

"неспіврозмірних" один з одним підходів позбавляє змісту проблему прогресу в історії 

науки, оскільки більш ранні та пізніші економічні теорії часто виявляються незіставними, 

такими, що стосуються різних "зрізів" економічної реальності. 

Фальсифікаційна модель розвитку науки англійського філософа, логіка та соціолога 

Карла Раймунда Поппера (1902—1994), яка знайшла відображення у праці вченого 

"Логіка і зростання наукового знання" (1934). 

Модель К. Поппера акцентує увагу на гіпотетичному характері наукового знання 

(рис. 1.2). Розвиток науки у цій моделі визначається як циклічний процес конструювання 

теорій на основі висунення гіпотез, їх емпіричної перевірки, яка спростовує старі і сприяє 

появі нових припущень. На думку К. Поппера, "Зростання знань йде від старих проблем 

до нових проблем шляхом припущень і спростування. Цей процес нагадує природний 

добір Дарвіна. У цьому випадку йдеться про природний добір гіпотез, які виявили на 

даному етапі свою здатність вижити у боротьбі за існування: нежиттєздатні гіпотези 

знищуються в ході цієї конкурентної боротьби"1. Відтак наукове знання трактується як 

таке, що має гіпотетичний характер і не позбавлене помилок. На думку Поппера, воно не 

може бути повністю підтверджене, але може бути звільнене від хибних гіпотез. Відтак 

принципи фальсифікації (спростування) визначаються найважливішим критерієм 

демаркації між наукою та "метафізикою", а більш глибоке розуміння проблем та 

формулювання нових гіпотез трактується як прогресивний розвиток наукового знання. 

Однак критики цієї моделі звертають увагу на те, що реальний процес розвитку 

наукового знання не є таким раціональним і не засвідчує неперервну відмову від 

фальсифікованих теорій. Це визнавав і сам Поппер, зазначаючи, що навіть за умов 

емпіричного спростування теорії "завжди можна сказати, що результати експерименту не 

надійні або що розбіжності між результатами експерименту і теорією є уявними, такими 

що зникнуть у міру більш глибокого розуміння питання"1. Водночас розвиток науки 

демонструє не лише спростування помилкових гіпотез, але і доведення правильних 

припущень, які поглиблюють основний зміст науки. 

Ми ніколи не повинні судити про значення якої-небудь теорії, досліджуючи, чи не 

суперечить вона реальності, тому що жодна теорія не витримувала і не витримає такої 

перевірки. 

Історія науки зводиться до історії помилок компетентних людей. 

В. Парето 

Модель "наукових революцій" американського історика, філософа науки Томаса 

Куна (1922—1995) знайшла відображення у відомій праці вченого "Структура наукових 

революцій" (1962). Згідно з цією моделлю історичні етапи розвитку наукового знання 

виокремлюються на основі дослідження процесу зміни наукових парадигм (рис. 1.3). 
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Трактуючи наукові теорії з позицій конвенціоналізму, Т. Кун розглядав як разовий 

структуроутворюючий елемент науки парадигму (від гр. paradigma — приклад, зразок), 

трактуючи її, з одного боку, як "всю сукупність переконань, цінностей, технічних засобів і 

т. д., яка характерна для певного співтовариства", а з другого — як "конкретні вирішення 

головоломок, коли вони використовуються як моделі або приклади, заміняючи 

експліцитні правила як основу для вирішення не розгаданих ще головоломок нормальної 

науки"1. 

На думку вченого, будь-яка наука у своєму розвитку проходить три періоди: 

допарадигмальний, парадигмальний і постпарадигмальний. Ці періоди або фази можуть 

бути також інтерпретовані як генезис науки, нормальна наука і криза науки. 

Не заперечуючи того, що накопичення знань відіграє певну роль у розвитку тих чи 

інших теорій в рамках панівної парадигми, вчений стверджував, що найважливіші зміни в 

науці відбуваються під час наукових революцій, які є ірраціональними "стрибками в 

невідомість", покликаними замінити одну парадигму іншою. Відтак, за Т. Куном, наука 

розвивається не кумулятивно (поступово-неперервно), а переривчасто — шляхом 

катастроф та зміни наукових побудов, які виявилися малопродуктивними. 

Захисники конкуруючих парадигм здійснюють свої дослідження в різних світах... 

Працюючи в різних світах, обидві групи вчених бачать речі по-різному, хоча і 

спостерігають за ними з однієї і тієї ж позиції і дивляться в одному і тому ж напрямку. 

Наголошуючи на тому, що "подібно до вибору між конкуруючими політичними 

інститутами, вибір між конкуруючими парадигмами виявляється вибором між 

несумісними моделями життя співтовариства"2, Т. Кун увагу на складність і грандіозність 

наукових революцій, детермінованих багатьма факторами. На думку вченого, "далеко не 

все тут зводиться до методологічного стереотипу, згідно з яким теорія спростовується 

шляхом її прямого зіставлення з фактами"1. 

Однак критики цієї моделі звертають увагу на те, що значні успіхи в науці можливі і 

без відмови від наявних парадигм. Окрім того розвиток науки не є негайною зміною 
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монополії однієї парадигми іншою, оскільки в реальній дійсності частина парадигм 

збігається або продовжує конкурентне існування. 

• Модель конкуруючих програм дослідження англійського математика, логіка і 

філософа науки Імре Лакатоша (1922—1974), яка знайшла відображення у ряді статей 

вченого, опублікованих у 1978 р. окремою книгою під назвою "Методологія науково-

дослідних програм". 

 

Наголошуючи на тому, що "історія науки була і повинна бути історією конкуруючих 

програм дослідження (парадигм), але вона ніколи не була і не стане історією зміни 

періодів нормальних наук", І. Лакатош аналізував розвиток наукового знання у контексті 

його плюралізму та альтернативності. "Якщо розглядати найбільш вагомі послідовності 

теорій, які мали місце в історії науки, — писав дослідник, — видно, що вони 

характеризуються неперервністю, яка пов'язує їх елементи в єдине ціле. Ця неперервність 

є не що інше, як розвиток деякої дослідної програми, початок якій може бути покладений 

найабстрактнішими твердженнями". 

Таким чином, історію науки вчений трактував як історію конкуруючих науково-

дослідних програм, кожна з яких включає: 

"жорстке ядро" — концептуально визначені теоретичні основи та методологічні 

принципи, які вважаються незаперечними в межах цієї дослідної програми; 

"захисний пояс" — теоретичні положення, які беруть на себе основний удар 

перевірок, постійно розвиваються, змінюються, удосконалюються, корегуються та 

оновлюються під впливом наукової критики. 

Твердження, що входять у "жорстке ядро" програми, ретельно оберігаються від 

спростувань — це є вимогою негативної евристики науково-дослідної програми. її 

позитивна евристика спрямована на постійне вдосконалення "захисного пояса". 

На думку І. Лакатоша, "Те, які проблеми підлягають раціональному вибору вчених, 

що працюють в рамках потужних дослідних програм, залежить більшою мірою від 

позитивної евристики програм ніж від психологічно неприємних, але технічно неминучих 

аномалій. Аномалії реєструються, але згодом про них намагаються забути, в надії, що 

прийде час і вони перетворяться у підкріплення програми". 

Історичний розвиток економічних теорій — це не односпрямований рух до істини, і 

нині впливова теорія не обов'язково у всіх відношеннях перевищує попередні, які 

заперечуються в даний момент. З новою теорією як захисним поясом навіть програма 

досліджень, яка знаходиться в зимовій сплячці, може тріумфально повернутися. Між тим, 

застарілі ідеї такої програми не будуть відображені в нині домінуючих теоріях; так що 

можливість такого повернення старих ідей неможливо зрозуміти, вивчаючи лише нові. 

Ось чому ми повинні вивчати історію економічної думки. 

Т. Негіші 

Узагальнюючи еволюційні моделі розвитку науки, запропоновані К. Поп-пером, І. 

Лакатошем і Т. Куном, австрійський методолог науки Е. Езер дійшов висновку, що в 

історії науки, як правило, реалізуються чотири основних типи фазових переходів: 

від теоретичного стану до первинної теорії; 

від теорії до її альтернативи; 

від теорій, які розвиваються паралельно, до єдиної універсальної теорії; 

від теорії, заснованої на чуттєвому досвіді, до абстрактної теорії з тотальною зміною 

всіх понять. 

Наука перебуває у вічному становленні. 

В. Парето 

Єдиний, цілісний, об'єктивно-закономірний та генетико-спадкоємний процес 

розвитку економічної науки характеризується плюралістичним і багатовимірним 

відображенням складної економічної дійсності. Різноманітність вихідних принципів 

світосприйняття та наявність конкуруючих методів аналізу формують складну палітру 
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сучасної економічної теорії, в якій не просто виявити єдність, спільний ритм та провідні 

тенденції. Методологія сучасного історико-економічного аналізу ґрунтується: 

на відмові від догматично одномірного розуміння історії розвитку економічної 

науки, пошуку єдино правильної, універсальної економічної теорії та оцінки економічних 

учень з погляду їх відповідності загальноприйнятій ортодоксії; 

визнанні плюралізму форм теоретичного відображення економічної дійсності, 

різноспрямованості векторів економічних досліджень, співіснування наукової ортодоксії 

та гетеродоксії, різноманітності й багатоваріантності способів та прийомів наукового 

пізнання; 

Плюралістичний характер певного підходу полягає не в одночасному застосуванні 

суттєво різних типів аналізу, а в готовності переходити від одного типу інтерпретації до 

іншого. Пояснення такого методологічного еклектизму лежить (і це є принциповим 

моментом наших міркувань) в обмеженості будь-яких пояснень або причинно-

наслідкових зв'язків. 

релятивістсько-абсолютистському підході, який, на думку відомого дослідника 

історії економічних учень М. Блауга, передбачає висвітлення еволюції наукових ідей як в 

широкому загальнонауковому контексті, так і в тісному зв'язку з історичною епохою їх 

виникнення та розвитку (рис. 1.4); 

використанні прогресивних методів історико-економічних досліджень (історико-

генетичного, системно-структурного, проблемно-логічного, компаративного, 

парадигмально-категоріального та ін.). 

Метод — це шлях пізнання, спосіб та інструмент дослідження, наукова значимість 

та пізнавальна цінність якого визначається насамперед його евристичним потенціалом, 

здатністю збагатити науку новими знаннями. 

Своєрідність предмета історії економічних учень накладає відбиток на 

загальнонаукові та специфічні методи, які застосовуються у цій сфері наукового пізнання. 

Історико-генетичний метод дослідження дає змогу виявити історичні умови 

виникнення та розвитку економічних ідей, їх спадкоємність, загальні закономірності та 

історичну специфіку у змісті та пізнавальних пріоритетах економічних теорій, 

взаємозв'язок економічних учень з політикою та господарською практикою (рис. 1.5). 
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Системно-структурний метод дослідження сприяє усвідомленню еволюції 

економічної науки як цілісного системного процесу у всій різноманітності його 

внутрішніх і зовнішніх зв'язків, структурних елементів та рівнів. 

Іншими словами, розвиток економічної теорії трактується як складно 

структурований процес, який: 

має певні рівні, підсистеми, елементи та структурні взаємозв'язки; 
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розвивається у сукупній системі знань певної епохи; 

відображає зростаючу взаємодію вчених різних націй та регіонів світу. 

Проблемно-логічний метод дослідження розкриває глибинні сутнісні 

характеристики історії економічних учень на основі виявлення внутрішньої логіки 

економічних теорій, їх категоріального та понятійного апарату. Така побудова аналізу дає 

змогу представити історію економічних учень як об'єктивно обумовлену історію 

постановки та вирішення теоретичних та практичних проблем. 

Компаративний ( зіставно-типологічний, порівняльно-історичний) 

метод дослідження дає можливість виявити загальне й особливе у різних аспектах 

економічних ученнях, простежити роль традицій та революцій в історії ідей, 

взаємодію загального, особливого та одиничного в той чи інший період розвитку 

економічної науки, що сприяє впровадженню точніших критеріїв класифікації та 

типологізації економічних учень, виваженої оцінки їх змісту та структури. 

Таким чином плюралізм та антропоцентризм сучасного економічного знання в 

умовах співіснування та взаємодії домінуючих наукових теорій з численними 

альтернативними напрямами зумовлюють визнання суперечності та багатоваріантності 

економічних досліджень, розвитку економічних ідей у різних напрямах, в тому числі й 

таких, що виключають один одного. Водночас взаємовплив і толерантне змагання ідей та 

пізнавальних підходів розширюють можливості бачення взаємодоповнюючих істин у 

суперечливих міркуваннях. 

 

1.3. Основні етапи розвитку економічної науки та періодизація курсу 

 

Сучасні економічні знання відображають тривалий історичний шлях розвитку 

економічної науки, який ніколи не був прямолінійним процесом руху від незнання до 

знання, від помилок до істини. Формування тих чи інших економічних поглядів та ідей 

завжди було об'єктивно зумовлене розвитком суспільного виробництва, соціально-

економічними умовами та потребами господарського життя, інтересами суспільства, його 

окремих груп тощо. Водночас взаємозв'язок економічної реальності з теоретичними 

узагальненнями є не лінійним, а складним, багатогранним, мінливим та суперечливим, що 

передбачає залучення до аналізу суспільно-політичних, культурологічних, національно-

історичних, психологічних та інших факторів суспільного життя. 

Перший, тривалий у часі, етап еволюції економічної думки охоплює економічні ідеї 

мислителів стародавнього світу та середньовіччя. Якісними особливостями економічної 

думки стародавнього світу була її невіддільність від тогочасних політико-правових та 

релігійних уявлень, ідеалізація рабовласницької держави та захист переважно 

натурального господарства, морально-етичне засудження великої торгівлі та лихварства 

як чинників дестабілізації існуючого суспільного устрою. 

Економічна думка Стародавнього Сходу відобразила специфіку розвитку азіатських 

суспільств, пов'язану з провідною роллю та масштабними функціями держави, її активною 

участю у регламентації господарського життя, існуванням общинного землеволодіння 

тощо. 

Історичні пам'ятки Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Індії та Китаю засвідчують 

перші спроби осмислення господарської практики, проблем обміну, організації та 

управління державним господарством ("Повчання гераклеопольського царя своєму синові 

Мерікара" (XXII ст. до н.е.), "Артхашастра" (IV—III ст. до н.е.), "Луньюй", "Гуаньцзи" (IV 

ст. до н.е.) та ін.), а також прагнення регламентувати майнові відносини та господарську 

діяльність населення (закони Ешнунни (XX ст. до н.е.), закони Хаммурапі (XVIII ст. до 

н.е.), закони Ману (II ст. до н.е.) тощо. 

Економічна думка античного світу знайшла відображення у законодавчих 

документах, літературних творах та наукових працях видатних філософів, істориків, 

політичних діячів Стародавнього Риму та Стародавньої Греції. Історичні пам'ятки цих 
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країн засвідчують перші спроби аналізу проблем поділу праці, обміну, грошей, 

властивостей товару, а також проектів ідеального господарського устрою (праці 

старогрецьких мислителів Ксенофонта (430—354 до н.е.), Платона (428—374 до н.е.), 

Аристотеля (384—322 до н.е.), проблем земельної власності, організації та ведення 

великого рабовласницького господарства, взаємовідносин рабів та рабовласників тощо 

(праці староримських мислителів Катона Старшого (234 —149 до н.е.), Варрона (116— 27 

до н.е.), Колумелли (І ст. н.е.) та ін.). 

Економічна думка раннього і класичного середньовіччя мала натурально-

господарську орієнтацію, яскраво виражений теологічний (богословський) характер, 

відзначалась догматизмом та схоластикою (твори представників раннього та пізнього 

канонізму: Августина Блаженного (354—430), Фоми Аквінського (1225—1274) та ін.). 

Урізноманітнення економічних поглядів пізнього середньовіччя було пов'язане з 

процесами розпаду феодалізму та новою господарською етикою епохи Реформації, що 

знайшло відображення у вимогах селянських повстань, антифеодальних рухів та 

соціальних утопій. Твори Т. Мора (1478—1535), Т. Кампанелли (1568—1639) та ін. були 

спрямовані на критику наявного суспільного устрою та пропаганду ідей щасливого життя, 

позбавленого експлуатації та гноблення. 

Необхідно зазначити, що в епоху стародавнього світу і середньовіччя економічна 

думка ще не виокремилась у самостійну галузь людського знання. Водночас історичні 

пам'ятки цього періоду містять зародки економічних знань та ідей, які набули розвитку у 

наступні періоди еволюції економічної думки. 

Економічну політику та основні тенденції розвитку економічної думки багатьох 

європейських країн у період з XV по XVIII ст. відобразив меркантилізм як провідна 

доктрина епохи первісного нагромадження капіталу та бурхливого розвитку міжнародної 

торгівлі. Відобразивши інтереси розвитку національного торговельного капіталу, 

меркантилізм завершив донауковий етап розвитку економічної думки і започаткував 

економічні погляди та ідеї, засновані на емпіричному дослідженні економічних явищ і 

процесів, визнанні пріоритетності сфери обігу та трактуванні грошей (золота, срібла) як 

абсолютної форми суспільного багатства. 

У творах представників раннього (В. Стаффорд (1554—1612), Г. Скаруффі (1519—

1984) та ін.) і пізнього (Т. Мен (1571 — 1641), А. Монкретьєн (1575— 1621) та ін.) 

меркантилізму набули обґрунтування теорії грошового та торговельного балансу, 

адміністративні та економічні методи державного регулювання економіки, насамперед 

зовнішньої торгівлі, металічна та номіналістична теорії грошей тощо. 

Розвиток економічного знання європейських країн у кінці XVII — на початку XVIII 

ст. ознаменувався виникненням класичної політичної економії як першої наукової школи 

в історії економічної думки, характерними ознаками якої стало започаткування нових 

методів дослідження, розробка категоріального апарату економічної науки та 

обґрунтування ідеології ринкового лібералізму. У творах В. Петті (1623—1687) — 

засновника класичної політичної економії в Англії, П. Буагільбера (1646—1714), який 

започаткував класичну політичну економію у Франції, Ф. Кене (1696—1774) та А. Тюрго 

(1727—1781) — яскравих представників фізіократизму знайшли відображення трудова 

теорія вартості, учення про природний порядок в економіці, аналіз відтворення 

суспільного продукту тощо. 

Визначальну роль у формуванні ідейно-теоретичних та методологічних основ 

класичної політичної економії зіграв видатний англійський економіст А. Сміт (1723—

1790), який розвинув накопичені на той час економічні знання і узагальнив їх у чітку 

наукову систему. Заслугою вченого стало обґрунтування ідей економічного лібералізму, 

дослідження природи та чинників зростання суспільного багатства, проблем вартості, 

формування та розподілу доходів тощо. 

Розвиток економічної науки в XIX ст. охарактеризувався подальшою еволюцією 

ідей класичної політичної економії у працях послідовників А. Сміта в Англії (Д. Рікардо 
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(1772—1823), Т. Мальтуса (1766—1834), В. Сеніора (1790— 1864), Дж. С Мілля (1806—

1873) та ін.); Франції (Ж.Б. Сея (1767—1832), Ф. Бастіа (1801 — 1850); Америці (Г.Ч. Кері 

(1793—1879) та інших. Водночас були започатковані критичний напрям у політичній 

економії (С. Сісмонді (1773—1842), П.Ж. Прудон (1809—1865) та альтернативні 

класичній політичній економії напрями економічної думки: марксизм та історична школа. 

Протиставивши космополітичній класичній економічній теорії учення про 

національну економію, представники старої (В. Рошер (1817—1894), Б. Гільдебранд 

(1812—1878), К. Кніс (1821—1898)) та молодої (Г. Шмоллер (1838— 1917), Л. Бретано 

(1844—1931), К. Бюхер (1877—1930), В. Зомбарт (1863— 1941), М. Вебер (1864—1920)) 

історичної школи збагатили інструментарій економічних досліджень, сприяли 

усвідомленню необхідності міждисциплінарного підходу та виявлення специфічних 

особливостей інституціональної структури реальних економічних систем, порушили 

питання про необхідність державного регулювання та поступового реформування 

капіталізму на шляху його еволюційного розвитку. 

Економічна теорія К. Маркса (1818—1883) як закономірний етап розвитку 

економічної науки, зумовлений відповідними соціальними інтересами та вимогами часу, 

сприяла розвитку трудової теорії вартості, природи циклічності та криз надвиробництва, 

подальшому аналізу проблем суспільного відтворення, джерел економічного зростання та 

виявленню ролі додаткової вартості як визначального чинника і основи відтворення 

капіталізму. Водночас вона вирізнялась ідеологічним, класовим підходом до аналізу 

економічних проблем, абсолютизацією суперечностей ринкової економіки епохи вільної 

конкуренції, недооцінкою здатності капіталістичного суспільства до реформування та 

саморозвитку. 

Нові реалії ринкової економіки, пов'язані з еволюційними змінами капіталізму, 

сприяли появі соціал-демократичних концепцій, позбавлених радикалізму марксистського 

вчення та спрямованих на обґрунтування необхідності перебудови капіталістичного 

устрою на засадах його поступового реформування. 

Важливим етапом розвитку економічної науки в останній третині XIX ст. стало 

відкриття маржинального аналізу та започаткування неокласичної теорії як однієї з 

магістральних течій сучасної економічної думки. 

Розвиток маржинальної революції в економічній науці був поетапним. І етап (70—

80-ті роки XIX ст.) започаткував суб'єктивний напрям у політичній економії та теорію 

граничної корисності як основи цінності, що знайшло відображення у творах B.C. 

Джевонса (1835—1882), К. Менгера (1840—1921) та Л. Вальраса (1834—1910). II етап 

маржинальної революції (90-ті роки XIX ст.) репрезентований працями А. Маршалла 

(1842—1924), Дж. Б. Кларка (1847— 1938), В. Парето (1848—1923) та інших видатних 

економістів, був пов'язаний зі становленням неокласичного напряму економічної думки на 

основі відмови від суб'єктивно-психологічного підходу та поєднання маржиналізму з 

функціональним мікроекономічним аналізом. 

Економіко-математичне моделювання економічних явищ та процесів, широке 

впровадження граничного аналізу в економічні дослідження та започаткування 

мікроекономіки сприяли подальшому розвитку та збагаченню теоретичних основ і 

методології економічної науки. Водночас відбулося звуження предметного простору 

економічної теорії на основі вилучення з аналізу соціальних та макроекономічних 

проблем. 

Провідними напрямами розвитку економічної теорії у XX ст. стали 

інституціоналізм, неокласика та кейнсіанство, які пройшли тривалу теоретичну еволюцію 

впродовж XX ст., утворивши "mainstream" (провідну течію) сучасної економічної думки. 

Новаторські ідеї видатного англійського економіста, державного та політичного 

діяча Дж. М. Кейнса (1883—1946) започаткували появу у 30-ті роки XX ст. 

макроекономічного аналізу та теорії державного регулювання ринкової економіки. 
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Подальша еволюція кейнсіанства була пов'язана з розвитком у 50—60-ті роки 

неокейнсіанської теорії у працях Е. Хансена (1887—1976), Дж. Хікса (1904—1989), П. 

Семюелсона (1915), Р. Харрода (1900—1978), Є. Домара (1914), та започаткуванням у 

80—90-ті роки XX ст. посткейнсіанства і нового кейнсіанства (Дж. Робінсон (1903—1983), 

Н. Калдор (1908—1986), П. Сраффа (1898—1983) та ін. 

Еволюція неокласичних ідей у XX ст. знайшла відображення у формуванні та 

розвитку неортодоксальних концепцій ринку та підприємництва (Дж. Робінсон (1903—

1983), Е. Чемберлін (1899—1967), Й. Шумпетер (1883—1950)), економічних теорій 

неолібералізму (Л. Мізес (1881 — 1973), Ф. Хайєк (1899— 1992), В. Ойкен (1891—1950) 

та неоконсерватизму (М. Фрідмен (1912), А. Лаффер (1940), Р. Лукас (1937), Т. Сарджент 

(1943) та ін.). 

Теоретичною альтернативою неокласики став інституціональний напрям 

економічної думки, започаткований у першій третині XX ст. американськими 

дослідниками Т. Вебленом (1875—1929), Дж. Коммонсом (1862—1945), В. Мітчеллом 

(1874—1948). Звернувшись до позаекономічного тлумачення суті і рушійних сил 

економічного розвитку представники нової течії збагатили методологію та розширили 

предметну сферу економічної теорії. Еволюція інституціонального напряму у XX ст. 

пов'язана з розвитком неоінституціональної теорії (Дж. Гелбрейт (1908), В. Ростоу (1916), 

Д. Белл (1919), Е. Тоффлер (1928) та ін.) і нової інституціональної теорії (Р. Коуз (1910), 

Дж. Б'юкенен (1919 ), Д. Норт (1920 ) та ін.). 

Характерною особливістю сучасної економічної науки є плюралізм, 

багатоманітність економічних теорій та ідей, гіпотез, концепцій, методів дослідження і 

способів опису економічної реальності, їх взаємодоповнююче конкурентне співіснування 

та розвиток. 

Невід'ємною складовою світової економічної науки завжди була прогресивна 

українська економічна думка, яка має глибокі історичні корені, традиції та наукові праці, 

які ввійшли до інтелектуальної скарбниці людства. Новаторські здобутки видатних 

українських вчених кінця XIX — початку XX ст. (М. Тугана-Барановського (1865—1919), 

Є. Слуцького (1880—1948), С. Подолинського (1850—1891) та ін.) не лише вивели 

вітчизняну економічну науку на світовий рівень, але і перевищили його за деякими 

важливими напрямами. Розвиток економічної думки в сучасній Україні пов'язаний з 

відновленням зв'язку часів та спадкоємності ідей, її поступовою реінтеграцією у світову 

економічну науку на основі ідейно-теоретичного та методологічного оновлення. Йдеться 

про деідеологізований, деконфронтаційний, врівноважений, неупереджений, об'єктивний 

та толерантний підхід, який потребує нового прочитання першоджерел, осмислення їх 

змісту в контексті відповідних історичних умов, усвідомлення спадкоємності та 

наступності ідей у загальному поступі світової економічної науки. 

Таким чином економічна наука пройшла тривалий шлях формування та розвитку. 

Відтак надзвичайно важливу роль у сприйнятті надбань світової економічної думки 

займає її періодизація як загальне підґрунтя усвідомлення структурної еволюції 

економічних знань в історичному контексті. Функціонально-пізнавальне значення 

періодизації історії економічних учень полягає в якомога повнішому відтворенні 

особливостей економічних ідей у кожний конкретний період їх розвитку, врахуванні 

закономірностей розвитку економічної думки, відображенні спадкоємності економічних 

знань, виявленні основних віх її поступального розвитку. При цьому необхідно врахувати, 

що розвиток економічної науки — це не прямолінійний перехід від незнання до знання, а 

вкрай нерівномірний, болючий процес переосмислення минулої спадщини та зміни 

панівних парадигм. 

З часу виникнення історії економічних учень робились численні спроби періодизації 

розвитку економічної науки. Виявлення критеріїв цієї періодизації стало важливою 

науковою проблемою, яка по-різному вирішувалась дослідниками (рис. 1.6). 
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Наведені підходи стосуються окремих важливих аспектів багатогранного розвитку 

економічного знання і, як правило, доповнюють один одного. Для переважної більшості 

сучасних досліджень історії економічних учень є характерною відмова від формаційного 

підходу, який вирізняється схематизмом та абсолютизацією розвитку, та спроба поєднати 

історико-хронологічний і парадигмальний підходи. 

 

1.4. Мета і завдання курсу "історія економічних учень" 

 

Метою курсу "Історія економічних учень" є поглиблення вивчення та творче 

осмислення змісту, передумов та закономірностей еволюції світової економічної науки як 

цілісної системи економічних поглядів та ідей. Видатний дослідник історії економічного 

аналізу Й. Шумпетер виокремив чотири основні напрямки, за якими можна отримати 

користь від занять історією економічної науки: 

поглиблення економічних знань, виходячи з того, що "стан будь-якої науки в певний 

момент у прихованому вигляді містить її історію і не може бути задовільно викладений, 

якщо цю приховану присутність не зробити відкритою"; 

знайомство з новими ідеями, усвідомлення того, "які ідеї в науці користуються 

успіхом і чому", розуміння причин, в силу яких "ми перебуваємо саме на нашій стадії 

розвитку і не просунулись далі"; 

знайомство з різноманітними методами та способами мислення, оскільки "навіть 

дуже замкнутий вчений обов'язково розкриває свій процес мислення"; 

розуміння еволюції економічних ідей, осмислення "процесу, в ході якого зусилля 

людей зрозуміти економічні явища в нескінченній послідовності породжують, 

удосконалюють і ліквідують аналітичні структури"1. 
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Найважливішими функціями історії економічних учень є: 

освітньо-пізнавальна, акумулююча, пов'язана зі збором, вивченням та узагальненням 

економічних думок та ідей; 

пропедевтична, підготовча, зорієнтована на засвоєння змісту базових економічних 

категорій, шліфування понятійного апарату; 

світоглядна, пов'язана зі збагаченням економічного світогляду, формуванням 

культури економічного мислення, таких його характеристик, як історизм, масштабність, 

свобода, реалізм, альтернативність тощо; 

методологічна, пов'язана з фундаментальністю історії економічних учень, яка 

формує методологію економічних досліджень; 

прогностична, заснована на розробці ймовірнісних суджень про основні тенденції 

розвитку економічної науки в майбутньому. 

Вивчення історії економічних учень охоплює широкий спектр завдань: 

формування цілісного уявлення про еволюцію економічної науки на основі 

усвідомлення закономірностей та загальної логіки розвитку світової економічної думки в 

єдності домінуючих парадигм та їх теоретичних альтернатив; 

систематизація і аналіз економічних уявлень та ідей на основі висвітлення змісту 

провідних теоретичних напрямів, течій, шкіл, розкриття їх теоретико-методологічних 

особливостей, порівняльного аналізу та зіставлення; 

виявлення взаємозалежності, спадкоємності, розбіжності економічних учень, 

поглиблення знань з економічної теорії, інших економічних дисциплін; 

аналіз та розгорнута характеристика новітніх концепцій, виявлення їх теоретичних 

джерел, методологічних особливостей та тенденцій розвитку. 

У міру того як залишається позаду все значніший пласт культурного 

минулого і збільшується обсяг набутого людством досвіду і знань, зростає 

пізнавальне, просвітницьке, ціннісне, виховне та загальнокультурне значення історії 

економічних учень. Глибоке розуміння ретроспективи, логіки та закономірностей 

розвитку економічної науки є: 

необхідною умовою опанування здобутків світової і вітчизняної економічної теорії, 

глибокого засвоєння внутрішньої логіки розвитку економічного знання, уміння вільно 

орієнтуватись у проблематиці сучасних економічних досліджень, порівнювати 

альтернативні теоретичні підходи і висновки та усвідомлювати магістральні шляхи 

розвитку економічної думки; 

невід'ємною складовою процесу формування економічної культури фахівців 

економістів, розвитку економічного мислення, збагачення економічного світогляду, 

інтелектуального розвитку особистості; 

унікальною можливістю оволодіння сучасним інструментарієм, способами та 

методами економічних досліджень; 

важливим імпульсом розвитку творчості, самостійних наукових досліджень, 

свідомого подолання односторонності поглядів та поверховості оцінок, теоретичних та 

ідеологічних анахронізмів і догм. 

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 

 

Сучасна економічна наука побічно багато чим зобов'язана стародавній думці, але 

небагато чим — безпосередньо. 

А. Маршалл 

Економічна думка цивілізацій Стародавнього Сходу. 

Економічна думка античного світу. 

Джерела та витоки економічної науки знайшли своє відображення у численних 

історичних пам'ятках глибокої давнини. Відомості про господарське життя та спроби 

теоретичного усвідомлення економічних умов існування, осмислення виробничого 
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досвіду та мотивів господарської діяльності народів стародавніх цивілізацій дійшли до нас 

в усній народній творчості, світових релігійних системах, перших писемних творах, 

законодавчих актах тощо. 

Економічна думка стародавнього світу (рис 2.1) охоплює значний історичний 

період. Пам'ятки давнини та твори стародавніх мислителів відображають насамперед стан 

соціально-економічного та політичного розвитку країн Стародавнього Сходу і античності. 

Водночас їх можна розглядати як перші пам'ятки економічної думки, спроби узагальнення 

господарської практики, теоретичного усвідомлення економічних процесів та явищ. 

Відмінності становлення та розвитку окремих держав стародавнього світу 

спричинили відмінності в економічних поглядах мислителів різних країн. Проте 

економічна думка стародавнього світу мас цілісність якісних особливостей: 

виразниками економічної думки стародавнього світу були, як правило, великі 

мислителі (філософи, теологи), релігійні діячі, правителі рабовласницьких держав, урядові 

чиновники та ін.; 

економічна думка давнини невіддільна від інших форм суспільного мислення, 

політико-правової та релігійної ідеології стародавніх народів. Серед відомих 

першоджерел практично неможливо знайти суто економічні твори. Водночас глибокі 

економічні ідеї містяться у філософських трактатах про політику, мораль, право, ученнях 

про державне управління, тощо; 

досягнутий рівень систематизації економічних поглядів та ідей стародавніх 

мислителів не сприяв їх виокремленню у самостійну галузь знань, історичні пам'ятки 

давнини є конгломератом різноманітних уявлень про суспільство, економіку, 

спостережень і відомостей про господарське життя; 

економічній думці стародавнього світу притаманна ідеалізація рабовласницької 

держави, захист переважно натурального господарювання, ототожнення багатства з 

натуральною формою продукту, засудження (з позицій моралі, етики) великих 

торговельних та лихварських операцій як чинників дестабілізації існуючого суспільного 

устрою; 

економічна думка давнини масне стільки аналітичний, скільки нормативний 

характер, пов'язаний з регламентацією господарської діяльності в інтересах правлячих 

верств. У працях стародавніх мислителів містяться приписи стосовно того, якою має бути 

економіка з погляду справедливості, божественних настанов, інтересів правителя, а також 

практичні рекомендації та поради щодо організації та раціональних методів ведення 

господарства; 

економічні ідеї та обґрунтування економічних процесів та явищ у творах 

стародавніх мислителів базуються на категоріях моралі, етики, релігійних постулатах 

тощо. 
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2.1. Економічна думка цивілізацій стародавнього сходу 

 

2.1.1. Загальна характеристика економічної думки Стародавнього Сходу 

 

Історія держав Стародавнього Сходу відображає початок цивілізації та становлення 

економіки як специфічної сфери людської діяльності. Відокремлення скотарства від 

землеробства, виділення ремесла із сільськогосподарського виробництва, розвиток 

обміну, виникнення торгівлі та грошей сприяли продукуванню надлишкового продукту, 

майновому розшаруванню населення. Охорона інтересів приватних власників, 

необхідність обслуговувань потужних іригаційних систем та захисту населення від 

зовнішньої небезпек* викликали потребу у сильній централізованій владі, суворій 

дисципліні, регламентації господарського життя. 

Писемні джерела, які дають змогу аналізувати економічну думку Стародавнього 

Сходу, відображають специфіку азіатського способу виробництв* (рис. 2.2): 
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провідну роль власності держави в національній економіці; 

масштабні господарські функції держави; 

активну участь держави в економічних процесах, регламентації господарського 

життя; 

існування общинного землеволодіння при обмеженому використання праці рабів. 

Характерними рисами економічної думки Стародавнього Сходу є глибокий 

символізм, апріорність, невіддільність від універсального міфологічного розуміння світу, 

схильність до повчань. Писемні джерела відображають повсякденну господарську 

практику (переписи населення, земельні кадастри, документі господарської звітності 

тощо), а також спроби її первісного осмислення (настанови, повчання, нормативні акти). 

При цьому центральне місце відводиться проблемам, пов'язаним з обліком, організацією 

та управлінням державним господарством ("Артхашастра", "Гуаньцзи"), регламентацією 

майнових відносин, відносин найму та форм контролю за економічною діяльністю 

населення (закони Ешнунни, закони Хаммурапі, Хетські закони). 

Слід зазначити, що у країнах Стародавнього Сходу регламентувалось не тільки 

натуральне господарство, але і зачатки товарно-грошових відносин. Проблеми захисту 

населення від боргового рабства і лихварства знайшли яскраве відображення у Старому 

заповіті Біблії.  

Епоха стародавнього світу охоплює тривалий історичний період (VII—X 

тисячоліть), пов'язаний з переходом євразійських племен до осілості та землеробства, 

розвитком поділу праці, виокремленням ремесла, будівництвом кам'яних та дерев'яних 

споруд, використанням колеса та плавкою металів. Важливу роль у розвитку 
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господарського життя стародавніх народів Сходу відігравало природне середовище та 

кліматичні умови. Виробництво мало переважно натуральний характер, провідною 

галуззю було сільське господарство, землеробство. 

У цей період панівною була традиційна економічна система, заснована на 

багатоукладності, натурально-общинних формах господарювання, широкому застосуванні 

ручної праці, освячених століттями традиціях та звичаях, релігійних і культових 

цінностях, кастовому поділі населення. Станова структура держав з осілим населенням 

включала родову знать, воїнів, служителів культу, землеробів, ремісників, купців та рабів. 

В епоху стародавнього світу відбувалось формування основних соціальних 

інститутів суспільства, власності (приватної та колективної), сім'ї (патріархальної), релігії 

(переважно політеїстичної), держави тощо. Ускладнення господарської практики та 

майнових зв'язків сприяло поступовому переходу від заснованого на родових традиціях 

звичаєвого права до системи державного законодавства. 

Важливим фактором розвитку людського мислення у цей період став винахід 

писемності. Ідеографічне письмо з'явилось у древніх єгиптян і шумерів у другій половині 

IV тисячоліття до н.е., у стародавніх індійців — з III тисячоліття до н.е., у стародавніх 

китайців — з II тисячоліття до н.е. Виникнення буквеного письма у фінікійців сприяло 

формуванню у І тисячолітті н.е. грецької та латинської писемності. 

У стародавньому світі звичай набуває недоторканного характеру... В результаті 

вплив економічних факторів виявляється прихованим під поверхнею, де вони діють 

повільно, але напевне. Наслідки їх дій виявляються не через роки, а через покоління... У 

такій цивілізації найздібніші люди з презирством ставились до роботи, там не було 

сміливих, вільних підприємливих робітників і готових піти на ризик капіталістів; 

виробнича діяльність... регулювалася звичаєм і навіть для захисту цієї діяльності від 

свавілля тиранії звертались до звичаю. У Нововавилонському царстві була створена 

проста й універсальна форма зобов'язань для оформлення товарно-грошових зв'язків, 

існували "ділові будинки", які виконували функції перших банків (Дім Егіді Дім Іддін-

Мардука, Дім Мурашу та ін.). Саме з історією економічної думки Стародавнього Сходу 

пов'язане започаткування конкретних економічних наук — статистики, обліку та аналізу 

господарської діяльності, управління тощо. Економічна думка Стародавнього Сходу 

справила значний вплив на розвиток європейської цивілізації і стала суттєвим внеском до 

скарбниці світового економічного знання. 

 

2.1.2. Пам'ятки економічної думки Стародавнього Єгипту 

 

Складне царсько-храмове господарство Стародавнього Єгипту потребувало 

централізованого управління та суворої регламентації господарського життя. Стародавній 

Єгипет був класичною теократичною державою з розвиненою бюрократичною системою 

управління. Основні економічні проблеми країни знайшли відображення в 

адміністративно-господарських документах та дидактичних трактатах, за якими протягом 

багатьох століть чиновники та управителі вчилися керувати державою та керувати 

господарством. Ці твори дають уявлення про економічні функції глави держави, посадові 

обов'язки чиновників різних рівнів, розглядають питання організації праці царських 

ремісників та землеробів, свідчать про суворий облік трудових і матеріальних ресурсів у 

країні, захищають централізм староєгипетської держави як опори порядку в країні та 

стабільності доходів чиновників і фараона. 
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Характеризуючи економічну думку Стародавнього Єгипту, слід взяти до уваги, що: 

Важливе місце серед історичних пам'яток цієї країни займають повчання — 

своєрідні дидактичні твори, більшість з яких мають форму порад батька синові. Так, 

наприклад, "Повчання гераклеопольського царя своєму синові Мерікара" (XXII ст. до н.е.) 

присвячене прославленню божественної справедливості як основи земних порядків та 

правил людських взаємовідносин і дає уявлення про економічні та політичні функції 

фараона. У творі підкреслюється важливість та корисність централізованої управлінської 

влади та контролю за виробництвом і розподілом. На думку автора, фараон І повинен 

жорстко підпорядковувати незаможних. "Той, хто бідний, — ворог, ] — стверджується у 

повчанні. — Будь ворожий до бідняка... карай згідно з І твоїм законом". Водночас 

правитель повинен був дбати про матеріальне заохочення чиновництва, возвеличення 

вельмож та жерців, наближаючи "людину до себе за справи її". У творі висловлюються й 

інші поради щодо державного управління: "Багатий народ не повстає", "Створи собі 

пам'ятник любов'ю оточуючих тебе", "Шануй сановників, сприяй процвітанню народу 

твого", "Твори істину і ти будеш довго жити на землі", "Остерігайся карати | 

несправедливо" тощо. Згуртованість підданих, вірність царю, ефективне функціонування 

апарату управління розглядаються як запорука успішного царювання1. 

Особливу роль у давньоєгипетській літературі відіграють трактати, присвячені 

прославленню писарів-управлінців, котрі володіли мистецтвом письма. Розвиток 

державного управління в Стародавньому Єгипті сприяв вирішенню управлінських 

проблем за допомогою писемних документів. Єгипетське письмо було важким, 

потребувало довгих років навчання, тому писарі цінувались дуже високо, займали 

найвищі урядові посади і користувались значними привілеями. Так, наприклад, у 

"Повчанні Ахтоя, сина Дуауфа, своєму синові Піопі" (XXI—XVIII ст. до н.е.), відомому 

також під назвою "Сатира на різні професії", талант писця протиставляється гіркій долі 

представників інших професій, що мають набагато менше почестей та привілеїв. Йдеться 

насамперед про незалежність, матеріальний добробут, пошану, водночас майже нічого не 

говориться про обов'язки та відповідальність. Автор послання стверджує, що заняття 

писаря "..перевершує будь-яке інше заняття; немає рівного йому в землі цій. Адже він 

(писар) починає процвітати ще дитиною". Однак з часом уявлення про ідеального 

правителя зазнали змін. Якщо для Ахтоя III вищим призначенням царя була турбота про 

підданих, то у "Повчанні фараона Лменемхета І своєму синові" зазначається, що підлеглі 
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повинні служити державі та царю. Далі Аменемхет радить сину не довіряти придворним, 

оскільки жоден із них на це не заслуговує. 

Цікавими документами соціально-економічної думки Стародавнього Єгипту є 

"Речення Іпусера"(відома копія XIII ст. до н.е.) і "Пророцтво Неферті" (відома копія XV 

ст. до н.е.). Вони описують соціальний переворот, що відбувся у XXIII—XXI ст. до н.е. і 

призвів до розпаду централізованої системи управління, порушивши строгу 

регламентацію господарського життя та контроль за діяльністю безпосередніх виробників. 

Автори наголошують на необхідності відродження деспотично-бюрократичного 

механізму регулювання господарства, висловлюють пропозиції щодо налагодження 

системи трудових повинностей для будівництва пірамід та іригаційних систем, 

підвищення військової могутності держави. У "Реченні Іпусера" наголошується на 

необхідності боротьби з безконтрольним зростанням лихварських операцій та боргового 

рабства, недопущення збагачення нижчих верств населення і початку в країні 

громадянської війни. 

Адміністративно-господарські документи Стародавнього Єгипту (переписи 

населення, земельні кадастри, доку менти господарської звітності, юридичні акти) 

відображають повсякденну господарську діяльність та особливості організації праці 

царських ремісників і землеробів. Вони засвідчують, що все населення Стародавнього 

Єгипту було розбите на вікові групи (діти, юнаки, зрілі чоловіки, старі люди) та соціальні 

розряди (воїни, жерці, царські землероби і майстри). Розподіл та перерозподіл трудових 

ресурсів за професіями, розрядами, віковими категоріями був прерогативою 

представників державної влади. Звертає на себе увагу висока централізація більшості 

господарських функцій, чинопоклонство та бюрократизація державного управління. 

Численні біографії заможних єгиптян, що збереглися на стінах їхніх гробниць, та 

розпорядження про службові обов'язки верховних сановників свідчать про існування 

поряд з царсько-храмовим комплексом господарства чиновників також посадового 

володіння майстрів. З метою недопущення розкрадання державного майна чиновниками у 

Стародавньому Єгипті існувала досить складна процедура доказу права власності на той 

чи інший об'єкт, про що свідчать матеріали із Дерель-Медіни (друга половина ІІІ тис. ДО 

н.е.). 

Древньоєгипетські юридичні акти, за допомогою яких оформляли купівлю-продаж 

землі, худоби, засобів виробництва, рабів, найманих робітників, боргові зобов'язання, 

засвідчують зародження товарно-грошових відносин. Однак висока норма процента (50—

100 %) і досить жорсткі умови надання позики підтверджують нерозвиненість сфери обігу 

і панування натурального господарства. Державні приписи Стародавнього Єгипту 

захищали приватну власність і передбачали систему покарань за крадіжку будь-якого 

майна: від ударів палицями до смертної кари1. 

 

2.1.3. Економічна думка Месопотамії 

 

Стародавні країни Месопотамії як конгломерат нестійких державних утворень, 

започаткованих у IV—III тис. до н.е., були одним із найдавніших центрів людської 

цивілізації, батьківщиною писемності. Ще у VII ст. до н.е. у Месопотамії була створена 

перша бібліотека, в якій цар Ашшурбаніпал зібрав релігійні, законодавчі матеріали 

стародавніх часів, переклавши їх на сучасну йому мову з допомогою перших словників. 

До пам'яток економічної думки цього періоду належать численні господарські 

архіви, юридичні та дипломатичні документи, релігійні твори та надписи літописного 

характеру. 

Відомі дослідникам господарські документи належать до 4500 р. до н.е. і 

представляють собою звітність про рухоме і нерухоме царське майно. Тексти 

торговельних договорів про продаж землі, худоби, рабів, знарядь праці, датовані III тис. 

до н.е., засвідчують зародження та швидкий розвиток у державах Месопотамії приватної 
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власності та товарно-грошових відносин. З метою регламентації цих відносин держава у 

законодавчому порядку визначала умови торгівлі, найму, оренди тощо. 

3 погляду історії економічної думки значний інтерес викликають збірки законів царя 

Ешнунни (XX ст. до н.е.), закони Ліпід-Іштара (XX—XIX ст. до н.е.), закони царя 

Хаммурапі (XVIII ст. до н.е.), Хетські закони (відома копія ХНІ ст. до н.е.), а також 

Старий Заповіт2. 

У законах Ешнунни (59 статей) встановлюються фіксовані ціни на основні 

продукти, норми заробітної плати та матеріальна відповідальність батрака за Ешнунна — 

стародавнє місто в басейні лівої притоки р. Тигр, сучасне поселення Тель-Асмар на 

території Іраку. Ліпіт-Іштар — п'ятий цар І династії м. Іссін, який правив у 1934—24 рр до 

н.е. і створив збірку законів на шумерській мові. До нашого часу збереглися лише 9 

фрагментів у копіях на глиняних табличках. Закони Ліпіт-Іштара вплинули на формування 

законодавства царя Вавилонії — Хаммурапі. 

Чорний стовп із базальту з текстом Законів Хаммурапі був знайдений у Сузах XVIII 

ст. до н.е., Лувр, Париж 

 
Як основний загальний еквівалент визначається срібло, допоміжний — ячмінь. Між 

цими двома еквівалентами визначена строга відповідність. Робиться спроба пов'язати з 

цінами на основні товари цілий ряд платних послуг (рівень орендної плати, норму 

процента, розмір штрафів тощо). Закони Ешнунни допускають продаж нерухомості й 

відображають більш розвинений характер товарно-грошових відносин у Стародавньому 

Вавилоні порівняно зі Стародавнім Єгиптом. 

Більш повне уявлення про розвиток суспільства Старовавилонського періоду дає 

збірка законів Ліпід-Іштара (43 статті). Ці закони, як зазначається у вступі, призначені для 

того, щоб "встановити справедливість у країні" та покласти край скаргам невдоволених. З 

метою послаблення боргового рабства дозволяється час від часу звільняти боржників від 

боргових зобов'язань. Всі штрафи та розрахунки виражаються у сріблі. Вперше мова йде 

про регламентацію орендних відносин як суттєвої складової старовавилонської економіки. 

• Найбільш відомим першоджерелом вивчення суспільного устрою та 

господарського життя держав Стародавнього Сходу є кодекс законів вавилонського царя 

Хаммурапі (1792—1750 pp. до н.е.). У 1902 році французька археологічна експедиція 

знайшла у Сузах (Персія) чорний базальтовий стовп висотою більше 2 метрів, покритий 

клинописними написами. У його верхній частині був зображений бог Сонця і 

справедливості Шамаш, який вручає закони царю Хаммурапі. Текст законів складається із 

вступу, 282 статей (до нашого часу дійшли лише 247), які охоплюють майже всі сторони 

життя вавилонського суспільства того часу. Закони царя Хаммурапі становлять систему 
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правових норм, призначених головним чином для царських судів і спрямованих на 

упорядкування соціально-економічних відносин. 

Закони Хаммурапі: 

засвідчували високий рівень культури тогочасного суспільства, прагнення 

узагальнити та систематизувати правові норми, для того, щоб "сильний не утискав 

слабкого, щоб сироті та вдові надана була справедливість". Водночас йдеться про майнове 

та соціальне розшарування старо-вилонського суспільства, визначається його структура, 

яка включає 3 стани: вільних общинників (авілумів), царських людей (мушкенумів) і рабів 

(вардумів). Поділ на рабів та рабовласників, відмінності у правах та обов'язках різних 

станів вважаються вічними та природними явищами; 

були спрямовані на підтримку стійких традиційних соціальних інститутів, общинної 

власності на землю, обмеження товарно-грошових відносин та втиснення їх у рамки, які 

не суперечать натурально-господарській орієнтації рабовласницької держави. Закони 

Хаммурапі захищали майнові інтереси правителя, рабовласників, державних службовців, 

воїнів, дрібних виробників та общинників. Будь-які посягання на приватну власність 

вважалися злочином і жорстоко каралися. Вільні особи отримували повне право 

розпоряджатись своїм майном, у тому числі землею. Однак заборонявся продаж 

службових наділів: "Поле, дім і сад, котрі належать редуму, баіруму або платнику доходу, 

не можуть бути продані за срібло"; 

обмежували лихварство та боргове рабство в інтересах рабовласницької держави. 

Ст. 117 передбачала, що в борговому рабстві людина може пробути не більше 3 років, 

після чого вона має бути звільнена від боргової кабали. За умов стихійного лиха та втрати 

врожаю борг автоматично переносився на наступний рік. Передбачалося також покарання 

лихварів за погане поводження з боржниками. Так, лихварям заборонялося самовільно 

забирати у боржників урожай у рахунок оплати боргу. У ст. 116 наголошувалося, що у 

випадку смерті взятого у боргове рабство сина боржника, викликаної поганим з ним 

поводженням, смертна кара чекала сина кредитора. Закони Хаммурапі строго 

регламентували норму процента в грошовій (20 %) та натуральній (33 %) формах, а також 

передбачали відстрочку виплати боргу у випадку неврожаю на 1 рік без сплати 

додаткових процентів. За несвоєчасну сплату боргів ні царські воїни, ні інші громадяни не 

мали права бути позбавленими своїх земельних наділів; 

узаконювали орендні відносини та відносини найму. Орендні відносини 

оформлялися договором, в якому вказувався строк оренди, об'єкт оренди, розмір орендної 

плати та час оплати. Так, наприклад, орендна плата за використання поля складала 

третину врожаю, саду — дві третини тощо. 

3 метою захисту інтересів землевласників та заохочення до сумлінної праці у ст. 62 

зазначалося, що розмір орендної плати встановлюється на основі середньої врожайності 

землі у певній місцевості й не враховує зменшення урожаю в результаті поганого 

обробітку орендованої ділянки. Закони Хамму-рапі передбачали встановлення норми 

грошової винагороди найманим робітникам, регламентували форми та строк найму (10—

20 років). 

У законах Хаммурапі підкреслювалась необхідність реєстрації витрат і надходжень ( 

праобраз бухобліку), захисту прав споживачів тощо. За порушення законів передбачалась 

система покарань, основу яких становили грошові штрафи і компенсації потерпілим, в 

окремих випадках — смертна кара, але не за звичаєм кровної помсти, а на основі 

царського закону. 

Важливою пам'яткою економічної думки Месопотамії є збірка Хетських законів 

(XVI ст. до н.е.). Закони Хетської держави відрізняються від законів Стародавньої 

Вавилонії своєю структурою та більш детальним опрацюванням багатьох питань 

економічного характеру. У них знайшла відображення система державних повинностей, 

регламентація умов торгівлі, найму, товарних цін. 
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У Старохетському царстві основною соціально-економічною одиницею була 

сімейна община, яка мала право володіння та передачі в спадок певної сімейної ділянки. 

Водночас володіння земельною власністю було пов'язане з виконанням певних 

повинностей. 

Хетські закони: 

засвідчували, що сімейні общини сплачували податки відповідно до розмірів 

земельних ділянок і відбували обов'язкову військову повинність; 

відображали умови існування землеволодіння царських чиновників та господарства 

царя і членів його сім’ї, які обслуговувались працею рабів та вихідців з общин; 

детально регламентували угоди купівлі та найму, визначають ціни на різні види 

рухомого та нерухомого майна, розмір плати за навчання професій столяра, коваля, ткача 

тощо. Фіксація товарних цін свідчить про нерозвиненість товарно-грошових відносин і 

прагнення зберегти традиційні натуральні пропорції обміну. 

Цінним джерелом досліджень економічної думки народів Стародавнього Сходу є 

Старий Заповіт — найдавніша частина священної книги християн — Біблії. Старий 

Заповіт включає 50 книг і становить збірку вибраних творів стародавньої іудейсько-

ізраїльської літератури. Він поділяється на три частини: П'ятикнижжя Мойсея (Тора — 

"Учення"); Пророки (стародавні хроніки і пророцтва, які приписуються народним 

проповідникам) та Священні Писання (збірка текстів, які належать до різноманітних 

поетичних і прозових жанрів: релігійна лірика, афоризми, настанови, хроніки тощо). 

Найбільш ранній текст, що входить до його складу, датується XIII ст. до н.е., тоді як 

найбільш пізні тексти — III—II ст. до н.е. 

Старий Заповіт — складний, багатогранний твір, у якому відобразились думки 

багатьох поколінь стародавніх мислителів, пророків, поетів, писарів та перекладачів. У 

ньому також знайшли відображення економічні уявлення епохи стародавнього світу. 

Характерною рисою цієї пам'ятки економічної думки є захист інтересів бідних верств 

населення, засудження свавілля, розкоші, заклик до відновлення традицій, норм та звичаїв 

патріархального життя. 

Важливою складовою П'ятикнижжя є закони, покликані регулювати всі сторони 

життя староізраїльського суспільства, в основі яких лежить визнання недоторканності 

основних прав людини: на життя, власність, працю і відпочинок. 

Старий Заповіт обмежує боргове рабство 6 роками та регламентує порядок 

звільнення рабів-одноплемінників. "Якщо зубожіє у тебе брат твій і буде проданий тобі [у 

рабство], то не покладай на нього роботи рабської... до ювілейного року нехай працює у 

тебе". Майнове право стародавніх євреїв характеризується відсутністю поняття "приватної 

власності", оскільки вся власність, в тому числі родова земля, вважалася довіреною Богом 

у тимчасове користування. Відтак у Старому Заповіті наголошується на тому, що по волі 

Бога • земля не може бути відчужена назавжди. Якщо вона передається за борги за І межі 

роду, то мусить бути повернена на 50-й (ювілейний) рік. Об'єктом купівлі-продажу могли 

бути лише освоєні пустища, куплені в іноземців, або захоплені землі. 

У Старому Заповіті засуджується та критикується лихварство як причина розорення 

та боргового рабства. Обмежується застосування застави: забороняється брати у заставу 

життєво необхідні речі: одяг, знаряддя праці, робочу худобу, житло. Кожні 6 років 

оголошувалося списання боргів незалежно від їх розміру. 

Тяжка підневільна праця трактується як Божа кара, засуджується жадоба до 

накопичення багатства. Тора проголошує обов'язком кожного допомогу нужденним, 

вдовам, сиротам. Зазначається, що плата батракам мусить бути здійснена до заходу сонця, 

її затримка трактується як злочин проти Божих законів і карається штрафом ( 

пожертвуваннями храму) і оплатою у подвійному розмірі. Прагнення до соціальної 

справедливості та співчутливе ставлення до знедолених, відображені у Старому Заповіті, 

сприяли виникненню та поширенню раннього християнства, справивши значний вплив на 

розвиток економічної думки середньовіччя. 
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2.1.4. Економічні ідеї у Стародавній Індії 

 

Економічна думка Стародавньої Індії формувалася та розвивалася під впливом 

міфологічного та релігійного мислення, відобразивши особливості староіндійських 

уявлень про суспільство, його соціальну структуру, господарські явища та процеси: 

багатство, власність, економічні функції держави тощо. 

Найдавніша пам'ятка старовини — збірка пісень "Рігведа" (II тис. до н.е.) засвідчує 

існування рабовласницьких відносин на початку становлення класичної індійської 

цивілізації. Особливістю економічної думки Стародавньої Індії є її яскраве релігійне 

забарвлення. Писемні джерела середини І тис. до н.е. (буддійські та брахманські релігійні 

трактати) зображають староіндійську економіку як "економіку жертвоприношень"1, у якій 

майно та заощадження є джерелом пожертвувань, власністю богів. Рабство у буддизмі 

розглядається як перешкода на шляху духовного спасіння, доступного лише тим, хто має 

особисту свободу. Власність сприймається невіддільною від особистості. Буддизм не 

заперечує господарської діяльності мирян, але наголошує на необхідності відмови монахів 

від власності та економічної діяльності на шляху до спасіння-нірвани. 

Суспільний та господарський устрій Стародавньої Індії знайшов яскраве 

відображення у "Законах Ману" (Манавадхармашастрі) — збірці релігійних, моральних, 

правових настанов, які визначають поведінку людини у приватному та суспільному житті 

відповідно до релігійних догматів брахманізму. "Закони Ману" (XI ст. до н.е.) 

приписуються міфічному родоначальнику людей Ману. Вони розкривають наявний в 

Стародавній Індії суспільний поділ праці та обґрунтовують поняття варни як станової 

(кастової) ієрархії суспільства, що має вічне, незмінне, божественне походження. 

Зазначається, що Бог створив зі своїх вуст жерців-брахманів, які повинні спілкуватись з 

Богом та управляти державою. Зі своїх рук Бог створив воїнів-кшатріїв, які повинні 

шанувати брахманів та захищати країну від ворогів. Із стегон були створені вайшя, 

покликані займатись господарською діяльністю (землеробством, ремеслом, торгівлею) та 

прагнути до збагачення. Цікаво, що суспільним ідеалом варнивайшя була господарська 

самостійність та економічна незалежність: "Все, що залежить від чужої волі, — зло, все 

що залежить від власної волі, — благо"2, — зазначається в "Законах Ману". Найнижчою 

кастою були безправні шудра, створені Богом із ступнів ніг. їх долею була покірна служба 

членам інших каст, заняття ремеслом, праця орендарів-половинщиків та найманих 

працівників у сільському господарстві. 

Визначаючи рабство як природне явище, "Закони Ману" виділяють такі його 

джерела: захоплення в полон, покарання, служба за утримання, народження від рабів, 

купівля-продаж рабів, передача рабів у спадок. Оскільки кастовий поділ суспільства та 

існування рабства пояснювались божественною волею і розглядались як наперед 

визначені та незмінні, то перехід із однієї верни в іншу та зміна роду занять 

засуджувалися і суворо каралися. Згідно з "Законами Ману", "краще своя справа, погано 

виконана, ніж добре зроблена чужа справа"1. 

Видатною пам'яткою староіндійської економічної думки є трактат "Артхашастра" 

(IV—III ст. до н.е.), написаний радником царя Чандрагупти І (321—297 pp. до н.е.) 

брахманом Каутілья. Староіндійською "Артхашастра" означає учення ("шастра") про 

користь, вигоду ("артха"). Це велика праця, яка складається із 15 окремих книг, які 

відображають досягнутий рівень суспільного розвитку і дають уявлення про 

найхарактерніші риси економічної думки Стародавньої Індії. Трактат вміщує настанови 

для правителя щодо управління державою з метою досягнення економічного та 

політичного порядку та піднесення країни. Особлива увага приділяється питанням 

поповнення скарбниці, організації оподаткування та іншим аспектам фінансової політики. 

У "Артхашастрі": 
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піднімається питання про економічну роль держави, зазначається, що цар (раджа) 

наділений всією повнотою виконавчої та законодавчої влади. У його обов'язки входить 

турбота про колонізацію окраїн, будівництво шляхів, поселень, плантацій, розробку 

родовищ, розвиток промислів, організацію царського господарства тощо. Особливо 

підкреслюється необхідність державного керівництва будівництвом та обслуговуванням 

іригаційних систем як запоруки врожаю; 

наголошусться на тому, що основою здійснення всіх державних справ є скарбниця, 

тому головною метою економічної політики держави є її поповнення. Розвивається ідея 

досягнення активного балансу державного бюджету, необхідності ведення точного 

рахівництва, визначення доходів і витрат, підведення річного балансу тощо. Метою 

державного управління проголошується збільшення доходів скарбниці за рахунок 

прибутків царського господарства, різноманітних податкових зборів та платежів 

населення; 

податки розглядаються як основна стаття доходів державної скарбниці, природна 

плата цареві за охорону країни від внутрішніх та зовнішніх небезпек. З метою 

забезпечення податкових надходжень та поліпшення організації землекористування 

пропонується відбирати землю у недбайливих господарів і передавати її сумлінним 

землеробам; 

звертається увага на те, що багатство держави створюється всім населенням країни, 

тому правитель повинен піклуватись про задоволення загальнодержавних потреб, 

захищаючи не землю, а людей: "Сила держави — у людях. Безлюдні землі схожі на 

безплідну корову — що можна з неї видоїти?"1 Найстрашнішими бідами, які можуть 

спіткати державу, Каутілья вважав голод та зловживання владою; 

виправдовується соціальна нерівність та поділ суспільства на рабів і вільних 

громадян — аріїв. Вказується, що для аріїв не має бути рабства. Якщо арії з якихось 

причин потрапляли у рабство, то необхідно було прикласти максимум зусиль для їх 

визволення. Про патріархальний характер рабства у Стародавній Індії свідчать викладені у 

трактаті положення про те, що раби мають право на володіння власністю, отримання 

спадку, самовикуп за рахунок власного майна тощо; 

містяться цінні відомості про права та взаємовідносини каст у Стародавній Індії. 

Засвідчуючи привілейоване положення брахманів та кшатріїв, трактат покладає обов'язок 

дотримання та охорони кастового ладу на царя. "Закон для брахмана, — зазначається в 

Артхашастрі, — навчання, жертвопринесення для себе і для інших, роздавання дарів та їх 

отримання. Закон для кшатрія — навчання, жертвопринесення, роздавання дарів, 

добування засобів до життя військовою службою і охорона живих істот. Закон для вайшя 

— навчання, жертвопринесення, роздавання дарів, землеробство, тваринництво та 

торгівля. Закон для шудри — покірність, ведення господарства у два рази народжених 

(вищих каст), ремесло та акторство"; 

знайшло відображення розуміння відмінності між вартістю і ціною товару. На думку 

Каутільї, величина вартості речі визначається кількістю днів праці. Однак ціна товару 

може перевищувати вартість в результаті конкуренції між покупцями. Гроші 

розглядаються як необхідний засіб існування, складова майна. Зазначається, що 

лихварство є "віддачею у зростання предметів скарбниці" і таким чином зменшенням її. 

Саме тому за лихварство пропонується стягувати штраф "у розмірі подвійного 

результату"; 

торгівля розглядається як джерело надходжень до скарбниці. На думку Каутільї, 

регламентація торговельної діяльності, встановлення норми торговельного прибутку, 

оподаткування торговельних операцій, підтримка стабільного рівня товарних запасів, 

вплив на товарооборот залежно від сезонних коливань товарних цін з метою недопущення 

їх зловмисного використання є важливими функціями держави. У трактаті зазначається, 

що наглядач за торгівлею має наділятись широкими повноваженнями, знати ціни, вміти 



 33 

рахувати основні засоби, збиток, мито, прибуток, витрати з найму, а також інші витрати і 

відповідно до них встановлювати ціну; 

наголошується на тому, що спонукальним мотивом торговельної діяльності є 

прибуток. Водночас Каутілья застерігає від отримання такого прибутку, який, хоч і був би 

значним, завдавав шкоди підданим. Незаконний прибуток, отриманий шляхом обману 

покупців, продажу недоброякісних товарів карався штрафом у розмірі восьмикратної 

вартості товарів; 

значна увага приділяється регулюванню процесів розподілу торговельного прибутку 

між купцями і державою. Зазначається, що прибуток включається у ціну товару як 

частина витрат і його норма заздалегідь фіксується: для місцевих товарів — у розмірі 5 % 

встановленої ціни, а для іноземних товарів — 10 % ; 

детально розглядаються питання встановлення митних зборів та податкових 

платежів. Податки диференціюються для нових і старих товарів з урахуванням місця, 

виду, існуючих звичаїв тощо. У порядку особливих відрахувань торговці повинні 

сплачувати на користь скарбниці V16 частину товару, що продається за міркою; 1/20 — 

товарів, що продаються за вагою; 1/и — товарів, що продаються за рахунком. Торговці 

повинні також сплачувати певну суму за перевірку ваг, яка проводиться раз на 4 місяці. За 

торгівлю за допомогою неперевірених ваг стягувався штраф; 

визнається необхідність регулювання внутрішньої та зовнішньої торгівлі. З метою 

недопущення банкрутства торговця цар міг видати указ і про заборону продажу 

аналогічних товарів, поки купець не розпродасть свої. Водночас цінові угоди між 

торговцями строго карались. В обов'язки збирача j податків включалась реєстрація 

іноземних купців, облік імпортованих товарів, стягнення митних зборів тощо. 

Заборонявся ввіз певних видів товарів. Водночас регламентувались заходи зі 

стимулювання імпорту насіння рідкісних рослин та деяких інших товарів шляхом 

звільнення від оподаткування, І надання пільг іноземним купцям тощо. Вважалося, що 

заради майбутньої І вигоди держава повинна стимулювати вивіз вироблених у країні 

товарів незважаючи на тимчасову збитковість. 

 

2.1.5. Економічні погляди мислителів Стародавнього Китаю 

 

У Стародавньому Китаї ми знаходимо високорозвине не суспільне управління, 

зайняте аграрними, комерційними і фінансовими питаннями. Ці питання порушуються в 

основному з етичних позицій у китайській класичній літературі, яка дійшла до нас. 

Й. Шумпетер 

Своєрідність економічної думки Стародавнього Китаю невіддільна від самобутності 

старокитайської цивілізації як одного із ранніх центрів світової культури. Головні течії 

суспільної думки Стародавнього Китаю сформувались у VI—III ст. до н.е. Конфуціанство, 

легізм, даосизм, моїзм протягом століть вели гостру полеміку з багатьох філософських та 

економічних проблем. г Визначальний вплив на економічну думку Стародавнього Китаю 

справило конфуціанство — вчення давньокитайського мислителя Конфуція (551—479 pp. 

до н.е.). Основні його постулати були систематизовані учнями Конфуція у збірці "Лунь 

юй" ("Бесіди і міркування"), датованій V ст. до н.е. Соціально-економічна концепція 

конфуціанства базується на вченні про природне право, згідно з яким в основі суспільного 

устрою лежить божественна воля. За Конфуцієм, Бог є першопричиною світу, але він не 

втручається у явища суспільного життя, які пізнаються людським розумом (даром Божим) 

і становлять природне право. 

Конфуцій: 

Виправдовував становий поділ суспільства, існування рабства та сувору соціальну 

ієрархію як вічні та незмінні явища, встановлені Богом і природою. Розумову працю він 

вважав таланом "вищих" станів, а фізичну —долею "нижчих" верств, основну масу яких 

становили раби. Згідно з конфуціанством кожна людина повинна знати своє місце у 
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суспільному житті, відповідно до порядку, встановленого Небом: "Цар повинен бути 

царем, підданий— підданим, батько — батьком, а син — сином". 

В основі морально-етичного учення Конфуція лежить ідея культури, людяності, 

доброти, первісно закладених у кожній людині; встановлення таких міжособистісних 

стосунків, які б не викликали небажаних вражень та емоцій. Золотим періодом для Китаю 

Конфуцій вважав перші роки правління династії Жоу (1027—256 до н.е.). Водночас 

сучасність він характеризував як царство хаосу, нескінченних міжусобиць та заколотів. 

Відтак мислитель робив висновок про необхідність нової моральної філософії, заснованої 

на категоріях "жень" (людяності, любові до людини), "і" (вірності обов'язку, 

справедливості), "сяо" (синівської шанобливості), "куань" (великодушності). Ідеал 

людини в конфуціанстві — законослухняний громадянин, якого не потрібно присилувати 

коритись владі. Мудрий правитель, на думку Конфуція, повинен управляти народом з 

допомогою виховання у підданих благоговіння перед "ритуалом"("лі"), тобто моральним 

законом.) 

Сформулював патріархально-папгерналістську концепцію держави як 

"великої сім'ї", керованої "сином Неба" — правителем, який повинен бути "батьком 

нації", високоморальною та освіченою особистістю, здатною реально впливати на 

рівноправний розподіл створеного у суспільстві багатства. 

Значну увагу приділяв соціально-економічним аспектам державного управління: 

турботі про народний добробут, забезпечення соціальної стабільності, залучення 

населення до громадських робіт тощо. Пов'язуючи процвітання держави з багатством 

народу, мислитель закликав управляти державою на засадах доброчинності, 

високоморальної поведінки, не обтяжуючи населення тяжкими податками та 

повинностями. 

Вбачав суспільний ідеал у минулому, стверджуючи, що досконалі правила існували 

лише в глибокій давнині. Конфуцій ідеалізував старовину, обґрунтовуючи консерватизм 

суспільного устрою та старі патріархальні порядки. 

Я передаю, але не створюю; я вірю в давнину і люблю її. 

Головну увагу приділяв морально-етичним нормам та програмі морального 

вдосконалення людини. На думку мислителя, досконала особистість живе за канонами 

давніх традицій, поважає владу, є скромною, справедливою, невибагливою у побуті. 

Конфуціанство не засуджувало прагнення людини до збагачення за умов чесних шляхів 

його здобуття. 

Князь великий із князівства Ці запитав Конфуція про те, у чому суть управління 

державою. Конфуцій відповів: 

—Нехай буде цар царем, слуга — слугою, батько — батьком, а син —сином. 

Цигун запитав: 

Чи знайдеш одне таке слово, якому можна було б слідувати усе життя? Учитель 

відповів: 

Чи не таким є співчуття? Чого собі не побажаєш, того не роби і іншим. 

Конфуцій. Афоризми 

Подальшого розвитку ідеї конфуціанства набули у працях Мен-цзи (372— 289 pp. до 

н.е.) та Сюнь-цзи (313—238 pp. до н.е.). У центрі уваги цих мислителів Стародавнього 

Китаю були проблеми забезпечення соціальної злагоди у суспільстві та стабільності 

централізованої влади. 

Як і Конфуцій, Мен-цзи обґрунтовував "природне" походження суспільних відносин 

панування та підпорядкування, поділу населення на зайнятих фізичною та розумовою 

працею. Він доводив закономірність поділу людей на управлінців, які "напружують 

мозок", та підлеглих, які "напружують м'язи". Центральне місце у його соціально-

економічній концепції займає ідея активного втручання держави у господарські справи на 

основі 12 принципів успішного управління: 

підкорення людей не силою, а доброчинністю; 
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недопущення розпусти; 

повага до мудрих; 

зниження податків та зборів; 

невідволікання народу від справ його; 

завоювання сердець підданих; 

любов до народу; 

повага до поважних; 

Економічна думка стародавнього світу 

збереження доброї природи людини; 

спонукання народу у напрямку добра; 

пошук втраченого свідомістю; 

справедливість. 

Слід зазначити, що Мен-цзи був захисником раціонального землекористування з 

метою піднесення добробуту селян і багатства держави. Він розробив проект земельної 

реформи, згідно з якою основою господарської системи повинна була стати сільська 

община із 8 великих родин, кожній з яких виділялась державою однакова земельна 

ділянка. Дев'ята ділянка мала оброблятись усіма общинниками спільно, урожай з неї 

призначався для державної скарбниці та утримання правителів і чиновників. 

Мен-цзи зазначав обмежені можливості державної регламентації торгівлі в 

масштабах країни, висловлюючи побоювання, що регулювання цін "призведе до 

взаємного обману"2. Значну увагу він приділяв розвитку внутрішньої торгівлі на основі 

товарообміну між землеробами та ремісниками. 

Згідно з поглядами прихильника конфуціанства Сюнь-цзи управління державою 

становить необхідну закономірність суспільного розвитку, визначену природою людини. 

Водночас Сюнь-цзи заперечував "волю Неба" і погляди Конфуція на чесноти 

патріархальної родини. Оголошуючи людину творцем усіх речей, він зазначав, що 

доброчинність особистості формується законами та вихованням. 

На думку Сюнь-цзи, найважливішою функцією правителя є розподіл обов'язків у 

державі. Обґрунтовуючи ідею поділу праці у суспільстві, мислитель зазначав, що окрема 

людина "не може володіти мистецтвом усіх [ремесел] і якщо люди не будуть опиратися 

один на одного, то це призведе до злиднів" . 

Мислитель вважав, що економічна політика держави має базуватись на принципах 

економії у витратах, збереження надлишків та забезпечення багатства народу. "Краще 

спочатку дати можливість народу отримати вигоду, — писав Сюнь-цзи, — і лише потім 

відібрати частину її, ніж зовсім не давати народові можливості отримувати вигоду і 

забирати її в нього"4. Водночас мислитель пов'язував збагачення народу з задоволенням 

лише того рівня потреб, який відповідає соціальному рангові людини. У зв'язку з цим 

держава повинна була, на його думку, регламентувати споживання нижчих верств 

населення, забезпечуючи нагромадження надлишків суспільного продукту. 
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 Конфуцій (551—479 pp. до н.е.) — видатний мислитель 

Стародавнього Китаю. Справжнє ім'я Конфуція — Кун-цзи. Народився у васальному 

князівстві Лу і був найменшою одинадцятою дитиною в родині. Сім'я належала до 

старовинного аристократичного роду, збіднілого і розореного до того часу. Батько 

Конфуція помер, коли синові було три роки, у шістнадцять років він втратив і матір 

раннього дитинства Конфуцій старанно вчився. З часом він став відомим філософом і 

вчителем. Учні звали його Кун Фу-цзи (шановний учитель Кун), звідси пішло 

латинізоване ім'я Конфуцій. У житті Конфуція був період, коли він служив чиновником і 

займався судово-карними справами. Конфуцій За переказами, його чесність та старанність 

викликали незадоволення влади. Зазнавши невдач на державній службі, Конфуцій став 

учителювати. Тридцять років він у супроводі учнів мандрував по країні, проповідуючи 

своє учення та прагнучи знайти йому застосування. Не зустрівши підтримки з боку 

правителів, мислитель повернувся додому і останні роки життя присвятив створенню 

відомого літопису "Чуньцю" ("Весна та осінь"), редагуванню матеріалів з історії "Шу 

цзин" ("Книга історії") та народних пісень "Ші цзин" ("Книга віршів"). 

Створивши першу в історії Китаю приватну школу, Конфуцій брав зі своїх слухачів 

помірну плату і жив на кошти кількох багатих учнів, які надали йому приміщення для 

проведення занять. За переказами, мислитель мав 3000 учнів, 72 з них були особливо 

наближені до вчителя, 12 — були з ним постійно. 

Як Піфагор і Сократ, Конфуцій викладав своє учення у формі бесід і не залишив 

жодного писемного рядка. Коли у віці 72 років він помер, учні зібрали його 

висловлювання та думки у книгу "Лунь юй" ("Бесіди та міркування"). У наступні роки 

вони поширювали та популяризували вчення свого учителя. 

Конфуцій не був засновником релігії, однак після смерті в його честь були 

побудовані храми і став складатися релігійний за формою культ Конфуція як 

першоучителя людства. У II ст. до н.е. при імператорові У-ді принципи конфуціанства 

були канонізовані, конфуціанство набуло в Китаї статусу офіційного віроучення. Кожен 

освічений китаєць зобов'язаний був знати напам'ять текст "Лунь юй" та керуватись 

настановами Конфуція у житті. 

На початку XX ст. рід Конфуція нараховував 20—30 тис. осіб, він існує і нині. 

Старший потомок Конфуція по прямій лінії носить спадковий князівський титул, за 

імператорів він повинен був присвятити себе догляду за могилою та храмом мислителя. 

Конфуціанство стало державною ідеологією Китаю, квінтесенцією китайської 

цивілізації. На постаменті пам'ятника Конфуцію у головному приміщенні храму та 

пантеону мислення, який займає понад 20 гектарів вміщено надпис: "Найсвятіший, 

наділений даром передбачення Мудрець Конфуцій — місце заспокоєння його духу". 

Значний вплив на розвиток економічної думки та господарської практики 

Стародавнього Китаю справила школа легістів (законників), виникнення якої пов'язане з 

іменами політичних діячів Стародавнього Китаю — Цзи Чаня та Лі Куя (VI—V ст. до 
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н.е.). Економічні погляди легістів знайшли відображення у творах старокитайських 

мислителів Шан Яна (390—338 pp. до н.е.) 

правителя області Шан у царстві Цінь та Хань Фея (280—233 pp. до н.е.) 

вихідця з аристократичної родини, близької до правителів царства Хань. їх твори 

засвідчили посилення ролі держави та формування імперсько-бюрократичної системи 

управління у Китаї. 

Легісти були прихильниками політичної централізації, відводили велику роль 

законам в управлінні державою. Так, перший міністр правителя царства Вей Лі Куй 

висунув ідею регулювання товарних цін шляхом наповнення внутрішнього ринку 

великими обсягами продовольчих товарів за фіксованими цінами. Оригінальне вирішення 

проблем державного регулювання хлібного ринку базувалось на системі раціональних 

закупівель зерна у врожайні роки та використання накопичених товарних запасів для 

страхування землеробів у голодні неврожайні періоди. 

"Книга правителя області Шан" розкриває важливу роль централізованих функцій 

держави та законів в управлінні країною: "Не слід ні на мить забувати про закон, 

потрібно... правити, опираючись на закон", — стверджує автор1. Водночас Шан Ян 

заперечував культуру в усіх її проявах, заперечуючи твердження конфуціанства про 

пріоритетність морально-етичних норм. Чільне місце у забезпеченні добробуту держави 

він відводив землеробству та загарбницьким війнам, відстоюючи консервацію общинного 

устрою. 

У "Книзі правителя області Шан" засуджується торгівля сільськогосподарською 

продукцією, спекуляція зерном у неврожайні роки. Автор рекомендує правителям 

створювати такі умови, які б спонукали купців кидати заняття торгівлею і переходити у 

сферу безпосереднього сільськогосподарського виробництва. Відомо, що у 351 р. до н.е. 

Шан Ян ввів систему кругової поруки — колективної відповідальності за виконану роботу 

і виплату податків. Селянам заборонялося займатися торгівлею і залишати общину, 

ставати орендарями. Купці обкладалися високими податками, що мало спонукати їх до 

заняття землеробством. 

Книга "Хань Фей-цзи" стала узагальненням наявних на той час легістських ідей. її 

автор, Хань Фей, проголошував необхідність дотримання "єдиного закону". Він розробив 

учення про три інструменти управління (закон, владу та мистецтво управління) та дві 

підойми управління (покарання та винагороду). Легісти критикували конфуціанство та 

заперечували непорушний авторитет глибокої давнини, обґрунтовуючи ідею 

прогресивного розвитку суспільства. Водночас Хань Фей наголошував на егоїстичній 

природі людини, стверджуючи, що спонукальні мотиви її вчинків не мають ніякого 

значення, оскільки істинними критеріями людських дій служать лише результати. 

Наголошуючи на тому, що природа людини егоїстична, заснована на отриманні 

власної вигоди, легісти пов'язували моральність не з вродженими рисами, а з гармонією 

користі окремої особи і держави. Вони наполягали на тому, що вигоду держави визначає 

закон, поза яким добро і зло не існують. На думку представників цієї течії суспільної 

думки Стародавнього Китаю, мудрий і сильний правитель повинен опиратися на 

справедливі закони, вміти використовувати силу влади і вправно керувати людьми. 

Визначною пам'яткою економічної думки Стародавнього Китаю є колективний 

трактат "Гуань-цзи" (IV—III ст. до н.е.), який містить близько 500 праць старокитайських 

мислителів, в основному прихильників легізму. Відводячи велику роль законотворчій 

діяльності держави, укладачі трактату розробили систему заходів її регулюючого впливу 

на економічне життя. У цій праці знайшли відображення питання вдосконалення 

оподаткування, розвитку землеробства та ремесла, регулювання товарно-грошового обігу, 

спрямовані на те, щоб зробити країну могутньою, а народ — задоволеним, не допускаючи 

збагачення торговців і лихварів. 

У трактаті "Гуань-цзи": 
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проголошується непорушність станового поділу суспільства, звертається увага на те, 

що "Закон — не знаряддя у руках правителя, а сила, яка стоїть над ним і покликана 

збагачувати народ, а не скарбницю"; 

обґрунтовується необхідність стабілізації натурально-господарських відносин та 

захисту господарства від ринкової стихії, зазначається, що правитель повинен 

регламентувати працю землеробів, ремісників і торговців, тримати в своїх руках 

"можливості для регулювання хліба, грошей і металу"; 

до важливих функцій держави зараховуються накопичення товарних запасів у 

період здешевлення продукції та їх реалізації у період подорожчання, надання землеробам 

державної допомоги, дешевих кредитів у неврожайні роки тощо; 

розглядаються питання грошового обігу, звертається увага на необхідність 

застосування нормованої емісії грошових знаків для того, щоб "гроші були дорогими, а 

товари — дешевими", проголошується недопустимість нееквівалентних відносин між 

покупцями і продавцями, за якої "вигоди для одних стають більшими за вигоди для 

інших"; 

наголошується на необхідності чіткого обліку господарських явищ, застосування 

нормативів для організації натурального господарства, створення земельного кадастру з 

метою приведення оподаткування у відповідність до якості земельних ділянок, заміни 

прямих податків на залізо та сіль непрямими тощо. 

Цікаво, що автори трактату виявили деякі закономірності розвитку товарно-

грошового обігу в умовах простого товарного виробництва. Вони з'ясували протилежний 

рух ціни товарів та кількості грошей, зазначивши, що зростання товарних цін призводить 

до здешевлення грошей. У трактаті містяться пропозиції щодо застосування нормованої 

емісії грошових знаків, підвищення цін на продовольчі товари з метою нейтралізації 

торгово-лихварського капіталу тощо. 

Трактат "Гуань-цзи" справив значний вплив на подальший розвиток економічної 

думки та господарської практики Стародавнього Китаю. 

Засновником ще однієї впливової течії суспільної думки Стародавнього Китаю — 

моїзму — був видатний філософ та політичний діяч Мо-цзи (Мо-ді, 479—400 pp. до н.е.). 

Школа моїзму була створена на противагу конфуціанству і пройшла два етапи свого 

розвитку (ранній та пізній), проіснувавши до кінця III ст. до н.е. Учення моїзму має назву 

"шляху зайнятих на роботі людей", оскільки його прихильниками були дрібні власники, 

товаровиробники, котрі прагнули покращити своє становище у суспільстві. 

Основним джерелом вивчення економічних поглядів моїстів є "Трактат учителя Мо" 

("Мо-цзи"). Ця книга має колективного автора, записи в ній здійснювалися протягом двох 

століть учнями та послідовниками Мо-цзи. В основі учення моїзму лежать 12 принципів, 

серед них — принципи загальної любові та загальної користі, заперечення війн, 

шанування єдності та мудрості, економії на витратах. Головна ідея моїзму — ідея 

загальної любові та загальної користі ("цзяньай") як умови вирішення всіх існуючих у 

суспільстві конфліктів. Поставивши питання про співвідношення загального та 

особистого інтересів, моїсти розглядали загальну вигоду як сукупність окремих інтересів, 

наголошуючи на тому, що "загальна користь, загальна любов приносять Піднебесній 

(Стародавньому Китаю) велику вигоду; окрема корислива вигода за рахунок загальної 

вигоди є великим злом для Піднебесної". 

На відміну від конфуціанства, моїсти заперечували незмінність станового поділу 

суспільства, виступали проти привілеїв знаті, проповідуючи природну рівність людей. 

Вбачаючи причину бідності в успадкуванні влади та багатства, вони обстоювали 

необхідність висунення на керівні посади високоморальних та здібних людей, незалежно 

від їх походження. 

Моїсти рішуче засуджували рабство, війни, закликали до взаємодопомоги і взаємної 

любові заради незалежності й добробуту. Задоволення загальнодержавних потреб 

пропонували здійснювати не за рахунок рабської праці, а шляхом введення обґрунтованої 
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податкової системи. Представники цієї течії висловлювались проти розкоші і надмірного 

споживання, зазначаючи, що найпершою умовою досягнення щастя є старанна праця та 

розвиток приватної ініціативи. 

Одним із напрямків теоретичних узагальнень старокитайських мислителів, який 

вплинув на еволюцію економічної думки та господарської практики Стародавнього Китаю 

був даосизм. Основні ідеї даосизму викладені в трактаті "Дао де цзин" ("Шлях 

доброчесності, або Книга про силу і ідею"). У китайській мові ієрогліф "дао" означає 

"шлях", або "вічний принцип". 

Автором "Дао де цзин" вважається напівлегендарний китайський мислитель Лао-цзи 

(604—517 pp. до н.е.). Лао-цзи у перекладі означає "стара дитина". За однією із легенд 

мислитель народився не дитиною, а похилим мудрецем із сивою бородою. Певний час він 

був хранителем архівів Чжоузького правителя, а потім віддалився від людей у пустелю на 

заході Китаю. Трактат "Дао де цзин" є невеликим за обсягом твором, параграфи якого 

мають жанрову подібність до афоризмів. Послідовники Лао-цзи розвинули і поширили 

вчення свого учителя. На сьогодні канонічний текст "Дао де цзин" з коментарями налічує 

1120 томів. 

В основі даосизму лежить учення про "дао" — сутність всіх речей та явищ, ідея 

творчої сили, яка керує Всесвітом, загальний закон і сутність людського буття, який разом 

із субстанцією "ці" (повітря, ефір) становить основу світу. Найважливіша його 

характеристика — природність, невтручання у самодостатні процеси та явища, покірність 

та відмова від багатства і боротьби. На думку мислителів Стародавнього Китаю, досягти 

гармонії можна лише шляхом серединного царства: "Знати міру в мірі — ця міра 

сталість". Тому мудра людина веде пасивне існування, не втручається у реальність, 

залишаючи речі такими, якими вони є. Правитель-мудрець повинен відкинути розкіш і 

війни і повернути народ до примітивної простоти, яка існувала до виникнення культури і 

моралі. 

Вважаючи людську діяльність безплідною метушнею, Лао-цзи виступав за природне 

просте життя, відмову від розкоші, розвитку писемності, накопичення нових знань, 

вдосконалення знарядь праці, проти державного регулювання економічного життя з 

допомогою законів і знань. Як і Конфуцій, він ідеалізував давні часи і радив повернутись 

до первісного, природного стану речей. Засуджуючи соціальну нерівність і політику 

правителів, за якої багаті збагачуються, а бідні стають ще біднішими, Лао-цзи вважав, що 

соціальні біди є результатом порушення "дао". Він заперечував досягнення матеріальної 

культури, цивілізації, стверджуючи, що люди здатні збагнути світ, але не в змозі щось у 

ньому змінити. Тому розумний володар у своїх діях повинен спиратись на здоровий глузд, 

а не на теоретичні знання. 

Основні течії суспільної думки Стародавнього Китаю представлено на рис. 2.3. 

 
 

2.2. Економічна думка античного світу 

 

Шукати істину — і легко, і важко, бо вочевидь ніхто не в змозі ні цілком її осягнути, 

ні зовсім її не помітити, але кожен додає потроху до нашого пізнання природи, і із 

сукупності всіх фактів складається велична картина. 

Аристотель 

2.2.1. Загальна характеристика економічної думки античності 
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У творах та висловлюваннях мислителів античності економічна думка 

стародавнього світу виражена у найбільш розвиненому вигляді. За своїм змістом вона 

дещо відрізняється від економічних поглядів мислителів Стародавнього Сходу, що 

великою мірою зумовлюється відмінностями античного суспільства Стародавньої Греції 

та Стародавнього Риму від патріархального суспільства країн Стародавнього Сходу (див. 

рис. 2.2). 

Економічна думка античності знайшла відображення в економічній політиці 

законодавців та реформаторів Лікурга, Драконта, Солона, братів Гракхів, творах 

давньогрецьких та давньоримських мислителів Ксенофонта, Платона, Аристотеля, 

Варрона, Сенеки, у публічних виступах видатних громадських діячів Катона, Колумелли, 

Цицерона та ін. 

У працях мислителів античного світу було викладено багато історичних 

спостережень за соціально-економічною дійсністю Стародавньої Греції та Стародавнього 

Риму, висловлено цікаві наукові ідеї стосовно економічних процесів і явищ. Твори 

античних філософів вирізняє: 

глибока розробка найважливіших господарських проблем; 

підвищена увага до питань ефективної організації рабовласницького господарства; 

спроби побудувати модель "ідеальної" держави та виявити принципи організації та 

управління містами-державами (полісами); 

тісний взаємозв'язок теоретичних узагальнень та практичних рекомендацій. 

Ці здобутки по праву ввійшли до скарбниці економічних знань людства. нтичність 

як особлива епоха в історії середземноморських народів охоплює період з VIII ст. до н.е. 

(формування давньогрецьких міст-держав Спарти, Афін, Фів, піднесення Карфагену, 

заснування Риму) до V ст. н.е. (падіння Західної Римської Імперії). 

Характерною рисою античності є поєднання різних економічних, політичних 

моделей та укладів: демократії і деспотії, аристократії і олігархії, республіки і монархії 

військової та адміністративно-бюрократичної систем управління тощо. 

Як і в країнах Стародавнього Сходу в Стародавній Греції та Стародавньому Римі 

економіка мала переважно натуральний характер, основна маса населення була зайнята 

сільськогосподарською, насамперед землеробською працею. Водночас поступово 

зростали масштаби ремісництва (гончарства, ковальства, будівництва), розвивались 

товарно-грошові відносини і торгівля, здійснювались широкомасштабні кредитні операції 

тощо. 

Соціальну структуру античного суспільства становили великі землевласники та 

рабовласники (аристократи, патриції), дрібні землевласники (демос, плебеї), раби, 

ремісники та торговці, заняття яких вважалось ганебним та недостойним вільних 

громадян. У період пізньої античності з'явились колони (раби, переведені на орендні 

відносини, залежні землевласники), люмпени (громадяни, позбавлені самостійних джерел 

існування, яких утримувала держава або приватні особи в обмін на політичну чи силову 

підтримку), чиновницько-бюрократичний апарат управління тощо. 

На думку багатьох дослідників, витоки сучасної західної цивілізації слід шукати 

саме в античності. 

 

2.2.2. Економічні погляди старогрецьких філософів 

 

Досконалість грецької думки перетворила її на пробний камінь, за допомогою якого 

провідні мислителі наступних поколінь перевіряли свої дослідження. 

А. Маршалл 

Економічні ідеї мислителів Стародавньої Греції відобразили проблеми періоду 

генезису, розквіту та кризи епохи рабовласництва. Вони характеризуються оригінальністю 

та глибиною, спробою створити учення про організацію, управлінь рабовласницьким 

господарством (ойкономію) та державою (політику). 
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У розвитку економічної думки Стародавньої Греції з певною часткою умовності 

можна виділити три етапи (рис. 2.1): 

Перший етап пов'язаний з економічними ідеями мислителів періоду раннього 

рабовласництва (X—VI ст. до н.е.), У яких знайшов відображення перехідний характер 

суспільних відносин, зародження та розвиток рабовласництва в рамках общинного ладу. 

Епічні поеми легендарного давньогрецького поета Гомера "Іліада" та "Одіссея" 

засвідчують натуральний характер господарства стародавніх греків. Гомер захищав 

общинний лад, прославляв сільське господарство, землеробство та засуджував підступні 

дії іноземних купців, які підривали основи натурального господарства. 

У поемі давньогрецького поета Гесіода (VIII—VII ст. до н.е.) "Турботи і і дні" 

ідеалізується общинний устрій, селянське господарство, оспівується сумлінна праця. 

Водночас припускається існування відносин патріархального І рабства. 

На захист натурального господарства та общинного (у подальшому — державного) 

рабоволодіння були спрямовані економічні закони Лікурга (IX— І VIII ст. до н.е.), які 

заклали основи державного устрою Стародавньої Спарти 1 як класичного типу ранньої 

тоталітарної держави. Згідно із законами Лікурга вся земля проголошувалась колективною 

власністю і поділялась на окремі, приблизно однакові сімейні наділи, які оброблялись 

безправними землеробами (фактично рабами), вимушеними сплачувати натуральний 

податок фіксованого розміру; ремесло і торгівля проголошувались ганебними заняттями; 

заборонялось користування золотими і срібними монетами, виробами із дорогоцінних 

металів. Гроші у Стародавній Спарті виготовлялись із заліза і досягали ваги у десятки 

кілограмів. У державі культивувалось негативне ставлення до розкоші, не заохочувалось 

заняття науками та мистецтвом. Водночас значна увага приділялась розвитку спортивних 

та військових навичок, існував культ сили, м'язів, витривалості. 

Другий етап, пов'язаний з періодом розквіту давньогрецького суспільства та 

широким розповсюдженням рабовласництва у VII—VI ст. до н.е., завершенням 

формування полісної системи, відмовою від родових традицій та створенням умов для 

розвитку товарно-грошових відносин, торгівлі тощо. Важливу роль у розвитку 

економічних ідей цього періоду відіграла діяльність відомих афінських реформаторів 

Солона (638—559 pp. до н.е.), Пісістрата (546—527 pp. до н.е.) та Перікла (490—429 pp. до 

н.е.), твори давньогрецьких мислителів Демокріта, Сократа, Протагора та ін. 

Реформи Солона відобразили перехід від родових до полісних відносин і: були 

спрямовані на подолання суперечностей розвитку давньогрецької держави шляхом 

відміни боргового рабства, проведення "сейхастейї" (списання рсіх боргів, які були надані 

під заставу землі). Передбачались заходи з розвитку середнього та дрібного 

землеволодіння, посилення товарності сільськогосподарського виробництва. З метою 

заохочення ремісництва у місто запрошувалися іноземні умільці, яким навіть надавалось 

афінське громадянство. Солон запровадив свободу заповітів і замінив родові привілеї 

майновими. Відповідно до величини земельної власності і рухомого майна всі громадяни 

були поділені на чотири категорії, кожна з яких сплачувала податки відповідно до доходу. 

Дозволявся вивіз оливкового масла, деяких інших сільськогосподарських продуктів, крім 

зерна; заборонявся вивіз сировини, необхідної для розвитку ремесла. 

Реформи Пісістрата, який захопив владу в Афінах і проголосив себе тираном 

(одновладцем), сприяли реалізації інтересів селянства, ремісників та торговців. Пісістрат 

зменшив податки з селянських господарств, ввів пільговий державний кредит, організував 

будівництво доріг, заохочував розвиток торгівлі та ремесла тощо. 

Відомий афінський політик Перікл (490—429 pp. до н.е.) керував афінською 

державою у 444—429 pp. до н.е. Захищаючи рабовласницький устрій, він заохочував 

розвиток міст, дрібну торгівлю та ремесло, колонізацію нових територій. Щоб полегшити 

доступ незаможних громадян до управління, він забезпечив ухвалу народних зборів про 

грошові оплати для членів ради та народних суддів. 
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На думку визначного давньогрецького мислителя Демокріта (близько 470 або 460 

pp. до н.е. — помер у глибокій старості), первісне суспільство не заслуговує на 

ідеалізацію. На перше місце Демокріт ставив інтереси держави і піклувався про 

управління нею. Захищаючи приватну власність та виправдовуючи рабство, він звертав 

увагу на відносність багатства, виступав проти необмеженого зростання землеволодіння 

та накопичення грошей. На думку мислителя, жадоба до грошей приносить втрату честі, а 

перенесення бідності з гідністю є ознакою здорового глузду. 

У поглядах на економіку відомого філософа Стародавньої Греції Сократа (469—399 

pp. до н.е.) переважали морально-етичні підходи. Економічну діяльність з метою наживи 

він трактував як несумісну з доброчинністю. Сократ стверджував, що всі економічні 

операції випливають із моральних характеристик людини: енергії, настирливості, 

стриманості тощо. Вважаючи багатство відносним поняттям, він наголошував на тому, що 

доброчесність пов'язана не стільки з умінням користуватися багатством, скільки з умінням 

обходитись без нього. 

У багатьох відношеннях греки були більш сучасними людьми, ніж люди 

середньовічної Європи, а в деяких відношеннях вони випередили наш час. 

Але вони не дійшли до концепції визнання достоїнств людини як такої, розглядали 

рабство як щось зумовлене природою; вони терпляче ставились до сільського 

господарства, але розглядали всі інші види виробництва як вак, що ведуть до деградації, і 

вони мало або зовсім нічого не знали про ті економічні проблеми, на яких зосереджена 

увага в наш час. 

Третій етап, пов'язаний з періодом кризи полісної системи та загостренням 

суперечностей рабовласницького суспільства (V—IV ст. до н.е.), знайшов відображення у 

працях видатних старогрецьких мислителів Ксенофонта, Платона та Аристотеля. У творах 

цих філософів економічна думка стародавнього світу досягла найвищого розвитку та 

глибини теоретичного осмислення економічних явищ та процесів. 

 
Одним із найпопулярніших давньогрецьких мислителів був відомий давньогрецький 

філософ, учень Сократа Ксенофонт (близько 430—355 pp. до н.е.). Він народився в Афінах 

і належав до середовища багатої рабовласницької аристократії. Перші роки своєї 

громадської діяльності філософ провів у військових походах і отримав від спартанців 

помістя за військові заслуги. 

Ксенофонт засуджував політичний та економічний устрій Афін, захоплюючись 

порядками аграрної Спарти та законами Лікурга. Він стверджував, що вихід із 

економічних труднощів, які переживали Афіни, полягає у поліпшенні ведення 

рабовласницького господарства, залученні в країну іноземців та стягненні з них податків, 

розширенні виробництва срібла та органів Ксенофонтнізації торгівлі рабами. 

Економічні погляди Ксенофонта знайшли яскраве Александры відображення у 

трактаті "Ойкономія" ("Про домашнє господарство"), у якому у формі діалогу Сократа і 

Крітобула мислитель виклав власне уявлення про правила ведення рабовласницького 

господарства. Цей твір користувався величезним успіхом у Стародавній Греції, був 
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перекладений Ціцероном на латинську мову та здобув популярність у Стародавньому 

Римі. 

За визначенням Ксенофонта, ойкономія (від давньогр. "ойкос" — дім, господарство, 

"номос" — правило, закон) — це наука про організацію та збагачення рабовласницького 

господарства. Філософ здійснював аналіз з позицій натурального господарства, 

ототожнюючи останнє з володінням майном, речами, корисними для людини: "Ойкономія 

є назва науки... за допомогою якої люди можуть збагачувати господарство, а 

господарство, згідно з нашим визначенням, є все без винятку майно...". 

У своїх творах Ксенофонт: 

Наголошував на природності поділу праці на фізичну та розумову. 

Він кваліфікував фізичну працю як огидне заняття, придатне лише для рабів, 

утверджуючи, що вільні еліни повинні займатись філософією, законотворчістю та 

господарським управлінням. Вбачаючи у рабстві природне та правомірне явище, 

мислитель закликав поводитись з рабами як із тваринами, знаряддями праці. Водночас 

Ксенофонт вважав, що підвищити продуктивність рабської праці можна не лише шляхом 

покарання, але і шляхом застосування матеріального та морального заохочення рабів для 

того, щоб вони "завжди з охотою продовжували залишатися рабами". 

Захищав натуральне господарство, кваліфікуючи сільське господарство як 

найважливішу галузь економіки та джерело добробуту народу. Землеробство мислитель 

трактував як "матір та годувальницю всіх мистецтв", найдостойніший вид занять, який 

тренує громадян фізично, штовхає їх на шлях взаємодопомоги, вчить справедливості, 

оскільки дає більше тому, хто сумлінно трудиться. "Коли землеробство процвітає, — 

писав Ксенофонт, — процвітають і інші мистецтва. Якщо землеробство занепадає, то 

разом з ним гинуть і всі інші галузі промислової діяльності на морі та на суші". 

Був прихильником раціонального ведення господарства, стверджуючи, що єдиний 

шлях до збагачення — "жити так, щоб залишався надлишок", який забезпечує 

прибутковість натурального господарства. На думку давньогрецького філософа, хороший 

господар повинен тримати запаси на цілий рік, молоти зерно на ручних млинах, випікати 

вдома хліб, виготовляти одяг тощо. 

Зневажливо ставився до ремесла, заняття яким вважав недостойним вільних людей. 

Водночас Ксенофонт не засуджував організації ремісничих майстерень на основі рабської 

праці, вбачаючи в них джерело збагачення рабовласників. 

Визнавав гроші як необхідний засіб обігу та концентровану форму багатства. Однак 

він засуджував їх обіг як торговельного і лихварського капіталу. Торгівлю мислитель 

вважав заняттям, недостойним вільного грека. Водночас він схвально ставився до торгівлі 

хлібом, яку здійснювали земельні аристократи, та до дрібної торгівлі з обслуговування 

сільського господарства. 

Першим із давньогрецьких мислителів звернув увагу на значення поділу праці для 

поліпшення якості продукції та збільшення виробництва споживних благ. Стверджуючи, 

що спеціалізація призводить до поліпшення навичок ремісників, він зазначав, що той, "хто 

проводить час за такою обмеженою роботою, в змозі виконувати її якнайкраще". 

Виявив взаємозумовленість розвитку поділу праці та ринку, здійснив першу спробу 

дослідження процесів ціноутворення. Коливання цін мислитель узалежнював від зміни 

пропозиції товарів. 

Першим в економічній науці звернув увагу на дві характеристики товару — 

споживну вартість та мінову вартість. Пов'язуючи цінність з корисністю матеріальних та 

нематеріальних благ ("Цінність є те, від чого » можна отримувати користь"), Ксенофонт 

водночас трактував цінність блага З для власника як здатність обмінюватись на інше благо 

("Для того, хто не вміє користуватись флейтою, якщо він її продасть — вона цінність; 

якщо не продасть, а лише володітиме нею — не цінність"). 

Одним із найвидатніших мислителів античної епохи був давньогрецький філософ 

Платон (близько 427—347 pp. до н.е.). Економічні ідеї Платона знайшли яскраве 
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відображення у його творах "Держава" та "Закони", присвячених проблемам виходу із 

кризи, в якій опинилось античне суспільство в V— IV ст. до н.е., та довготривалої 

стабілізації рабовласницької системи на основі моделі "ідеальної держави". 

Соціально-економічна концепція "ідеальної держави" Платона набула 

концентрованого вираження у праці "Держава". Вихідною у цій концепції є ідея 

справедливості — ідеальної доброчинності, котра об'єднує та врівноважує мудрість, 

мужність та стриманість (рис. 2.5). 

 
 

На думку філософа: 

мудрість — це здатність дати правильну пораду не тільки у приватній, але і у 

державній справі. Людей, котрі мають такий природний дар, дуже мало. Вони покликані 

управляти державою; 

мужність — це спроможність залишатись хоробрим, усвідомлюючи смертельну 

небезпеку. Люди, котрі мають такий дар, повинні бути воїнами. Вони покликані захищати 

державу; 

стриманість полягає у здатності підкорятися законам. На це спроможні не тільки 

мудрі та мужні, але і багато інших людей, гідних бути вільними громадянами: селянами, 

ремісниками, торговцями. 

Платон вважав справедливим такий устрій, за якого кожен займається лише однією 

справою, виходячи зі своїх природних здібностей. Таким чином, основу ідеальної держави 

мислителя становить поділ праці. 

На думку Платона, у суспільстві є величезна кількість різноманітних потреб, 

задоволення яких навіть щодо окремої людини потребує застосування багатьох видів 

праці. Мислитель був переконаний, що суперечності між обмеженими індивідуальними 

можливостями людей та їх безмежними потребами вирішуються в результаті утворення 

держави. "Держава виникає із потреб людини, — писав Платон, — ніхто не в змозі сам 

задовольнити всі свої потреби... різноманітність потреб збирає людей у суспільство з 

метою взаємодопомоги, і ми називаємо це суспільство державою". 
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Платон (427—347 pp. до н.е.) — видатний філософ Стародавньої Греції, засновник 

першої в світі Академії, яка проіснувала майже тисячу років, мислитель, образ якого став 

символом та легендою. 

Платон народився на о. Егіна поблизу Афін у сім'ї аристократів. Його справжнє ім'я 

— Арістокл. Сім'я була небагатою, хоча і знатною. Платон отримав звичну для знатних 

афінян освіту: гімнастика, граматика, музика, математика. 

У молодості він багато займався художньою літературою, живописом, писав вірші. 

Після знайомства з Сократом знищив усі свої твори і до трагічної загибелі відомого 

філософа був його найближчим учнем. За переказами, саме Сократ назвав його Платоном 

(від гр. platus — "широкоплечий"), чи то за фізичну силу, чи то за широту духовних 

інтересів. Після смерті свого учителя Платон надовго залишив Афіни і багато 

подорожував по Єгипту, Італії, Сицилії. У 389 р. до н.е. він опинився у м. Сіракузи (о. 

Сицилія), де в цей час правив тиран Діонісій Старший. Конфлікт між ними закінчився 

тим, що Платона продали у рабство, з якого він був викуплений піфагорійцем Архітом. 

Архіт відмовився від грошей, які намагалися повернути йому друзі Платона. Платон 

купив на ці кошти сад, який носив ім'я афінського героя Академа і відкрив у ньому свою 

філософську школу, яка проіснувала з 386 р. до н.е. до 529 р. н.е. 

Платон мав велику кількість учнів, найвидатніший з них — відомий давньогрецький 

філософ Аристотель. Деякі ідеї моделі "ідеальної держави" Платона були реалізовані його 

учнями, шестеро з яких стали правителями — тиранами міст Стародавньої Греції. На 

думку багатьох мислителів, через середні віки ці ідеї дійшли до Гегеля, а згодом — до 

ідеологів комунізму і нацизму. 

Саме тому Платона інколи називають одним із перших ідеологів тоталітаризму. 

Останні роки життя Платон провів у Афінах. До нас дійшли численні його 

філософські твори, написані у формі діалогів та листів. У Сіракузах Платон намагався 

реалізувати на практиці свій проект ідеальної держави, однак ці спроби завершились 

невдачею. 

Помер мислитель у вісімдесятирічному віці, залишивши потомкам не минущу за 

значенням настанову: "Людський рід не позбудеться зла до тих пір, поки істинні й 

правильно мислячі філософи не посядуть державні посади або володарі в державах за 

якоюсь божественною волею не стануть істинними філософами". 

В "ідеальній державі" Платона: 
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відповідно до природних здібностей всі вільні громадяни поділені на З стани: 

Афінська школа. Фреска Рафаеля, 1509—1510 

філософів, покликаних керувати суспільством на основі принципів наукового 

пізнання; 

воїнів, покликаних боронити суспільство; 

землеробів, ремісників, торговців, покликаних вести господарську діяльність, 

виробляти та обмінювати матеріальні блага; 

 
кожен стан має права та обов'язки, суворо регламентовані державою. Навіть 

усередині станів заняття закріплюються відповідно до природних здібностей, враховуючи, 

що кожен може займатись лише одним видом діяльності. Таким чином, держава покладає 

на кожного члена суспільства певний обов'язок і стежить за його виконанням; 

раби не вважаються громадянами і залишаються поза станами. Виходячи з наявності 

природної нерівності людей, мислитель розглядав рабство як вічне та незмінне явище, 

кваліфікуючи рабів як живі знаряддя праці, основну продуктивну силу суспільства; 

вищі стани, покликані управляти державою, не обтяжуються власністю та фізичною 

працею. Правителі та воїни, на думку Платона, не повинні мати приватної власності, сім'ї, 

щоб не заздрити, не конкурувати і не відволікатись від щоденних турбот про суспільне 

благо. Споживання для них має мати усуспільнений характер, матеріально забезпечений 

працею представників нижчих станів та рабів. Ремісники, землероби та торговці у зв'язку 

з цим мають право на приватну власність як стимул високопродуктивної праці. На думку 

Платона, саме такий суспільний устрій сприятиме ліквідації суперечок і чвар у суспільстві 

та утвердженню загального добробуту. У цьому суть так званого "платонівського 

комунізму", який інколи називають "аристократичним комунізмом", першою соціальною 

утопією в історії людства; 

основою господарського устрою виступає натуральне господарство, в першу чергу 

землеробство як провідна галузь економіки країни. Ремесло Платон визначав як талан 

іноземців, не вартий зусиль корінних жителів держави. Водночас мислитель зазначав, що 

праця ремісників, як і всі інші види господарської діяльності, має регламентуватись 

державою і підпорядковуватись встановленим правилам, оскільки бурхливий розвиток 

ремесла на шкоду землеробству може спричинити загибель держави; 

поряд з ремеслом розвивається торгівля, виникнення якої мислитель пов'язував з 

розвитком поділу праці та необхідністю обміну. Наголошуючи на корисності дрібної 

торгівлі, Платон називав благодійником того, хто приводить до співрозмірності, 

порівнянності, подібності різноманітні незіставні споживні блага. Допускаючи існування 

дрібної торгівлі, давньогрецький філософ навіть спроектував її "ідеальну" організацію, яка 

нагадувала організацію середньовічних купецьких гільдій з їх численними обмеженнями 

та жорстким регламентом. Водночас Платон не вважав торгівлю (як і ремесло) заняттям, 

вартим зусиль вільних громадян ідеальної держави, залишаючи це заняття чужоземцям. 

Вказуючи на геніальність ідеї Платона про зрівнювання різних споживних вартостей 

у процесі обміну, слід зазначити, що причину цього він вбачав v існуванні грошового 

обігу, грошей. Філософ визнавав використання грошей у функції міри вартості та засобу 
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обігу, однак він вкрай негативно ставився до грошей як засобу нагромадження, 

виступаючи проти лихварства та продажу товарів у кредит. 

Слід зауважити, що Платон першим з античних мислителів поставив питання про 

можливість державного регулювання цін. Він зазначав, що у певних умовах місця та часу 

товари мають продаватися за однією визначеною j ціною. При цьому нормування цін 

Платон розглядав як важливий інструмент обмеження прибутків купців. 

Ще один проект ідеальної держави, який більш реалістично відобразив економічні 

проблеми Стародавньої Греції періоду кризи рабовласництва, був розроблений Платоном 

у глибокій старості у праці "Закони". Проголошуючи і як і в попередньому проекті 

основою держави натуральне господарство та аграрну економіку, державну власність та 

рабовласництво, давньогрецький мислитель стверджував, що організація нових міст має 

передбачати: 

віддаленість від морського узбережжя та від спокус торгівлі, заборону лихварства і 

продажу товарів у кредит; 

верховну власність держави на землю; 

незмінність кількості та розміру земельних наділів, які надаються державою у 

користування окремим громадянам і успадковуються одним із дітей. При цьому вартість 

одного наділу становить "межу бідності". Майно будь-якого громадянина не мало 

перевищувати вартості чотирьох наділів; 

поділ населення на чотири категорії залежно від їхнього матеріального становища; 

призначення на посади та стягнення податків відповідно до майнового цензу; 

державне регулювання виробництва і розподілу, ремісництва та торгівлі, жорстку 

регламентацію асортименту товарів та встановлення меж коливання цін з метою 

уникнення надмірних розкошів та злиденності. 

Найвидатнішим представником економічної думки античного світу є 

давньогрецький філософ Аристотель (384 — 322 pp. до н.е.), який здійснив глибоке 

дослідження політичних, економічних та етичних проблем тогочасного суспільства у 

творах "Політика" (8 книг), "Економіка" (3 книги) та "Нікомахова етика" (10 книг). 

Якщо не згадувати Аристотеля, то майже до новітніх часів не буде додано нічого 

суттєвого до того, що зроблено цим ідеалістом (Платоном) в економічній царині. І це тим 

більш дивно, оскільки вся його філософія проникнута негативним ставленням не тільки до 

економічних явищ та процесів, але і до тих інстинктів людини, які викликають та дають 

імпульс існуванню цих явищ. 

Слід зазначити, що Аристотель не створив завершеного економічного учення, але 

геніальною була сама його спроба проникнути у суть економічних явищ та розкрити їх 

закономірності на основі цінностей традиційного суспільства. Мислитель будував свої 

висновки спираючись на скрупульозний аналіз практики господарського та політичного 

життя Стародавньої Греції. Відомо, наприклад, що створюючи "Політику", він з групою 

учнів зібрав і опрацював матеріали про політичний устрій і закони 158 еллінських та 

варварських держав, полісів. 

У своїх працях вчений: 

Виступив з критикою проекту "ідеальної держави" Платона і запропонував свою 

(оригінальну на ті часи) теорію рабовласницької держави. Вихідною у його теоретичній 

побудові була концепція "золотої середини", згідно з якою будь-яка доброчинність є 

середнім між протилежними вадами (наприклад, бережливість як доброчесність є 

середнім між марнотратством і скупістю). Відтак виявляючи суть держави у прагненні до 

загального добробуту, Аристотель виступив проти надмірного багатства та крайніх 

злиднів, поклавши в основу середній стан: "У кожній державі ми зустрічаємо три класи: 

дуже заможні, вкрай незаможні і треті, що стоять посередині між тими та іншими. Так як 

загальновизнано, що помірність і середина —найкраще між двома крайнощами, то, 

вочевидь, і середній достаток із усіх благ краще всього". 
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Ідеал мислителя — натуральне рабовласницьке господарство з дрібною торгівлею, 

без купців та лихварів. Усе населення держави Аристотель поділив на 5 верств: 

землеробів та скотарів, зайнятих у провідній галузі економіки; 

ремісників, які перебувають у стані "дещо обмеженого рабства"; 

торговців, зайнятих купівлею та продажем товарів; 

найманих робітників; 

воїнів. 

Раби, на думку мислителя, не включаються у громадську спільноту, оскільки є 

предметом володіння, який дає дохід власнику і є основою багатства. 

Виходячи з дії загального природного закону панування та підпорядкування як 

необхідної передумови "взаємного самозбереження", пояснював поділ суспільства на 

вільних та рабів виключно "законами природи". Він стверджував, що "...вже від самого 

народження деякі істоти мають відмінності: одні призначені для панування, інші — для 

покори", "...у фізичному відношенні вільні люди відрізняються від рабів; в останніх бо 

тіло велике за розміром, придатне для виконання необхідних робіт, пов'язаних з фізичною 

силою, вільні люди тримаються пряміше і не здатні до таких робіт", отже "одним за 

природою належить панувати, іншим — коритися". 

 
Аристотель (384—322 р. до н.е.) — великий давньогрецький філософ і вчений-

енциклопедист, твори якого охоплюють всі існуючі в стародавні часи сфери знання 
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(логіку, фізику, психологію, етику, політику, економіку, риторику тощо). Він написав 28 

книг обсягом 445 270 рядків. 

Аристотель 

Давньоримська копія з давньогрецького оригіналу IV ст. до н.е. 

Народився Аристотель у Стагірі — грецькій колонії у Фракії, яка на той час була 

провінцією порівняно з Афінами — визнаним центром культурного життя. У зв'язку з цим 

мислителя інколи іменують Стагірітом. Батько Аристотеля Нікомах був лікарем при дворі 

македонського царя Амінти III. Дитинство Аристотеля пройшло при царському дворі, у 

цей час він потоваришував із сином Амінти III — Філіппом, майбутнім македонським 

царем. У 367 р. до н.е. Аристотель поїхав у Афіни для продовження освіти і вступив у 

платонівську Академію, у якій студіював з 17 до 37 років. У 343 р. до н.е. філософ був 

запрошений македонським царем Філіппом у якості вихователя його сина — майбутнього 

великого полководця Александра Македонського. У Македонії Аристотель пробув 

близько 8 років. З часом Александр Македонський у знак подяки та пошани поставив 

пам'ятник своєму учителю з надписом: "Александр поставив цей пам'ятник сину 

Нікомаха, мудрому, божественному Аристотелю". 

У 336 р. до н.е. Аристотель повернувся у Афіни і заснував власну філософську 

школу — Лікей (в іншій транскрипції — Ліцей), розташовану поблизу храму Аполлона 

Лікейського. Згідно з переказами мислитель зазвичай любив вести бесіди з друзями та 

учнями, прогулюючись по саду. Саме тому його філософська школа увійшла в історію під 

назвою перипатетиків (від гр. peripateo — прогулююсь). У Лікеї Аристотель прожив 

більше 12 років, він мав багатьох учнів та послідовників, сина Нікомаха, який загинув 

молодим на війні, та дочку Піфіаду. 

Закінчилось життя Аристотеля трагічно. Після смерті А. Македонського в Афінах 

відбулось антимакедонське повстання. Аристотеля, який завжди виступав за зв'язки з 

Македонією, було звинувачено у "паплюженні богів", але він не став чекати суду і виїхав 

у Халкіду на острів Евбею, де і помер. 

"Шукати істину — і легко, і важко, бо вочевидь ніхто не в змозі ні цілком її 

осягнути, ні зовсім її не помітити, але кожен додає потроху до нашого пізнання природи, і 

із сукупності всіх фактів складається велична картина", — ці слова Аристотеля 

вигравірувані на будівлі Національної академії наук у Вашингтоні. 

Таким чином Аристотель розглядав рабство як природне явище, виходячи того, що 

долею рабів є фізична праця, спрямована на задоволення потреб раб« власників. Таланом 

вільних громадян мислитель уважав розумову працю, заняття філософією та державними 

справами. На його думку, філософи і політики мають бути найбільш шанованими та 

привілейованими станами у державі. 

Ідеалізуючи рабовласницьку державу та виходячи з незмінності "законів природи", 

виступав за збереження існуючого розшарування суспільства. На відміну від Платона, він 

був безумовним прихильником приватної власності. Мислитель вважав, що буде 

несправедливо, "якщо бідні, спираючись на те, що вони представляють більшість, почнуть 

ділити між собою майно багатих". 

Відстоював натурально-господарський характер організації суспільного життя, що 

яскраво виявилося у висунутій ним оригінальній концепції економіки та хрематистики. 

Вихідним у цій теоретичній побудові є поділ усіх видів господарської діяльності залежно 

від способів життєзабезпечення та збагачення на дві сфери (рис. 2.6): 
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економіку, яка є природною, справедливою і пов'язана з нагромадженням засобів 

"необхідних для життя і корисних для держави чи домашнього об'єднання". На думку 

Аристотеля, "істинне багатство складається із цих засобів". До цієї сфери філософ 

відносив заняття землеробством, ремеслом, дрібною торгівлею, яке "не безкінечне, а має 

свої межі"; хрематистику, яка є протиприродною і безчесною, представляє собою 

"...мистецтво наживати статок, з чим і пов'язане уявлення, нібито багатство і нажива не 

мають ніяких меж". До цієї сфери старогрецький мислитель зараховував велику торгівлю 

та лихварство, які "ніколи не бувають обмеженими у досягненні мети, бо кінцевою метою 

тут є безмежне багатство та володіння грішми". 

Відтак, на думку Аристотеля, " ...з цілковитою підставою до лихварства ставляться з 

ненавистю, бо воно робить гроші предметом власності, усуваючи таким чином їхнє 

призначення, задля чого їх було впроваджено. Адже мета грошових знаків — проводити 

обмін. Отримання ж процентів призводить до збільшення грошей... І тому таке наживання 

статку є в основному протиприродним". 

Водночас Аристотель розумів, що економіка неминуче переростає у хрематистику і 

не може бути відділена від останньої неподоланним бар'єром. "Первісний розвиток 

мінової торгівлі був обумовлений природними причинами, — зазначав дослідник, — 

оскільки одні люди володіють необхідними предметами в більшій кількості, другі — в 

меншій. ...така мінова торгівля не суперечить природі, однак не належить до мистецтва 

наживати статки, оскільки мета — задовольнити нестачу у звичайних потребах. Але з цієї 

мінової торгівлі цілком логічно виникає і мистецтво наживати статки". 

Виявив подвійний характер споживання блага на основі визнання двох властивостей 

товару: споживчої вартості та мінової вартості. На думку старогрецького філософа, 

"...користування усяким предметом буває двояким, ...в одному випадку предмет 

використовують з притаманною, в другому — з непритаманною йому метою призначення, 

скажімо, взуття використовують для того, щоб надягати на ноги, і для продажу та обміну". 

Висловив геніальну думку про прирівнювання й порівнянність "всіх ремесел і 

мистецтв", виходячи з неминучості обміну, який випливає із природи речей і полегшує 
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задоволення потреб. Зазначаючи, що необхідною умовою обміну є "встановлена 

пропорційна рівність", мислитель наголошу 

вав на тому, що пропорції не буде, якщо "не відбудеться прирівнювання на якійсь 

основі". 

Таким чином, Аристотель першим в історії економічної науки сформулював 

проблему, яка стала предметом дослідження для багатьох наступних поколінь 

економістів: чим визначаються пропорції обміну товарів, що робить їх порівнянними? 

Однак Аристотель не визначив, що саме робить речі порівнянними. Прирівнювання 

в обміні у принципі непорівнянних благ він пов'язував з: 

людськими потребами: "Таким чином, потрібно, щоб все вимірювалось чимось 

одним... Цим одним є, насправді, потреба, яка для всього є з'єднуючою основою..."; 

виникненням грошей як засобу, який уможливлює зіставлення різних потреб: "У 

якості ж замінника потреби, за угодою (між людьми), виникла монета". 

Обґрунтував концепцію "справедливого обміну" ("справедливоїціни"), який 

трактував як "обмін за достоїнством". На думку Аристотеля, "...мати більше за свою 

частку, значить "наживатися". Але мати менше, ніж було на початку, означає "терпіти 

збитки" ...А коли немає ні "більше", ні "менше"...кажуть, що у кожного його частка і ніхто 

не терпить збитків і не наживається"4. На думку давньогрецького мислителя, встановити 

"справедливу ціну" допомагає знання істинного достоїнства осіб, які обмінюються. Якщо 

100 пар взуття дорівнюють 1 будинку, а достоїнство будівельника у два рази перевищує 

достоїнство чоботаря, то справедливим буде співвідношення: 200 пар взуття = 1 будинку. 

Започаткував конвенціональну (договірну) концепцію походження грошей, 

трактуючи останні як умовні знаки, які слугують необхідним елементом будь-якого 

обміну і виникають за спільною домовленістю. Відтак функції міри вартості і засобу обігу 

мислитель вважав природними функціями грошей. Водночас він різко засуджував 

використання грошей не за природним призначенням, зазначаючи, що "монета не може 

породжувати монету". Зізнаючись, що лихварство викликає у нього ненависть, філософ 

звертав увагу на те, що "...воно робить грошові знаки предметом власності, такими, які 

втрачають те своє призначення, заради якого вони були створені: адже вони виникли 

заради мінової торгівлі, стягнення ж процента веде саме до зростання грошей"1. 

• Проаналізував генезис торгівлі, історичний процес зміни її форм. Досліджуючи 

етапи розвитку торгівлі як закономірний процес, мислитель в узагальненому вигляді 

показав перехід від мінової торгівлі, безпосереднього обміну товару на товар (Г— Т), до 

товарного обігу з функціонуванням грошей як засобу обігу (Т—Г—Т), а від нього — до 

великої торгівлі, "мистецтва наживати багатство", пов'язаного з функціонуванням грошей 

як капіталу (Г—Т— Г'). Останню форму торгівлі, як і лихварство, Аристотель різко 

засуджував. 

 

Економічні погляди мислителів Стародавньої Греції історично стали відправним 

пунктом для формування економічної науки і здійснили величезний вплив на подальший 

розвиток наукового знання. Економічні ідеї видатного давньогрецького філософа 

Аристотеля, проблеми, на які він першим звернув увагу, стали центральними для багатьох 

наступних поколінь дослідників в економічній царині. 

Хто випереджає в науках, але відстає у моральності, той рухається назад, а не 

вперед. 

Багатство — не те благо, до якого ми прагнемо, адже воно всього-на-всього корисне 

для досягнення чогось іншого. 

 

2.2.3. Економічна думка Стародавнього Риму 

 

Людина — мала, але дім її — світ. 

Варрон 
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Ученість є солодкий плід гіркого кореня. 

Катон 

 
Економічна думка античності набула подальшого розвитку і завершення у 

Стародавньому Римі. У давньоримських законах, аграрних проектах, творах державних 

діячів та учених відобразився прискорений розвиток рабовласництва на основі широкої 

експансії Риму та створення велетенської імперії. Особливості господарського життя 

Стародавнього Риму знайшли відображення у натуралізації та аграризації економіки, 

зумовивши специфіку давньоримської економічної думки (рис. 2.7). 
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Центральне місце серед соціально-економічних проблем останньої посіли питання 

організації і ведення рабовласницького господарства у сільськогосподарських маєтках, 

взаємовідносин міме великими та дрібними землевласниками щодо розподілу земельних 

ресурсів, а також проблеми взаємовідносин рабів та рабовласників. 

Соціально-економічні проблеми становлення античного полісу та формування 

рабовласницьких відносин у V—II ст. до н.е. відобразились у реформах Сервія Тулія, які 

передбачали поділ населення на 6 розрядів за майновим статусом, у прийнятті "Законів 

XII таблиць" (451 — 50 pp. до н.е.), які закріпили право приватної власності та правовий 

статус вільних громадян та рабів тощо. 

У II—І ст. до н.е. відбулося переродження римського полісу, пов'язане з розоренням 

дрібних земельних власників та становленням великих рабовласницьких господарств на 

основі концентрації великої власності, зростання кількості рабів у результаті переможних 

військових походів. Відтак проблеми раціональної організації рабовласницьких 

господарств, проведення аграрних реформ на основі розробки аграрних законопроектів 

набули особливої гостроти та актуальності. 

Розвиток рабовласництва у цей період супроводжувався зростанням масштабів 

великого землеволодіння, розоренням дрібних і середніх селянських господарств, 

збільшенням кількості люмпенів, позбавлених роботи та житла. На захист інтересів 

зубожілих дрібних землевласників були спрямовані аграрні реформи народних трибунів 

братів Гракхів — Тиберія (162—133 pp. до н.е.) і Гая (153—121 pp. до н.е.). Вони 

передбачали обмеження великого землеволодіння, наділення землею зубожілих дрібних 

виробників з метою відновлення дрібного землеволодіння та недопущення пролетаризації 

більшості населення. 

 
Одна із сторінок економічної історії Стародавнього Риму пов'язана з аграрними 

реформами народних трибунів братів Гракхів — Тиберія (162—133 pp. до н.е.) і Гая 

(153—121 pp. до н.е.), які намагалися запровадити демократичні земельні реформи і 

призупинити розорення селян. 

Тиберій Гракх, вибраний народним трибуном, у 133 р. до н.е. домігся затвердження 

народним зібранням законопроекту, згідно з яким загальний земельний фонд римської 

сім'ї обмежувався однією тисячею югерів (близько 250 га) ниви. Усі надлишки Брати 

Граки повертались державі для роздачі 

дрібним виробникам у спадкове користування у розмірі 30 югерів (близько 7,5 га). 

Втілення законопроекту в життя викликало жорстокий супротив великих землевласників. 

Вони організували заколот. У 133 р. до н.е. Тиберія Гракха було вбито незважаючи на 

священну недоторканність трибуна. Разом з ним загинуло близько 300 його прихильників. 

Молодший брат Тиберія — Гай, який був обраний народним трибуном у 123 р. до 

н.е., продовжив реалізацію аграрних реформ свого брата. Він відновив діяльність 

земельної комісії, яка наділила земельними ділянками близько 75 тисяч зубожілих сімей. З 

метою пом'якшення аграрних суперечностей Гай Гракх проводив політику заснування 
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нових колоній на державних землях у Італії та Північній Африці (у Карфагені). Він 

організував продаж у Римі дешевого хліба з державних сховищ, запропонував 

законопроект щодо надання усім жителям Італії прав римського громадянства. 

Виступаючи перед народом, Гай першим серед римських політичних ораторів стояв 

обличчям до народу, а не до сенату. Розлючена знать організувала сутичку, в якій 

загинуло близько трьох тисяч чоловік. Визнавши свою поразку, Гай Гракх наказав рабові 

вбити себе. Внаслідок перемоги противників реформи усі прогресивні починання братів 

Гракхів з часом були зведені нанівець.  

У трактаті "Землеробство", написаному великим землевласником, письменником і 

політичним діячем Стародавнього Риму Марком Катоном (Катоном Цензором Марком 

Порцієм, Катоном Старшим, 234—149 pp. до н.е.), знайшли яскраве відображення 

економічні проблеми рабовласницьких господарств у період розширення виробничої 

діяльності великих землевласників. Трактат включає 162 глави і нагадує сторінки 

записника господаря рабовласницького маєтку. У творі узагальнюється досвід 

натурального рабовласницького господарства Стародавнього Риму та містяться практичні 

рекомендації щодо підвищення його дохідності. 

У цій праці Катон: 

визначав землеробство найбільш достойним, почесним та благородним заняттям, 

ідеалізував натуральне господарство, спрямоване на задоволення власних потреб. На 

думку мислителя, із землеробів "виходять найвідданіші громадяни і найстійкіші солдати. І 

дохід цей найчистіший, найвірніший і зовсім не викликає заздрощів". Водночас він 

припускав часткову ринкову орієнтацію рабовласницьких маєтків: збут частини 

надлишкової продукції та купівлю лише найнеобхіднішого, того, що не вироблялося 

власними силами. Даючи поради щодо підвищення дохідності рабовласницького 

господарства, мислитель виходив з принципу: "Господарю любо продавати, а не 

купувати"; 

визначальну роль у справі організації зразкового господарства відводив власнику 

маєтку, який повинен добре знати календар сільськогосподарських робіт, необхідні 

агротехнічні засоби, строго регламентувати виробництво та збут продукції; 

зараховував рабів до знарядь праці, виступав за жорстоку дисципліну, зазначаючи, 

що раби повинні бути "завжди в роботі". Контроль за працею рабів, на думку мислителя, 

повинен ґрунтуватися на розподілі між ними конкретних обсягів роботи (уроків). 

Спостерігати за виконанням цих завдань мав раб-наглядач, який повинен був "забезпечити 

порядок, дотримуватися свят; чужого в руки не брати; своє оберігати ретельно... Рабам не 

повинно бути погано: вони не повинні мерзнути і голодувати... повинні бути завжди в 

роботі: так їх легше втримати від дурного і крадіжки"; 

вважав доцільним сіяти між рабами ворожнечу, розпалювати між ними конфлікти та 

сварки з метою унеможливлення непокори та змови між ними. Він радив жорстоко 

поводитись з рабами, "виснажувати їх працею, люто карати за найменшу провину, 

ставитись до них набагато гірше, ніж до робочих тварин. Так, у святкові дні, зазначається 

у трактаті, бики мають відпочивати, а раби — працювати. Хворих биків, на думку Катона, 

потрібно лікувати, а старих і хворих рабів — продавати, звільняючись від них, як від 

непотрібного "старого воза". 

Подальшого розвитку економічна думка Стародавнього Риму набула у працях 

Марка Теренція Варрона (116—27 pp. до н.е.) та Луція Юнія Модерата Колумелли (І ст. 

н.е.). 

Трактат "Про сільське господарство" видатного римського ученого, агронома та 

історика Марка Теренція Варрона відобразив раціоналізацію та інтенсифікацію 

сільськогосподарського виробництва, подальшу еволюцію та поглиблення суперечностей 

рабовласницького господарства. 

У своєму творі Варрон висловив серйозну тривогу за долю великих 

рабовласницьких латифундій, нарікаючи на землевласників, які проживають у містах, 
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усунувшись від безпосереднього господарювання та переклавши всі турботи на 

управителів. Автор шукав шляхи зміцнення економіки рабовласницьких маєтків, 

обґрунтовуючи необхідність інтенсивної агрокультури, раціонального поєднання 

землеробства з тваринництвом, вдосконалення методів експлуатації рабів. 

Виступаючи за натурально-господарську орієнтацію латифундій, Варрон враховував 

зростання товарності сільськогосподарського виробництва та вплив ринкової ситуації на 

дохідність господарства: "Маєтки, — зазначається у трактаті, — поряд з якими є місця, 

куди зручно вивозити і продавати вироби свого господарства і звідки вигідно ввозити те, 

що потрібно для власного господарства, уже тільки з цієї причини є дохідними". 

Дохідність рабовласницького господарства мислитель пов'язував також з якістю 

землі та агрокультурою. Особливого значення він надавав посиленню експлуатації рабів, 

яких зараховував до одного з видів сільськогосподарських знарядь. 

Однак на противагу Катону, під впливом повстання Спартака Варрон виступав за 

гнучкі методи примусу рабів до праці. На його думку, матеріальне та моральне заохочення 

рабів сприятиме створенню умов, за яких у останніх буде "охота до роботи". У трактаті 

зазначається, що раби краще працюють, якщо "господар щедріше наділяє їх харчами, не 

скупиться на одяг, дозволяє відпочити і дає деякі пільги, наприклад, дозволяє у маєтку 

випасати свою скотину і т.д."3. Водночас він розумів обмежені можливості підневільної 

праці рабів і вважав доцільним застосування праці найманих робітників, особливо у 

"нездоровій" місцевості або при виконанні великомасштабних робіт. 

Економічні проблеми Стародавнього Риму в період кризи рабовласницького маєтку 

та розвитку колонату знайшли відображення у творах Луція Юнія Колумелли, автора 12 

книг "Про сільське господарство". 

Пропонуючи раціональні методи господарювання, Колумелла, як і його | 

попередники, прагнув відновити сільське господарство. Він наголошував на тому, що 

занепад рабовласницьких латифундій зумовлений не стільки зниженням родючості 

земель, скільки недоліками господарювання, небажанням І землевласників "особисто 

хазяйнувати... в маєтках". 

Колумелла першим у античній економічній думці поставив питання І про 

інтенсифікацію розвитку рабовласницьких господарств на основі і проведення 

агротехнічних заходів та реорганізації праці рабів. Він писав ] про те, що "величезне поле, 

яке погано обробляється, принесе менший дохід, І ніж маленька, але старанно оброблена 

ділянка". 

Розуміючи обмежені можливості рабовласництва, Колумелла вказував на І те, що 

земля обробляється "гіршими рабами" і відтак віддається "на поталу І кату". З метою 

підвищення продуктивності рабської праці він радив купувати досвідчених та 

кваліфікованих рабів, запроваджувати поділ праці між невільниками, заохочувати 

змагання між рабами, використовуючи матері-1 альні та моральні стимули. Водночас 

мислитель визнавав працю колонів більш продуктивною, вважаючи доцільним перехід до 

колонату та залучення до обробітку земель сільських жителів. 

Із засудженням рабства та великого землеволодіння виступив сучасник І Колумелли 

Гай Пліній Старший (123—79 pp. до н.е.). У своїй енциклопедичній праці "Природна 

історія", викладеній у 37 книгах, він зазначав, що розширення виробництва за рахунок 

нарощування обсягів землеволодіння та 1 рабської праці призводить до зростання витрат з 

нагляду та управління, які 1 поглинають створюваний дохід. 

На противагу Катону Пліній виступав проти надмірної інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва, наголошуючи на необхідності натурально-

господарської орієнтації рабовласницьких маєтків. У питанні підвищення ефективності 

сільськогосподарської праці він закликав землевласників до поміркованості та 

максимального скорочення витрат, пропагуючи використання нових та дешевих знарядь 

праці. 
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Водночас Пліній засуджував рабовласництво. На його думку, "Латифундії 

занапастили Італію". Відтак мислитель рекомендував переходити від великих 

сільськогосподарських маєтків, які базувались на рабській праці, до колонату, 

заснованому на дрібному землеволодінні та праці вільних колонів.  

Економічні та соціальні проблеми кризи рабовласництва знайшли відображення у 

працях видатного політичного діяча, адвоката, знаменитого оратора Стародавнього Риму 

Марка Туллія Цицерона (106—43 pp. до н.е.). 

Як прихильник приватної власності, великого землеволодіння, колоніальної 

експлуатації Цицерон схвально ставився до праць Аристотеля та Ксенофонта, 

підтримуючи натурально-господарську концепцію своїх попередників. Співчутливо 

ставлячись до землеробства, він зневажав торгівлю та всі види ремісничої праці. 

Центральне місце в економічних поглядах Цицерона займала ідея "справедливості", 

в основі якої лежить визнання недоторканності власності, нерівномірності розподілу та 

мирного співіснування різних за майновим та соціальним статусом станів. Відтак Цицерон 

виступав проти реформування аграрних відносин і засуджував списання боргів. Він 

виправдовував загарбницькі війни та захоплення знаттю державних і дрібних селянських 

земель. Водночас мислитель гостро критикував паразитичний спосіб життя римської 

знаті, виступаючи за "справедливе" ставлення до рабів. Він радив поводитись з ними "як з 

наймитами: вимагати від них праці, надаючи все належне". 

Кризові явища в рабовласницькому устрої Стародавнього Риму І—II ст. н.е. яскраво 

відобразились у вченні стоїків, заснованому на ідеї духовної свободи та рівності всіх 

людей. На відміну від попередників, стоїки не зневажали фізичну працю у межах 

задоволення необхідних потреб. Водночас вони презирливо ставились до лихварства та 

торгівлі, вважаючи прагнення до збагачення несумісним з моральною доброчинністю. 

Так, у працях видатного римського філософа, політичного діяча, письменника Луція 

Аннея Сенеки (близько 4 р. до н.е. — 65 р. н.е.) зазначається: "Вони раби. Але вони люди. 

Вони раби. Але вони сусіди по оселі. Вони раби. Ні, вони товариші по рабству, як тільки 

подумаєш про те, що долі дозволено однаково багато проти вас обох". Засуджуючи 

рабство з морально-етичних позицій, Сенека радив поводитись з невільниками так, "як ти 

хотів би, щоб поводились з тобою". 

Вчення стоїків передувало ранньому християнству, вплинувши на економічні ідеї 

цієї релігійної доктрини. 

Загострення соціальних суперечностей та посилення соціально-економічної кризи в 

Римській імперії у І ст. н.е. знайшло своє відображення у виникненні та поширенні 

християнства. Нова релігійна ідеологія сформувалась на основі культури Стародавнього 

Сходу та філософських течій античності. 

Раннє християнство як релігія знедолених, безправних і гноблених докорінно 

змінило уявлення про господарську діяльність, проголосивши будь-яку працю необхідною 

і святою справою. 

Соціальна нерівність, поглиблення прірви між багатими та бідними розглядалися у 

ранньому християнстві як "корінь усього злого", виходячи з того, що багатим немає місця 

в Царстві Божому. Економічні погляди християнства базуються на концепції рівності усіх 

людей перед Богом, справедливості, соціальної, а не індивідуальної оцінки праці. "Якою 

мірою міряєте, — зазначається у Євангеліях від Марка, Матфея і Луки, — такою буде 

відміряно і вам". 

З ідеєю рівності пов'язані принципи загального обов'язку трудитись та розподілу за 

працею: "Кожний отримає винагороду за працю свою" , "Якщо хтось не хоче працювати, 

хай і не їсть". 

Ранньохристиянська економічна думка гостро засуджувала лихварство, стягнення 

процентів за позичку: "Давайте в позику, не чекаючи нічого", — зазначається в Євангелії 

від Луки. 
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Однак суперечливий характер християнського вчення та прагнення перетворити 

його на панівну релігію сприяли появі та розвитку консервативних тенденцій. З часом 

посилилися визнання та виправдання рабства, існуючих порядків, проголошувалась 

необхідність покори та терпіння. 

Християнство справило суттєвий вплив на подальший розвиток економічної думки. 

Численні економічні концепції пізньої античності, середньовіччя та нового часу 

розвивались в рамках християнського світогляду, апелюючи до християнських норм 

моралі та права. 

 

РОЗДІЛ З. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ 

 

3.1. Економічна думка середньовіччя 

3.1.1. Історичні умови формування та своєрідність економічної думки середньовіччя 

 

Хронологічні межі епохи середньовіччя охоплюють період з V до середини XVII ст., 

який у європейських народів був пов'язаний із зародженням, пануванням та розкладом 

феодалізму. 

Поняття "середньовіччя" впровадили письменники епохи Відродження (Ренесансу) 

для позначення періоду, який наступив після падіння Римської імперії і передував 

Відродженню. 

Термін "феодалізм" виник напередодні Великої французької революції і означав 

"Старий порядок" (абсолютна монархія, панування дворянства тощо). У марксистській 

літературі феодалізм визначався як соціально-економічна формація, котра існувала у 

період між рабовласництвом та капіталізмом. 

Сучасна історична наука трактує феодалізм як соціально-економічну систему, яка 

існувала у Західній та Центральній Європі у період середньовіччя, хоча її окремі риси 

були притаманні й іншим регіонам світу в різні епохи. 

Особливості середньовічного періоду еволюції людського суспільства пов'язані: 

з домінуванням натурального господарства, визначальним впливом на життя 

суспільства традицій та звичаїв; 

пануванням великого феодального землеволодіння, дрібним селянським 

землекористуванням; 

позаекономічним примусом безпосередніх виробників; 

широким розвитком відносин корпоративного типу (общин, ремісничих цехів, 

купецьких гільдій тощо); 

формуванням європейських народностей та утворенням централізованих держав; 

політичною роздробленістю та ієрархічною структурою влади; 

пануванням богословного, теологічного світогляду, за якого найвищим джерелом 

істини визнавалось Священне писання; 

зростанням влади та економічної могутності церкви. 

Історичний портрет епохи 

Епоха середньовіччя охоплює період з V по XVII ст. Характерними ознаками 

господарського устрою цього періоду є яскраво виражений натуральний характер, 

панування феодальних ієрархічних відносин, зорієнтованих на традиції та відтворення 

існуючого ладу у поєднанні з елементами ринкової та командної систем. 

Домінуючою сферою господарського життя було сільське господарство. Організація 

ремесла і торгівлі мала строго регламентований характер. Купецькі гільдії 

впорядковували торговельні відносини, а строгі цехові статути визначали технологію, 

інструменти та тривалість ремісничого виробництва. Основою розподільчих відносин 

була рента, яка існувала у трьох формах: відробітку, продуктових і грошових виплат. 

Соціальну структуру суспільства складали селяни, які перебували у залежності від 

землевласників і були платниками основної маси феодальних повинностей; власники 
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землі, феодали, які були звільнені від податків, але зобов'язані нести військову повинність, 

здійснювати судочинство і підтримувати наявний порядок. Частка інших верств населення 

(служителів церкви, торговців та ремісників, слуг тощо) була незначною. 

Порівняно з античністю епоха середньовіччя (особливо раннього, так званих 

"похмурих часів") характеризувалась занепадом суспільних інститутів і систем, 

жорстокими війнами, епідеміями, бідністю, неуцтвом, занепадом у сфері науки і освіти. 

Ядром світогляду феодального суспільства, його Ідеологічною і моральною основою 

було християнство, яке у IV ст. стало державною релігією. У середні віки монастирі були 

великими адміністративно-господарськими центрами, виробничими осередками, 

соціальними притулками, культурними, освітніми центрами, які монополізували 

просвітництво аж до XIII—XIV ст. Середньовічна університетська наука отримала назву 

схоластики (від гр. schola — школа) і знайшла яскраве вираження у богослов'ї, зверненні 

до Біблії як до найвищого критерію істини. Важливу роль відігравала патристика 

(трактати "отців церкви" Тертуліана, Климента, Кіпріана, Григорія, Августина 

Блаженного та ін.), яка мала нормативний характер. 

Феодальний устрій господарської діяльності та релігійна оболонка, які охопили всі 

форми інтелектуально-художньої діяльності, справили визначальний вплив на розвиток 

економічної думки середньовіччя, зумовивши її: 

натурально-господарську орієнтацію та практицизм, прагнення дослідити принципи 

раціональної організації феодального помістя, взаємовідносин натурального і товарного 

господарства тощо; 

тісний зв'язок з економічною політикою держави, спрямованою на захист 

феодального устрою, обґрунтування законності феодального землеволодіння, вічності 

станового поділу суспільства тощо; 

яскраво виражений теологічний (богословський) характер, релігійно-етичну форму 

викладу економічних ідей, догматизм, хитросплетіння схоластичних і софістичних 

суджень; 

Християнське учення — це насамперед і по суті Священне Писання. Воно було 

основою всієї середньовічної культури. 

Як і в епоху стародавнього світу економічна думка середньовіччя ще не 

виокремилась у самостійну галузь знань в силу синкретизму (нерозчленованості, злитості) 

середньовічної культури. Основними джерелами дослідження економічних ідей епохи 

середньовіччя є: 

юридичні кодекси, цехові статути, міське право, покликані впорядкувати 

повсякденне господарське життя на основі стійких правових норм, захистити власність та 

регламентувати розподільчі відносини; 

релігійні твори, церковні пам'ятки, присвячені дослідженню етичних проблем та 

прагненню привести господарську практику у відповідність до божественних настанов; 

"єресі" та вимоги селянських повстань тощо. 

 

3.1.2. Економічна думка Сходу в середні віки 

 

Економічна думка країн Сходу у середні віки успадкувала основні ідеї мислителів 

стародавнього світу щодо питань управління країною, оподаткування населення, 

збагачення держави, організації сільського господарства як пріоритетної галузі економіки. 

її характерною рисою була натурально-господарська орієнтація, алегоричність та 

невіддільність від символічного характеру східної культури. 

Економічна думка середньовічної Індії відобразила жорстку станову ієрархію 

суспільства та специфіку індійської землеробської общини як саморегульованого 

соціально-економічного організму. Економічні ідеї не виділялись із комплексу релігійно-

політичних учень і відігравали незначну роль у морально-етичних міркуваннях. 
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Джерелами, які дають уявлення про економічну думку середньовічної Індії, є 

дхармашастри (трактати про доброчесність), коментарі та нібандхи (скорочені виклади) 

дхармашастр, адміністративно-податкові інструкції та трактати про політику. Економічні 

ідеї, викладені у цих творах, спрямовані на стабілізацію існуючого устрою, забезпечення 

добробуту та процвітання панівних верств, збагачення держави. Значна увага приділялась 

питанням розподілу доходів, оподаткування, ціноутворення тощо. 

У середньовічний період проблеми будівництва та обслуговування іригаційних 

систем поступалися місцем питанням залучення та збереження сільськогосподарського 

населення. Значна увага приділялась питанням розвитку міст та торгівлі з метою 

поповнення доходів державної скарбниці. Обґрунтовувалась необхідність 

централізованого регулювання ціноутворення на основі концентрації державних запасів 

продукції у столиці та головних містах. 

Економічна думка середньовічного Китаю, відображена у династійних історіях, 

енциклопедіях, зібраннях імператорських указів та творів державних чиновників, 

засвідчує конфуціанське світосприйняття, перебудоване в дусі часу. Виступаючи 

складовою учення про управління країною та підтримку народу, вона підпорядковувалась 

вирішенню завдань збереження соціального миру в державі, управління фінансами та 

збагачення суспільства шляхом активної господарської діяльності правителів та 

чиновників. 

Основним джерелом процвітання країни проголошувався розвиток землеробства як 

головного виду занять, запоруки достойного правління і суспільного порядку. Торгівля і 

ремесло розглядалися як другорядні види занять, ставилось завдання зменшити кількість 

ремісників та торгівців на основі активного залучення їх до сільськогосподарської праці. 

Особливо засуджувалось та адміністративно обмежувалось заняття великою торгівлею та 

лихварством. 

Значне місце в економічній думці середньовічного Китаю посідає принцип 

рівноваги, згідно з яким правитель повинен був контролювати ринкове ціноутворення, 

послаблюючи сезонні коливання цін та сприяючи їх встановленню на "справедливому" 

рівні за рахунок формування та накопичення централізованих запасів продукції. З метою 

вирішення фінансових проблем держави обґрунтовувалась ідея зменшення споживчих 

витрат при дотриманні рівня добробуту підданих відповідно до їх соціального статусу. 
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Сура Корану 

Економічна думка арабських країн у період середньовіччя розвивалась під впливом 

ісламу, викладеного в Корані — священній книзі мусульман. 

Як і інші релігійні книги, Коран є збіркою проповідей, обрядових і юридичних 

настанов, традицій, заклинань і молитв, повчальних розповідей і притч, зокрема учення 

про необхідність дотримання встановлених у суспільстві норм т^ законів; трактування 

власності як ввіреної Богом в тимчасове управління сім'ї, общини, що передбачає її 

раціональне використання та примноження; відношення до сім'ї та роду як до первинних 

соціальних і господарські інститутів, важливіших за окремих індивідів; обов'язковість 

милосердя, допомоги бідним та знедоленим; непримиренність до лихварства; терпимість 

до торгівлі за умови правильної системи мір та ваг тощо. 

Засновником ісламу вважається мекканський купець Мухаммед (близько 570 — 632 

pp.), який "почув", а потім доніс у своїх проповідях "одкровення Бога". Проповіді 

Мухаммеда та його висловлювання з тих чи інших питань у період з 610 по 632 pp. були 

записані його сподвижниками. Після смерті пророка вони були зібрані в єдину книгу — 

Коран, відредаговані -і розбиті на 114 глав (сур). 

Коран — священна книга мусульман, основа релігійного та громадянського 

законодавства. Назва її походить від слова "кара'а", що в перекладі з арабської означає 

"читати", "декламувати". За вченням ісламу, оригінал Корану зберігається у Аллаха. 

Вміщені у Корані вказівки щодо регламентації майнових відносин наголошують на 

божественному походженні соціальної нерівності у суспільстві. У священній книзі 

мусульман зазначається, що саме Аллах дав "перевагу одним над іншими у життєвій долі" 

заради порядку на землі: "Ми розділили серед них (людей) прожиток у житті ближньому і 

підняли одних сходами над іншими, щоб одні з них брали інших у прислугу"1. Коран 

освячує приватну власність, проголошуючи принцип її недоторканності та жорстокого 

покарання за посягання на неї: "Злодію і злодійці відсікайте руки за те, що зробили вони, 

від імені Аллаха". 

Водночас Коран виступає проти надмірного збагачення, пристрасті до наживи, 

пожадливого, ненаситного накопичення майна та грошей, а також марнотратства, 

пропагуючи поміркованість, бережливість та невибагливість. 
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У священній книзі мусульман зазначається, що всі віруючі повинні витрачати 

частину свого майна "на шляху божому", сплачуючи милостиню. При цьому 

доброчинність розглядається ісламом як загальнорелігійне і загальнодержавне 

зобов'язання. 

Викладені у Корані настанови щодо доброго ставлення до рабів, відкладення 

частини милостині на їх викуп, заохочення визволення рабів як богоугодної справи 

свідчать про патріархальний, нерозвинений характер рабства у народів Близького Сходу. 

Значне місце у Корані посідає регламентація торговельних відносин, яка базується 

на визнанні виключно важливого значення торгівлі. На основі того, що "Аллах дозволив 

торгівлю", торговельний прибуток визначається як нормальне явище. У Корані 

відображено прихильне ставлення до виправданого ризику у торгівлі, вміщуються 

настанови купцям щодо неухильного дотримання договірних зобов'язань. 

Водночас Коран засуджує лихварство, оголошуючи його породженням сатани. 

Аллах дозволив торгівлю і заборонив ріст (позичковий процент), — зазначається у 

Корані2. У зв'язку з цим Священна книга мусульман містить вимогу точності при сплаті 

боргів, жорстко регламентує процедуру укладання угоди та запису боргу. 

Багато важливих економічних ідей міститься у творах видатного мислителя 

арабського Сходу Ібн Хальдуна (Абу Заїд Абдар-Рахмана ібн Мухаммеда аль-Хадрамі, 

1332—1406 pp.). Основна йог^праця "Кітак аль-Ібар" ("Книга повчальних прикладів з 

історії арабів, персів, берберів і народів, що жили з ними на землі") свідчить про 

різносторсшність наукових інтересів ученого та геніальність висновків, які набагато 

випередили свій час. 

У своїх працях Ібн Хальдун: 

Висунув концепцію "соціальної фізики", в основі якої лежить визнання 

Закономірного прогресу людського суспільства, зумовленого економічними чинниками. 

Мислитель наголошував на тому, що в основі суспільного життя лежить необхідність 

об'єднання людей для сумісного задоволення потреб. Рушійну силу поступального 

розвитку людства він вбачав у матеріальному виробництві, праці як основних джерелах 

багатства та доходів. 

Зазначивши, що "...умови, в яких живуть покоління, відрізняються залежно від того, 

як люди добувають засоби для існування", Ібн Хальдун висунув власну періодизацію 

суспільного прогресу. На думку мислителя, людство у своєму розвитку пройшло три 

етапи: 

стан дикості, характерний для початкового періоду розвитку людського суспільства; 

стан примітивності, пов'язаний із заняттям землеробством та скотарством; 

стан цивілізації, зумовлений розвитком ремесел, торгівлі та науки, і утворенням та 

зростанням могутності міст. 

Виокремив необхідний і додатковий продукт, пов'язавши виробництво останнього із 

періодом цивілізації. На думку мислителя, у сільському господарстві виробляється лише 

необхідний продукт, оскільки у землеробстві та скотарстві продукуються блага, достатні 

для задоволення першочергових потреб. Створення надлишкового продукту, який 

перевищує засоби, необхідні для існування людини, можливе лише у містах, де є 

надлишок робочих рук, широко застосовується поділ праці, розвивається промисловість 

та торгівля. Відтак цивілізацію та виробництво додаткового продукту Ібн Хальдун 

пов'язував з існуванням ринку та інтенсивного обміну продуктами праці. 

Основою суспільного порядку проголосив приватну власність як вічний та 

незмінний дар природи. На думку арабського мислителя, навіть при збільшенні 

індивідуального достатку ніколи не зникне становий поділ суспільства за майновою 

ознакою та принципом "верховенства". 

Висловив цікаві ідеї про товар, його властивості, ціноутворення та роль ринку. 

Аналізуючи просте товарне виробництво, Ібн Хальдун узалежнював ціни від факторів 
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попиту та пропозиції: кількості товарів, що пропонуються на ринку, демографічної 

ситуації в країні, природних чинників, розміру державних податків та зборів тощо. 

На думку арабського мислителя, економічне піднесення країни сприяє зростанню 

чисельності міського населення і викликає зниження цін на предмети першої необхідності 

та зростання цін на предмети розкоші; у період погіршення економічного становища в 

державі відбуваються зворотні процеси. "Незаконні побори, — зазначав Ібн Хальдун, — 

сприяють дорожнечі, оскільки торговці включають у ціну своїх товарів усе, що вони 

витрачають, у тому числі і витрати на засоби свого існування". Відтак дослідник, був 

прихильником помірних податків та зборів як важливого чинника економічного 

піднесення країни. "Найдієвішим засобом розвитку суспільного життя є зменшення 

розміру податку", — зазначав арабський мислитель. 

Вказав на трудове походження вартості, виходячи з того, що більша частина 

нагромадженого та безпосередньо корисного для людини рівноцінна вартості людської 

праці. "У всьому, що купується і перетворюється на гроші, — зазначав арабський 

мислитель, — обов'язково міститься людська праця...". Звідси він робив висновок, що в 

основі акту купівлі-продажу "рівноважного (еквівалентного) обміну... за вартістю"4 

лежить принцип прирівнювання рівновеликої кількості затраченої праці. 

Важливу роль відводив грошам, стверджуючи, що золото і срібло є мірою вартості 

"усього того, що люди створюють своєю працею", "предметом зберігання", "основою 

доходів, накопичень і скарбів". На думку Ібн Хальдуна, дорогоцінні метали не створюють 

багатства. Так, наприклад, у землі Судану є багато золота, однак країна залишається 

бідною, оскільки добробут народу залежить не від наявності дорогоцінних металів, а від 

розвитку суспільного життя, що базується на працелюбності населення. Водночас 

мислитель звертав увагу на те, що золото і срібло мають стабільну вартість і тому є 

зручною формою зберігання багатства. Ібн Хальдун був прихильником повноцінних 

грошей і категорично засуджував псування монет правителями, яке набувало все більшого 

поширення у середні віки. Він писав про те, що люди, які "перетворюють мідь у срібло і 

золото — злодії, найгірші із злодіїв, адже вони привласнюють це золото". 

Великого значення надавав торгівлі, розглядаючи її поряд із землеробством та 

ремісництвом як природний спосіб добування необхідних засобів для життя, прагнення 

людини до отримання доходу (торговельного прибутку) за рахунок дешевої купівлі та 

дорожчого продажу. 

Водночас він виступав проти надмірної дорожнечі, засуджуючи спекулятивні наміри 

купців, особливо спекуляцію хлібом, яка погіршує становище бідних верств населення. 

Відстоюючи низькі ціни на хліб, Ібн Хальдун зазначав, що "в силу особливого значення 

цього товару, необхідно віддати перевагу його важливості для прожитку над вигодами 

купців". 

 

3.1.3. Економічні ідеї західноєвропейських мислителів у добу середньовіччя 

 

Економічна думка середньовічної Європи розвивалась на ґрунті феодальних 

відносин під всебічним та всеохоплюючим впливом християнства. Розвиток 

середньовічного суспільства країн Західної Європи умовно можна поділити на три 

періоди, які відображають еволюцію економічного, соціального та політичного устрою та 

визначають своєрідність економічних поглядів та ідей (табл. 3.1). 
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У пам'ятках економічної думки раннього середньовіччя відобразились проблеми 

розкладу общини та родових відносин, становлення феодального устрою, поглиблення 

майнової та соціальної нерівності, переходу від традиційного звичаєвого права до 

"писаного" (закріпленого у спеціальних документах) феодального права. 

Яскраве уявлення про економічні ідеї раннього середньовіччя дають "Варварські 

правди" (Бургундська, Салічеська, Баварська та ін.) — записи права германських племен, 

які осіли в Римській провінції, створивши королівство, а також господарські регламенти 

("Капітулярій про вілли", "Саксонський капіту-лярій") — своєрідні інструкції для 

управителів великих феодальних помість. 

Найбільш типовою є "Салічеська Правда" — зведення законів салічних (північних) 

франків, складене на початку VI ст. за розпорядженням франкського короля Хлодвіга, яке 

доповнювалось протягом чотирьох наступних століть його послідовниками. Первісний 

текст "Салічеської правди" до нас не дійшов, але зберігся у численних списках VIII—IX 

ст. їх основний зміст становлять тарифи вергельдів — судових штрафів за різні злочини, а 

також відомості про форми судочинства. Із 66 статей, які вважаються найдавнішими, 7 

статей присвячені сімейним відносинам, власності та успадкуванню. 

"Салічеська Правда": 

дає уявлення про соціально-економічний устрій Франкського королівства: 

панування натурального господарства, достатньо міцних общинних порядків, 

пріоритетність права общинної власності на сільськогосподарські угіддя. Сільська 

община, до складу якої входили вільні сім'ї, визнавалася законною формою 

землеволодіння. Захищався суверенітет общини, зазіхання на її майно, проголошувалась 

рівність усіх вільних франків перед законом. Водночас общинні принципи організації 

суспільного життя поєднувалися з визнанням рабства, колонату, великого землеволодіння. 

Раби кваліфікувалися як панське майно, їх вбивство передбачало відповідну компенсацію 

власнику; 

відображає процеси розкладу родового устрою і початку диференціації суспільства 

на основі розвитку приватного землеволодіння та відособлення окремих домогосподарств. 

Поняття приватної власності у "Салі-чеській правді" немає, проте фіксується зародження 

земельного аллоду у вигляді обмеженого права успадкування земельного наділу та 

нерухомості в межах великої сім'ї прямими спадкоємцями померлого по чоловічій лінії. 

Важливим джерелом історії економічної думки раннього середньовіччя є капітулярії 

— інструкції з управління феодальним маєтком. Так, виданий на початку IX ст. королем 

франків Карлом Великим (742—814) "Капітулярій про вілли" (Закон про маєтки) 

відобразив економічні погляди та економічну політику середньовічного суспільства щодо 

організації та управління феодальним маєтком: 

визнає монопольне право феодалів на земельну власність. У капітулярії навіть не 

згадується про общинне землеволодіння, виходячи з того, що володар маєтку є єдиним 
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власником землі. Приписується, що кожен селянин повинен мати свого пана (сеньйора). 

Відтак королівська влада сприяла узаконенню майнової нерівності та феодальної 

залежності; 

проголошує натуральне феодальне господарство ідеальною формою організації 

економічного життя. У капітулярії зазначається, що у феодальному помісті має 

вироблятись усе необхідне для життя та господарювання. Управителі маєтків повинні 

були мати в своєму розпорядженні "хороших майстрів, а саме: ковалів, срібних та золотих 

справ майстрів, чоботарів, токарів, теслярів, зброярів, риболовів, птахоловів, миловарів, 

пивоварів... пекарів... людей, що добре вміють плести тенета для полювання і сітки для 

рибальства ...також інших службовців, перераховувати яких було б занадто довго..."; 

як виключення допускає продаж надлишків продукції та купівля того, що не 

виробляється у маєтках власними силами. "Після того, як все буде розподілено, 

використано на насіння та іншим шляхом витрачено, все, що залишається від цього із 

усього продукту... зберігати до нашого (королівського) розпорядження, — зазначається у 

"Капітулярії про вілли", — ...або продавати, або залишати у запасі"2; 

чітко окреслює правила поведінки та обов'язки суб'єктів господарювання. У 

капітулярії зазначається, що завданням феодального помістя є виробництво і постачання 

всього необхідного для королівського двору, чітка фіксація усіх доходів та витрат, а також 

надлишків, які утворюються. Селянам приписуються численні феодальні повинності, 

водночас звертається увага на недопущення їх розорення тощо. 

У період класичного середньовіччя економічна думка Західної Європи розвивалась 

під впливом канонічної доктрини, яка трактувала економічні проблеми з позицій античної 

традиції (Аристотель) і християнської ідеології (Августин Блаженний). Виправдовуючи 

панування церкви в умовах феодального устрою, каноністи прагнули підпорядкувати 

явища суспільного життя церковним правилам (канонам). Становлення канонічної 

доктрини пов'язане з ім'ям болонського монаха Граціана, який склав у XII ст. "Зведення 

канонічного права". 

Економічні погляди раннього християнства знайшли яскраве відображення у працях 

відомого релігійного мислителя, єпископа у північноафриканських володіннях Римської 

імперії Аврелія Августина Блаженного (354— 430 pp.), який створив авторитетне 

релігійно-християнське учення, засноване на безальтернативних принципах релігійно-

етичного підходу до економічних проблем. Його твори (близько 40 томів літературного 

спадку) справили значний вплив на подальшу еволюцію суспільної думки і до ХНІ ст. 

слугували фундаментом християнської ідеології. 

Августин Блаженний (Святий Августин) був блискучим знавцем античної культури. 

Однак на відміну від мислителів Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, він 

пропагував необхідність трудового життя для всіх, вважаючи фізичну працю такою ж 

почесною, як і розумова. На думку мислителя, вид праці не має впливати на становище 

людини у суспільстві. 

У творі "Про працю монахів" Августин Блаженний зазначав, що "Обов'язок 

годуватися фізичною працею — непорушна апостольська заповідь". 
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Особливу повагу Августин Блаженний висловлював до землеробської праці як 

"найчистішої із мистецтв". Чистою та достойною єпископ вважав також працю ремісників. 

Водночас він різко виступав проти заняття торгівлею та лихварством, наголошуючи на 

гріховності нетрудового накопичення золота та срібла. У своїх творах Августин 

Блаженний засуджував егоїстичні прагнення до накопичення багатства та спроби 

панувати над людьми. Він негативно ставився до рабства, вказував на насильницький 

характер рабовласницької держави, називаючи її "великою розбійницькою організацією". 

Однак критика рабовласницького суспільства обмежувалась теологічними 

поглядами мислителя, заснованими на визнанні божественного походження влади, котра 

здійснює призначене провидінням. Він стверджував, що стан рабства визначений Богом 

грішникам, тому вони повинні з готовністю служити своїм господарям. Спасіння від 

гріхів і нове життя чекає їх після смерті. При цьому Фома Аквінський виходив із 

необхідності морально-етичного вдосконалення людини, зазначаючи, що "краще бути 

рабом у людини, чим у похоті...". 

Економічні ідеї пізнього канонізму набули систематизованого викладу у працях 

італійського монаха домініканського походження Фоми Аквінського (1225 або 1226—

1274 pp.). Його твір "Сума теології" (1273) став свого роду енциклопедією католицизму, 

яку і донині широко використовують у Вати-кані. 

У дослідженні економічних явищ та процесів Фома Аквінський (Аквінат) опирався 

на вчення Аристотеля. Водночас він розвинув багато власних економічних ідей, 

трактуючи проблеми економічного життя з релігійно-етичних позицій. Розуміючи 

неспроможність застосування економічних учень античності та раннього канонізму до 

пояснення господарського життя розвинутого феодалізму, мислитель висунув багато 

суперечливих суджень. Формулюючи певне положення, він наводив всі відомі з 

авторитетних джерел (Біблії, творів богословів, античних філософів) докази "за" і "проти", 

детально їх розглядав і намагався примирити, використовуючи принцип подвійної оцінки 

(софістика, схоластичний спосіб міркувань). 

У своїх творах Фома Аквінський: 

Обґрунтовував станову ієрархію феодального устрою, характеризував суспільний 

поділ праці та майнову нерівність як природні явища, зумовлені божественною волею. На 

думку Аквіната, "поділ людей за різними професіями обумовлюється, по-перше, 

божественним провидінням, яке поділило людей на стани... По-друге, природними 

причинами, які визначили схильність людей до різних професій". 

Людське суспільство Фома Аквінський змальовував у вигляді піраміди, у якій різні 

професії розміщені на неоднаковій відстані від Бога. "Як у бджілодні збирають мед, інші 

будують із воску чарунки, — писав італійський монах, — а королева зовсім не бере участі 

у матеріальних трудах, так і у людей: одні повинні обробляти землю, інші — будувати 

будинки, а частина людей, вільних від мирських турбот, повинна присвятити себе 

духовній праці в ім'я спасіння інших" . Виходячи з природного походження станового 

поділу суспільства Фома Аквінський засуджував будь-яке прагнення тинятися вище свого 

стану як гріховне. 

Схвально ставився до праці, вважаючи її відповідно до традицій християнства 

благородним заняттям, необхідним для підтримки життя, запобігання бездіяльності, 

зміцнення моралі тощо. Водночас, як і мислителі античності, Аквінат ставив розумову 

працю вище фізичної, кваліфікуючи останню як заняття рабів. 

Розглядав приватну власність як законний інститут людського суспільства, 

засуджуючи вимоги "єретиків" про передачу майна від багатих до бідних відповідно до 

вчення раннього християнства. Наголошуючи на законності існування приватної власності 

як основи встановленого Богом порядку, який дає змогу людям жити відповідно до певної 

станової ієрархії, Фома Аквінський звертав увагу на те, що "подібно до того, як людина 

від природи гола, а одяг є результат її власного винаходу, так і право природної власності 

дано не природою, а людським розумом...". 
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Фома Аквінський 

Фома Аквінський (1225/26—1274) — один із найвидатніших теологів середньовіччя, 

"отець церкви", "Ангельський доктор", творець цілісної релігійно-філософської системи. 

Народився у замку Роккасіка біля Неаполя і був сьомим сином графа Аквінського. Здобув 

освіту в Неаполітанському університеті, де вивчав праці Аристотеля і 7 вільних мистецтв: 

логіку, риторику, арифметику, геометрію, граматику, музику та астрономію. У віці 19 

років став членом домініканського ордену, чим дуже розгнівав свою сім'ю. Щоб уникнути 

гніву батьків, друзі відправили Фому Аквінського у Париж. Але по дорозі його викрали 

рідні брати і повернули додому, де він більше року знаходився під домашнім арештом. 

Однак усі спроби родичів відмовити Аквіната від домініканців виявилися марними, тому 

йому дозволили повернутися у Париж. У 1257 р. Фома Аквінський захистив докторську 

дисертацію з богослов'я, став професором Болонського університету, але через деякий час 

відмовився від викладацької роботи, посилаючись на погіршення стану здоров'я. 

Мислитель створив своєрідну енциклопедію католицького богослов'я, сформулював його 

найважливіші принципи, які і сьогодні у своїй більшості є непорушними. Розроблена ним 

філософсько-теологічма система, яка поєднала християнські догмати з ученням 

Аристотеля, отримала назву томізму. 

Помер Фома Аквінський у Цістерціанському монастирі, не одужавши після 

серцевого нападу, який трапився з ним під чає подорожі у Ліон. У 1323 р. він був 

зарахований до лику святих римсько-католицької церкви, яка удостоїла його титулу 

"Ангельського доктора". 

 

Софістичне трактування приватної власності полягало в тому, що з одного боку 

Аквінат вважав її необхідною поступкою людським слабкостям, оскільки те, що належить 

усім, не належить нікому. На думку видатного теолога, приватна власність забезпечує 

порядок у господарському житті та мирне співіснування людей, які більше працюють і 

менше сперечаються. Водночас, проголосивши верховним володарем усіх речей Бога, 

мислитель стверджував, що кожна людина повинна володіти своєю власністю так, як би 

остання належала усім, виходячи із готовності завжди поділитись із бідними і 

нужденними. Аквінат вважав, що держава повинна гарантувати недоторканність 

приватної власності, водночас "кожен повинен охороняти своє". 

Як і Аристотель, поділяв багатство на природне та неприродне, штучне. До першого 

він відносив плоди землі та ремесла (продукти харчування, одяг, житло, тварин, земельні 

наділи), зазначаючи, що таке багатство залежить від людської праці та відповідає нормам 

моралі. Золото та срібло кваліфікувались Аквінатом як штучне багатство, результат 

жадібності, прагнення до наживи, яке не робить людину щасливою і не може бути метою 
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її діяльності. Водночас, засуджуючи накопичення грошового багатства приватними 

особами, італійський монах визнавав необхідним утворення скарбів у держави та церкви, 

мотивуючи це необхідністю здійснення благодійної діяльності. 

Обґрунтував концепцію "справедливої ціни", стверджуючи, що підставою для 

обміну є рівність користі обмінюваних речей. Виходячи із взаємовиключних принципів, 

Фома Аквінський розрізняв два види справедливості в обміні: 

Справедливість, заснована на об'єктивних умовах обміну, яка визначається 

відносинами сторін і реалізується у ціні, що відображає затрати праці, а також витрати на 

сировину, інструменти тощо. Так, наприклад, обмін взуття на будинок повинен 

здійснюватись у пропорції, в якій будівельник "перевершує чоботаря у затратах праці і 

витратах". 

Справедливість, яка базується на необхідності забезпечення більшою кількістю благ 

тих, хто "більше значить для суспільного життя". Це справедливість відношення "частини 

до цілого", яка реалізується у ціні, що дає змогу продавцеві жити відповідно до свого 

соціального становища. 

Таким чином, Фома Аквінський ставив процес ціноутворення у залежність від 

соціального статусу учасників обміну і вважав "справедливою" не однакову, а різну для 

різних верств ціну на один і той самий товар. Він виправдовував прагнення людей до 

багатства, яке відповідає їх соціальному статусу, водночас наміри отримати більше 

трактував як гріховні. 

Висловив суперечливі міркування про природу та функції грошей. Слідом за 

Аристотелем Фома Аквінський вважав, що причиною виникнення грошей є 

волевиявлення людей. Він писав про те, що влада грошей є відображенням сили світської і 

духовної влади. Визнаючи необхідність грошей як міри вартості й засобу обігу, Аквінат 

стверджував, що "монета — найпевніша міра для матеріального життя у торгівлі та 

обороті", покликана сприяти обміну за "справедливою ціною". 

Водночас у питанні про цінність грошей Фома Аквінський займав подвійну позицію. 

одного боку, він був прихильником номіналістичної концепції грошей, виходячи з того, 

що держава має право встановлювати номінальну цінність монет, що підлягають 

карбуванню, на свій розсуд. З іншого боку, знаменитий теолог виступав проти псування 

монети, стверджуючи, що це може зробити безглуздим вимірювання вартості, так само як 

недоречною є зміна міри ваги або довжини. 

Засуджував лихварство як "ганебне ремесло", вважаючи гріхом і співучастю у 

незаконній справі навіть стягнення податків з лихварів. Посилаючись на авторитет 

Аристотеля, богослов писав про те, що гроші винайдені для обміну, тому перший і 

головний результат користування ними "полягає у їх вживанні або витрачанні". Відтак 

гроші не можуть "породжувати" гроші і бути засобом наживи. Стягнення процента за 

позику Фома Аквінський порівнював з бажанням продати вино і на додачу — право пити 

це вино за окрему плату. На думку мислителя, обґрунтування позичкового процента як 

плати за час, наданий кредитором позичальнику, є незаконним, оскільки час — загальне 

благо, Божий дар. Відтак лихварі обманюють не лише своїх ближніх, але і Бога, за дар 

якого вимагають винагороду. 

Однак поширення кредиту та необхідність врахування вимог часу спонукали 

Аквіната до пошуку компромісного вирішення проблеми на основі подвійної оцінки. 

Відтак мислитель виправдовував стягнення процента за кредит у разі: 

відшкодування збитків за несплату грошей у строк, страховки за ризик несплати;  

винагороди кредитору за відстрочку в оплаті боргу; 

компенсації втрати можливто доходу; 

сумісного поділу прибутку від фінансування дохідних операцій; 

"безкорисливого подарунка" на основі відносин взаємної доброзичливості. 

Проголосив натуральне господарство основою добробуту населення, припускаючи 

існування торгівлі як засобу до життя, але не як засобу наживи. Фома Аквінський був 
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прихильником натурально-господарської концепції, виступав за самозабезпечення 

феодальних маєтків, їх незалежність від купців та посередників. Водночас він був 

вимушений рахуватись із розвитком товарно-грошових відносин і торговельних операцій. 

Відтак аналіз торгівлі й торговельного прибутку, як і інших економічних категорій, 

знаменитий теолог здійснював на основі принципу подвійної оцінки з урахуванням мети 

певного виду діяльності та розмежування дозволеного і недозволеного у торгівлі. 

З одного боку, Аквінат розглядав обмін у безпосередньому зв'язку з поняттям 

справедливості, "постійного і твердого бажання робити кожному те, на що він має право". 

Виходячи з того, що різниця в природних багатствах різних країн передбачена 

провидінням, він стверджував, що торгівля є цілком законним заняттям за умов, коли вона 

здійснюється заради "чесної мети": отримання необхідних засобів для забезпечення себе і 

своєї сім'ї, допомоги бідним, оплати праці з покращання товарів, компенсації витрат на 

зберігання та транспортування товарів, ризику втрат та збитків. За цих обставин 

отримання торговельного прибутку не суперечить християнській доброчесності. Однак 

заняття торгівлею заради наживи та збагачення Аквінат засуджував як ганебне явище, 

спрямоване на задоволення гріховної пристрасті. 

Важливим джерелом економічної думки середньовічної Європи є різноманітні єресі 

(неканонічні трактування Біблії), до яких зверталися пригноблені верстви феодального 

суспільства та учасники селянських повстань. Єресі засуджували розкіш і багатство 

церкви та духовенства, накопичене всупереч ранньохристиянським, канонам, 

проповідували ідеї рівності всіх людей, відміни грошей, боргів, повинностей, непокори 

світській владі і мали яскраво виражену антифеодальну спрямованість. У подальшому ці 

погляди знайшли відображення в Реформації — процесі розколу католицької церкви і 

виникнення протестантизму. 

Єресі були покладені в основу численних повстань селян та міських низів і знайшли 

відображення у програмах бунтівників (єресь богомолів у Болгарії X—XIII ст., селянське 

повстання під керівництвом Дольчіно у Північній Італії 1304—1307 pp., селянська війна у 

Франції 1358 р. (Жакерія), повстання англійських селян під керівництво Тайлера у 1381 p., 

гусистські війни у Чехії 1419—1434 pp., селянська/війна у Німеччині поч. XIV ст. тощо). 

Вимоги повстанців відобразили ідеалізацію патріархальних відносин, прагнення 

ліквідувати майнову та соціальну нерівність, повернувшись до общинного ладу. Вони 

передбачали ліквідацію феодальної залежності та всіх пов'язаних з нею повинностей 

("Майл-Ендська програма"), поділ між селянами церковних земель та общинних угідь, 

захоплених феодалами ("Смітфілдська програма"), зменшення податків та заборону 

відчуження общинних земель тощо. 

 

Базилевич:3.1.4. Економічна думка в Україні часів середньовіччя 

 

Економічна думка в Україні періоду середньовіччя сягає своїм корінням історії 

Київської Русі та започаткування державності східних слов'ян. Літературним джерелам 

цієї доби притаманні енциклопедичність, просвітництво, поважне ставлення до предметів 

духовної та матеріальної культури, до людей, освічених у науках та ремеслах. 

Економічні ідеї мислителів Київської Русі містяться у державних документах, 

угодах, грамотах великих князів, записах норм світського та церковного права. Особливе 

місце серед пам'яток давньоруської літератури займають літописи, яким притаманна 

глибина та високий рівень систематизації інформації. На думку багатьох дослідників, 

давньоруські літописи с видатним явищем у суспільному житті не лише Київської Русі, 

але й усієї середньовічної Європи. 

Давньоруські писемні джерела відображають процес феодалізації країни, 

захоплення общинних земель князями та церквою. Літописи відображають не лише 

перелік історичних подій, фактів, але і дають уявлення про широке коло уявлень і понять 

середньовічного суспільства, зародження наукових знань. 
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Важливе місце серед першоджерел, які уможливлюють дослідження розвитку 

економічних ідей на теренах Київської Русі, належить "Руській правді"— першому 

давньоруському зведенню законів. Це своєрідний кодекс феодального права, спрямований 

на регламентацію станових взаємин, майнових відносин, захист прав власності феодальної 

знаті на землю і залежних селян, отримання грошових і натуральних виплат тощо. 

 
"Руська правда". Список XIV ст. 

У тексті "Руської правди" вживаються терміни, які виражають такі економічні 

поняття, як лихварський капітал ("істот"), позичковий процент ("рез", якщо предметом 

позики були гроші, "просоп" — жито, "настав" — мед), товар, ринок ("торг"), зовнішня 

торгівля ("гостьба") тощо. 

"Руська правда" відображає тривалий період еволюції давньоруської держави. Вона 

складалася протягом XI—XII ст. і діяла до XV ст. Процес формування давньоруського 

законодавства був започаткований "Правдою Ярослава", розробленою Ярославом Мудрим 

у 1015—1016 pp. У 1024—1026 pp. вона була доповнена деякими положеннями, 

спрямованими на зміцнення влади князя у Києві. 

Подальший розвиток "Руської правди", пов'язаний із діяльністю синів Ярослава: 

Ізяслава, Святослава і Всеволода, які у 1072 р. затвердили у Виш-городі "Правду 

Ярославичів", спрямовану на зміцнення феодальних підвалин організації суспільного 

життя. Водночас під впливом народних рухів 60-х — початку 70-х років XI ст. "Правда 

Ярославичів" передбачала деяке пом'якшення соціальних суперечностей та обмеження 

свавілля землевласників стосовно залежного населення. Ясна річ, всі ці зміни відображали 

потреби розвитку феодального господарства, у тому числі необхідність юридичних та 

економічних гарантій утримання селянами власного господарства, забезпечення його 

тягловою силою та сільськогосподарським реманентом. 

Правові норми "Руської правди" були доповнені у подальшому внуком Ярослава 

Мудрого — Володимиром Мономахом, який у своєму Статуті (1113 р.) підтвердив 

вотчинний імунітет феодалів, їх право на експлуатацію підвладного населення. Водночас 

передбачалось суттєве обмеження свавілля лихварів (на основі регулювання процедури і 

розміру позичкового процента) та полегшення украй важкого становища закупів (смердів, 

які потрапили у боргову залежність до пана). 

Наступний етап розвитку зведення юридичних норм пов'язаний із статутами 

Всеволода Ольговича та Ізяслава Мстиславовича (XII ст.), більшість статей яких 

регламентували князівське господарство, правопорядки у помісних селах, спадщину тощо. 

Кодекс правових норм "Руська правда": 

Дає уявлення про господарське життя, власність, економічні відносини, організацію 

великого княже-боярського володіння, майновий та соціальний статус окремих категорій 

населення. Згідно з Руською правдою давньоруське суспільство складалося із бояр та 

вунів (чиновників), військових, придворних, купців, землевласників, "людей" (вільних 
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общинників), смердів (напіввільних селян), холопів (рабів), закупів (боржників), 

рядовичів (найманих робітників), ізгоїв ( позбавлених свого соціального статусу) та ін. 

Регламентує права феодалів на земельну власність, визначає становище залежних 

селян та інших груп населення. 

Охороняє право приватної власності, упорядковує систему майнових відносин, 

визначає відповідальність за підпали, порушення меж земельних наділів, крадіжку хліба, 

худоби, іншого майна. 

Визначає міру покарань, систему штрафів за порушення встановлених норм: "За 

голову боярина ...чи громадян відомих — 80 гривень; за князівського отрока, кухаря, 

купця, за усяку людину руську — 40 гривень. За раба нема провини: але хто вбив його, 

повинен платити господарю урок: за ремісника — 12 гривень, за холопа — 5, за 

порушення межі — 12 гривень, за вбивство феодала — 80 гривень, вільної особи — 40 

гривень, холопа — 5 гривень". 

Регламентує торговельні операції, правила укладання торговельних угод, 

захищаючи інтереси як купців, так і споживачів. Ряд статей "Руської правди" засвідчують 

розвиток торгівлі (як внутрішньої, так і зовнішньої) у натуральному в своїй основі 

давньоруському господарстві. Йдеться також про формування у давньоруській державі 

купецьких товариств "на вірі", в яких торговельні угоди укладаються без свідків, на основі 

взаємної довіри та відповідальності партнерів. 

Обмежує лихварські операції, упорядковує систему боргових зобов'язань, надання 

позик як у натуральній, так і в грошовій формах. Складовою кодексу юридичних норм є 

статут Володимира Мономаха, спрямований на захист купців та міських жителів від 

свавілля лихварів. Володимир Мономах обмежив довільне стягнення позики, 

встановивши, що лихвар має право отримувати проценти лише три рази, після чого він 

втрачав сам капітал. Позики під 20 % річних дозволялося брати без обмежень строку. 

Визначає права громадян, пов'язані з успадкуванням. Князь позбавлявся права 

успадковувати майно бояр і дружинників. Якщо останні не мали синів, то власниками 

майна ставали їхні доньки. 

Визначною пам'яткою дослідження економічної думки староруської держави є 

літописне зведення "Повість врем'яних літ" — монументальний історико-літературний 

твір, який увібрав у себе не лише досвід староруської писемності, але і досягнення 

європейської думки середньовіччя, традиції візантійської культури тощо. Створена на 

початку XII ст. ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором "Повість врем'яних літ" 

вперше пов'язала історію Київської Русі з всесвітньою історією. 

У творі йдеться про активні зовнішньоторговельні зв'язки Київської Русі з іншими 

державами, поповнення доходів казни за рахунок надходження з господарств данини, 

зборів з населення, штрафів, торговельного мита та військової здобичі. "Повість врем'яних 

літ" засвідчує розвиток суспільного поділу праці у давньоруській державі, зміцнення 

ремесел та товарного виробництва, поширення товарно-грошових відносин тощо. 

Економічна думка періоду розпаду Київської Русі та феодальної роздробленості 

відобразила сепаратизм боярських вотчин та занепад торговельних відносин. Писемні 

джерела цього періоду проникнуті ідеєю державності та народної єдності. Тривога за 

долю землі, яка потерпає від князівських чвар, звучить у відомому "Повчанні дітям" 

Володимира Мономаха (поч. XII ст.), "Слові о полку Ігоревім" (1185), "Молінні Даниїла 

Заточеника" (поч. ХНІ ст.). 
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Володимир Мономах 

Твори великого київського князя Володимира Мономаха, відомі як "Повчання" 

(кінець XI — початок XII ст.), містять важливі узагальнення та спостереження щодо 

економічної складової суспільного устрою; обґрунтовують норми та правила управління 

державою, спрямовані на зміцнення панівних відносин; відображають прагнення 

упорядкувати суспільне життя на основі моральних принципів; засуджують гонитву за 

багатством, жадобу до накопичення грошей, насильство та надмірну експлуатацію 

пригноблених верств населення. Розуміючи значення розвитку землеробства, скотарства, 

ремесла та торгівлі для зміцнення могутності держави, Володимир Мономах закликає 

правителів держави піклуватись про свою землю та підданих, дбаючи про злагоду та 

соціальний мир. 

Закликаючи дотримуватись певних норм, продиктованих вимогами християнської 

моралі, Володимир Мономах наголошує на необхідності поваги до j старших, 

заступництва за молодших та скривджених, працелюбності, відповідальності, милосердя, 

щоб "не забувати злиденних, сиріт, вдів і не дозволяти сильним згубити людину". 
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Перлина давньоруської літератури — "Слово о полку Ігоревім" розповідає про 

невдалий похід Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославовича на W половців. Автор 

поеми вбачає причину трагедії на берегах Каяли у роз'єднаності руських земель. Він 

засуджує князів за чвари, міжусобиці, радить їм пам'ятати про єдність давньоруської 

держави, діяти узгоджено і не зазіхати на чужі землі. 

Автор більш пізнього твору "Моління Даниїла Заточеника" виступає за сильну 

князівську владу, яка б відродила силу та славу давньоруської держави. Він засуджує 

поневолення селян та свавілля бояр, визначаючи останніх j як перешкоду у відносинах 

народу з великим князем. Стверджуючи, що влада, яка діє нерозумно, є важким тягарем 

для народу, мислитель закликає ; правителів зібрати навколо себе мудрих радників і 

навести порядок у державі. 

Виступаючи проти злиденності, яка принижує людську гідність, Данило Заточеник 

закликає князів оживляти "людей усіх милістю своєю, сиріт та вдовиць, вельможами 

утиснутих", "...ані злата, ані срібла не держати, роздавати людям", "Не позбавляти хліба 

злидаря мудрого, не підносити до хмар багатого нерозумного"1. 

Кінець XIII — початок XIV ст. пов'язані з формуванням української народності та 

виокремленням української мови з давньоруської мовної основи. Господарські документи 

XIV—XV ст. засвідчують подальший розвиток економічної думки в Україні. У 

жалуваннях і позичкових грамотах, статистичних записах (інвентарях, люстраціях) 

йдеться про розвиток сільськогосподарського виробництва і ремесла, торгівлі та 

лихварства. Численні господарські документи дають уявлення про тогочасну систему 

повинностей, облік доходів та майна. 

Захоплення території України Польщею та Литвою знайшло відображення у 

литовських статутах, які закріпили владу магнатів та санкціонували поширення 

панщинно-фільварочної системи господарювання, закріпачення значної частини селян. 

Водночас формування у другій половині XV ст. козацтва та селянсько-козацькі повстання 

кінця XVI — початку XVII ст. проти іноземних феодалів та українських поміщиків 

опирались на антифеодальні вимоги, які в багатьох аспектах стосувались економічних 

проблем. 

Боротьба українського народу проти унії та католицизму відобразилась у j творах 

українських публіцистів-полемістів, важливе місце серед яких посідає І Іван Вишенський 

(1545/50 — 20-ті роки XVII ст.). У своїх "писаннях", "посланнях" та "викриваннях" він 

виступав з гострою критикою польсько-катрлицької реакції, уніатства, кріпосництва, 

злочинів і провин можновладців. Відстоюючи ідеї соціальної рівності, український 

письменник засуджував багатство та розкіш знаті, шляхти, духовенства, зазначаючи, що 

воно нажите шляхом привласнення створеного "працею і потом" кріпаків. Полемічні 

твори справили значний вплив на розвиток суспільної думки та формування національної 

самосвідомості українського народу 

 

3.2. Меркантилізм 

 

Жодні вчення економічної науки відносно результатів міжнародного поділу праці і 

міжнародної торгівлі не змогли позбавити популярності меркантилістську помилку, згідно 

з якою "мета міжнародної торгівлі — довести до злиднів іноземців". Виявлення джерел 

популярності цієї та інших по дібних помилок — завдання історичного дослідження. 

Людвіг фон Мізес 

3.2.1. Історико-економічні передумови виникнення та теоретико-методологічні 

особливості меркантилізму 

 

Тривалий період панування меркантилізму1 віддзеркалив основні тенденції 

розвитку економічної думки та економічну політику більшості європейських країн XV—

XVIII століття. 
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Головні передумови генезису меркантилізму: 

поступове витіснення натурального господарства товарним, виробництвом, 

розвиток товарообігу, поглиблення товарно-грошових відносин і розширення 

торговельних зв'язків; 

інтенсивний розвиток міжнародної торгівлі, виникнення світового ринку, 

започатковане великими географічними відкриттями XV—XVI ст.; 

ліквідація політичної роздробленості у західноєвропейських країнах, бурхливий 

процес становлення централізованих національних держав, їх утвердження у системі 

світогосподарських зв'язків, утворення перших колоніальних імперій Нового світу; 

Меркантилізм походить від лат. merkari — торгувати, mercantile перекладається з 

англійської та французької як торговий. 

поглиблення суспільного поділу праці, виникнення мануфактурного виробництва, 

створення великих підприємств, зорієнтованих на зростаючий ринковий попит та 

задоволення експортних потреб; 

розширення сфери діяльності та кардинальна зміна ролі торговельного капіталу, 

безпосередня участь купців у національній промисловості, поява перших 

монополістичних об'єднань торговців; 

розвиток наукового знання, започаткований першою науковою революцією XVI—

XVII ст.; посилення прикладного значення наукової діяльності; 

ліквідація ідеологічної монополії релігійного мислення. 

Історичний портрет епохи 

Епоха меркантилізму охопила тривалий історичний період (XV—XVII ст.), 

пов'язаний з великими географічними відкриттями, процесами первісного нагромадження 

капіталу у країнах Західної Європи, переходом до "високого" Відродження та 

Просвітництва. 

У цей період в економіці провідних західноєвропейських країн натурально-

феодальна господарська система почала поступатися місцем ринково-підприємницьким 

економічним відносинам. Зростання товарообігу, розвиток внутрішньої та зовнішньої 

торгівлі потребували великої кількості готівки, що спричинило загострення проблеми 

"нестачі грошей". 

У 1492 р. Христофор Колумб у пошуках морського шляху в Індію відкрив Америку, 

а в 1493 році Папа Римський скріпив своєю печаткою перший договір про поділ світу між 

Португалією та Іспанією. У 1497 р. Васко де Гама, обійшовши мис Доброї Надії, потрапив 

у Індію. Великі географічні відкриття та освоєння морських шляхів до Індії, Америки, 

Південно-Східної Азії сприяли різкому перелому в економічному розвитку 

західноєвропейських держав. Дорогоцінні метали у величезній кількості почали 

надходити у Європу, спричинивши у XVI ст. так звану "революцію цін" (майже 

чотирикратне зростання загального рівня цін). 

Розклад феодалізму в цей період був зумовлений процесами первісного 

нагромадження капіталу, пов'язаного з обезземелюванням селян, колонізацією та 

пограбуванням значних територій в Азії, Африці та Америці. 

Становлення централізованих західноєвропейських держав, поширення світової 

торгівлі й мануфактурного виробництва сприяли поглибленню ринкових засад 

функціонування національних економік та піднесенню великих середземноморських міст, 

які стали осередками розвитку торговельно-купецького капіталу. XVI ст. пов'язане з 

виникненням торговельних гільдій (торговельних організацій, створених для захисту 

інтересів купців, насамперед у іноземних державах), а також великих монополістичних 

торговельних компаній з об'єднаним капіталом (Ост-Індська, Вест-Індська та ін.). є У 1531 

р. в Антверпені відкрилась товарна біржа, на приміщенні якої був надпис: "На користь 

купцям усіх народів і країн", а у 1587 р. у Венеції був створений перший "територіальний" 

банк. 
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У цей період відбулися зрушення у соціальній структурі населення, його 

диференціація за рівнем та умовами життя. Зменшилася частка селянства, яке 

розшарувалось на заможних та бідних безземельних робітників; зросла кількість жителів 

міст (торговців, заможних ремісників, мануфактурників з одного боку, та найманих 

робітників, збіднілих ремісників, службовців — з іншого); почав формуватися середній 

прошарок (службовці, юристи, лікарі, вчителі та ін.). 

Розкол католицької церкви у XVI ст. та Реформація започаткували виникнення нової 

ідеології — протестантизму, господарська етика якого відкидала непродуктивні витрати і 

показне споживання, сприяла "реабілітації" торговельної діяльності та прибутку, 

"розкріпаченню" підприємництва та становленню капіталізму в Західній Європі. 

Винахід техніки книгодрукування прискорив розвиток освіти, накопичення нових 

знань. Поряд із церковними почали створюватися світські школи. У 1543 р. Коперник 

відкинув визнану церквою геоцентричну систему світу, запропонувавши нову — 

геліоцентричну. Суспільна думка почала поступово відмовлятися від релігійних догм та 

звертатись до реальних проблем господарської практики. 

Таким чином економічні ідеї меркантилізму відобразили історичні реалії епохи 

розвитку та занепаду середньовічного феодалізму в Європі (XV-XIV ст.), первісного 

нагромадження капіталу, формування передумов переходу від простого товарного 

виробництва до приватнопідприємницького ринкового господарства, утвердження та 

зміцнення європейських держав, найсильніші з яких захоплювали колонії та вели 

боротьбу за поділ сфер впливу. Розклад феодального устрою та становлення капіталізму 

супроводжувались відокремленням безпосередніх виробників від засобів виробництва, 

зосередженням значного багатства у руках небагатьох шляхом торговельних війн, 

пограбування колоній, розорення дрібних товаровиробників, "революції цін", державних 

боргів та позик тощо. 

Інтенсивний процес формування світового ринку, різке збільшення обсягів 

внутрішньої та зовнішньої торгівлі посилили впевненість суспільства у тому, що 

джерелом зростання національного багатства є гроші, отримані у сфері 

зовнішньоторговельного обміну. 

Необхідність осмислення та узагальнення нових явищ економічного життя, 

вирішення практичних завдань прискорення процесу первісного нагромадження капіталу 

та теоретичного обґрунтування економічних заходів держави спричинили появу великої 

кількості різноманітних за жанром економічних творів. В основному це були памфлети — 

невеликі, часом анонімні публіцистичні видання, у яких комерсанти, політики, 

фінансисти, службовці торговельних компаній обґрунтовували свої пропозиції та 

рекомендації щодо накопичення багатства у державі та у приватних осіб. Таким чином, 

меркантилізм не був науковою школою у сучасному розумінні цього терміну. По суті це 

була сукупність уявлень і приватних суджень багатьох осіб, які часто навіть не знали про 

існування один одного. Поняття "меркантилізм" - "меркантильна система" вперше почали 

застосовувати критики цієї економічної доктрини Ф. Кене, А. Сміт у другій половині 

XVIII ст. 

В економічній літературі меркантилізм розглядається у двох взаємопов'язаних 

площинах: 

Як економічна політика феодально-абсолютистських держав епохи первісного 

нагромадження капіталу, яка відображала інтереси торговельного капіталу і сприяла 

переходу від простого до розвинутого (приватнопідприємницького) товарного 

виробництва. 

Система меркантилістів... по суті була системою практичної політики, системою, 

яка в основному відповідала на питання, яким повинно бути народне господарство і як 

повинна була поводити себе по відношенню до нього державна влада. 

М. Кондратьев 
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У політиці меркантилізму знайшов відображення тісний союз державної влади з 

торговельною буржуазією. Торговельний капітал був зацікавлений у сильній держаній 

владі для ліквідації застарілих феодальних обмежень, охорони міжнародної торгівлі, 

завоювання колоній і панування на світовому] ринку. У свою чергу державна влада була 

зацікавлена у розвитку торгівлі та торговельної буржуазії з метою задоволення 

зростаючих потреб у грошах для утримання армії та королівського двору. 

Характерною ознакою економічної політики меркантилізму був яскраво виражений 

протекціонізм (від лат. protectio — заступництво, захист), спрямований: 

У період панування цієї системи вся політика держав гласно або негласно була 

заснована на твердженні, що багатство становлять лише гроші або дорогоцінні метали... 

Згідно з поширеними тоді теоріями, все, що сприяє нагромадженню у країні грошей або 

зливків дорогоцінних металів, збагачує її. Водночас вивіз із країни дорогоцінних металів 

робить її біднішою; 

на перевищення експорту товарів над їх імпортом з метою нагромадження багатства 

в країні, збільшення внутрішніх витрат як стимулу зростання виробництва та зайнятості 

населення; 

підтримку експансії торговельного капіталу, заохочення створення монопольних 

торговельних об'єднань; 

захист та заохочення розвитку національної промисловості, нарощування 

виробництва товарів на експорт, надання пільг та субсидій експортерам (привілеїв, 

монопольних прав, експортних премій, субсидій тощо); 

обмеження імпорту готової продукції, особливо предметів розкоші шляхом 

встановлення високих ввізних митних зборів, квот, тарифів; 

заборону або обмеження вивезення сировини та заохочення і ввезення з метою 

підтримки на низькому рівні експортних цін на готову продукцію; 

удосконалення флоту, розвиток мореплавства з метою загарбання колоній та 

поширення колоніальної торгівлі тощо. 

Як спроба теоретичного обґрунтування меркантилістської політики, сукупність 

специфічних економічних ідей, більш-менш систематизованих економічних поглядів, 

сформованих на основі вивчення та узагальнення явищ економічного життя. На думку 

відомого дослідника історії економічних учень М. Блауга, меркантилісти "показали 

економічну теорію в дитинстві", а поняття "меркантилізм" цілком придатне як термін, 

який описує центральну тенденцію економічної думки кінця XVII і середини XVIII ст., і 

об'єднує сформовані протягом трьох століть неузгоджені інтелектуальні зусилля, які 

сповнені суперечностей і відображають багатоманітні обставини реального життя1. 

Теоретико-методологічні особливості меркантилізму: 

відсутність системного аналізу усіх сфер економіки, емпіричне дослідження 

економічних явищ на основі визнання пріоритетної ролі сфери обігу, зокрема зовнішньої 

торгівлі; 

трактування грошей як найвищої і абсолютної форми багатства, ототожнення 

грошей із золотом та сріблом; 

аналіз зовнішньої торгівлі як джерела багатства, обґрунтування доктрини активного 

торговельного балансу, мета якої — "багато продавати — мало купувати"; 

пошук шляхів збагачення нації на основі нееквівалентності зовнішньоторговельного 

обміну та антагонізму економічних інтересів конкуруючих на світовому ринку держав; 

На світову торгівлю дивились як на боротьбу між державами щодо того, якій з них 

вдасться забрати собі найбільшу частку з існуючого у світі золота та срібла. У цьому 

змаганні жодна нація не може що-небудь придбати, не примусивши інші нації втратити 

або, в крайньому разі, не перешкодивши їм придбати стільки ж. 

Нації стояли одна навпроти іншої як скнари, обхопивши двома руками дорогий їм 

грошовий мішок і з заздрістю і підозрілістю озиралися на своїх сусідів. 

Ф. Енгельс 
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вмотивування процесу становлення національних держав, необхідності сильної 

централізованої влади та активної діяльності уряду з накопичення багатства країни у 

грошовій формі; 

трактування сфери виробництва (сільськогосподарського та мануфактурного 

господарства) як переду мови успішного розвитку торгівлі, джерела постачання товарів, 

необхідних для продажу; 

обґрунтування необхідності забезпечення високої зайнятості населення на основі 

переконання, що імпортні товари (сировина, напівфабрикати) є капіталомісткими, а 

експорт готових виробів передбачає інтенсивне використання праці; 

започаткування позитивного знання, створення умов для переходу від сприйняття 

економічних явищ на рівні здорового глузду до їх наукового осмислення та аналізу. 

Незважаючи на те, що меркантилісти у своїй більшості аналізували інтереси націй 

як антагоністичні, розглядали міжнародну торгівлю як гру з нульовою сумою і захищали 

політику "розори сусіда", водночас ідея активного торговельного балансу підвела деяких з 

них до розуміння взаємовигідності міжнародної торгівлі. Так знаменитий автор 

"Робінзона Крузо" Даніель Дефо (1660—1731) у 1713 р. писав про те, що обмін товарами 

"приносить взаємну вигоду сторонам, які торгують. Саме такою є мова, на якій нації 

розмовляють одна з одною: Я даю тобі виграти від мене те, що Я можу виграти від Тебе". 

Д. Дефо є автором більш як 250 різних творів, його праця "Досвід про проекти", в якій 

викладена програма ряду важливих прогресивних перетворень, належить до видатних 

творів епохи. Багато висунутих Д. Дефо ідей набагато випередили свій час. Одним із 

перших він звернув увагу на необхідність передачі кредитної справи від лихварів до 

банків, аргументуючи це тим, що добре організована банківська справа може не лише 

позбавити купців і земельних власників від утисків лихварів, але і забезпечити 

обслуговування державних доходів та витрат. Д. Дефо висловив цілий ряд цікавих думок 

щодо розвитку страхування. Він обґрунтовував необхідність розвитку страхової справи, 

урізноманітнення видів страхування, організації товариств взаємодопомоги тощо. Ім'я 

героя його знаменитого твору "Робінзон Крузо" стало активно використовуватись 

економістами, які обґрунтовували або критикували принцип методологічного 

індивідуалізму. 

 

3.2.2. Основні етапи розвитку меркантилістської доктрини 

 

У своєму розвитку меркантилізм пройшов два історичні етапи (рис. 3.1): 

 
ранній меркантилізм, якому відповідає теорія грошового балансу та утвердження 

монетарної системи; 

пізній меркантилізм, якому відповідає теорія торговельного балансу та утвердження 

мануфактурної системи. 

Ранній меркантилізм (монетарна система) виник до початку епохи великих 

географічних відкриттів і був актуальним до середини XVI ст. Зростання товарообігу у 

країнах Західної Європи у XIV—XV ст. наштовхнулось на нестачу золотих і срібних 

монет. Італія та Португалія, які в силу різних обставин мали достатню кількість грошей, 

активізували економічний розвиток своїх національних господарств і зайняли провідні 
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позиції у світовій торгівлі. Поступово склалося враження, що наявність ресурсів 

дорогоцінних металів — вирішальний фактор зростання національного багатства. 

Одним із перших авторів металічної теорії грошей був французький схоласт Ніколь 

Орезм, автор "Трактату про походження, природу, юридичне підґрунтя та зміну грошей" 

(1360 p.), який стверджував, що в домонетний період золото та срібло обертались як 

звичайні товари. Незручність прямого товарообміну сприяла перетворенню їх на 

"штучний інструмент обміну". При цьому благородні метали стали грошима виключно 

завдяки своїм природним властивостям. 

Представники металічної теорії грошей різко виступали проти псування монет, яке 

здійснювалось королівською владою європейських країн починаючи з XV ст. Неминучим 

наслідком псування монет стало зростання цін, втеча повноцінних грошей за кордон і 

накопичення їх у вигляді скарбу. Факт вилучення повноцінних грошей з обігу і заміни їх 

неповноцінними був помічений у середині XVI ст. одним із ранніх меркантилістів 

Томасом Грешемом, фінансовим радником королеви Єлизавети, і отримав назву "закону 

Грешема". 

Найбільш відомими представниками раннього меркантилізму були англієць В. 

Стаффорд (1554-1612), італійці Г. Скаруффі (1519—1584), Б. Даван-цаті (1529—1606) та 

ін. 

Центральним пунктом економічного учення ранніх меркантилістів була доктрина 

активного грошового балансу, спрямована на обґрунтування політики накопичення золота 

та срібла у національних масштабах шляхом жорсткої регламентації грошового обігу та 

зовнішньої торгівлі. Відповідно до цього ставилось завдання збільшення (за можливості) 

видобутку золота та срібла, а також заохочення припливу грошей із-за кордону при 

одночасному утриманні та збереженні їх всередині країни. Згідно з доктриною активного 

грошового балансу (монетарною системою): 

категорично заборонялося вивезення золота та срібла за межі країни; 

стимулювалося вивезення товарів за кордон та продаж їх за максимально високими 

цінами; 

всебічно обмежувався імпорт шляхом запровадження високих митних зборів на 

товари, що ввозяться; 

діяльність іноземних купців підлягала строгому контролю; 

виправдовувалось псування національної монети та ставилась вимога зниження 

позичкового процента. 

В Англії політика раннього меркантилізму знайшла відображення у цілому 

комплексі заходів з регулювання зовнішньої торгівлі. Державні чиновники здійснювали 

обов'язковий контроль за торговельними угодами, стягуючи з кожної угоди мито. 

Вивезення золота та срібла за межі країни перешкоджали "закони про витрачання", згідно 

з якими іноземні купці зобов'язані були витрачати всю свою виручку в Англії. Цікаво, що 

іноземцям приписувалося зупинятися лише на призначеній владою квартирі, господар 

якої повинен був вести облік усіх торговельних операцій гостей, пред'являючи владі двічі 

на рік спеціально заведену для цього облікову книгу. У другій половині XV ст. інститут 

господарів у Англії був замінений на "закони про нишпорок", відповідно до яких до 

приїжджих купців прикріплювалися детективи, які стежили за неухильним дотриманням 

іноземцями усіх приписів. З метою заохочення збуту продукції вітчизняних риболовів 

королева Англії Єлизавета запровадила обов'язковий для всіх два рази на тиждень піст на 

м'ясо. Вона ж видала наказ, згідно з яким мертвих дозволялося ховати лише у вовняному 

одязі, що сприяло збуту продукції англійських мануфактур. 

Однак впровадження рекомендацій раннього меркантилізму в практику ряду 

європейських країн не дало очікуваного результату. У середині XVI ст. економічний 

розвиток європейських держав зазнав суттєвих змін. Великі географічні відкриття, 

приплив золота і срібла з Америки призвели до "революції цін", ліквідації "грошового 

голоду" і бурхливого розвитку торгівлі. Поступово з'явилося усвідомлення необхідності 
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більш гнучкої та конструктивної економічної політики держави та зміщення акцентів у 

розумінні способів накопичення грошового багатства зі сфери грошового у сферу 

товарного обігу. Відтак концепції грошового балансу була протиставлена доктрина 

торговельного балансу, висунута пізніми меркантилістами. 

Пізній меркантилізм (мануфактурна система) виник у другій половині XVI ст., 

досягнувши розквіту в XVII ст. Його найбільш відомими представниками були англієць Т. 

Мен (1571 —1641), французи Ж.Б. Кольбер (1619—1683), А. Монкретьєн (1575—1621), 

італієць А. Серра (XVI—XVII ст.) та ін. Для пізніх меркантилістів основним джерелом 

збагачення нації була зовнішня торгівля, у ході якої необхідно було забезпечити 

перевищення вартості вивезених з країни товарів над вартістю товарів, що ввозяться. У 

зв'язку з цим наголошувалось на економічній безплідності монетарної системи та 

недоцільності політики утримування грошей у країні. Відмовившись від заборони 

вивезення грошей, обмеження імпорту товарів і жорсткої регламентації грошового обігу, 

пізні меркантилісти припускали вивезення грошей за кордон та імпорт деяких іноземних 

товарів, але за умови дотримання активного торговельного балансу. Досягнення 

активного сальдо зовнішньоторговельних операцій, на їх думку, могло бути здійснене за 

рахунок: 

а)форсування експорту шляхом стимулювання національного виробництва, 

насамперед вітчизняної промисловості, яка працює на власній або дешевій імпортній 

сировині; 

б)розвитку посередницької торгівлі, спрямованої на те, щоб купувати дешевше в 

одній країні і продавати дорожче в іншій. "Я стверджую, що грошима потрібно 

користуватись, щоб розширити нашу торгівлю, — писав відомий меркантиліст Т. Мен, — 

завозити у країну більше іноземних товарів ...для того, щоб перепродувати їх в інші країни 

і таким шляхом заробляти значні суми". 

Таким чином, пізні меркантилісти відстоювали політику протекціонізму, 

спрямовану на досягнення активного торговельного балансу і захоплення зовнішніх 

ринків. Вони обґрунтовували необхідність не адміністративних, а економічних заходів 

реалізації цієї мети: державної підтримки вітчизняного виробництва, заохочення 

створення мануфактур, торговельних компаній, акціонерних товариств, регулювання 

експортно-імпортних операцій через систему митних заходів, встановлення 

заохочувальних премій вітчизняним товаровиробникам тощо. 

Порушивши питання про виграш держави від дозволу торговцям вести справу на 

свій розсуд у кожному конкретному випадку, меркантилісти започаткували новий напрям 

економічного мислення. І цей напрям непомітними кроками рухався у бік економічної 

свободи... 

З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції пізні 

меркантилісти виступали за зниження витрат виробництва експортоспроможних галузей. 

Вони вимагали державного втручання у трудові відносини з метою законодавчого 

обмеження заробітної плати та регламентації споживання. Ставилось також завдання 

регулювання позичкового процента з метою здешевлення кредиту. 

Слід зазначити, що ототожнюючи багатство з грошима, пізній меркантилізм (на 

відміну від раннього) вбачав головну функцію грошей не у накопиченні скарбів, а у 

постійному їх русі, обігу. По суті гроші трактувались як капітал, висувалась вимога 

всілякого прискорення їх руху у сфері зовнішньоторговельного обміну з тим, щоб вони 

приносили нові, більші гроші. 

 

3.2.3. Особливості меркантилізму в різних країнах 

 

Ідеї меркантилізму набули поширення у більшості європейських країн. Водночас 

особливості соціально-економічного розвитку кожної з них неминуче вплинули на 
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специфіку національних меркантилістських концепцій та рекомендацій щодо 

господарського розвитку. 

Завдяки бурхливому економічному піднесенню Англії у XVI—XVII ст. 

меркантилізм тут досягнув найбільшого розквіту і протягом двох століть (середина XVII 

— перша половина XIX ст.) був офіційною політикою держави. Прикладом практичного 

застосування меркантилістських ідей були "закони про витрачання" (XV—XVI ст.), які 

забороняли іноземним купцям вивозити англійську монету, зобов'язуючи їх витрачати 

виторг на купівлю англійських товарів. У країні діяв "Навігаційний акт" Кромвеля, згідно 

з яким проголошувалась монополія англійських купців на торгівлю з колоніями Англії та 

каботажне плавання вздовж її берегів. Іноземцям дозволялось торгувати лише товарами 

своєї країни, борги іноземним державам повертались за рахунок англійських товарів тощо. 

Саме у цей період в Англії швидко розвивались зовнішньоторговельні монополії (Ост-

Індська, Африканська та ін.), діяльність яких знаходилась у центрі економічних дискусій 

XVII — першої половини XVIII ст. 

До видатних теоретиків англійського меркантилізму належать В. Стаффорд (1554—

1612), Т. Мен (1571 — 1641), С. Фортрей (1622— 1681), Дж. Стюарт (1712—1781) та ін. 

Ост-Індська компанія — англійська приватна компанія з торгівлі з країнами Ост-

Індії та Китаєм, яка існувала з 1600 по 1858 р. 

У кінці XVI ст. у Європі різко зросли ціни на прянощі, які доставлялись , морським 

шляхом із Південної та Східної Азії (Ост-Індії) португальцям та голландцям. За цих 

обставин англійські купці були зацікавлені у прямих поставках заморських прянощів. Але 

спорядження морських експедицій в Ост-Індію було дорогою і ризикованою справою, 

тому купці були вимушені об'єднати свої капітали. 

Англійський уряд надав Ост-Індській компанії право монопольної торгівлі з усіма 

країнами Індійського та Тихого океанів між Магеллановою протокою та мисом Доброї 

Надії. Діяльність компанії регулювалася хартією, яку видавав уряд. Остання періодично 

переглядалась і в умови діяльності компанії вносились поправки. Основним органом 

управління Ост-Індської компанії були рада директорів, яка відігравала вирішальну роль, і 

збори акціонерів. Спираючись на урядову підтримку, Ост-Індська компанія швидко 

розгорнула прибуткову міжнародну торгівлю. Суперниками англійської Ост-Індської 

компанії були Португалія, голландська і французька Ост-Індські компанії. Під час 

боротьби з конкурентами англійці спиралися на сітку укріплених факторій, з яких згодом 

виросли такі міста, як Мадрак, Бомбей, Калькутта. Для того, щоб закріпитись в Індії, 

компанія активно використовувала тактику підкупу та шантажу місцевої влади. З часом 

для розширення свого впливу англійці почали використовувати військову силу. У другій 

половині XVII ст. Ост-Індська компанія отримала від англійського уряду право 

оголошувати війну та укладати мир, розпоряджатись власною армією та флотом, чеканити 

монету. 

За хартією Олівера Кромвеля 1657 p. англійська Ост-Індська компанія була 

перетворена в акціонерне товариство з постійним капіталом. З другої половини XVIII ст. 

основна увага приділялась не стільки торгівлі, скільки збору податків та управлінню 

захопленими територіями. Водночас під тиском фритредерського руху держава з кінця 

XVIII ст. почала обмежувати монополію компанії на торгівлю з Індією, яка набувала все 

більшого значення для економіки Англії в період промислового перевороту. У 1858 р. 

уряд прийняв рішення ліквідувати Ост-Індську компанію. її володіння перейшли під 

пряме управління британської корони, а пайщикам була виплачена компенсація в З млн. 

фунтів англійських стерлінгів. 

Твір написаний у формі обговорення представниками різних соціальних верств 

(лицарем, фермером, ремісником, купцем, доктором богослов'я) проблеми подорожчання 

товарів. У ході дискусії співрозмовники приходять до висновку, що держава повинна 

правильною торговельною політикою покращити становище населення. 
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Для цього, насамперед, необхідно забезпечити повноцінність грошей. Відтак В. 

Стаффорд доводив шкідливість псування останніх урядом, зазначаючи, що фальсифікація 

монети приводить до зростання цін, погіршення матеріального становища народу та 

відпливу повноцінних грошей із країни. 

Розвиваючи концепцію грошового балансу, спрямовану на активне регулювання 

грошового обігу, автор наголошував на необхідності заборони вивезення золота та срібла 

з країни, виступаючи за державну регламентйцію торгівлі. Ми повинні стежити за тим, — 

писав В. Стаффорд, — щоб не купувати в іноземців більше, ніж ми їм продаємо, оскільки 

в іншому разі ми б самі себе розоряли, а їх би збагачували. 

Завдання накопичення грошового багатства у країні В. Стаффорд пропонував 

вирішувати в основному адміністративними заходами: забороною вивезення грошей, 

обмеженням імпорту іноземних мануфактурних товарів, особливо предметів розкоші. 

Значну увагу автор приділяв державному опікуванню вітчизняної торгівлі, наголошуючи 

на тому, що набагато доцільніше за одні й ті самі товари платити своїм співвітчизникам, 

ніж іноземцям, оскільки "Усе, що купують у нас іноземці, іде від нас назавжди. Навпаки, 

те, що ми купуємо один у одного, залишається вдома". 

Водночас В. Стаффорд закликав до розвитку національної промисловості, 

вимагаючи заміни експорту сировини експортом готової продукції. Він писав про те, що 

іноземці примушують нас платити в кінці кінців за наш власний матеріал, на нас же 

падають всі митні збори, витрати з обробки і, на кінець, мито при зворотному ввезенні в 

Англію. Між тим, якби ті ж предмети були вироблені в королівстві, наші співвітчизники 

отримали б додатковий заробіток, мито платили б іноземці і чистий прибуток залишився б 

у королівстві. 

Характерним виразником ідей пізнього меркантилізму в Англії був Т. Мен — 

великий комерсант, член ради директорів Ост-Індської торговельної компанії. 

Відстоюючи інтереси торговців у полеміці з монетаристами, котрі критикували Ост-

Індську компанію за нанесення збитків Англії шляхом вивезення грошей з країни, він у 

1621 році виступив з памфлетом "Роздуми про торгівлю Англії з Ост-Індією, які 

включають відповідь на різні зауваження, що зазвичай роблять проти неї". Нагадавши 

вислів давньоримського мислителя Катона "Patrem families opportet esse vendacem non 

emacem" (Господарю любо продавати, а не купувати), Т. Мен спростував доктрину 

грошового балансу, виклавши в систематизованому вигляді докази зрілого меркантилізму, 

побудовані на ідеї активного торговельного балансу. 

Томас Мен (1571—1641) — типовий представник англійського меркантилізму. 

Народився у сім'ї потомствених ремісників і торговців. Його дід карбував монети на 

лондонському монетному дворі, а батько займався комерцією, торгуючи шовком та 

оксамитами. Томас рано втратив батька. Його юність пройшла у лавці та конторі вітчима 

— багатого купця, одного із засновників Ост-Індської торговельної компанії. Здобувши 

певний досвід заняття комерційною діяльністю, Т. Мен влаштувався на службу в цю 

компанію. Він добре зарекомендував себе, швидко розбагатів і здобув репутацію. У 1615 

р. Т. Мен був обраний у раду директорів Ост-Індської компанії і ревно захищав її інтереси 

у парламенті та у пресі. Його активна діяльність не залишилась непоміченою і в 1622 р. 

Томас Мен був включений до складу спеціальної державної комісії з торгівлі, яка 

відігравала роль дорадчого органу при королі. Дискусії та обговорення, що велись у 

комісії в 20-ті роки XVII ст. багато в чому сприяли формуванню основних принципів 

політики англійського меркантилізму. Помер Т. Мен поважним володарем великих 

земельних маєтків та однією з найбагатших людей у Лондоні, "стратегом торгівлі", 

автором відомих творів. 

Виправдовуючи торговельну активність Ост-Індської компанії, автор з допомогою 

цифр та фактів блискуче довів, що оцінку ролі компанії необхідно давати на основі 

аналізу її діяльності у цілому, не обмежуючись окремими торговельними операціями. 
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Саме такий аналіз дав змогу виявити, що початкове вивезення грошей сприяє ще 

більшому їх ввезенню, поверненню золота та срібла в Англію з приростом. 

У зв'язку з цим Т. Мен обґрунтовано стверджував, що товари, які завозяться у країну 

на кораблях компанії, інакше потрібно було б купувати набагато дорожче у турків і 

левантійців. Важливо також те, що частина цих товарів перепродається у інші європейські 

країни, приносячи Англії додатковий дохід. Таким чином, виявляється, що 10 шилінгів, 

витрачених в Індії на купівлю товару, перетворюються у Лондоні при його продажу на 35 

шилінгів. Відтак, на думку Т. Мена, "...одна лише ост-індська торгівля здатна принести 

королівству більше грошей, ніж усі інші види торгівлі, взяті разом, якщо достовірним є 

правило, яке проголошує: коли цінність нашого вивезення перевищує цінність іноземних 

товарів, які споживаються в країні, то різниця неминуче припливає до нас у вигляді 

грошей. 

Слід зазначити, що сутність теорії торговельного балансу була стисло викладена Т. 

Меном у його другому памфлеті, написаному у 1630 р. Назва цього твору, як зазначав ще 

А. Сміт, яскраво відображає головну ідею меркантилізму: "Скарби Англії у зовнішній 

торгівлі, або Баланс зовнішньої торгівлі як регулятор нашого багатства". Незважаючи на 

те, що книга була опублікована сином автора лише у 1664 році, вона відіграла важливу 

роль у розвитку англійського меркантилізму і була навіть проголошена його "Євангелієм". 

Критикуючи позицію ранніх меркантилістів, Т. Мен писав у цьому творі про 

шкідливість жорсткої регламентації грошового обігу. Він виступав проти заборони 

вивезення золота та срібла з країни, вимагаючи відміни законів "про витрачання". У 

зв'язку з цим Т. Мен наголошував на тому, що через відповідні адекватні заходи з боку 

торговельних партнерів Англії запропоновані монетаристами "ліки можуть виявитися 

гірше самої хвороби"2. 

Вважаючи правомірним вивезення грошей для торговельних цілей, Т. Мен 

відстоював думку про те, що "золото породжує торгівлю, а торгівля збільшує гроші". 

Таким чином, не відмовляючись від ідеї грошового багатства, автор глибше за своїх 

попередників зрозумів активну роль грошей і торгівлі, їх здатність стимулювати розвиток 

виробництва, обмін і тим самим збагачення нації. Цікаво, що роль грошей в обігу він 

порівнював із роллю зерна, що висівається землеробом у землю в надії на майбутній 

урожай: "Якщо ми будемо судити про дії фермера під час сівби, — писав Т. Мен, — коли 

він кидає у землю так багато хорошого зерна, то ми скоріш за все приймемо його за 

божевільного, ніж за доброго господаря. Але коли ми подивимося на плоди його праці 

восени, то знайдемо, що його зусилля отримали достойну і багату винагороду". 

Т. Мен усвідомлював, що заборона вивезення грошей гальмує попит на англійські 

товари за кордоном, а надлишок грошей у країні сприяє зростанню цін. Він писав про те, 

що "велика кількість грошей у державі робить місцеві товари дорожчими ...тому вона 

прямо суперечить інтересам суспільства, скорочуючи обсяг торгівлі, оскільки в міру того, 

як велика кількість грошей робить вироби дорожчими, відбувається скорочення 

використання і споживання товарів". Однак при цьому він виступав за необмежене 

зростання кількості грошового багатства у країні. Як зазначає відомий дослідник історії 

економічних учень Т. Негіші, саме у "цьому полягає так звана меркантилістська дилема". 

Слід зазначити, що Т. Мен, так само як і В. Стаффорд, засуджував псування монети, 

наголошуючи на необхідності повноцінних грошей для обігу. Він писав про те, що "не 

назви наших фунтів, шилінгів і пенсів поважають, а внутрішню цінність наших монет". 

Пропагуючи ідею активного торговельного балансу, він стверджував, що "звичним 

засобом збільшення нашого багатства і грошей є зовнішня торгівля. При цьому ми 

повинні постійно дотримуватися такого правила: продавати іноземцям щорічно на більшу 

суму, ніж ми купуємо у них", виходячи з того, що "гроші, які завозяться у країну завдяки 

активному балансу нашої зовнішньої торгівлі — це єдині гроші, які в нас залишаються і 

якими ми збагачуємося". До заслуг автора слід віднести застосування поняття "загальний 

торговельний баланс" та слушне зауваження про те, що дефіцити у торгівлі з однією 



 82 

країною (часткові торговельні баланси) можуть бути компенсовані активним сальдо у 

торговельних відносинах з іншими державами. 

Обґрунтовуючи необхідність стимулювання експорту, Т. Мен вимагав зменшення 

або повернення мита на товари, що вивозяться, укладання міждержавних договорів щодо 

монопольної або безмитної торгівлі, державної підтримки експортних виробництв тощо. 

Він наголошував на необхідності підвищення якості англійської продукції, активізації 

конкуренції з іноземними купцями (навіть за рахунок зниження цін, аби лише "не 

втратити збуту"). Автор памфлету радив співвітчизникам бути економними у витратах, 

уникати марнотратства, розбещеності та бездіяльності. Розкіш, на його думку, правомірна 

лише за умов споживання вітчизняних товарів, коли "надмірності багатих можуть дати 

роботу бідним". 

Виступаючи за скорочення споживання іноземних товарів, Т. Мен вказував на 

необхідність розвитку вітчизняної промисловості, розширення її сировинної бази і заміни 

експорту сировини експортом готової продукції. 

"Усім нам у цілому і кожному зокрема, — писав він, — слід напружити всі сили 

розуму і кмітливості, для того, щоб допомогти збільшити природне багатство країни з 

допомогою праці й розвитку ремесел"1. Водночас розвиток виробництва Т. Мен визнавав 

лише у якості засобу розширення міжнародної торгівлі. 

До представників англійського меркантилізму слід зарахувати також Самуїла 

Фортрея, автора праці, що має красномовну назву "Вигода та благополуччя Англії, що 

полягає у збільшенні запасів та розширенні торгівлі цього королівства". Наголошуючи на 

необхідності розвитку національного виробництва (як промислового, так і 

сільськогосподарського), Фортрей наполягав н тому, що "всі іноземні товари, які корисні 

для покращання нашої власно промисловості й зовнішньої торгівлі і які не можуть бути 

вироблені всередині країни, повинні завозитись з невеликим митом". Щодо інших 

іноземних товарів, то, на думку англійського меркантиліста, їх ввезення не потрібно 

забороняти, але для цих товарів "потрібно призначати особливо високе мито, що 

сприятиме їх подорожчанню і таким чином багато людей відмовляться від їх 

використання". Відтак "держава отримає доходи і збереже своє багатство, яке було б 

розтрачене за кордоном і наша власна промисловість буде зростати". 

Набагато випередили свою епоху економічні ідеї яскравого представника пізнього 

меркантилізму, прихильника кількісної теорії грошей, шотланд Джона Ло (1671 —1729), 

автора книги "Гроші і торгівля з пропозицією, забезпечити націю грошима" (1705). 

Цікаво зазначити, що у творах мислителів того часу можна знайти економічні ідеї, 

які багато в чому випередили свій час. Так, наприклад, у праці англійця Ніколаса Барбона 

"Нарис про торгівлю" (1690) висловлюється ідея багатоаспектності вартості. Автор вказує 

на те, що, з одного боку, "Ціна, яку призначає ремісник, складається шляхом підрахунку 

вартості матеріалів і часу, витраченого на роботу. Ціна часу відповідає цінності мистецтва 

і праці ремісника". Водночас він усвідомлює, що "цінність усіх товарів випливає з їх 

корисності. Некорисні речі не мають ніякої цінності..." 

Виступаючи за свободу торгівлі, Барбон зазначав, що "Кращим суддею цінності 

товарів є ринок, оскільки при збігові покупців і продавців краще всього виявляється 

кількість товарів і потреба в них. Речі коштують якраз стільки, за скільки їх можна 

продати". Цілком сучасно сприймається також твердження автора про те, що корисність 

товарів полягає в їх здатності задовольняти людські потреби. При цьому Барбон виділяє у 

структурі останніх потреби тіла, що є обмеженими, і потреби духу, безмежні за своєю 

сутністю. 

Вихідною у його теоретичній побудові була ідея про те, що гроші є вирішальним 

фактором економічного процвітання держави. Надлишок грошей, на думку шотландця, 

стимулює повне використання землі, робочої сили, підприємницьких талантів. "Ніякі 

закони, — писав Дж. Ло, — не в змозі дати людям роботу, якщо в обігу немає такої 

кількості грошей, яка б дозволила виплачувати заробітну плату великій кількості людей" . 



 83 

Забезпечити зростання багатства нації, на думку Ло, можна не лише шляхом 

підтримки активного торговельного балансу, але і за рахунок розвитку банківської справи 

та впровадження грошової системи, заснованої на обігу банкнот. Він виходив з того, що 

зростання пропозиції грошей шляхом зниження процентної ставки сприятиме 

розширенню виробництва і зростанню доходів, що в свою чергу стимулюватиме 

споживчий попит. Водночас на відміну від класичних меркантилістів Дж. Ло вважав, що 

гроші мають бути не металевими, а кредитними і створюватись банками для потреб 

народного господарства. 

Система Дж. Ло передбачала два принципи, значення яких важко переоцінити: 

кредитну експансію для банків (надання позик, які набагато перевищують запас 

металевих грошей, що зберігається у банку); 

створення державного банку, діяльність якого була б підпорядкована завданням 

економічної політики уряду. 

Свої ідеї Джон Л о пропонував урядам різних країн. Він зміг реалізувати їх у 

Франції, де був призначений контролером (міністром) фінансів. Після успіху заснованого 

ним банку Дж. Ло створив Міссісіпську компанію, яка повинна була займатися освоєнням 

колоній Франції у Північній Америці. На відміну від англійської та голландської Ост-

Індських компаній, які були закритими акціонерними товариствами, Дж. Ло випустив 

акції Міссісіпської компанії для широкого загалу. Це була перша в історії відкрита 

акціонерна компанія. На початку її діяльності ринкова ціна акції становила 250 ліврів за 

одну акцію при номінальній ціні 500 ліврів. Для підвищення курсу акцій і стимулювання 

попиту на них Ло скупив великий пакет акцій, оголосивши, що через півроку він буде 

купувати акції номіналом 500 ліврів незалежно від курсу. У результаті цих біржових 

спекуляцій курс акцій різко зріс і коли Дж. Ло викуповував акції, вони коштували на 

ринку набагато дорожче номіналу. 

Міссісіпська компанія активно працювала в Америці та у Франції. Незважаючи на 

те, що компанія виплачувала досить скромні дивіденди, її акції зростали і піднімались 

вверх як повітряна куля. Дж. Ло почав здійснювати нові випуски акцій, продаючи їх за все 

вищими цінами. Курс акцій компанії дійшов до 20 тис. ліврів. При цьому величезні суми 

грошей, виручені компанією від продажу акцій, вкладалися в облігації державного боргу. 

Викупивши облігації у власників, компанія по суті взяла на себе весь величезний 

державний борг (до 2 млрд. ліврів). Нові і нові акції компанії розміщувались завдяки тому, 

що банк Дж. Ло одночасно друкував і випускав в обіг нові сотні мільйонів у банкнотах. 

Але будь-якому спекулятивному буму приходить кінець. У 1720 р. банкноти 

перетворились в інфляційні паперові гроші, а згодом перестали бути законним платіжним 

засобом. Компанія збанкрутіла. Дж. Ло був вимушений втекти за кордон, а його майно 

було конфісковане на користь кредиторів. 

Дж. Ло виходив з того, що срібло, як і всі інші товари, має певну "природну ціну". 

Водночас він був переконаний, що карбування монет надає сріблу додаткової цінності. 

Відтак випуск грошей породжує прибуток. 

Запропонована Дж. Ло система передбачала заснування державного банку, 

зайнятого випуском паперових грошей з метою поповнення скарбниці (за рахунок 

вивільнення з обігу металевих грошей), зниження рівня процента (внаслідок збільшення 

грошової маси) і підвищення прибутку. 

Цікаво, що практичне втілення ідей Дж. Ло привело, по суті, до створення 

фінансової піраміди та короткострокового пожвавлення господарського життя. Однак 

незабаром ця система зазнала краху, який мав катастрофічні наслідки і став шоком для 

усієї Європи. Водночас економічні погляди та практична діяльність Дж. Ло відіграли 

позитивну роль для подальшого розвитку економічної науки, переосмислення ролі грошей 

та торгівлі, можливостей паперово-грошових фінансових технологій, першого досвіду 

організації компанії з масовою участю дрібних акціонерів тощо. Вони мали продовження 

у XX ст., ставши складовою економічної політики кейнсіанства. 
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В умовах вичерпання політики меркантилізму ідеї цього напряму економічної думки 

набули систематизації у працях англійського економіста Джеймса Стюарта (1712—1780), 

автора двотомника "Дослідження принципів політичної економії" (1767). Обґрунтовуючи 

необхідність державного регулювання господарського життя, Стюарт порівнював дію 

механізму ринкової конкуренції з годинниковим механізмом, котрий потребу є 

досвідченого майстра, завжди готового його відрегулювати. Освічених правителів 

європейських держав він називав капітанами величезних кораблів (торговельних націй), 

від винахідливості й мудрості яких багато в чому залежить реалізація національних 

переваг. 

Як справжній меркантиліст Дж. Стюарт вбачав джерело прибутку в сфері обігу. 

Водночас він не поділяв думки меркантилістів щодо того, що прибуток, отриманий у 

сфері обігу, є "позитивним збільшенням багатства". Стюарт називав такий прибуток 

відносним, оскільки "виграшу на одному боці відповідає втрата на іншому", і тому рух 

прибутку зводиться до "коливання ваги багатства між сторонами-учасницями". 

"Позитивний прибуток", на думку Стюарта, залежить від зростання продуктивних сил 

суспільства, продуктивності праці, що реалізується в обміні при здійсненні міжнародної 

торгівлі. Відтак саме "позитивний прибуток" забезпечує зростання суспільного багатства і 

добробуту суспільства. 

Заперечуючи кількісну теорію грошей, Дж. Стюарт звертав увагу на те, що за умов 

незмінного попиту поява в країні додаткової кількості грошей буде впливати на ціни не 

більше, ніж якби золото та срібло залишились у копальнях, оскільки додаткова кількість 

монет перейде в скрині або буде переплавлена на посуд. 

У Франції меркантилізм зазнав значного розвитку завдяки економічній політиці 

абсолютизму, спрямованій на забезпечення активного торговельного балансу. Доктрину 

меркантилізму наполегливо впроваджував у життя в другій половині XVII ст. видатний 

державний діяч, генеральний контролер (міністр) фінансів Людовика XIV Жан Батист 

Кольбер (1619—1683). У період правління Кольбера державне втручання в економіку 

досягло великого розмаху, а його меркантилістська політика увійшла в історію під назвою 

кольберизму. 

 
Система протекціоністських заходів уряду Кольбера була спрямована на мінімізацію 

імпорту товарів, державне сприяння розвитку вітчизняної (експортної та імпортної) 

промисловості. За рахунок держави у Франції розширювалась мережа мануфактур, в тому 

числі привілейованих, яким виділялись урядові субсидії, активно створювались експортні 

мануфактури, промисловці та торговці отримували позики та різного роду пільги, у тому 

числі звільнення від податків. Ж.Б. Кольбер заохочував розвиток королівської 

мануфактурної промисловості, будівництво торговельного і військо-контрового флоту, 

колонізацію заморських володінь, створення колоніальних компаній з метою розгортання 

Жан Батист Кольбер зовнішньоторговельної діяльності. Він запровадив 

протекціоністський митний тариф, здійснив заходи з уніфікації тарифів та укрупнення 

внутрішніх митних областей, що сприяло розвитку внутрішньої торгівлі. "Ми повинні 

завоювати народи нашою промисловістю і перемогти їх своїм смаком", — стверджував 

Ж.Б. Кольбер. 

Водночас специфіку кольберизму визначало те, що стимулювання мануфактурного 

виробництва супроводжувалось забороною вивезення хліба з країни та вільного його 
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ввезення. Низькі ціни на хліб вважались необхідною умовою розвитку промисловості й 

торгівлі. Феодальні форми експлуатації не були ліквідовані, обкладання непомірно 

високими податками сільськогосподарських , товарів стримувало розвиток фермерства, 

звужувало внутрішнє споживання та внутрішній ринок, що у подальшому негативно 

відобразилось на рівні промислового виробництва та національного господарства в 

цілому. 

Розгорнутий виклад економічної програми французького меркантилізму був 

здійснений Антуаном Монкретьєном де Ваттевілем (1575—1621), автором знаменитого 

"Трактату з політичної економії" (1615). Це був перший твір, у якому політична економія 

трактувалась як наука, котра має специфічний предмет дослідження, відмінний від 

предмета дослідження інших наук. На противагу поглядам древніх мислителів, які 

прагнули розкрити закони господарювання окремих рабовласницьких господарств, 

політична економія визначалась А. Монкретьєном як наука про практичні правила 

господарської діяльності держави та мистецтво управління ними. Розмірковуючи над 

засобами пожвавлення економічного розвитку Франції, автор трактату порушив питання 

перебудови економічної політики держави, виходячи із досвіду Англії, яка на той час 

досягла значних успіхів на шляху економічного піднесення. У своєму творі він виокремив 

три найважливіших джерела зростання багатства нації: 

впорядкування мануфактурного виробництва; 

утримання у доброму стані флоту; 

розвиток торгівлі. 

Антуан Монкретьєн де Ваттевіль (1575—1621) — небагатий французький дворянин, 

який прожив життя, сповнене пригод. Його батько був аптекарем і зумів дати синові 

добру для свого часу освіту. У двадцятирічному віці Антуан написав кілька драматичних 

та поетичних творів, які засвідчили його літературний талант. 

У 1605 р. Монкретьєн був вимушений втекти із Франції внаслідок дуелі, яка 

закінчилась загибеллю його супротивника. Чотирирічне перебування в Англії відіграло у 

житті Монкретьєна величезну роль. Його вразив бурхливий розвиток цієї країни і 

зацікавили економічні проблеми. Цьому сприяли зустрічі та спілкування з англійськими 

промисловцями та комерсантами, читання праць Бодена та Аристотеля. В Англії 

Монкретьєн зблизився з французькими емігрантами-гугенотами, які протестували проти 

влади короля та католицької церкви. 

Повернувшись у Францію, Монкретьєн оженився на багатій вдові і започаткував 

власну справу, прагнучи на практиці втілити свої економічні ідеї. У 1615 р. він написав 

"Трактат з політичної економії", присвячений молодому королю Людовіку XIII і королеві-

матері, в якому виклав практичні настанови королівській сім'ї щодо піднесення економіки 

країни, насамперед промисловості та торгівлі. Після виходу у світ цього твору 

Монкретьєн став почесним радником короля і незабаром отримав титул дворянина. У 

1617 р. він зайняв посаду міського голови м. Шатільонана-Луарі. 

Загинув А. Монкретьєн у 1621 р. як один із керівників повстання гугенотів, 

потрапивши у засідку, влаштовану ворогом. Він був засуджений як державний злочинець. 

За вироком суду тіло Монкретьєна було піддане нарузі: кістки роздробили, труп спалили, 

а попіл розвіяли по вітру. Майже три століття потому він вважався злочинцем та 

розбійником. З часом добре ім'я Монкретьєна було відновлене. Він увійшов у історію 

економічної думки як яскравий представник меркантилізму, який обезсмертив своє ім'я, 

впровадивши у науковий обіг термін "політична економія", Монкретьєн виступав за 

активне втручання держави в економіку, ставлячи на чільне місце розвиток 

промисловості. Він негативно ставився до землеробства, захоплення яким, на його думку, 

відволікає від промислового виробництва робочу силу. З метою пожвавлення останнього 

автор трактату рекомендував королівській сім'ї розвивати мануфактури, створювати 

громадські майстерні, які сприятимуть залученню до праці злиденних верств населення, 
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відкривати ремісничі школи, підвищувати якість продукції національного виробництва 

тощо. 

Водночас А. Монкретьєн не вважав розвиток промисловості самоціллю. На його 

думку, "головною метою різних ремесел" і найкращим способом піднесення могутності 

держави була торгівля, насамперед зовнішня. Відтак у трактаті зазначалося, що "купці 

надзвичайно корисні державі", а торговельний прибуток цілком виправданий у силу 

ризику та небезпеки торговельних операцій. 

Цікаво зазначити, що зовнішню торгівлю А. Монкретьєн розглядав як гру з 

нульовим результатом, у якій виграш однієї нації є програшем іншої. Відтак він 

протиставляв інтереси Франції інтересам інших держав і порівнював іноземних купців з 

насосом, який викачує з країни її багатство. У зв'язку з цим автор трактату вимагав від 

королівської влади обмеження діяльності іноземних торговців та вжиття дієвих заходів, 

спрямованих на захист інтересів Франції у зовнішній торгівлі. 

Розмірковуючи про шляхи піднесення добробуту країни, А. Монкретьєн був 

переконаний у тому, що королівська влада повинна керуватись у своїх діях інтересами 

своїх підлеглих. Він співчутливо ставився до простих людей, зазначаючи, що "Волога 

завжди випадає на низини, так і тягар несе головним чином народ. Хлібороби, як ноги у 

держави: вони піднімають і несуть всю вагу її тіла". Автор "Трактату з політичної 

економії" виступав проти розкоші, яка, за його словами, "для держави чума і фатальне 

розорення". Водночас він допускав розкіш при споживанні місцевої продукції, коли 

прибуток залишається у країні. 

Відсталість соціально-економічного розвитку Італії у XVI ст. перешкоджала 

практичному втіленню ідей меркантилізму. Зміна зовнішньоторговельних умов сприяла 

розвитку банківської справи та лихварства на основі перетворення накопичених торгівлею 

капіталів у позичкові. Відтак перші італійські меркантилісти приділяли особливу увагу 

розвитку грошового обігу та кредиту. 

Так, наприклад, твір італійського банкіра Гаспара Скаруффі (1519—1584) "Роздуми 

про монету і справжню пропорційність між золотом і сріблом", опублікований у 1582 p., 

був присвячений проблемам регламентації грошового обігу в руслі ідей монетаризму, 

З метою спрощення розрахунків у зовнішній та внутрішній торгівлі та прискорення 

грошових переказів Г. Скаруффі запропонував скликати міжнародну конференцію, 

присвячену питанням встановлення загальноєвропейської грошової системи. Він 

наголошував також на необхідності випуску єдиної (за формою, складом, назвою) для усіх 

країн монети, призначення валютними металами золота і срібла (при співвідношенні 1:12), 

розробки єдиного клейма для золотих і срібних виробів для захисту їх від підробки тощо. 

Прихильником монетарної системи був також флорентійський банкір Бернардо 

Даванцаті (1529—1606), автор трактату "Читання про монету", опублікованого у 1588 р. Б. 

Даванцаті засуджував хаос у грошовому обігу і схвально ставився до ідеї біметалізму. Він 

підтримував вимогу про встановлення точного співвідношення між золотом та сріблом, 

наголошуючи на необхідності повернення до безмитного карбування монети та обігу 

зливків. Метафорично порівнюючи монету з кров'ю економічного організму, 

флорентійський банкір наголошував на тому, що нормальний обіг товарів потребує 

відповідної кількості грошей. Розмірковуючи над властивостями грошей Б. Даванцаті 

виділяв функції міри вартості та засобу обігу як необхідні й корисні для суспільства. 

Економічні ідеї зрілого меркантилізму розвивав італієць Антоніо Серра (XVI—XVII 

ст.), автор "Стислого трактату про причини, які можуть привести до достатку золота і 

срібла у країнах, що не мають копалень". Пропагуючи доктрину активного торговельного 

балансу, Серра виступав проти концепції монетаризму, засуджував заборону вивезення 

грошей та регламентацію їх обігу державою. 

Розмірковуючи над способами поновлення грошових ресурсів країни, Позбавленої 

золотих і срібних копалень, він ставив на чільне місце розвиток мануфактурного 

виробництва, заохочення працелюбності й винахідливості населення, розширення торгівлі 
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та проведення сприятливої економічної політики уряду. Добробут нації, на думку автора 

трактату, залежить від родючості землі, яка дає хліб для вивезення, від вигідного у 

торговельному відношенні географічного положення країни, від промисловості, що 

працює на експорт. 

При цьому А. Серра вважав, що заняття сільським господарством не вигідне 

порівняно з мануфактурним виробництвом. Сільськогосподарська продукція залежить від 

зміни природних умов, не може довго зберігатись, псується і утруднює збут. Водночас 

заняття ремеслом може давати стовідсотковий прибуток, чого не в змозі забезпечити 

землеробство. У зв'язку з цим А. Серра висловлювався за активну політику держави в 

галузі розвитку вітчизняної промисловості, заохочення вивезення і стримування ввезення 

товарів у країну. 

г Прихильником зрілого меркантилізму був також італієць Антоніо Джевонезі 

(1712—1769), який тривалий час займав кафедру в Неаполітанському університеті. Його 

спроба викласти систематизований курс економічної науки для своїх слухачів знайшла 

втілення у "Лекціях про комерцію і цивільну економіку". Чільне місце у цьому творі 

посідає теорія торговельного балансу, а взірцем продуманої економічної політики для 

автора є Англія. 

Виступаючи на захист протекціонізму, А. Джевонезі наголошував на тому, що не 

гроші самі собою, а правильно організована зовнішня торгівля сприяє збагаченню країни. 

Він обґрунтував тезу про необхідність відповідності кількості грошей у обігу потребам 

обслуговування торгівлі. Гроші, — на думку А. Джевонезі, — це мастило для коліс 

торгівлі. Торгівля — це колісниця і її необхідно змащувати, щоб вона швидко рухалась. 

Поки кількість торговельних колісниць була незначною, змазки потрібно було небагато; 

зараз, коли їх багато, потрібно більше і мастильного матеріалу. 

Формування економічної політики Іспанії відбувалось під впливом ідей раннього 

меркантилізму. Відповідно до монетарної доктрини підтримувалась строга регламентація 

грошового обігу, жорстко обмежувалося вивезення золота та срібла за межі країни. 

Провідний ідеолог іспанського монетаризму Маріанна на початку XVII ст. відстоював 

необхідність примусового обмеження зовнішньої торгівлі, виключення імпорту та 

заохочення вивезення іспанських товарів у обмін на золото. 

У силу економічної відсталості та політичної роздробленості у Німеччині заходи 

раннього меркантилізму поєднувались з протекціонізмом дрібних князівств. У країні 

розвивалась камералістика — сукупність суспільних наук, зорієнтованих на теорію та 

практику державного управління. Курси камералістики читались майбутнім державним 

службовцям. Значна увага приділялась фіскальним засобам поповнення доходів та 

питанням регулювання торгівлі. Представник німецького меркантилізму Іоганн Беккер 

зазначав у своєму творі "Політичні міркування" (1688), що "завжди краще продавати 

товари іншим, ніж купувати їх у них". 

Розвитку ідей меркантилізму в Росії у другій половині XVII—XVIII ст. сприяли 

ліквідація феодальної роздробленості та завершення процесу створення централізованої 

держави, розвиток суспільного поділу праці, зростання мануфактурного виробництва, 

торговельного капіталу, зміцнення торговельних зв'язків та утворення національного 

ринку. 

Цікаво зазначити, що меркантилістська політика проводилась у Росії в період, коли 

ідеї меркантилізму в Європі багато в чому втратили свою актуальність. Своєрідність 

російського меркантилізму виявилась у специфічному ставленні до розвитку економіки 

країни, особливостях оцінки значення зовнішньої та внутрішньої торгівлі. 

Російські меркантилісти не ототожнювали багатство з грошима, благородними 

металами і не були прихильниками доктрини чистого монетаризму. На відміну від 

західноєвропейських дослідників, вони приділяли значну увагу не тільки проблемам 

налагодження зовнішньої торгівлі, але і питанням різнобічного розвитку економіки 

країни, піднесення її продуктивних сил за рахунок вдосконалення вітчизняної 
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промисловості та внутрішньої торгівлі. Значна увага приділялась вирішенню аграрних 

питань. Широко трактувалась роль держави на шляху здобуття економічної незалежності 

країни. 

Так, наприклад, економічна програма впливового державного діяча середини XVII 

ст. Афанасія Лаврентійовича Ордіна-Нащокіна (1605—1680) мала меркантилістську 

спрямованість і передбачала ліквідацію економічної та культурної відсталості Росії, 

подолання засилля іноземних купців та піднесення продуктивних сил країни. Підготовлені 

та відредаговані ним документи ("Псковське положення" (1665) та "Новоторговий устав" 

(1667)), містили цілий ряд прогресивних для свого часу економічних ідей. 

Виступаючи завзятим прихильником політики протекціонізму, Ордін-Нащокін 

надавав великого значення державному втручанню у господарське життя країни з метою 

регламентації грошового обігу, опікування торгівлі та заохочення підприємництва. Він 

вважав торгівлю важливим інструментом піднесення добробуту нації, стверджуючи, що 

"торговельними промислами держави збагачуються". 

"Новоторговий устав" передбачав сувору регламентацію внутрішньої та зовнішньої 

торгівлі, спрямовану на створення найвигідніших умов для російських купців. Йшлося 

про територіальні обмеження у торгівлі іноземців, які мали право лише на оптову 

торгівлю у прикордонних містах (Архангельську, Новгороді, Пскові). Тоді як російські 

торговці сплачували "рубльове мито" у розмірі 5 % , іноземці повинні були сплачувати 

мито лише золотом і єфимками (німецькими срібними монетами) у розмірі 6 % ціни 

продажу і проїзний збір у розмірі 10 % . Митний збір на предмети розкоші сягав 15 % . 

Водночас всіляко заохочувався вивіз російськими купцями товарів за кордон. Вони мали 

право на безмитну торгівлю у прикордонних містах, не сплачували проїзне мито тощо. 

Активним прихильником меркантилістської доктрини в Росії був також Іван 

Тихонович Посошков (1652—1726), автор "Книги про вбогість і багатство" (1724), яка 

увійшла в історію як яскравий твір світової економічної літератури. 

Розмірковуючи над причинами економічної відсталості Росії, автор поставив мету 

визначити шляхи ліквідації вбогості та примноження багатства країни. Цікаво зазначити, 

що викладені у книзі самобутні ідеї російського мислителя виходять за межі 

меркантилізму. Певною мірою подолавши односторонність меркантилістської теорії 

торговельного балансу, І.Т. Посошков створив оригінальне учення про багатство й 

обґрунтував економічну програму цілісного реформування державного господарства. 

Причини вбогості автор вбачав у жорсткій експлуатації селян, надто високих 

податках, стримуванні "прагнення до майстерності", надмірностях та марнотратстві 

дворянства, повільному зростанні промисловості, нерозвиненості торгівлі та фінансів, 

засиллі іноземних купців. І.Т. Посошкова цікавили загальні умови економічного 

піднесення країни та забезпечення її могутності. Відтак багатство держави у його 

розумінні не зводилось до грошей, а втілювалось у багатстві народу.  

Іван Тихонович Посошков (1652—1726) народився у підмосковному селі 

Покровське. За походженням був селянином, його дід та батько займалися ювелірною 

справою. 

Середовище, у якому виховувався Посошков, сприяло отриманню різносторонніх 

практичних знань. Він зростав спостережливим, талановитим самоучкою, який прагнув 

безперервної діяльності. Архівні документи засвідчують, що Посошков володів 

найрізноманітнішими талантами: був умілим ремісником, винахідником, іконописцем, 

купцем та підприємцем, знавцем богослов'я, блискучим публіцистом та енергійним 

громадським діячем. 

Перші твори Посошкова мали форму доповідних записок уряду та звернень до 

представників влади. Вони містили пропозиції з удосконалення державного управління, 

грошової справи, військового мистецтва тощо. 

Головну працю свого життя — "Книгу про вбогість та багатство" Посошков писав у 

глибокій старості. Завершена у лютому 1724 р. вона призначалась Петру І. Однак до цього 
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часу не відомо чи дійшла книга до царя, який помер у 1725 р. Після смерті Петра І 

Посошков був заарештований і через 5 місяців помер у Петропавловській фортеці, де і був 

таємно похований. 

"Книга про вбогість та багатство" за життя автора не була опублікована і була 

відома вузькому колу читачів у рукописному варіанті. Завдяки історику М.П. Погодіну 

твір був надрукований у 1842 р. і викликав захоплення дослідників природним розумом і 

талантом російського мислителя. "Книга про вбогість та багатство" (1724) увійшла в 

історію як яскравий твір світової економічної думки. 

Серед оригінальних ідей мислителя — поділ багатства на речове та неречове. Під 

речовим багатством І.Т. Посошков розумів багатство держави і народу, конкретні 

матеріальні блага та гроші. До неречового багатства він відносив вміле управління 

державою, справедливі закони та праведний суд, від яких великою мірою залежить 

зростання речового багатства. 

На відміну від західноєвропейських меркантилістів, які джерелом багатства вважали 

зовнішню торгівлю та пов'язували прибуток з нееквівалентним обміном, І.Т. Посошков 

встановлював чіткий зв'язок між зростанням багатства та продуктивністю праці, вбачаючи 

в останній джерело збагачення нації. Він прагнув довести, що дохід можна отримати не 

лише від зовнішньої торгівлі, але і за рахунок внутрішніх ресурсів економічного розвитку. 

При цьому важливу роль І.Т. Посошков відводив державному регулюванню та 

опікуванню розвитку національного виробництва і торгівлі. 

У своєму творі І.Т. Посошков виступав за активну протекціоністську політику 

держави, був прихильником меркантилістської концепції створення сприятливих умов для 

розвитку національної промисловості, з метою зниження витрат на купівлю іноземних 

товарів, задоволення внутрішнього попиту та нарощування експорту готової продукції. 

Меркантилістські погляди І.Т. Посошкова виявились також при характеристиці ролі 

та значення торгівлі. Відводячи останній надзвичайно важливу роль, він писав про те, що 

"Торг — велика справа! Купецтвом кожне царство збагачується, а без купецтва ніяка, 

навіть мала держава бути не може". На думку мислителя, торгівля має бути привілеєм 

лише представників купецького стану, оточених особливим державним піклуванням. 

Водночас І.Т. Посошков був послідовним прихильником державної регламентації 

товарного обігу, виступав за встановлення на внутрішньому ринку однакових цін на 

товари, "щоб ціна, встановлена у першій крамниці, такою була і в останній". 

Розвиток зовнішньої торгівлі автор "Книги про вбогість та багатство" пов'язував зі 

створенням купецьких компаній, проведенням політики активного торговельного балансу. 

Він вважав, що торгівля з іноземцями повинна мати організований характер, проводитись 

за наперед встановленими цінами за згодою вітчизняних торговельних компаній. 

Ідеї меркантилізму знайшли відображення також у творах та практичній діяльності 

російського історика, економіста, державного діяча Василя Татищева (1686—1750). 

Програма економічного розвитку країни, запропонована ним у ряді робіт, 

насамперед у записці "Наприклад, подання про купецтво і ремесла" (1748), була 

спрямована на перетворення Росії у розвинену країну, котра не поступається могутністю 

країнам Західної Європи. Головним засобом забезпечення економічної незалежності 

держави автор вважав вдосконалення промисловості та торгівлі. Водночас він 

наголошував на важливій ролі сільського господарства у розширенні ринкових відносин. 

Реалізацію своєї програми економічних перетворень В. Татищев пов'язував з активною 

державною підтримкою. 

У торгівлі російський мислитель вбачав "корінь і основу всіх багатств". 

Дотримуючись меркантилістських поглядів щодо необхідності забезпечення активного 

торговельного балансу, він пропонував зменшити ввезення іноземних товарів, особливо 

предметів розкоші, та всебічно розвивати експорт готової продукції. У зв'язку з цим В. 

Татищев запропонував реорганізувати наявну на той час митну систему з метою 

поновлення скарбниці шляхом активізації торговельного балансу. У своїй практичній 



 90 

діяльності він приділяв велику увагу організації вітчизняних підприємств, орієнтованих на 

випуск експортної та імпортозамінної продукції. 

Певні риси меркантилізму були притаманні соціально-економічній думці України в 

кінці XVI — на початку XVII ст. Водночас вона відрізнялась від західноєвропейських 

меркантилістських концепцій самобутнім та оригінальним підходом до вирішення 

проблем господарського життя. 

Розвиток торговельно-промислової діяльності в Україні, зростання грошової ренти, 

стягнення з населення грошових податків, необхідних для утримання війська та інших 

державних видатків, загострили проблему збільшення кількості грошей в обігу. 

 
Економічна політика гетьмана України з 1648 p., державного діяча та полководця 

Богдана Хмельницького містила елементи меркантилізму, що виявилось у активному 

втручанні державної влади у господарське життя, стимулюванні експорту товарів через 

систему пільг місцевим підприємцям та купцям, обмеженні вивезення готової продукції, 

особливо коштовностей, встановленні захисних мит з метою нагромадження в країні 

золота та срібла. Від гетьманського управління українське купецтво отримувало 

універсали про охорону особи і майна, а також пільги у користуванні міським 

торговельним інвентарем, будівлями і спорудами тощо. Важливого значення у своїй 

діяльності Б. Хмельницький надавав розвитку міських ремесел і мануфактурної 

промисловості. За його правління видавались укази та універсали, спрямовані на розвиток 

внутрішньої торгівлі та охорону купецьких прав. Зовнішня торгівля розросталась за 

рахунок укладення довгострокових торговельних угод та зміцнення економічних зв'язків з 

іншими країнами, що сприяло пожвавленню економічного розвитку України. 

Господарські погляди доби меркантилізму знайшли відображення в творах 

українського вченого, філософа, державного діяча Єлисея Феофана Прокоповича (1677—

1736), професора етики, а згодом ректора Києво-Могилянської академії. Вважаючи, що 

етика належить до практичних наук, Ф. Прокопович включав до кола її проблем 

економіку та політику. При цьому перед економікою вчений ставив завдання вивчення 

господарських звичаїв на рівні домашнього господарства або окремого маєтку, а перед 

політикою — питання економічного розвитку на загальнодержавному рівні. 

Зазначаючи, що "економіка і політика відрізняється лише своєю сферою", автор 

виходив з того, що державне управління "...підлягає іншим правилам внаслідок більших 

труднощів у цьому (державному), ніж у тому, господарчому управлінні" . 

Як і сучасні йому західноєвропейські та російські меркантилісти, Ф. Прокопович 

відстоював ринковий шлях розвитку, був прихильником доктрини активного 

торговельного балансу, що знайшло відображення в епістолярній спадщині вченого та в 

проектах реформ, спрямованих на обґрунтування необхідності розвитку вітчизняної 

промисловості, сільського господарства, торгівлі, удосконалення системи державних 

органів управління тощо. 
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Феофан Прокопович 

Єлисей Феофан Прокопович (,Ш77—\1Ъ§) народився у сім'"» київського міщанина. 

Рано осиротівши, він виховувався під опікою дядька — виборного ректора Києво-

Могилянської академії Феофана Прокоповича. Залюбки навчався у початковій школі при 

Києво-Братському монастирі, був слухачем Києво-Могилянської академії. З метою 

поглиблення знань молодий Ф. Прокопович вирушив до Європи, де три роки навчався у 

колегії Святого Афанасія в Римі. За окремими джерелами, після її закінчення він був 

висвячений на кардинала, але у 1701 р. потайки залишив Рим, розірвавши зв'язки з 

католицькою церквою. У 1702 р. Ф. Прокопович прибув в Україну. У 1704 р. він 

постригся у ченці і вступив до Київського братства. З 1705 р. Ф. Прокопович — професор 

Києво-Могилянської академії. Він викладав курси етики, риторики, філософії. Як і 

викладачі багатьох європейських країн, у курсі етики (моральної філософії) український 

вчений приділяв увагу проблемам господарського життя та економіки. У 1712 р. Ф. 

Прокопович став ректором Києво-Могилянської академії. За наказом російського царя 

Петра І у 1716 р. він виїхав до Петербурга, де був призначений радником правителя у 

справах освіти. У Росії Прокопович товаришував із прогресивними діячами науки і 

культури Я. Брюсом, В. Татищевим та ін., організував літературно-філософський гурток, 

став одним із засновників Всеросійської академії наук. 

Діставши блискучу європейську освіту, Ф. Прокопович збагатив українську 

суспільну думку найважливішими досягненнями епохи Відродження, Реформації та 

Просвітництва. Помер мислитель у Новгороді. 

Ф. Прокопович захищав "природність" та "божественність" принципів та практики 

абсолютизму. Турботу про розвиток економіки і культури країни, налагодження 

економічних взаємовідносин та торгівлі з іншими країнами (за умови забезпечення 

національних інтересів) він вважав найважливішим обов'язком уряду. Розвинуту 

економіку вчений розглядав як найкращу запоруку забезпечення "загального добробуту". 

 

3.2.4. Значення меркантилізму в історії економічних учень 
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Меркантилізм як перша спроба наукової систематизації економічної діяльності 

залишив помітний слід у розвитку економічної думки: 

з меркантилізмом пов'язані перші спроби осмислення загальноекономічних проблем 

на рівні національної економіки в цілому, початок виокремлення економічної науки у 

самостійну галузь людського знання та започаткування спеціальної літератури 

економічного характеру;Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм 

винайдений А. Монкретьєном термін "політична економія" дав назву економічній 

науці, залишаючись незаперечним аж до початку XX ст.; 

збагативши економічну думку концепцією загальної комерціалізації господарського 

життя, меркантилісти ввели у науковий обіг ряд важливих економічних категорій 

(торговельний баланс, національне багатство та ін.); 

меркантилісти поставили проблему економічної ролі держави, виявили суттєві 

закономірності в області товарно-грошового обігу, кредитних відносин, які у подальшому 

набули широкого обґрунтування; 

суттєве значення мало подолання релігійних догм середньовіччя, уявлення про 

торгівлю як різновид паразитизму, натурально-господарських поглядів та нормативізму. 

Перехід до прагматичної оцінки господарських рішень сприяв розвитку мистецтва 

економічних досліджень; 

важливим кроком вперед стало використання емпіричного методу дослідження, 

який хоч і був одностороннім та неповним, все ж сприяв започаткуванню фактологічної 

основи економічного аналізу; 

меркантилісти близько підійшли до усвідомлення ринкового механізму кругообігу 

доходів як важливого фактора стимулювання внутрішнього попиту та економічного 

зростання. У подальшому ця ідея стала предметом гострих дискусій, посівши значне місце 

у теоретичній системі Дж. М. Кейнса; 

меркантилісти започаткували теорію міжнародної торгівлі, показали прямий зв'язок 

зовнішньої торгівлі з внутрішнім розвитком країни тощо. 

Цікаво зазначити, що загальна оцінка меркантилізму в історії економічних вчень 

пов'язана з низкою дискусійних питань. 

Однією з головних передумов меркантилістської доктрини було дослідження 

функціонування економічної системи за умов неповної зайнятості, внаслідок чого 

приплив додаткового золота із-за кордону міг стимулювати зростання виробництва. За 

умов повної зайнятості неминучим наслідком такої політики була інфляція. 

Уже в середині XVII століття окремі проникливі дослідники вказували на слабкість 

логіки меркантилістів. Англійський філософ Дж. Локк(1632—1704) виступив проти 

втручання держави в економіку і регулювання розвитку промисловості й зовнішньої 

торгівлі. Наприкінці XVIII ст. французький банкір Р. Кантильон і шотландський філософ 

Д. Г'юм (1711 —1776) в загальному вигляді описали так званий "механізм 

золотогрошових потоків", який автоматично веде до природного розподілу грошових 

металів між країнами і встановлення таких рівноважних внутрішніх цін, за яких експорт 

кожної країни врівноважується з її імпортом. 

Д. Г'юм показав, що приплив золота в країну внаслідок позитивного сальдо 

торговельного балансу збільшує пропозицію грошей, зумовлюючи зростання заробітної 

плати та цін, що неминуче веде до падіння конкурентоспроможності цієї країни на 

світовому ринку. І навпаки, відплив золота за кордон через падіння цін та заробітної плати 

підвищує конкурентоспроможність національної продукції. На думку англійського 

економіста, рух золота між країнами є важливим механізмом взаємодії національних 

економік, який врівноважує розміри експорту та імпорту, внаслідок чого сальдо 

торговельного балансу стає нульовим . 

Таким чином, з часом було доведено, що спроби довгострокової підтримки 

активного сальдо торговельного балансу можуть призвести до шкідливих наслідків для 

національної економіки в цілому, оскільки позитивне сальдо торговельного балансу 
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стимулює приплив у країну золота та срібла, що призводить до зростання цін і посилення 

позицій імпортних товарів на внутрішньому ринку. Це, в свою чергу, провокує відплив 

капіталу з країни, що поступово зводить нанівець вигоди від позитивного балансу 

зовнішньої торгівлі. 

Ідеї меркантилістів поступово втрачали популярність в результаті усвідомлення 

залежності національного багатства від розвитку виробництва. У XIX ст. вони 

критикувались і сприймались як помилкові. 

Плутати гроші з багатством означає робити таку ж помилку, як і плутати шосе, яке є 

найбільш зручним шляхом до вашого будинку або полів, з самим будинком або полями. 

Спробу "реабілітації" меркантилізму здійснив у 30-ті роки XX ст. видатний 

англійський економіст Дж. М. Кейнс, прихильник активного державного регулювання 

економіки. Позитивно оцінюючи внесок меркантилізму в розвиток економічної науки, Дж. 

М. Кейнс відносив до незаперечних заслуг цієї теорії положення про нестачу грошей як 

причину безробіття, розуміння високих цін як фактора розширення виробництва і торгівлі, 

інтуїтивне відчуття зв'язку між обсягом грошей і низькими ставками процента. 

Якщо говорити про внесок у мистецтво державного управління економічною 

системою в цілому і забезпечення оптимальної зайнятості усіх ресурсів цієї системи, то 

ранні представники економічної думки XVI і XVII ст. в деяких питаннях досягали 

практичної мудрості, яка у відірваних від життя абстракціях Рікардо була спочатку забута, 

а потім і зовсім викреслена. 

Дж. М. Кейнс 

Наголошуючи на необхідності історичного підходу до оцінки меркантилізму, 

необхідно зазначити, що ідеї представників цього напрямку економічної думки виражали 

дійсні закономірності та потреби економічного розвитку, що здійснювався у національних 

рамках за активного сприяння держави. Слід також враховувати, що протекціонізм до 

цього часу поширений у світовій економічній практиці. Водночас обговорення сучасних 

проблем становлення ринкової економіки в колишніх командно-адміністративних країнах 

та країнах, що розвиваються, актуальність питань досягнення оптимальних обсягів 

нагромадження капіталу, підтримки національних товаровиробників та боротьби за ринки 

збуту дають додатковий імпульс релятивним трактуванням меркантилізму, породжуючи 

нові дискусії про сутність та значення цього напряму в історії економічних учень. 

 

РОЗДІЛ 4. СТАНОВЛЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 

 

4.1. Започаткування класичної політичної економії в Аглії та Франції 

 

Величезна неминуща .заслуга класичної політичної економії в тому, що вона 

відкрила загальну залежність економічного процесу і всебічно розвинула метод мислення, 

властивий теоретичній економічній науці. Тим самим був зроблений крок до пізнання 

економічної дійсності. 

В. Ойкне 

4.1.1. Історичні передумови виникнення та етапи розвитку класичної політичної 

економії 

 

Класична політична економія як перша наукова школа в історії економічної думки 

прийшла на зміну меркантилізму в період стрімкого проникнення мануфактурного 

капіталу у сферу виробництва найбільш розвинутих європейських країн. Завершення 

епохи первісного нагромадження капіталу, буржуазні революції та прихід буржуазії до 

влади, бурхливий розвиток підприємництва та ринкова лібералізація економічної політики 

сприяли подальшому розвитку капіталізму та переміщенню інтересів підприємців зі сфери 

обігу в сферу виробництва. Становлення ринкової економіки та поступова реалізація 

закладеного в ній потенціалу саморегулювання викликали необхідність переоцінки учення 
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меркантилістів щодо шляхів примноження національного багатства та досягнення 

узгодженої взаємодії економічних суб'єктів, активізувавши розробку наукової теорії 

ринкового господарювання. 

Теоретико-методологічні підходи до дослідження економічних процесів та явищ і 

категоріальний апарат, започатковані в цей період, заклали підвалини світової 

економічної науки. Саме тому школа, яка стала фундатором нової традиції економічної 

думки, отримала назву "класичної".  

За загальноприйнятою оцінкою, класична політична економія була започаткована у 

кінці XVII — на початку XVIII ст. В. Петті в Англії та П. Буагільбером у Франції. 

Водночас хронологічні межі завершення класичного напряму економічної думки 

визначаються дослідниками по-різному. Історично в економічній літературі сформувалось 

кілька підходів до трактування цього питання. 

Перший підхід був започаткований К. Марксом і набув широкого розвитку в 

марксистській літературі. Саме К. Маркс першим вжив термін "класична політична 

економія", зарахувавши до класиків економістів від В. Петті до Д. Рікардо в Англії і від П. 

Буагільбера до С. де Сісмонді у Франції. Згідно з марксистською думкою, класичний 

період завершився у першій третині XIX ст., а його визначальною рисою було 

дослідження "внутрішніх залежностей буржуазних відносин виробництва"1, що сприяло 

виявленню антагоністичних суперечностей капіталізму та підводило до концепції 

безкласового комуністичного майбутнього. 

Виходячи з класово-формаційної аргументації, марксисти слідом за своїм учителем 

вважали, що на початку XIX ст. відбувся перехід від "класичної" (наукової) до 

"вульгарної" (ненаукової) політичної економії, родоначальники якої (Ж.Б. Сей, Т. Мальтус 

та ін.) відійшли від трудової теорії вартості, ухопившись "за зовнішню видимість явищ". 

Другий підхід набув найбільшого поширення у науковому світі, перетворившись у 

наші дні у загальновизнаний для більшості західних та вітчизняних дослідників. На думку 

прихильників цього підходу, класична політична економія еволюціонувала у першій 

половині XIX ст., знайшовши відображення у працях Ж.Б. Сея, Т. Мальтуса, Н. Сеніора та 

Ф. Бастіа та ін., а її завершителем став видатний вчений другої половини XIX ст. Дж.С. 

Мілль. 

Так, наприклад, відомий дослідник історії економічної думки М. Блауг у своїй 

знаменитій книзі "Економічна теорія в ретроспективі" відносить до класиків політичної 

економії "всіх послідовників А. Сміта аж до Дж. С. Мілля і Дж.Е. Кернса"3. 

Третій підхід характеризує позицію, яку займав у трактуванні цього питання 

відомий англійський економіст початку XX ст. Дж. М. Кейнс та його прихильники. Згідно 

з цим підходом до складу класичної школи слід віднести послідовників Д. Рікардо аж до 

30-х років XX ст., у тому числі А. Маршалла, Ф. Еджуорта, А. Пігу та ін. Однак 

аргументація такого розширення хронологічних меж класичної школи викликає сумніви у 

дослідників, які розрізняють класичну політичну економію та неокласичну економічну 

теорію. 

Слід зауважити, що відмінності у визначенні хронологічних меж класичної школи 

відображають різні методологічні підходи до періодизації історії економічних учень; 

складність та неоднозначність самої класичної політекономії, яка увібрала в себе різні 

ідейні традиції; багатогранність переходів від однієї наукової традиції до іншої тощо. 

У полеміці з меркантилістами в межах класичної школи були започатковані теорія 

обміну, спрямована на розвиток ідей ринкового саморегулювання (лінія Сея) та теорія 

виробництва, спрямована на пошук істинної природи багатства (лінія Рікардо). На думку 

багатьох дослідників, різне трактування відносної значущості цих теорій (для К. Маркса 

пріоритетною була теорія виробництва та праці Д. Рікардо, а для його опонентів — теорія 

обміну і теоретична спадщина А. Сміта) виявилось у відмінностях визначення 

хронологічних рамок класичної школи та у розмежуванні теоретичних досліджень у 

процесі "маржинальної революції" останньої третини XIX ст. 
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Численні праці представників класичної політичної економії, створені протягом 

майже 200-річної історії її розвитку, мають свої особливості. Водночас можна узагальнити 

деякі спільні теоретико-методологічні підходи, характерні риси класичної школи, які 

формувались та розвивались на противагу меркантилістським підходам попередників 

(табл. 4.1). 

 

Основні етапи еволюції класичної політичної економії: 

1-й етап (кінець XVII — середина XVIII ст.) — започаткування класичної політичної 

економії як альтернативи меркантилізму у працях В. Петті (Англія), П. Буагільбера 

(Франція), представників школи фізіократів на чолі з Ф. Кене (Франція). 

2-й етап (друга половина XVIII ст.) — формування ідейно-теоретичних та 

методологічних засад класичної політичної економії, становлення економічної теорії як 

науки у працях А. Сміта (Англія). 

3-й етап (перша половина XIX ст.) — розвиток та переосмислення ідей А. Сміта 

його послідовниками в Англії (Д. Рікардо, Т. Мальтус, В.Н. Сені-ор), Франції (Ж.Б. Сей, 

Ф. Бастіа), США (Г.Ч. Кері), збагачення економічної науки новими теоретичними 

здобутками. 

4-й етап (друга половина XIX ст.) — завершення класичної політичної економії у 

працях Дж.С. Мілля (Англія). 

 

4.1.2. Започаткування класичної школи в Англії 
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Швидкий розвиток мануфактурного виробництва та бурхлива капіталізація 

економіки Англії, посилення її зовнішньоекономічної експансії у XVII ст. сприяли 

виникненню нових процесів та явищ, які не вписувалися у меркантилістську доктрину і 

потребували теоретичного обґрунтування. Яскравим представником економічної науки 

цього періоду став англійський дослідник, родоначальник класичної школи політичної 

економії та засновник економічної статистики Вільям Петті (1623—1687). 

Основні економічні ідеї вченого знайшли відображення у таких його працях, як 

"Трактат про податки і збори" (1662), "Слово мудрим" (1664), "Політична анатомія 

Ірландії" (1672), "Політична арифметика" (1676), "Різне про гроші" (1682) та ін. Ці твори 

засвідчили еволюцію економічних поглядів англійського дослідника, який поступово 

долав догми меркантилізму. 

Залишки меркантилістських уявлень та ідей виявились у переконанні вченого в 

тому, що "багатство коленої країни полягає головним чином у тій частці, яку вона має у 

зовнішній торгівлі", а "виробництво таких товарів і здійснення такої торгівлі, які 

сприяють нагромадженню в країнах золота, срібла, коштовностей, є більш вигідним, ніж 

інші види виробництва і торгівлі"1, а також у трактуванні В. Петті питань 

зовнішньоекономічної політики. У своїх ранніх роботах англійський економіст виступав 

за державне регулювання зовнішньої торгівлі, нарощування колоніальної та торговельної 

експансії Англії, протекціонізм, спрямований на захист внутрішнього ринку. 

Водночас уже в перших своїх роботах В. Петті вийшов за межі меркантилістської 

доктрини, намагаючись проникнути у сутність економічних явищ та процесів, показати 

притаманні їм внутрішні залежності, зв'язки та закономірності, виявити їх "таємничу 

природу". 

Видатний англійський дослідник: 

Перейшов від емпіричного опису економіки до виявлення причинних залежностей її 

функціонування, застосування методу наукової абстракції. Одним із перших В. Петті 

висловив ідею про необхідність пізнання об'єктивних економічних законів, які він 

порівнював із законами природи. При цьому вчений різко виступав проти державної 

регламентації господарського життя, яка, на його думку, суперечить законам природного 

порядку. 

Започаткував математизацію економічного аналізу та економіко-статистичні методи 

пізнання. Маючи неабиякі математичні здібності, вчений вперше доповнив простий збір 

інформації її кількісним аналізом і здійснив спробу дати кількісну оцінку господарським 

явищам свого часу, "...замість того, щоб використовувати лише слова у порівняльному та 

найвищому ступені. 
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Видатний англійський економіст, засновник класичної політичної економії Вільям 

Петті (1623— 1687) народився у м. Ромсі в сім'ї кравця. Навчання у школі давалось йому 

легко, особливих успіхів В. Петті досягнув у вивченні латини. У 14 років хлопець залишив 

домівку і найнявся юнгою на корабель. У зв'язку з переломом ноги був висаджений на 

берег. Опинившись на півночі Франції, він написав латинською мовою віршовану 

письмову заяву до Канського коледжу, вразивши цим отців-ієзуїтів. Був зарахований до 

коледжу з повним матеріальним утриманням. За роки навчання поглибив свої знання 

латини, вивчив грецьку та французьку мови, арифметику, геометрію, астрономію. У 1640 

р. повернувся в Англію. Заробляв на життя кресленням морських карт, три роки служив у 

військовому флоті. У 1643 р. покинув Англію з метою вивчення медицини за кордоном. 

Через чотири роки повернувся і завершив медичну освіту на батьківщині — в 

Оксфордському університеті. У 27 років став доктором наук і викладав у Оксфорді 

анатомію, фізику та хімію. 

У 1651 р. залишив кафедру і зайняв посаду лікаря при головнокомандувачі 

англійською армією в Ірландії. Узявши урядовий підряд на "огляд земель армії" з 

допомогою майже тисячі англійських землемірів менш ніж за рік склав карти земельних 
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угідь Ірландії. Гроші, отримані за виконання цих робіт, В. Петті використав на скупку 

земель у солдат та офіцерів, які не могли чи не хотіли чекати своїх наділів. У результаті 

цих та інших операцій В. Петті став одним з найбагатших та найвпливовіших громадян 

Англії. Деякий час він займався торгово-промисловою діяльністю. Винайшов копіювальну 

машину. У 1658 р. був обраний у парламент, де пропагував ідеї реформування податкової 

системи, організації статистичної служби тощо. У 1660 р. В. Петті став одним із 

засновників королівського наукового товариства, опублікував майже 20 наукових праць. 

У 1661 р. він отримав рицарське звання, став сером Вільямом Петті. аргументи, — писав 

В. Петті, — я став на шлях вираження своїх думок на мові чисел, мір і ваг"1. 

З ім'ям англійського дослідника пов'язане створення основ нової наукової 

дисципліни — економічної статистики ("політичної арифметики"), перші спроби 

застосування економіко-статистичних досліджень, ідея вибіркових соціологічних 

опитувань, аналізу демографічних показників тощо. 

Подолав меркантилістські уявлення про суть багатства та джерела цього 

примноження. У праці "Слово мудрим" (1664) вчений навів перелік предметів, які, на його 

думку, становлять багатство країни: земельні угіддя, будівлі, худоба, кораблі, золоті й 

срібні монети, посуд, меблі, запаси різних товарів, коштовне каміння тощо. Таким чином, 

дослідник вбачав багатство країни у сукупності рухомого та нерухомого майна, 

створеного людською працею. Розвиваючи свої економічні міркування, він стверджував, 

що основою господарського добробуту нації є сфера виробництва, а торгівля відіграє роль 

"вен і артерій, які розподіляють туди і назад кров і поживні соки державного тіла, а саме 

продукцію сільського господарства і промисловості". 

Виокремив категорії національного доходу і національного багатства, здійснив 

спробу їх грошової оцінки. На відміну від меркантилістів, до складу національного 

багатства Англії вчений включав матеріальні цінності, а також трудові навички і 

кваліфікацію робітників (людський капітал у сучасному трактуванні). Вважаючи якість 

робочої сили найважливішим фактором зростання багатства нації, він наголошував на 

тому, що "краще спалити продукт праці однієї тисячі людей, ніж допустити, щоб вони 

нічого не робили і в результаті цього втрачали своє уміння працювати". 

Заклав основи трудової теорії вартості. Здійснивши спробу виявити сутність 

еквівалентного обміну товарів на основі затрат праці, видатний англійський дослідник 

вимірював останню робочим часом, витраченим на виробництво товару, а величину 

вартості він узалежнював від продуктивності праці. "Якщо хто-небудь, — писав В. Петті, 

— може добути з перуанського ґрунту і доставити в Лондон одну унцію срібла за той 

самий час, протягом якого він може виробити один бушель хліба, то перша становить 

природну ціну другого". 

Однак ця проста логіка привела вченого до неправильного висновку, згідно з яким 

безпосереднім джерелом вартості є лише праця з видобутку благородних металів. 

Залишаючись під впливом меркантилістських ідей, В. Петті стверджував, що саме гроші 

наділяють вартісними характеристиками всі інші товари у процесі обміну. Відтак вартість, 

створену працею з видобутку срібла, вчений називав "природною ціною", а вартість 

товарів, виявлену шляхом їх прирівнювання до срібла — "істинною ринковою ціною". 

У цьому контексті на особливу увагу заслуговує думка В. Петті стосовно того, що 

між міновою вартістю та ринковою ціною товарів є велика кількість опосередкованих 

ланок, які впливають на процес ціноутворення. Трактуючи працю як "основу порівняння і 

зіставлення цінностей", вчений зазначав, що "надбудова, яка розвивається на цій основі... 

дуже багатогранна і складна". Цілком сучасно сприймаються зауваження вченого щодо 

різноманітності та складності факторів ціноутворення, у тому числі попиту та пропозиції, 

ціни товарів — замінників і товарів-новинок, існуючих традицій споживання тощо. 

Водночас підхід вченого до аналізу вартості не був однозначним. Свідченням цього є 

відоме висловлювання В. Петті, згідно з яким "праця є батьком і найбільш активним 

принципом багатства, а земля — його матір'ю"1. Звідси англійський дослідник робив 
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висновок, що "оцінку всіх предметів слід було б звести до двох природних знаменників, 

до землі та праці". Стверджуючи, що внесок останніх може бути виражений певною 

кількістю денних харчових пайків, вчений визначав величину вартості "середнім 

щоденним прожитком дорослої людини", фактично зводячи її до заробітної плати. 

Цікаве дослідження економічних поглядів В. Петті належить талановитому 

українському економісту початку XX ст. Євгену Слуцькому. У праці "Сер Вільям Петті" 

(1914) він звернув увагу на спадкоємність економічних поглядів видатного англійського 

вченого, наголошуючи на тому, що творив. Петті є класичними "для вправ у мистецтві 

вивчення економічної думки". Є. Слуцький охарактеризував економічні погляди В. Петті 

як натуралістичні, виходячи з прагнення англійського дослідника "враховувати у 

виробленні природного мірила цінності" працю і землю. На думку українського вченого, 

незважаючи на вплив меркантилізму, у творах В. Петті міститься багато глибоких 

економічних ідей, які отримали розвиток у працях наступних поколінь економістів. 

Здійснив спробу визначити об'єктивну основу заробітної плати, встановивши її 

залежність від вартості засобів існування робітників. Слід зауважити, що рівень заробітної 

плати В. Петті зводив до фізіологічного прожиткового мінімуму. Він був прихильником 

низької заробітної плати, вбачаючи у цьому гарантію отримання прибутку, здійснення 

нагромадження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

зовнішніх ринках. 

Обґрунтовуючи це положення, вчений писав про те, що "Закон повинен 

забезпечувати робітнику лише засоби до життя, тому що отримуючи в два рази більше він 

буде працювати у два рази менше, ніж міг би працювати і став би працювати, що для 

суспільства означає втрату такої ж кількості праці". Важливим для подальшого розвитку 

класичної політичної економії був висновок ученого про те, що робітник отримує не всю 

створену ним вартість, оскільки заробітна плата становить лише частину вартості 

продукту його праці. Створений останньою надлишок над витратами виробництва В. 

Петті характеризував за допомогою уніфікованого поняття ренти як загальної форми 

додаткового продукту. 

Започаткував вивчення диференціальної земельної ренти, існування якої він 

пов'язував із відмінностями у родючості землі та різним місце розташуванням земельних 

ділянок стосовно ринку. "Поблизу населених пунктів, які потребують великих районів для 

прожиття населення, — писав В. Петті, — землі не лише приносять на цій підставі вищу 

ренту, але і коштують більшої суми річних рент, ніж землі абсолютно такої самої якості, 

що знаходяться у більш віддаленій місцевості". 

Тісно пов'язаною з аналізом ренти була спроба В. Петті визначити ціну землі. 

Виходячи з того, що земля не є продуктом праці, вчений відрізняв ціну землі від ціни 

звичайних товарів. Наголошуючи на тому, що земля приносить ренту, вчений 

стверджував, що продаж землі є не що інше, як продаж доходу. Відтак ціну землі 

дослідник зводив до суми річних рент за певну кількість років, необхідних людині для 

того, щоб забезпечити себе і своє найближче потомство. На думку В. Петті, цей період 

повинен був становити 21 рік: саме на стільки "можуть розраховувати прожити 

одночасно: особа п'ятидесяти років, інша — двадцяти семи і дитина семи років, тобто дід, 

батько і син", оскільки "небагато хто має підстави піклуватися про більш віддалених 

спадкоємців". 

Беручи до уваги емпіризм та помилковість ряду вихідних положень ученого, слід 

вказати на геніальність першого глибокого та оригінального для свого часу трактування 

ціни землі як капіталізованої земельної ренти. Водночас важливо врахувати, що для 

наукового вирішення цієї проблеми необхідним було розуміння природи позичкового 

процента як наперед заданої величини, пов'язаної з рухом прибутку. Однак В. Петті 

визначав позичковий процент як грошову ренту — дохід, похідний від земельної ренти. 

Він стверджував, що рівень процента не повинен перевищувати розміру ренти з тієї 

кількості землі, яку можна купити на певну позику. Пов'язуючи величину позичкового 
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процента з розміром земельної ренти, В. Петті вказував на існування оберненої залежності 

між процентною ставкою та величиною грошової маси. 

Сформулював та спробував вирішити проблему грошового обігу, звернувши увагу 

на кількість грошей як важливий фактор економічної стабільності. Неодноразово 

підкреслюючи, що є певна міра або пропорція грошей, необхідних для ведення торгівлі, В. 

Петті вважав, що надлишок або нестача грошей щодо цієї міри приносить країні шкоду. 

"Гроші — це лише жир політичного тіла, надлишок якого так само заважає його 

активності, як і нестача, яка спричиняє хворобу, — писав англійський мислитель. — Не 

викликає сумнівів, що так само як жир полегшує рух м'язів, живить за умов нестачі 

продуктів харчування, заповнює впадини і прикрашає тіло, так і гроші в державі 

прискорюють її діяльність, живлять продуктами, завезеними із-за кордону під час 

неврожаю у власній країні, слугують завдяки своїй подільності для ведення звітності і 

прикрашають суспільство в цілому, хоча в першу чергу тих окремих людей, які мають їх у 

надлишку". Однак прихильність до ортодоксальної кількісної теорії грошей не дала змоги 

досліднику визначити взаємозалежність грошового і товарного ринків. І хоча В. Петті не 

вирішив питання щодо кількості грошей, необхідних для обігу, заслуга визначення та 

постановки цієї проблеми належить саме йому. 

Здійснив дослідження проблем оподаткування та фінансів, розкрив джерела і 

структуру податкових зборів тощо. Аналізуючи цільові витрати держави, В. Петті 

виокремив у складі останніх видатки на оборону, управління, будівництво доріг та мостів, 

утримання шкіл та інтернатів, допомогу сиротам та інвалідам тощо. Важливою функцією 

держави вчений вважав забезпечення належної якості та повного використання робочої 

сили. "Дозволити кому-небудь злидарювати, — писав англійський дослідник, — є надто 

дорогим способом утримання тих людей, яким закон природи не дозволяє вмерти з 

голоду". 

Таким чином, незважаючи на обмеженість та суперечливість деяких суджень В. 

Петті висловив цілий ряд геніальних здогадок, заклав підвалини трудової теорії вартості, 

сформулював важливі проблеми економічної науки, які лягли в основу формування та 

розвитку класичної політичної економії і стали у подальшому відправним пунктом для 

теоретичних досліджень багатьох її представників. 

 

4.1.3. Виникнення класичної політичної економії у Франції 

 

Становлення класичної політичної економії у Франції відбувалося в дещо відмінних 

історичних умовах, ніж у Англії. Панування феодальних відносин, слабкий розвиток 

промисловості, поразка у боротьбі з Англією за зовнішні ринки збуту, спустошливі війни 

та непомірна розкіш королівського двору привели країну до глибокої соціально-

економічної кризи. Жорстка експлуатація селян, переобтяжених численними феодальними 

повинностями, штучне утримання низьких цін на сільськогосподарську продукцію, вільне 

ввезення у країну хліба, сировини та заборона їх вивезення викликали занепад сільського 

господарства. Протекціоністська політика тогочасного міністра Франції Ж.Б. Кольбера, 

спрямована на досягнення активного торговельного балансу та зміцнення 

абсолютистської влади, наочно демонструвала банкрутство меркантилістської доктрини. 

Кольбер, знаменитий міністр Людовіка XIV, був людиною чесною, працелюбною, зі 

знанням житейської практики, людиною з великим досвідом, обізнаною з державними 

фінансами, одне слово, мав здібності, з усіх поглядів підхожі для встановлення методу й 

належного порядку в збиранні та витрачанні державних доходів. Цей міністр, на біду, 

сприйняв усі забобони меркантилістичної системи, яка за своєю природою та суттю є 

системою обмежень і утисків; вона не могла не припасти до душі такій працьовитій і 

старанній діловій людині, що звикла завідувати різними галузями державного управління 

й встановлювати потрібні обмеження та контроль аби втримувати кожну з них у наданій 

їй сфері. Промисловість і торгівлю великої країни Кольбер намагався врегулювати за тим 
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самим зразком, що й діяльність різних галузей державного управління, і, замість надати 

кожній людині можливість діяти у своїх інтересах на власний розсуд, дотримуючись 

рівності, свободи й справедливості, він наділяв одні галузі промисловості надзвичайними 

привілеями, водночас піддаючи інші надзвичайним утискам. Він не тільки був схильний, 

так само як інші європейські міністри, більше заохочувати промисловість міст, ніж 

промисловість села, а й виявляв прагнення заради підтримки першої утискати й 

гальмувати розвиток останньої. Для того щоб зробити предмети продовольства дешевими 

для мешканців міст і цим заохочувати мануфактурну промисловість та зовнішню 

торгівлю, він заборонив вивезення хліба і таким чином відібрав зовнішній ринок у 

найголовнішого продукту праці мешканців села. Ця заборона в поєднанні з утисками, 

встановленими давніми провінційними законами франції при перевезенні хліба з однієї 

провінції до іншої, і з довільними та нестерпними податками, які стягувалися з селян 

майже у всіх провінціях, гальмували розвиток хліборобства цієї країни і втримували його 

на значно нижчому рівні, ніж той, якого цей розвиток, природно, досяг би за такого 

родючого ґрунту й такого сприятливого клімату. 

Саме тому класичній політичній економії у Франції з самого початку були 

притаманні різка критика ідей меркантилізму, посилена увага до аграрних проблем та 

співчутливе ставлення до селянства. Засновник класичної політичної економії у Франції 

П'єр Лепезан де Буагільбер (1646 — 1714) вважав економічну доктрину меркантилізму та 

засновану на ній політику кольберизму основною причиною злиденного економічного 

становища країни. Стверджуючи, що "з Францією поводяться як із завойованою країною", 

він оголосив себе "адвокатом сільського господарства" і виступив з теоретичним 

обґрунтуванням проблем реформування економіки країни. 

Основні економічні ідеї П. Буагільбера дещо відрізнялись від економічних поглядів 

В. Петті (рис. 4.1). 

 
Вони знайшли відображення у таких працях вченого, як "Докладний опис 

становища Франції, причини падіння її добробуту і прості методи відновлення, або Як за 

один місяць доставити королю усі гроші, яких він потребує і збагатити все населення" 

(1696), "Роздрібна торгівля Франції" (1699), "Міркування про природу багатства, грошей і 

податків" (1707), "Звинувачення Франції" (1707) та ін. 

Засновник класичної політичної економії у Франції П'єр Лепезан де Буагільбер 

(1646—1714) народився у Руані в сім'ї нормандського дворянина, юриста. Отримавши 

прекрасну для свого часу освіту, він деякий час жив у Парижі, займаючись літературною 

діяльністю. Однак незабаром П. Буагільбер повернувся до традиційної у сім'ї юридичної 

професії і у 1677 р. отримав адміністративну посаду судді в Нормандії. У своїй судовій 

діяльності він спеціалізувався на селянських справах, виступаючи, за власним 

визначенням, "адвокатом сільського господарства". Через 12 років професійні успіхи дали 

змогу П. Буагільберу зайняти дохідну та впливову посаду генерального лейтенанта 

судового округу Руану. 

Економічними проблемами П. Буагільбер зацікавився у кінці 70-х років. До цього 

його спонукали роздуми над причинами низького життєвого рівня населення у провінціях 

Франції на рубежі XVII—XVIII ст. У 1691 р. він запропонував серію реформ, які мали 
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буржуазно-демократичне спрямування. Прагнучи донести свої ідеї до широкого загалу, П. 

Буагільбер анонімно опублікував у 1696 р. працю "Докладний опис становища Франції, 

причини падіння її добробуту і прості методи відновлення, або Як за один місяць 

доставити королю усі гроші, яких він потребує і збагатити все населення". Однак книга 

залишилась майже непоміченою. Водночас зміни в уряді Франції сповнили вченого нових 

надій і він написав серію довгих листів-меморандумів до міністра. Це сприяло тому, що в 

1705 р. П. Буагільбер отримав округ в Орландській провінції для "економічного 

експерименту". Однак останній закінчився провалом. 

На початку 1707 р. П. Буагільбер опублікував 2 томи своїх творів, у яких яскраво 

змальовувалось злиденне становище Франції, засуджувалась меркантилістська політика 

уряду, містились різкі випади проти влади. Книгу було заборонено, а її автор був 

висланий у провінцію. Повернувшись через деякий час у Руан П. Буагільбер випустив 3-тє 

видання своїх творів, знявши, однак, найгостріші місця. Не отримавши ні підтримки, ні 

розуміння своїх ідей від уряду, на які він сподівався до кінця свого життя. 

Запропоновані автором заходи подолання негативних явищ в економіці Франції 

передбачали реформування податкової системи з метою усунення перешкод на шляху 

природного розвитку господарського життя. "Щоб задовольнити всі потреби держави і 

повернути народу давній добробут, — писав П. Буагільбер, — не потрібно ніяких чудес, 

достатньо лише перестати здійснювати насильство над природою"1. 

У своїх творах вчений: 

Підкреслював об'єктивну сутність економічних законів, подібних до законів 

природи. Наголошуючи на необхідності активізації діяльності держави а метою 

подолання економічного занепаду Франції, П. Буагільбер вимагав економічної свободи та 

звільнення внутрішньої торгівлі від обмежень. Французький дослідник писав, що потрібен 

нагляд, щоб примусити дотримуватись згоди і законів справедливості заради такої великої 

кількості людей, які тільки й прагнуть їх порушити, помиляються зранку до вечора в надії 

побудувати свій добробут на розоренні своїх сусідів. Але лише одній природі під силу 

віддати подібний наказ і підтримувати мир, втручання будь-якого іншого авторитету все 

зіпсує, якими б не були його добрі наміри. Основу багатства країни вчений вбачав у 

розвитку сільського господарства, відтак він вимагав запровадження вільної торгівлі 

зерном, необмеженого вивозу хліба за кордон та заборони його імпорту. 

Вбачав багатство нації не в грошах, а в різноманітності корисних благ і речей 

(передовсім продуктів землеробства), у користуванні "хлібом, вином, м'ясом, одягом, 

усіма розкошами понад необхідні". 

Розвиваючи цю тезу, П. Буагільбер, так само як і В. Петті, вважав предметом 

економічних досліджень аналіз проблем сфери виробництва. Водночас метою товарного 

виробництва, на відміну від англійського дослідника, він оголошував споживання, 

звертаючи увагу лише на речовий зміст багатства як суми споживчих вартостей. 

Виклав своє розуміння "істинної вартості" як основи пропорційного обміну. 

Визначаючи мінові пропорції працею, витраченою на виробництво товару, дослідник 

стверджував, що мірою "істинної вартості" є робочий час. 

Першим в історії економічної науки звернув увагу на те, що цінам ринкової 

рівноваги відповідають цілком визначені пропорції суспільного виробництва. 

Наголошуючи на необхідності рівноваги в ринковій економіці, мінові відносини 

дослідник трактував як замкнуте коло купівель, які пов'язують між собою усіх 

товаровиробників. Аналізуючи "стан достатку" як рівноважний стан економіки, який 

найкраще узгоджує пропорції виробництва з суспільними потребами, він підкреслював, 

що досягнення подібного стану можливе лише за умов вільної конкуренції. 

Випереджаючи ідею А. Сміта про "невидиму руку ринку", П. Буагільбер писав про те, що 

"всі, хто підтримує і вдень, і вночі... багатство виключно в ім'я власних інтересів, 

створюють тим самим, хоча це те, про що вони менш за все турбуються, загальне благо". 
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Найважливішою умовою економічної рівноваги і прогресу вважав "пропорційні 

ціни", за яких виробники покривають свої витрати і отримують прибуток, підтримується 

стійкий споживчий попит, а гроші "знають своє місце" в обслуговуванні товарного обігу. 

Оголосив гроші основним злом та джерелом нещасть товаровиробників, вбачаючи у 

них причину порушень природної рівноваги товарного обігу та відхилень ринкової ціни 

від "істинної вартості". Ігнорування грошової форми вартості виявилось у недооцінці 

вченим самостійності та значущості грошей у господарському житті. 

Стверджуючи, що для знищення влади грошей необхідно звести їх роль до простого 

знаряддя обміну, французький дослідник виступав за заміну золота та срібла паперовими 

знаками. Він писав про те, що самі по собі гроші "не є благом і їх кількість не збільшує 

достатку країни, необхідно лише щоб їх кількість була достатньою для підтримки цін, які 

склалися на засоби існування". 

Економічні ідеї П. Буагільбера справили значний вплив на подальший розвиток 

економічної думки. Вони стали теоретико-методологічною основою для розвінчання 

меркантилізму і формування специфічних традицій "французької школи" класичної 

політичної економії, знайшовши відображення у творчості Ф. Кене і Ж.Б. Сея, С де 

Сісмонді і П. Прудона, Л. Вальраса та ін. 

 

4.1.4. Економічне учення фізіократів 

 

Теоретико-методологічні особливості становлення та розвитку класичної! 

політичної економії у Франції знайшли відображення у працях групи французьких учених 

другої половини XVIII ст., які утворили першу наукову школу економічної думки — 

школу фізіократів (буквально — природовладдя, від гр. physis — природа, kratoa — 

влада). У назві школи відобразилась її центральна ідея — вивчення основ природного 

порядку в економіці. 

Услід за П. Буагільбером фізіократи виступили з різкою критикою принципів 

меркантилізму та політики кольберизму, спрямованої на розвиток мануфактурного 

виробництва при повному ігноруванні інтересів сільськогосподарських виробників, які 

потерпали від збереження феодальних відносин на селі та протекціонізму. 

Засновником та лідером нової школи був Франсуа Кене (1694—1774), який заклав 

підвалини учення фізіократів, сформулював його теоретичні засади та економічну 

програму. Ідеї Ф. Кене підтримували та розвивали: Віктор Рікеті Мірабо (1715—1789), 

П'єр Самюель Дюпон де Немур (1739—1817), Поль П'єр Мерсье де Ла Рів'ср (1720—

1793), Венсан де Гурне (1712—1759), Анн Робер Жак Тюрго (1727—1781) та інші. 

Термін "фізіократи" з'явився не відразу. Французькі дослідники називали себе 

економістами і були першими, хто впровадив у широкий вжиток назву нової професії. 

Поняття "фізіократія" ввів Дюпон де Немур, щоб виразити суть створеної ним теорії. 

Пізніше саме воно стало назвою нової школи. 

Найважливіші ідеї вчення фізіократів: 

Розкіш французького двору і привілеї вищих класів, які зруйнували Францію, 

демонстрували найгірший бік штучної цивілізації і примушували вдумливих людей 

прагнути до більш природного стану суспільства. Юристи, серед яких знаходилась більша 

частина кращих моральних та інтелектуальних сил країни, були сповнені поваги до 

"природного закону", який розроблявся юристами школи стоїків пізньої Римської імперії, 

а в міру наближення століття до свого завершення сентиментальне захоплення 

"природним" життям американських індіанців, розпалене Руссо, стало справляти вплив на 

економістів. Скоро вони отримали назву "фізіократи", або прихильники, прибічники 

природного закону; ця назва пішла від назви книги Дюпона де Немура "Фізіократія, або 

Природна конституція найбільш вигідного управління людським родом", яка була 

опублікована у 1768 р. Можна зазначити, що їх ентузіазм стосовно сільського 
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господарства, а також природності й простоти сільського життя частково був запозичений 

у їхніх вчителів із школи стоїків. 

Джерелом багатства нації вони вважали не зовнішню торгівлю, а сільське 

господарство. Спростовуючи погляди меркантилістів на роль держави у забезпеченні 

активного торговельного балансу, Ф. Кене та його однодумці виступили з ідеєю 

еквівалентного обміну та обґрунтували концепцію економічного лібералізму, 

концентрованим вираженням якої став знаменитий принцип "laissez faire". 

Теорія "природного порядку", пов'язана з визнанням об'єктивного та закономірного 

характеру розвитку ринкової економіки. Фізіократи вважали, що економічні закони мають 

природний характер, божественне походження і є зрозумілими для усіх. Основу 

природного порядку вони вбачали в економічній свободі та недоторканності приватної 

власності. У зв'язку з цим французькі дослідники стверджували, що будь-яке втручання у 

природний хід речей порушує "природний порядок", завдаючи шкоди суспільному 

відтворенню. 

Вважається, що принцип економічного лібералізму, пов'язаний з ідеєю повної 

економічної свободи "laissez faire, laissez passer" ("лесе фер, лесе пасе", буквально: "хай 

все іде як іде"), першим сформулював представник школи фізіократів Венсан де Гурне, 

який у 1758 р. виступив з закликом до свободи підприємницької діяльності, невтручання 

держави в економічне життя та забезпечення недоторканності приватної власності. Гурне 

— автор кількох доповідних записок уряду Франції. Він ніколи не публікувався. Про його 

ідеї та роль у розвитку вчення фізіократів стало відомо після смерті французького 

дослідника, коли його друг А. Тюрго опублікував статтю "Похвальне слово Венсануде 

Гурне"(1759). 

Концепція "чистого продукту". Під чистим продуктом фізіократи розуміли 

отриманий у землеробстві надлишок продукції, що перевищує витрати виробництва. Цей 

надлишок вважався унікальним даром природи, створеним землею завдяки природній 

родючій силі. На думку французьких дослідників, отримати цей дар можна лише у 

сільському господарстві. Відтак лише землеробська праця, пов'язана з реальним, фізичним 

приростом матерії, проголошувалась продуктивною, а джерелом суспільного багатства і 

процвітання нації вважалось сільське господарство. Всі інші галузі, на думку фізіократів, 

були корисними, але не продуктивними, оскільки в них відбувався не приріст чистого 

продукту, а лише зміна його форми або просторове переміщення. Єдиною формою 

чистого продукту проголошувалась рента. 

Класовий поділ суспільства. Відповідно до концепції "чистого продукту" фізіократи 

вперше в історії економічної думки поділили суспільство на і класи, взявши за основу 

економічний критерій: участь великих соціальних 1 груп у створенні та розподілі 

суспільного багатства. Відтак вони виокремили 1 продуктивний (землероби) та 

непродуктивний (ремісники, торговці) класи І та клас землевласників. Очевидною 

істиною для французьких дослідників Щ було те, що продуктивною є лише праця, 

прикладена до землі. Тому І діяльність усіх не зайнятих землеробською працею вони 

трактували як "безплідну", таку, що не створює нового багатства і відіграє у суспільстві 

допоміжну, обслуговуючу роль. 

Засновником нової наукової школи був відомий французький економіст XVIII ст. 

Франсуа Кене (1694—1774). Його економічні погляди знайшли відображення у 

славнозвісній "Економічній таблиці", яка вийшла друком у І 1758 p., а також у працях 

"Загальні принципи економічної політики держави" (1760), "Про торгівлю" (1760), "Аналіз 

економічної таблиці" (1766), "Діалог про ремісничу працю" (1766), "Зауваження стосовно 

грошового процента" (1766) та ін. 

У своїх творах вчений: 

Проголосив ідею "природного порядку" як "першого прояву фізичної 

необхідності, яку неможливо ігнорувати"1. На думку вченого, "природний І 

порядок" визначає розвиток суспільства за об'єктивними законами, подібними до тих, які 
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діють у природі. Ф. Кене зазначав, що ці закони мають божественне походження, 

"найбільш вигідні для людського роду і з точністю визначають природне право усіх 

людей, є вічними, незмінними і безумовно найкращими законами, які тільки можуть 

існувати". 

 
Видатний французький економіст Франсуа Кене (1694—1774) народився у сім'ї 

дрібного землевласника з передмістя Версалю. Він рано втратив батька і змалечку був 

вимушений привчатись до самостійного життя. Був дуже наполегливим та здібним до 

навчання, зарекомендував себе геніальним самоучкою. У п'ятнадцятирічному віці Ф. Кене 

зацікавився медициною. З метою освоєння професії медика він переїхав до Парижа, де 

влаштувався на роботу, а у вільний час слухав лекції у медичній школі. 

Франсуа Кене 

Одержавши медичну освіту та звання хірурга (1723 р.), Ф. Кене почав вдало 

практикувати недалеко від Парижа і невдовзі прославився. Це дало йому змогу у 1734 р. 

стати домашнім медиком герцога Віллеруа, згодом (у 1749 р.) особистим лікарем мадам 

Помпадур, а з 1752 р. — лейбмедиком короля Людовика XV. Оселившись на антресолях 

Версальського королівського палацу, Ф. Кене успішно продовжував займатись медичною 

практикою. Серйозні наукові роботи в галузі медичних наук сприяли зміцненню його 

авторитету в цій сфері. Прихильність короля виявилась у подарованому Ф. Кене титулі 

дворянина. 

У віці 60 років придворний медик зацікавився політичною економією. У нього 

з'явились однодумці, які регулярно зустрічались у помешканні Ф. Кене і жваво 

обговорювали актуальні економічні проблеми. Так утворилась перша в історії економічної 

думки справжня наукова школа, яка у подальшому отримала назву школи фізіократів. На 

засіданнях останньої побували відомі філософи Гельвецій, Дідро, Д'Аламбер, які з 1751 р. 

почали видавати свою знамениту "Енциклопедію". Саме в ній були опубліковані перші 

економічні праці Ф. Кене — "Фермери", "Зерно", "Податки" та ін. На засіданнях школи 

фізіократів побував молодий А. Сміт — засновник економічної науки, яскравий 
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представник класичної політичної економії, який з повагою ставився до учення 

фізіократів, хоч і не з усіма його положеннями погоджувався. 

У 1758 р. Ф. Кене опублікував свій знаменитий твір "Економічна таблиця", у якому 

знайшли відображення основні ідеї фізіократії. З 1767 р. офіційним друкованим виданням 

школи фізіократів став журнал абата Н. Бодо "Відривні календарі громадянина". 

Займаючись економічною теорією, фізіократи приділяли значну увагу питанням 

економічної політики. Зростанню популярності їх ідей у 60-ті роки XVIII ст. значною 

мірою сприяли реформаторські устремління Людовика XV і його міністрів, які у період з 

1764—1771 pp. провели послідовну лібералізацію торгівлі зерном та внесли деякі зміни в 

оподаткування. Водночас супротив реформам та труднощі реалізації цієї непопулярної 

політики сприяли послабленню позицій школи фізіократів. З 1768 р. Ф. Кене залишив 

економіку, зайнявшись математичними дослідженнями. Помер вчений у Версалі. 

Основою "природного порядку" Ф. Кене вважав економічну свободу, 

недоторканність приватних інтересів та права власності. Водночас він стверджував, що 

"природний порядок" і закладені в його основу природні закони в реальному житті 

реалізуються через "позитивні закони" — "вихідні правила, встановлені суверенною 

владою для закріплення порядку управління, для забезпечення захисту суспільства і 

постійного дотримання природних законів". Таким чином, на відміну від природних 

законів, позитивні закони є результатом творчої діяльності державної влади, що 

передбачає їх мінливість і недосконалість. Відтак, на думку дослідника, важливим 

завданням вчених є вивчення природних економічних законів та впровадження адекватної 

їм системи суспільної освіти. 

Вірний своїй лікарській професії, Ф. Кене був переконаний, що суспільство може 

знаходитись у здоровому (рівноважному) та хворому (нерівноважному) стані. Предметом 

його наукової зацікавленості стали умови досягнення економічної рівноваги. 

Сфокусував свій аналіз на сфері виробництва, шукаючи в ній джерело добробуту 

нації та вбачаючи у багатстві насамперед його речову сторону. Виходячи із 

еквівалентності обміну, Ф. Кене стверджував, що "обмін або торгівля не породжують 

багатств". Водночас дослідник розумів, що "могутність держави становлять люди: завдяки 

їх потребам зростають багатства; чим більше народи виробляють необхідної продукції і 

чим більше вони її споживають, тим багатшими вони стають". 

Вважав продуктивною лише землеробську працю, здатну створити "чистий 

продукт". На відміну від представників англійської класичної політекономії, які велику 

увагу приділяли розвитку промислового виробництва, Ф. Кене стверджував, що 

примноження багатства відбувається лише там, де "працює" природа. Учений виходив з 

того, що лише у сільському господарстві створюється "чистий продукт" — "багатство, яке 

формує дохід нації і є продуктом, який залишається після сплати усіх видатків з доходу, 

що отримується із земельних володінь". 

Свої перші економічні праці Ф. Кене опублікував у "Енциклопедії" (1751— 1780), 

видання якої очолювали видатні французькі просвітники Дідро і Д'Аламбер. 

"Енциклопедія, або Тлумачний словник наук, мистецтв та ремесел" — одне із 

найвідоміших універсальних довідкових видань, пам'ятка французької культури XVIII ст., 

своєрідний маніфест епохи Просвітництва. Перше видання "Енциклопедії" обсягом 28 

томів (17 томів статей і 11 томів ілюстрацій) було завершене у 1772 р. Крім Дідро та 

Д'Аламбера в підготовці "Енциклопедії" брали участь такі видатні діячі епохи 

Просвітництва, як Руссо, Вольтер, Мон-теск'є, Гольбах та ін. Навряд чи якесь інше 

видання XVIII ст. могло пишатися такою всеохоплюючою характеристикою ремесел та 

торгівлі, яка давалась у "Енциклопедії", а також серйозним викладом економічних 

проблем, здійсненим Ж. Перонне, Ф. Кене, А. Тюрго та ін. 

Таким чином, своє розуміння продуктивної і непродуктивної праці Ф. Кене виводив 

із поняття "чистого продукту". Продуктивною він вважав лише працю, яка створює 



 107 

"чистий продукт", зазначаючи, що всі інші види людської діяльності є корисними, однак 

"безплідними" та непродуктивними. 

Аналізуючи "чистий продукт" як надлишок продукції, отриманий понад витрати 

виробництва, учений зазначав, що у промисловості відбувається лише зміна форми, 

складання або ж комбінування споживних вартостей, тому тут дохід дорівнює витратам. 

Ф. Кене метафорично порівнював промисловця із кухарем, який може зварити горох, 

однак не в змозі збільшити число горошин у страві. 

• Здійснив аналіз класової структури суспільства та відповідних видів витрат. 

"Нація, — писав учений, — складається із трьох класів громадян: класу продуктивного, 

класу власників і класу безплідного"1. Продуктивний клас, за його теорією, шляхом 

обробітку землі вирощує щорічне багатство нації, авансує свою працю в сільське 

господарство і щорічно оплачує доходи власників землі. Клас власників (король, 

землевласники, духовенство) існує за рахунок чистого продукту землі, який йому щорічно 

віддає продуктивний клас після здійснення необхідних відрахувань (щорічних авансів та 

витрат на подальшу експлуатацію землі). Землевласники отримують чистий продукт у 

вигляді орендної плати, духовенство — у формі церковної десятини, король — у вигляді 

податків. Водночас Кене вважав клас власників корисним для суспільства, виправдовуючи 

його існування тим, що землевласники несуть відповідальність за обслуговування земель, 

а також виконують важливу економічну функцію проміжної ланки, пов'язуючи між собою 

два інші класи та беруть участь у реалізації створеного ними продукту. Безплідний клас 

(всі громадяни, діяльність яких не пов'язана з сільським господарством) своєю працею 

додає до вартості продуктів землеробства вартість власних засобів існування, створюючи 

рівно стільки, скільки споживає. Витрати цього класу оплачуються продуктивним класом і 

класом власників. 

Відповідно до цього підходу вчений виокремив три види витрат: продуктивні 

(сільськогосподарські витрати на виробництво зерна, тварин, сировини тощо); 

безплідні (витрати, пов'язані з промисловою або торговельною діяльністю); 

витрати доходу (витрати власників, які отримали дохід від продажу "чистого 

продукту", виробленого землеробами за попередній рік. Ці витрати розподіляються між 

продуктивними (хліб, м'ясо тощо) і непродуктивними (одяг, меблі тощо) витратами). 

Дав досить глибоке, як на ті часи, визначення капіталу, започаткував поділ капіталу 

на основний та оборотний. Розглядаючи капітал в уречевленій формі, Ф. Кене писав про 

те, що останній — це не гроші, а ті засоби виробництва, за допомогою яких створюється 

"чистий продукт". Гроші учений аналізував як засіб полегшення обміну товарів. Він 

дотримувався думки, що накопичення грошей утворює "безплідне багатство", оскільки їх 

вилучення з обігу перешкоджає нормальному кругообігу товарів та доходів. 

Ф. Кене вперше в економічній науці виокремив два види витрат — разові та поточні. 

Досліджуючи продуктивний капітал, що функціонує у сільському господарстві, вчений 

виділив: 

"щорічні аванси", або щорічні витрати (на насіння, засоби існування робітників 

тощо); 

"первинні аванси", або разові витрати (на сільськогосподарський інвентар, будівлі, 

худобу тощо). 

Зазначивши, що для відшкодування першого виду витрат не потрібно залучати 

гроші ззовні, оскільки вони відшкодовуються при продажу сільськогосподарської 

продукції, Ф. Кене писав про те, що "первісні аванси" є разовими затратами, які 

здійснюються на багато років наперед. 

Здійснив геніальну спробу проаналізувати процес відтворення та обігу всього 

суспільного продукту з метою виявлення головних народногосподарських пропорцій 

економічного розвитку. Принагідно зазначимо, що саме Ф. Кене вперше в історії 

економічної науки впровадив у науковий вжиток термін "відтворення суспільного 
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продукту", розмежував його вартісну і натуральну форми, відокремивши поняття 

"капіталу" та "доходу". 

Економічна таблиця Ф. Кене втілила в собі основні положення учення фізіократів і 

стала першою моделлю процесу суспільного відтворення. 

Учений показав, що основу економічного життя суспільства становить постійне 

відновлення кругообігу сукупного суспільного продукту, який виробляється, 

розподіляється і обмінюється між класами таким чином, що створюються передумови для 

продовження їх діяльності знову і знову (рис. 4,2). 

 
Узявши за вихідний пункт відтворення кінець сільськогосподарського року, Ф. Кене 

виходив з того, що капітал фермерів складається із двох частин: 

"первинних авансів" у 10 млрд. ліврів, які слугують протягом 10 років. Відтак 

щорічно одна десята частина їх вартості (1 млрд. ліврів) входить до складу річного 

продукту; 

"щорічні аванси" у сумі 2 млрд. ліврів, за рахунок яких покриваються витрати на 

сировину, заробітна плата найманих робітників тощо. Ця частина капіталу служить один 

рік і її вартість повністю відшкодовується. 

Крім перенесеної капітальної вартості у сумі 3 млрд. ліврів у вартість річного 

продукту фермерів Ф. Кене включив вартість виробленого за рік "чистого продукту" — 2 
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млрд. ліврів. Таким чином, вартість річного сільськогосподарського продукту склала 5 

млрд. ліврів. За своєю натуральною формою це насіння і продовольство (4 млрд. ліврів), а 

також сировина для промисловості (1 млрд. ліврів). 

До складу сукупного суспільного продукту вчений включив також вартість 

продукту, виробленого "безплідним" класом (2 млрд. ліврів). За натуральною формою це 

промислова продукція. У результаті вартість сукупного суспільного продукту становила 7 

млрд. ліврів. 

Крім того в "Економічній таблиці" Ф. Кене на початок аналізу землевласники мають 

2 млрд. ліврів орендної плати, отриманої від фермерів. Ці гроші вчений не включав до 

складу сукупного суспільного капіталу, розглядаючи їх як засіб, який опосередковує рух 

сукупного суспільного продукту. 

Аналіз кругообігу річного продукту дав змогу Ф. Кене виділити 5 взаємопов'язаних 

між собою актів (табл. 4.2), які завершуються відшкодуванням використаних фондів та 

створенням необхідних передумов для відновлення виробництва. Таким чином, учений 

довів, що дотримання певних пропорцій забезпечує безперервність процесу відтворення 

та утримує економіку в стійкій рівновазі. 

Необхідно взяти до уваги, що теоретичний аналіз процесу відтворення, здійснений 

Ф. Кене, був спрощеним, оскільки учений: 

єдиним продуктивним класом уважав клас фермерів, який орендує землю у 

землевласників, володіє капіталом і здійснює товарне виробництво; 

абстрагувався від процесу нагромадження, аналізуючи просте відтворення, умови, за 

яких "культура, багатство і населення залишаються у тому ж стані, не зазнаючи ні 

зростання, ні скорочення"; 

ігнорував вплив міжнародної торгівлі на відтворення, яке здійснюється у 

національному масштабі, а також обмін, який відбувається у межах одного класу; 

досліджував економіку за умов "природного порядку": вільної конкуренції, 

еквівалентного обміну та стабільності цін. 

Яким чином вся сума річного продукту... землі розподіляється між трьома 

названими вище класами і яким чином праця непродуктивного класу тільки відшкодовує 

вартість власного споживання, аніскільки не збільшуючи вартості цієї загальної суми, — 

це в декількох арифметичних таблицях показує Ф. Кене, дуже талановитий і глибокий 

творець цієї теорії. Перша з цих таблиць, яку, з огляду на її важливість, він спеціально 

виділяє, назвавши її "Економічною таблицею", зображує, як, за його припущенням, 

відбувається цей розподіл за найповнішої свободи, а отже, й найвищого добробуту, коли 

річний продукт досягає таких розмірів, що дає найбільший можливий чистий продукт, і 

коли кожен клас отримує належну йому частку з усього річного продукту. Наступні 

таблиці показують, як, на його думку, цей розподіл відбувається за існування обмежень і 

утисків, коли клас землевласників, або безплідний і непродуктивний клас, користується 

більшим заступництвом, ніж клас хліборобів, і коли той або той із них зазіхають на 

більшу частину частки, що мала б належати цьому продуктивному класові. Кожне таке 

посягання, кожне порушення цього природного розподілу, що встановлюється за 

найповнішої свободи, згідно з цією теорією, неминуче мають із року в рік більшою або 

меншою мірою знижувати вартість і загальні розміри річного продукту й неминуче вести 

до поступового зменшення дійсного багатства та доходу суспільства. 
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Водночас завдяки геніальній спробі аналізу процесу відтворення на 

макроекономічному рівні "Економічна таблиця" Ф. Кене стала справжнім проривом у 

світовій економічній науці, започаткувавши: 

економічне моделювання, створення макромоделей, які відображають умови та 

головні пропорції суспільного відтворення; 

макроаналіз на основі використання агрегованих показників та об'єднання 

численних актів купівлі-продажу на рівні національного господарства в цілому; 

осмислення економічної ролі капіталу як необхідної основи безперервного 

функціонування національної економіки. 

Із своєї відтворювальної концепції Ф. Кене виводив досить радикальну економічну 

програму, спрямовану на подолання занепаду сільського господарства шляхом 

упорядкування системи оподаткування, обмеження державного втручання в економіку, 

забезпечення свободи внутрішньої та зовнішньої торгівлі. 

У збірнику "Фізіократія", який видавався Дюпоном де Немуром, у 1767 р. була 

вміщена стаття Ф. Кене "Загальні правила економічного управління 

сільськогосподарською державою", в котрій вчений виклав тридцять правил, які у 

концентрованій формі відобразили сутність фізіократичної проблематики. Серед них 

варто виокремити такі: 

влада монарха має опиратися на пізнання законів "природного порядку", який є 

найприйнятнішим для людини і суспільства; 

король повинен проводити політику підтримки сільського господарства, \ оскільки 

земля є єдиним джерелом багатства, яке здатна примножити лише сільськогосподарська 

праця; 

найкраще для королівства — бути населеним багатими землеробами; 

необхідно нарощувати ринки збуту сільськогосподарської продукції! шляхом 

будівництва нових доріг та інших шляхів сполучення; 

немає потреби у зниженні цін, оскільки "низька ціна на продукти харчування 

викличе зниження заробітної плати населення, зменшить його добробут, дасть менший 

обсяг роботи, скоротить прибуткові види діяльності і зведе дохід нації до нуля"; 

необхідно забезпечити свободу внутрішньої та зовнішньої торгівлі зерном, оскільки 

"найнадійніша, найдієвіша і найвигідніша для народу та держави політика в галузі 

внутрішньої та зовнішньої торгівлі полягає у повній свободі конкуренції" тощо. 

Відстоюючи необхідність звільнення від податків фермерів, ремісників та селян, Ф. 

Кене виходив з того, що джерелом оподаткування має стати єдиний істинно економічний 

"надлишок" — земельна рента, яку отримують землевласники. "Власники, король і вся 

нація, — писав учений, — дуже зацікавлені у встановленні податку, який повністю 

лягатиме на дохід від землі, оскільки будь-яка інша форма оподаткування суперечила б 

природному порядку, була б шкідливою і для відтворення, і для самого податку...". 

Ідеї Ф. Кене набули подальшого розвитку у працях його послідовників. І Серед них 

слід особливо виділити Анна Робера Жака Тюрго (1727—1781) — І відомого державного 

діяча, оригінального французького дослідника, який не лише пропагував ідеї 

фізіократизму, але і розвинув їх, зробивши цілий ряд важливих наукових відкриттів. Свої 
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економічні ідеї вчений виклав у лаконічній роботі "Роздуми про створення і розподіл 

багатства" (1766), представленій у вигляді 100 коротких тез, у творі "Цінність та гроші" 

(1769) та ін. 

У цих працях А. Тюрго: 

Проголосив землеробство істинним джерелом "чистого продукту", зазначивши, що 

праця у сільському господарстві "є єдиною працею, яка виробляє понад те, що йде на її 

оплату". 

Засудив політику протекціонізму, відстоюючи принципи свободи економічної 

діяльності. 

Виклав учення про цінність, пов'язуючи останню зі здатністю речей задовольняти 

людські потреби. Виходячи із взаємовигідності обміну, який забезпечує спільномірність 

потреб, А. Тюрго стверджував, що цінність є "вираженням міри оцінки, яку людина дає 

різним предметам своїх бажань". 

Відмовившись від трудової теорії вартості та пошуку абсолютної міри цінності, 

вчений розглядав "природну ціну" як відносну величину, яка не має внутрішньої 

субстанції і визначається на основі суб'єктивних оцінок продавців і покупців. У своїй 

праці "Цінність та гроші" (1769) він виокремив поняття "цінність значення" (цінність речі 

для конкретної людини, яка існує лише в її голові) та "мінова цінність", яка реально 

виявляється в обміні, не має абсолютної одиниці виміру і завжди є величиною відносною. 

Трактуючи обмін як взаємовигідний процес, учений зазначав, що мінові пропорції 

виявляються у процесі торгу через зіставлення інтенсивностей потреб учасників обміну. 

Відтак він висунув ідею корисності як субстанції цінності майже за 100 років до 

виникнення маржиналізму. Водночас учений наголошував на тому, що суб'єктивно кожен 

з учасників угоди отримує більше, ніж віддає, оскільки виходить із власної оцінки того чи 

іншого блага. 

Здійснив першу в історії економічної думки спробу сформулювати закон спадної 

родючості ґрунтів, згідно з яким кожне додаткове вкладення капіталу (праці) у землю 

пов'язане зі зниженням віддачі. 

Поглибив започатковане фізіократами трактування класової структури суспільства. 

А. Тюрго вперше в історії економічної думки поділив виробників (землеробів, 

промисловців) на підприємців, які здійснюють аванси, і найманих робітників, які 

отримують заробітну плату. Розглядаючи ощадливість як основу нагромадження 

капіталів, учений писав про те, що поділ суспільства на підприємців та найманих 

робітників розвинувся поступово як результат бережливості одних та марнотратства 

інших. На думку французького дослідника, "простий робітник, який володіє тільки своїми 

руками і ремеслом, має лише стільки, за скільки йому щастить продати свою працю"1. 
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Анн Робер Жак Тюрго 

Видатний французький державний діяч, філософ-просвітник, економіст, прихильник 

фізіократиз-му Тюрго Анн Робер Жак, барон д'Ольн (1727— 1781). Був вихідцем із багатої 

нормандської сім'ї, яка мала вікові традиції державної служби ("дворянство мантії"). А. 

Тюрго здобув ґрунтовну духовну освіту, оскільки він був третім сином у сім'ї і за 

традицією його майбутнє було пов'язане з церквою. Він блискуче навчався у Паризькій 

семінарії та на теологічному факультеті Сорбонни, знав шість мов, виявляв інтерес до 

багатьох наук, захоплювався філософією, політичною економією тощо. Під впливом ідей 

просвітництва французький мислитель відмовився від духовної кар'єри. Як і Ф. Кене, А. 

Тюрго активно співпрацював з французькими просвітниками, підготував кілька 

філософських та економічних статей для "Енциклопедії" Дідро, опублікував ряд творів з 

мовознавства, філософії історії, географії, політики. Вчений першим впровадив у 

науковий вжиток термін "прогрес" як розвиток більш досконалого із менш досконалого. 

Найбільш відомі економічні праці французького дослідника: "Похвальне слово Венсану де 

Гурне" (1759), "Роздуми про створення і розподіл багатства" (1766), "Листи про свободу 

торгівлі зерном" (1770), "Цінність та гроші" (1769) та ін. 

А. Тюрго був не лише глибоким мислителем, але і відомим державним діячем. Він 

займав високу судову посаду в Паризькому парламенті (1752— 1761), був інтендантом у 

Ліможі (1761—1774), міністром (генеральним контролером) фінансів при Людовику XVI 

(1774—1776). Намагаючись втілити у життя фізіократичні ідеї, він підготував і здійснив 

низку буржуазних економічних реформ, спрямованих на оздоровлення фінансів та 

вдосконалення податкової системи (збільшення розміру оподаткування доходів від 

земельної власності і зменшення податків з доходів від занять торгівлею та промисловою 

діяльністю, скорочення витрат на утримання королівського двору тощо); ліквідацію 

феодальних обмежень (відміна ремісничих цехів і гільдій, дорожніх повинностей для 

селян, впровадження вільної торгівлі зерном, борошном) тощо. Однак ці прогресивні 
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перетворення викликали невдоволення феодальної знаті, яка примусила короля скасувати 

впроваджені А. Тюрго реформи, відправивши міністра у відставку. Його ідеї були 

реалізовані лише через 15 років, 

під час Великої французької революції. 

Водночас прибуток підприємців А. Тюрго вважав цілком правомірним, оскільки, 

авансуючи капітал, без якого не можливе жодне виробництво, вони отримують плату за 

"працю, турботу, ризик". Однак виокремивши промисловий і торговельний прибуток, А. 

Тюрго трактував останні як вирахування із "чистого продукту" землеробства, не 

відступаючи таким чином від базових засад фізіократизму. 

Обґрунтував правомірність існування позичкового процента виходячи із втрат, яких 

зазнає певний час кредитор, надаючи позику. Вчений порівнював "тимчасову ренту" 

(позичковий процент) і "вічну ренту" (земельну), виводячи перший із другої. Виходячи з 

того, що позичкодавці могли перетворити свої капітали на земельну власність, вчений 

стверджував, що їх гроші мають приносити дохід, еквівалентний тому, який би вони 

могли мати від купівлі землі. 

Економічні ідеї фізіократів, засновані на спробах охопити всю систему економічних 

закономірностей суспільного життя, були плідними для багатьох поколінь дослідників. 

Непрямий вплив фізіократів на сучасний стан у галузі економічної теорії був дуже 

великим. По-перше, чіткість і логічна переконливість їх доказів привели до того, що вони 

значним чином вплинули на подальше мислення. І, по-друге, основним мотивом їх 

дослідження не було, як це відбувалося з більшістю їх попередників, збільшення багатства 

купців і поповнення скарбниці королів: вони прагнули зменшити страждання і 

приниження, які несла крайня злиденність. Таким чином, вони надали економічній теорії 

її сучасну мету пошуку таких знань, які можуть підвищити якість людського життя. 

Значний вплив на подальшу еволюцію економічної думки справили сформульовані 

у рамках фізіократизму положення стосовно: 

природної закономірності суспільного життя, розвитку економіки за об'єктивними 

законами; 

необхідності переміщення дослідження природи багатства зі сфери обігу у сферу 

виробництва; 

розмежування продуктивної та непродуктивної праці; 

дослідження капіталу, його структури та ролі у суспільному виробництві та 

відтворенні; 

аналізу кругообігу суспільного продукту, виявлення головних передумов та 

пропорцій суспільного відтворення; 

необхідності утвердження принципів економічного лібералізму та фритредерства. 

Ідеї фізіократів знайшли продовження у теорії загальної ринкової рівноваги, 

макроекономіці, дослідженнях міжгалузевого балансу, теорії граничної корисності та 

інших напрямках економічної науки XIX та XX століть. 

Теорія фізіократів, за всіх її недоліків, мабуть, найбільше наближається до істини, 

ніж будь-яка інша теорія політичної економії з опублікованих досі. Через це вона цілком 

заслуговує на увагу кожного, хто бажає досліджувати принципи цієї дуже важливої науки. 

Щоправда, зображуючи працю, що витрачається в хліборобстві, як єдину продуктивну 

працю, вона обстоює, мабуть, занадто вузькі та обмежені погляди, проте, оскільки вона 

визнає, що багатство народів полягає не в непридатних для споживання грошах, а в 

предметах споживання, які кожного року відтворює праця суспільства, оскільки вона 

визнає повну свободу єдиним дійсним засобом для забезпечення якомога більших 

розмірів цього щорічного відтворення, остільки її вчення, треба думати, з усіх поглядів є 

так само істинним, як і шляхетним та ліберальним. 

 

4.2. А. Сміт як фундатор економічної науки 
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Для того, щоб підняти державу з найнижчого ступеня варварства до найвищого 

ступеня добробуту, потрібні лише мир, легкі податки і терпимість в управлінні, все інше 

зробить природний хід речей. 

А. Сміт 

4.2.1. Особливості методології А. Сміта 

 

Адам Сміт (1723—1790) — видатний англійський економіст, з іменем якого 

пов'язане становлення економічної теорії як науки. Започаткувавши систематизований 

виклад економічних знань та глибокий теоретичний аналіз економічних явищ та процесів, 

він зайняв особливе місце в історії економічної думки. 

Геніальна праця ученого "Дослідження про природу і причини багатства народів" 

(1776) започаткувала народження ліберальної економічної теорії і стала справжнім 

проривом у світовій економічній думці. У ній А. Сміт уперше перейшов від аналізу 

окремих проблем до теоретичних узагальнень та систематизації економічних знань (табл. 

4.3). 
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За життя А. Сміта його праця "Дослідження про природу і причини багатства 

народів" перевидавалась п'ять разів. У XIX столітті вона була перекладена основними 

європейськими мовами і витримала більш ніж сто видань. На сьогоднішній день кількість 

її перевидань та перекладів на більш ніж сорок мов світу перевищує дві сотні. У Росії 

переклад головної праці А. Сміта з'явився у 1802—1805 pp. 

Англії XVIII ст., прагнення англійської промислової буржуазії до 

зовнішньоекономічної експансії, свободи господарювання, звільнення від опіки держави 

та протекціонізму. 

Трактуючи політичну економію як науку про об'єктивні закони виробництва і 

нагромадження багатства, А. Сміт розвинув методологію економічних досліджень. 

Вчений: 

Широко застосовував абстрактно-логічний, причинно-наслідковий (казуальний) 

методи, спрямовані на виявлення глибинних закономірностей економічних явищ та 

процесів, розкриття структури економічної системи, простеження внутрішніх зв'язків 

економічних категорій. 

Прагнув поєднати езотеричний та екзотеричний підходи, що сприяло збагаченню 

арсеналу методології економічного дослідження. Водночас подвійність підходів ученого 

виявилась у суперечливості та неоднозначності його теоретичних міркувань. 

Виокремив дві сторони економічної теорії: 

а)позитивну, спрямовану на виявлення глибинних закономірностей економічного 

розвитку, природних об'єктивних законів, які управляють економікою, теоретичне 

дослідження умов виробництва та нагромадження багатства; 

б)нормативну, спрямовану на розробку рекомендацій для економічної політики 

держави (уряду), здатної забезпечити економічним суб'єктам можливість добувати 

"достатній дохід або засоби існування". 

Ідейно-теоретичним підґрунтям економічної системи А. Сміта стала ідеологія 

ринкового лібералізму, в основу якої були покладені: 

Теорія "природного порядку" та внутрішньої гармонії людського суспільства, 

узгодженої із законами моралі. 

 
Основоположник економічної науки Адам Сміт (1723—1790) був однією з 

найосвіченіших людей свого часу, мав енциклопедичні знання в галузі різних наук, 

справив значний вплив на сучасників та послідовників. 
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А. Сміт народився у 1723 р. у шотландському місті Кіркольді. Він був єдиною 

дитиною в небагатій сім'ї митного чиновника, який помер за кілька місяців до народження 

свого сина. У віці 14 років вступив до університету в Глазго. 

Значний вплив на А. Сміта в цей період справили курси моральної філософії 

Френсіса Хатчесона (1654—1746), а також творчість Девіда Юма (1711—1776). 

Повернувшись у 1746 р. в Единбург, А. Сміт зайнявся самоосвітою. Він написав трактат з 

філософії, але не зміг знайти видавця, щоб його опублікувати. З часом А. Сміту вдалося 

організувати читання публічних лекцій з філософії, які мали успіх і сприяли тому, що 

вчений отримав запрошення до університету в Глазго. У 1751 р. він став професором 

філософії та логіки цього університету, згодом очолив у ньому кафедру моральної 

філософії. Результатом наукових пошуків А. Сміта у цей період стала глибока наукова 

праця "Теорія моральних почуттів" (1759), яка зробила його знаменитим. 

Активна участь ученого у своєрідному клубі політичної економії у Глазго, дружба з 

філософом, економістом Д. Юмом вплинули на зростання наукового інтересу А. Сміта до 

економічних проблем. Цьому сприяло також його знайомство з французькими 

філософами-енциклопедистами (Д'Аламбером, Гельвецієм, Гольбахом), а також з 

фізіократами (Ф. Кене, А. Тюрго), яке відбулося під час закордонної подорожі вченого як 

наставника герцога Баклю. Перебуваючи у Франції, А. Сміт розпочав роботу над працею 

"Дослідження про природу і причини багатства народів", яку завершив через десять років 

після повернення на батьківщину. Книга принесла автору гучну славу. До кінця століття 

вона перевидавалась 4 рази за життя А. Сміта (1778,1784,1786,1789) і ще три рази після 

його смерті. 

Загальний творчий задум ученого полягав у створенні універсальної, 

всеохоплюючої картини розвитку людини і суспільства. У праці "Теорія моральних 

почуттів" він виклав свої соціально-філософські ідеї, в основі яких лежало визнання 

існування справедливих, "природних" законів, рівності та обов'язковості 

загальнолюдських норм моралі. За задумом автора, "Дослідження про природу і причини 

багатства народів" мало розкрити механізм дії "природного закону справедливості", 

відповідно до якого "кожний отримує свою долю з усього виробленого землею". 

Заключну роботу (яка так і не була написана) автор планував присвятитити 

дослідженню історії та теорії культури. Останні роки свого життя А. Сміт провів у 

Единбурзі. Служив митним комісаром з 1787 р. Помер у 1790 р. Похоронений на 

невеликому кладовищі у центрі Единбурга. 

На відміну від фізіократів, які трактували "природний порядок" як ідеальний стан 

суспільства, А. Сміт аналізував реально існуючий економічний устрій (ринкову 

економічну систему) та прагнув описати механізм його функціонування. 

Рушійними силами економічного розвитку вчений вважав економічну свободу та 

конкуренцію господарюючих суб'єктів, гармонізацію їх інтересів на основі пріоритетного 

розвитку особистого інтересу, механізму ринкової саморегуляції та невтручання держави 

в економічне життя. 

Концепція "економічної людини" у яка керується у своїй діяльності особистими 

економічними інтересами і потребами. Намагаючись з'ясувати спонукальні мотиви 

економічної діяльності господарюючих суб'єктів, учений виходив з того, що поведінкою 

людей керує егоїзм та турбота про власну вигоду, "природне прагнення... до поліпшення 

свого становища". Абстрагуючись від усіх інших мотивів поведінки економічних 

суб'єктів, А. Сміт писав про те, що особистий інтерес є головним мотивом, який спонукає 

людей до співробітництва, оскільки "Не через доброзичливість м'ясника, пивовара чи 

булочника очікуємо ми одержати свій обід, а через дотримання ними їхніх власних 

інтересів. Ми звертаємося не до їхньої гуманності, а до їхнього егоїзму, і ніколи не 

говоримо їм про наші потреби, а лише про їхні вигоди"1. 

Відтак учений аналізував суспільство як сукупність егоїстів, зосереджених на 

нагромадженні багатства. Варто зазначити, що існування егоїстичних інтересів визнавали 
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ще англійські філософи XVII ст. (Т. Гоббс та ін.), які трактували їх як руйнівну силу, 

закликаючи до державного авторитаризму. А. Сміт не сприйняв ці ідеї і був солідарним з 

французькими раціоналістами (К. Гельвецієм та ін.), які проголосили людський егоїзм 

природним фактором суспільного поступу. У зв'язку з цим вчений робив особливий 

наголос на значенні особистого інтересу як могутнього стимулу прогресивного розвитку 

людського суспільства. 

Таким чином, в основі аналітичної моделі "економічної людини" (gomo economicus), 

запровадженої А. Смітом, лежать припущення, що індивід як суб'єкт економічних 

відносин є: 

незалежним, здатним приймати самостійні рішення; 

егоїстичним, таким, що прагне максимізувати власну вигоду; 

раціональним, здатним порівнювати вигоди і втрати та оцінювати наслідки своїх 

дій; 

поінформованим про свої потреби і можливості їх задоволення. 

Учення про "невидиму руку ринку" — механізм стихійної координації економічної 

поведінки та узгодження економічних інтересів суб'єктів господарювання за умов 

ринкової конкуренції. Трактуючи ринковий механізм як "очевидну і просту систему 

звичайної свободи", А. Сміт стверджував, що ринкова економіка влаштована таким 

чином, що індивід (економічна людина), який "має на увазі лише власний інтерес... 

переслідує лише власну вигоду... невидимою рукою спрямовується до мети, що зовсім не 

входила до його намірів... Переслідуючи власні інтереси, людина часто реальніше 

служить інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо прагне це робити". 

Таким чином, стихійні об'єктивні закони ринкових сил спонтанно забезпечують 

пріоритетність суспільних цінностей і спрямовують зусилля окремих індивідів, які не 

думають про сприяння суспільній користі, у русло загальних інтересів. Саме завдяки 

вільній конкуренції підприємців і через реалізацію їх приватних інтересів ринкова 

економіка найдоцільнішим чином забезпечує суспільні потреби і генерує ефективний 

розподіл ресурсів. 

Обґрунтування економічної політики держави, заснованої на принципі "lai88ez 

faire". Досліджуючи "природний порядок" як теоретичну модель економіки вільного 

підприємництва, А. Сміт приділяв велику увагу аналізу передумов ефективної дії 

"невидимої руки" ринку. Він розумів, що переваги ринкової економіки реалізуються лише 

за умови існування системи стримувань та противаг досконалої конкуренції, включення у 

певні інституційні рамки вільної гри економічних інтересів. 

Вчений писав про те, що переваги ринкового механізму саморегулювання 

виявляються за умов, коли "кожній людині, доки вона не порушує законів справедливості, 

дозволяється цілком вільно діяти на свій розсуд у власних інтересах і конкурувати своєю 

працею та капіталом із працею та капіталом будь-якої іншої особи й цілого класу". 

Виходячи з того, що вільна гра ринкових сил не має порушуватися ніякими 

зовнішніми факторами, А. Сміт вороже ставився до будь-якої монополії, яка "є великим 

ворогом доброго господарства", зводячи нанівець чудові властивості "невидимої руки". 

"Монополісти, — писав учений, — підтримуючи постійну недостачу продуктів на ринку і 

навмисне не задовольняючи повністю дійсний попит, продають свої товари набагато 

дорожче від природної ціни й піднімають свої доходи... значно вище від їхньої природної 

норми". Відтак А. Сміт засуджував виключні привілеї торговельних компаній, закони про 

учнівство, цехові постанови, закони про бідних, які, на його думку, обмежували 

конкуренцію та мобільність ресурсів. 

Відстоюючи "природну гармонію" (своєрідну рівновагу, яка стихійно 

встановлюється в економіці за відсутності втручання ззовні), А. Сміт вимагав відміни 

державної регламентації промисловості та торгівлі, зазначаючи, що "Політика втручання 

породжує дуже важливу нерівність у загальній сумі вигод і невигод різного застосування 

праці та капіталу, обмежуючи... конкуренцію"1. На думку вченого, уряд повинен бути 
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звільненим від тяжкого обов'язку, при виконанні якого виникають постійні розчарування і 

для правильного здійснення якого недостатньо ніякої мудрості та знань, — від обов'язку 

керувати працею кожної людини, спрямовуючи її в бік, найсприятливіший для добробуту 

суспільства. 

Однак відстоюючи принципи економічного лібералізму, А. Сміт не заперечував 

участі держави у господарському житті. Він писав про те, що природний устрій має 

спиратись на вільну взаємодію приватних інтересів у межах та під захистом права. На 

думку дослідника, в ринковій економіці держава повинна виконувати "три надто важливі 

обов'язки": 

Убезпечувати суспільство від насильств і вторгнення інших незалежних суспільств. 

Убезпечувати кожного члена суспільства від несправедливості й гноблення з боку 

інших його членів, або обов'язок установити належне здійснення правосуддя. 

Створювати й утримувати певні громадські споруди та установи, у створенні й 

утриманні яких не можуть бути зацікавлені окремі особи чи невеликі групи2. 

Це трактування ролі та функцій держави у подальшому отримало назву концепції 

"держава — нічний сторож". 

А. Сміт висловлювався за державне регулювання мінімуму заробітної плати, норми 

позичкового процента, тимчасові протекціоністські заходи, спрямовані на захист нових і 

тому ще слабких галузей. Аналізуючи функції держави, учений обґрунтував "чотири 

основних правила оподаткування" : 

пропорційність: "Піддані держави мають по змозі брати участь в утриманні уряду 

відповідно до своєї здатності і сил, тобто відповідно до доходу, яким вони користуються 

під протегуванням і захистом держави"; 

визначеність: "Податок, що його зобов'язується сплачувати кожна окрема особа, має 

бути точно визначеним, а не довільним. Термін сплати, спосіб платежу, сума платежу — 

все це має бути зрозумілим і чітким для платника й для будь-якої іншої особи"; 

зручність: "Кожен податок слід стягувати в той час або в той спосіб, коли і як 

платникові має бути найзручніше його платити"; 

необтяжливість: "Кожен податок має бути так задуманий і розроблений, аби він брав 

і утримував із кишень народу якомога менше понад те, що він приносить державній 

скарбниці". 

 

4.2.2. А. Сміт про сутність і джерела багатства 

 

Вважаючи центральною проблемою економічної теорії розвиток і зростання 

добробуту суспільства, А. Сміт наголошував на тому, що "Політична економія, 

розглядувана як галузь знання... ставить перед собою два різних завдання: по-перше, 

забезпечити народові високий дохід або засоби існування, а точніше, забезпечити йому 

можливість добувати їх; по-друге, давати державі чи суспільству дохід, достатній для 

суспільних потреб. Вона ставить собі за мету збагачення як народу, так і правителя"1. 

Водночас учений полемізував з меркантилістами та фізіократами, зазначаючи, що 

багатство народу складається не з однієї землі, не з одних лише грошей, а з усіх речей, 

придатних для задоволення людських потреб і життєвих насолод. 

Убачаючи багатство країни у матеріальних (фізичних) благах, А. Сміт визначав його 

джерелом людську працю, наголошуючи на пріоритетності сфери виробництва у 

господарському розвитку нації. "Річна праця кожного народу, — писав учений, — являє 

собою первісний фонд, який дає йому всі необхідні для існування та зручностей життя 

продукти, що їх він споживає протягом року і що завжди складаються або з безпосередніх 

продуктів цієї праці, або з того, що він одержує в обмін на ці продукти в інших народів". 

Зростання добробуту суспільства А. Сміт пов'язував із розвитком обміну, поділу 

праці та нагромадження капіталу за умов економічної свободи. Серед факторів 

примноження багатства народу він виокремив: 
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частку населення, зайнятого продуктивною працею або кількість праці, яка 

функціонує у виробництві; 

продуктивність праці зайнятих у виробництві; 

розвиток обміну та наявність відповідних ринків збуту; 

зростання доходу і капіталу. 

Вихідним у теоретичній побудові ученого було положення про поділ праці як 

причину зростання її продуктивності. Розглядаючи суспільство як сукупність індивідів, 

наділених від природи певними інстинктами (егоїстичним інтересом, прагненням 

поліпшити власне становище, схильністю до обміну), які наперед визначають їх 

поведінку, А. Сміт особливу увагу приділяв схильності "міняти, вимінювати, обмінювати 

один предмет на інший". Останню він трактував як одну із визначальних рис людської 

природи, яка породжує поділ праці. У зв'язку з цим вчений зазначав, що саме "схильність 

до обміну породила первісно й поділ праці". 

Розмірковуючи над тим, що на відміну від тварин, які обмежуються безпосереднім 

задоволенням своїх потреб, оскільки "Нікому не доводилося бачити, щоб один собака 

свідомо мінявся кісткою з іншим. Нікому не доводилося бачити, щоб якась тварина 

жестами або криком показувала іншій: це — моє, те — твоє, я віддам тобі одне в обмін на 

інше, кожна людина живе обміном і стає певною мірою торговцем. А. Сміт звертав увагу 

на те, що "серед людей найнесхожіші обдарування корисні одне одному; вироблені ними 

різноманітні продукти завдяки їхній схильності до торгу та обміну збираються немовби в 

одну загальну масу, з якої кожна людина може купити собі будь-яку кількість витворів 

інших людей, що їх вона потребує"3. За таких обставин кожен учасник обміну отримує 

більше праці стосовно своїх можливостей щодо виробництва отриманого товару, ніж 

віддає. Відтак А. Сміт робив висновок про те, що обмін є взаємовигідним, оскільки 

купуючи чужу працю, люди економлять свою. 

Розвиваючи далі свої економічні міркування, вчений констатував, що поділ праці 

зумовлює співпрацю всіх для задоволення потреб кожного, індивіди стають залежними 

один від одного, суспільство перетворюється у своєрідний "торгово-трудовий союз", що 

сприяє зростанню багатства та добробуту нації. На думку А. Сміта, завдяки розвитку 

поділу праці ремісники знімають із землеробів турботу про виготовлення одягу, сприяючи 

зростанню обсягів сільськогосподарської продукції, а землероби, звільняючи ремісників 

від вирощування хліба, сприяють піднесенню промислового виробництва. Таким чином, 

поділ праці як основне джерело зростання суспільного багатства веде до величезного 

збільшення продуктивності "всіх різнобічних занять і мистецтв". 

Серед факторів, які сприяють збільшенню "кількості роботи, що її може виконати 

внаслідок поділу праці однакове число робітників"4, учений виокремив: 

зростання майстерності та вправності робітників; 

економію часу на перехід від одного виду роботи до іншого; 

технічне вдосконалення виробництва, "винайдення всіх машин, які полегшують і 

скорочують працю". 

На прикладі, який став хрестоматійним, учений показав, як у мануфактурі, зайнятій 

виробництвом шпильок, поділ праці на кілька десятків операцій дав змогу у сотні разів 

підвищити її продуктивність. 

"Мені довелося бачити одну невелику мануфактуру... де було зайнято тільки десять 

робітників і де, отже, декотрі з них виконували по дві й по три різні операції. Хоча вони 

були дуже бідні й недостатньо забезпечені необхідними пристроями, вони могли, 

напружено працюючи, виробити разом... понад 48 тис. шпильок на день. Але якби всі 

вони працювали поодинці, незалежно один від одного й не були призвичаєні до цієї 

спеціальної роботи, то, безперечно, жоден із них не спромігся б зробити 20, а, можливо, і 

однієї шпильки на день. Одне слово, вони, певно, не виробили б 1/240, а може, й 1/4800 

того, що здатні виробити тепер у результаті належного поділу та поєднання їхніх різних 

операцій". 
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Водночас А. Сміт розу мів обмеження та недоліки, викликані крайнощами 

спеціалізації. Він писав про те, що робітник, зайнятий однією операцією, "не має нагоди й 

потреби витончувати свої розумові здібності або вправлятись у своїй кмітливості" і в силу 

цього "стає такою тупою і недолугою, якою тільки може стати людська істота". З метою 

уникнення подібних проявів А. Сміт наголошував на необхідності широкого розвитку 

початкових освітніх закладів для населення за рахунок державних коштів. 

Проголосивши поділ праці найважливішим чинником зростання її продуктивності, 

вчений звернувся до проблеми сутності та функцій грошей, розглядаючи їх у першу чергу 

як технічне знаряддя, яке полегшує перебіг економічних процесів. 

Як фундатор товарної теорії грошей А. Сміт здійснив глибокий аналіз їх стихійного 

виділення у результаті тривалого розвитку обміну: "М'ясник має у своїй крамниці більше 

м'яса, ніж сам може спожити, а пивовар і | булочник охоче купили б кожен частину цього 

м'яса; вони не можуть нічого запропонувати йому навзамін, окрім різних продуктів свого 

власного промислу, але м'ясник уже зробив запас тієї кількості хліба й пива, що 

знадобиться йому найближчим часом. У такому разі між ними не може відбутися обмін. 

М'ясник не може стати постачальником пивовара та булочника, а вони — його 

споживачами; і, отже, усі вони не можуть прислужитися один одному. З метою уникнення 

таких незручних ситуацій кожна розумна людина на і будь-якому етапі розвитку 

суспільства після виникнення поділу праці, ясна річ, мусила намагатися так влаштувати 

свої справи, щоб постійно поряд із продуктами свого власного промислу мати певну 

кількість такого товару, який, на її думку, ніхто не відмовиться взяти в обмін на продукти 

свого промислу". 

Пояснюючи появу грошей необхідністю полегшення простого товарообміну, А. 

Сміт виклав цікавий матеріал щодо історії грошового обміну. Вчений аналізував гроші як 

технічний засіб мінового процесу і образно порівнював їх з "великим колесом обігу, 

знаряддям обміну і торгівлі"1. Відтак він виправдовував заміну золота і срібла 

паперовими грошима, виходячи з необхідності мінімізації витрат обігу. "Використання 

замість золотих і срібних грошей паперових замінює дороге знаряддя обміну значно 

дешевшим і не зрідка таким же зручним, — зазначав дослідник. — Обіг при цьому 

підтримується за допомогою нового колеса, створення й підтримування якого обходяться 

дешевше, ніж раніше"2. 

Заміна металевих грошей паперовими, на думку А. Сміта, звільнить золото і срібло 

для розширення зовнішньої торгівлі, що сприятиме їх більш продуктивному 

використанню. Ілюструючи вигоду, яку отримує країна у разі впровадження в обіг 

паперових грошей (банкнот), А. Сміт образно писав про те, що "Золоті і срібні гроші, що 

перебувають в обігу країни, можна з повним правом порівняти із шосейною дорогою, яка, 

сприяючи пересуванню й поставці на ринок усього сіна та хліба країни, сама собою не 

виробляє жодного снопа або в'язанки. Розсудливі банківські операції, створюючи, якщо 

можна вжити таку метафору, свого роду повітряний шлях, дають країні можливість 

немовби перетворювати велику частину її доріг у добрі пасовища та хлібні поля і таким 

чином значно збільшувати річний продукт її землі та праці". 

Водночас вчений був переконаний, що торгівля і промисловість країни не можуть 

бути достатньо стійкими, тримаючись на "дедалових крилах паперових грошей", а не на 

"твердому ґрунті золота й срібла". Відтак він наголошував на тому, що загальна кількість 

паперових грошей "за будь-яких умов не може перевищувати вартостей золотої та срібної 

монети, яку вони замінюють або яка (за тих самих розмірів торговельного обігу) 

перебувала б в обігу, коли б не було паперових грошей". 

Усвідомлюючи поділ праці не лише як технологічне, але насамперед як економічне 

явище, А. Сміт писав про те, що останній обмежується розмірами ринку. На думку 

вченого, обмеженість ринкового попиту стримує розвиток поділу праці. "Коли ринок 

незначний, — писав учений, — то через неможливість обміняти весь надлишок продукту 
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своєї праці на необхідні продукти праці інших людей ні в кого не може бути мотивації 

цілком присвятити себе якомусь одному заняттю"5. 

Аналізуючи ринок не тільки як механізм взаємодії економічних суб'єктів, але і як 

вирішальну умову економічної динаміки, учений виходив з того, що розвиток шляхів 

сполучення, обміну та торгівлі сприяли вдосконаленню та розвитку "промислів будь-

якого роду". При цьому він наголошував на важливості виходу на нові ринки, 

аргументуючи це тим, що відкриття Америки збагатило Європу не за рахунок ввезення 

золота та срібла, а внаслідок того, що "Відкривши новий і невичерпний ринок для всіх 

товарів Європи, воно дало поштовх подальшому поділові праці та поліпшенню техніки, 

яких у вузьких межах колишньої торгівлі ніколи не могло б бути через відсутність ринку, 

здатного поглинути велику частину їхнього продукту". Аналізуючи ринок як вирішальну 

умову досягнення добробуту нації, А. Сміт надавав величезного значення розвитку 

торгівлі. У складі оптової торгівлі вчений вирізняв: 

внутрішню торгівлю, спрямовану на купівлю промислових товарів в одній частині 

країни та продаж в іншій; 

зовнішню торгівлю, яка займається купівлею іноземних товарів для внутрішнього 

споживання; 

транзитну торгівлю, завданням якої є доставка надлишкового продукту однієї країни 

в іншу. 

На думку А. Сміта, "капітал, вкладений у внутрішню торгівлю країни, зазвичай 

заохочує та утримує велику кількість продуктивної праці в цій країні і підвищує вартість її 

річного продукту більшою мірою, ніж такий самий капітал, вкладений у зовнішню 

торгівлю предметами споживання, а капітал, зайнятий у цій останній, має в обох цих 

випадках ще більшу перевагу над капіталом такого самого розміру, вкладеним у 

транзитну торгівлю". 

Розмірковуючи над сутністю та значенням зовнішньої торгівлі, А. Сміт виклав своє 

розуміння останньої, засноване на ідеї взаємовигідного природного розподілу 

виробництва між країнами. Поширивши дію ринкового механізму саморегулювання на 

сферу зовнішньоекономічних зв'язків, вчений довів взаємовигідність міжнародної торгівлі 

на основі існування різних рівнів витрат виробництва у різних країнах. "Коли якась чужа 

країна може постачати нам якийсь товар за дешевшою ціною, ніж ми самі в змозі 

виготовляти його, набагато краще купувати його в неї на деяку частину продукту нашої 

власної промислової праці, застосованої в тій галузі, у якій ми маємо певну перевагу", — 

писав дослідник. 

Розвиваючи цю тезу, А. Сміт сформулював принцип абсолютних переваг у 

міжнародній торгівлі, згідно з яким державі вигідно експортувати товари, які вона 

виробляє з меншими витратами, зумовленими існуванням природних та набутих переваг 

над іншими країнами (географічного положення, кліматичних умов, природних ресурсів, 

трудових навичок та кваліфікації населення, технології виробництва тощо). Водночас 

країна має імпортувати ті товари, які виробляються іншими країнами з меншими 

витратами, тобто у виробництві яких інші держави мають абсолютні переваги. 

Розуміючи обмеженість рекомендацій меркантилістів щодо штучного перевищення 

експорту над імпортом, учений переконливо довів, що вільна зовнішня торгівля вигідна 

усім націям, тоді як протекціонізм заважає державам отримувати вигоду. Останній, на 

думку А. Сміта, призводить до того, що вітчизняні споживачі сплачують: 

податок на покриття витрат на премію експортерам; 

ще більш тяжкий податок внаслідок подорожчання товарів на внутрішньому ринку. 

А. Сміт звернув увагу на те, що збільшення кількості грошей в країні неминуче 

породжує зростання цін, що сприяє скороченню експорту та зростанню імпорту. Заклавши 

основи теорії платіжного балансу, видатний англійський дослідник дійшов висновку, що 

довгострокове значення для зростання багатства країни має нагромадження капіталу та 
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економічний розвиток, а не протекціоністські заходи, котрі штучно створюють тимчасове 

позитивне сальдо торговельного балансу. 

 

4.2.3. Теорії вартості, капіталу і доходів 

 

Одна з визначальних складових теоретичної системи А. Сміта — теорія вартості та 

ціни, яка яскраво відобразила суперечливість економічних досліджень ученого. Вихідним 

у теоретичній побудові дослідника було розмежування двох природних властивостей 

товару: 

"цінності у споживанні" (споживчої вартості); 

"цінності в обміні" (мінової вартості). 

"Слово вартість, — писав А. Сміт, — має два різні значення: інколи воно означає 

корисність якогось предмета, а інколи — можливість придбання інших предметів, що її 

дає володіння даним предметом"1. 

Наголошуючи на тому, що ці види цінності не збігаються, А. Сміт показав різницю 

між ними на прикладі, відомому як парадокс А. Сміта (парадокс води та діамантів). 

"Предмети, що мають дуже велику споживчу вартість, — зазначав вчений, — часто мають 

зовсім невелику мінову вартість або навіть зовсім її не мають; навпаки, предмети, що 

мають дуже велику мінову вартість, часто мають зовсім невелику споживчу або зовсім її 

не мають. Немає нічого кориснішого за воду, але на неї майже нічого не можна купити, в 

обмін на неї  

майже нічого не можна отримати. Навпаки, діамант майже не має жодної споживчої 

вартості, але часто в обмін на нього можна отримати дуже велику кількість інших 

товарів". 

Таким чином, визначаючи споживчу вартість як здатність товарів задовольнити не 

окрему, а загальну потребу споживача, Сміт робив висновок, що споживча вартість не 

може визначати мінові пропорції та кількісні співвідношення обміну товарів. 

Відтак він зосередив свою увагу на дослідженні мінової вартості з метою виявлення 

її кількісної міри, її прояву в мінових пропорціях та цінах. Необхідно зазначити, що у 

праці А. Сміта можна знайти суперечливі підходи до визначення мінової або природної 

вартості (рис. 4.3). 

 
1-й підхід заснований на трудовій теорії вартості, згідно з якою єдиним джерелом та 

вимірником вартості товару є витрати праці на його виробництво, які в середньому 

необхідні суспільству за певного рівня розвитку продуктивних сил. "...Одна лише праця, 

вартість якої ніколи не змінюється, є єдиним і дійсним мірилом, за допомогою якого за 

всіх часів і в усіх місцях можна було розцінювати й порівнювати вартість усіх товарів"2, 

— писав дослідник. 

На відміну від меркантилістів та фізіократів, які шукали джерела багатства у 

специфічних видах занять, А. Сміт підкреслював рівнозначність усіх видів продуктивної 
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праці з погляду створення вартості. Не обмежуючись галузевим визначенням 

продуктивної праці, учений здійснив спробу розмежувати продуктивну та непродуктивну 

працю за умов підприємницької ринкової економіки, пов'язавши її з використанням 

капіталу та отриманням прибутку (табл. 4.4). 

 
Згідно з 2-м підходом, "вартість будь-якого товару для особи, що володіє ним і має 

намір... обміняти на інші предмети, дорівнює кількості праці, яку вона може купити на неї 

або отримати у своє розпорядження . 

Вчений виходив з того, що визначення вартості працею, що витрачається, і працею, 

що купується не є суперечливим за умов простого товарного виробництва. "У суспільстві 

первісному й малорозвиненому, що передувало нагромадженню капіталів і переведенню 

землі у приватну власність, — писав дослідник, — співвідношення між кількістю праці, 

необхідною для придбання різних предметів, було, напевне, єдиною підставою для 

обміну. Так, наприклад, якщо мисливському народові, аби вбити бобра, зазвичай, 

доводиться витрачати вдвічі більше праці, ніж для того, аби вбити оленя; одного бобра, 

зрозуміло, обмінюватимуть на двох оленів, або він матиме вартість двох оленів2. 

Однак перехід до розвиненого ринкового господарства порушує, на думку вченого, 

тотожність між кількістю праці, що витрачається, та кількістю праці, що купується, 

оскільки "робітникові не завжди належить увесь продукт його праці. У більшості випадків 

він мусить ділити його з власником капіталу, який його наймає. У такому разі кількість 

праці, зазвичай потрібної для придбання або виробництва якогось товару, не є єдиною 

умовою для визначення кількості праці, що її можна купити або отримати в обмін за 

нього. Очевидно, що додаткова кількість припадає на частку прибутку з капіталу, який 

авансований на заробітну платню і надав сировину робітникові"1. 

3-й підхід до аналізу мінової вартості заснований на визначенні останньої доходами. 

За умов капіталістичного суспільства, як стверджував учений, "Заробітна плата, прибуток 

і рента є трьома первісними джерелами будь-якого , доходу, однаково як і будь-якої 

мінової вартості". 

У зв'язку з цим А. Сміт писав про те, що "...у ціні хліба одна її частка йде на оплату 

ренти землевласника, друга — на заробітну платню або утримання робітників і робочої 

худоби, зайнятих у його виробництві, і третя частка є прибутком фермера". Таку ціну 

вчений вважав природною ціною — своєрідним центром, навколо якого "постійно 

обертаються ціни на всі товари". Водночас А. Сміт аналізував ринкову ціну — фактичну 

ціну, за яку зазвичай продають товар, зазначаючи, що "Ринкова ціна кожного окремого то-

| вару визначається відношенням між кількістю його, фактично доставленою на ринок, і 

попитом на нього з боку тих, хто готовий сплатити його природну ціну або повну вартість 
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ренти, заробітної плати та прибутку, що їх належить сплатити для того, аби товари 

доставляли на ринок"4. На думку вченого, ринкова ціна формується в результаті вільної 

конкуренції, тому вона є найнижчою із прийнятних, в той час як монопольна ціна є 

найвищою серед цін, які можна справити з покупців. 

Визначивши природну ціну як своєрідний центр, навколо якого відбувається 

коливання ринкових цін, А. Сміт започаткував дослідження факторів, які впливають на 

відхилення ціни від вартості. Виходячи з існування природної (середньої) величини 

заробітної плати, земельної ренти таї прибутку на капітал, він показав, що нарощування 

пропозиції товарів понад платоспроможний попит неминуче знижує ринкову ціну нижче 

природної, що зменшує кожен компонент ціни. Результатом цього є скорочення залучених 

до виробництва певного товару праці, землі та капіталу, що зменшує пропозицію товару. 

Зниження пропозиції піднімає ринкову ціну та доходи дон природного рівня і так далі. 

Відтак за умов вільної конкуренції (природного порядку) середня ринкова ціна збігається 

з природною ціною, яку визначають природні норми прибутку, заробітної плати і ренти, 

тому товар продається "саме за те, що він коштує". Водночас учений зазначав, що всілякі 

зовнішні втручання у природний хід речей (привілеї, монополії, регламенти) порушують 

ринкові регулятори, перешкоджаючи ефективному розподілиш ресурсів та економічному 

зростанню. 

Учення А. Сміта про капітал суперечливе як і інші економічні концепція видатного 

англійського дослідника. Визначаючи капітал як частину запасів від яких певна особа 

очікує отримати прибуток, А. Сміт, на відміну від фізіократів, трактував як продуктивний 

увесь суспільний капітал. Водночас він уважав, що капітал не існував за умов раннього 

примітивного суспільства і з'явився у результаті первісного нагромадження, яке вчений 

пов'язував виключно з працелюбністю та бережливістю окремих індивідів. При цьому він 

підкреслював, що капітал як нагромадження минулої праці, за допомогою яких жива 

праця створює нові блага, відіграє лише допоміжну роль. 

Аналіз капіталу як запасів, необхідних для продовження виробництва, дав ученому 

підставу викласти своє розуміння його структури (табл. 4.5), 
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Вперше застосувавши терміни основний капітал та оборотний капітал, А. Сміт 

здійснив поділ капіталу на ці складові незалежно від сфери його галузевого використання. 

"Весь капітал будь-якого підприємця неодмінно поділяється на капітал основний і капітал 

оборотний"1, — стверджував дослідник. 

А. Сміт зазначав, що поповнення оборотного капіталу відбувається за рахунок таких 

джерел, як продукт землі, копальні, риболовство. Водночас він «писав про те, що будь-

який основний капітал первісно виникає і постійно поповнюється за рахунок оборотного і 

лише за допомогою та участю останнього приносить прибуток. Заслугою вченого стало 

розуміння того, що співвідношення між складовими капіталу є неоднаковим у різних 

галузях виробництва. Крім того, він зрозумів значення капіталізованої цінності "набутих і 

корисних здібностей усіх жителів або членів суспільства" (людського капіталу в 

сучасному трактуванні), вказуючи на те, що "Більшу вправність і вміння робітника можна 

розглядати так само, як і машини та знаряддя виробництва, що скорочують або 

полегшують працю і, хоча й потребують певних витрат, але відшкодовують ці витрати 

разом із прибутком". 

Трактуючи капітал як головну рушійну силу економічного прогресу, А. Сміт 

стверджував, що будь-яке збільшення або зменшення капіталу природним чином сприяє 

зростанню або скороченню мінової вартості річного продукту землі та праці країни, 

реального багатства та доходу населення. 

Позаяк зростання національного багатства неможливе без нагромадження капіталу, 

А. Сміт вважав бережливість важливим фактором суспільного прогресу. "Ощадливість, а 

не працьовитість є безпосередньою причиною зростання капіталу, — стверджував учений. 

— Щоправда працьовитість створює те, що накопичують заощадження. Але хоч би що 

створювало працьовитість, капітал усе ж ніколи не міг би зростати, якби ощадливість не 

заощаджувала й не накопичувала". Відтак підприємців, які використовують отриманий 

прибуток для розвитку і вдосконалення виробництва, Сміт відносив до продуктивного 

класу, який виконує важливу соціальну функцію — функцію нагромадження. 

Аналізуючи перспективи нагромадження капіталу та економічного зростання, 

учений виходив з того, що розширене відтворення може здійснюватись безмежно і 

супроводжуватись пропорційним зростанням особистого споживання. Зазначаючи, що 

"Щедра оплата праці є як неминучим наслідком, так і природним симптомом зростання 

національного багатства", А. Сміт виходив з того, що нагромадження капіталу збільшує 

попит на робочу силу спричиняючи зростання ціни праці. Однак підвищення останньої, на 

думку вченого, не перешкоджає нарощуванню капіталів, оскільки зростає продуктивність 

праці робітників. Завдяки цьому затрати меншої кількості праці сприяють виробництву 

більшої кількості продукції, що в свою чергу збільшує вартість річного продукту, 

забезпечуючи подальше зростання реального багатства населення. 

Аналіз тенденції норми прибутку до зниження у А. Сміта пронизаний оптимізмом та 

вірою у гармонію інтересів усіх класів суспільства. У зв'язку з цим учений зазначав, що з 

прогресом суспільства неминучим є зменшення прибутку на одиницю вкладеного 

капіталу, оскільки зростання обсягів накопичення капіталу утруднює пошук сфер його 

прибуткового застосування, призводячи до зростання конкуренції внаслідок того, що 

капітали багатьох підприємців спрямовуються в одну і ту саму галузь. 

Водночас, на думку дослідника, "Великий капітал, хоча й приносить невеликий 

прибуток, зазвичай зростає швидше, ніж незначний капітал, що дає більший прибуток"1, 

тому падіння норми прибутку є закономірним наслідком прогресивного розвитку ринкової 

економіки. 

А. Сміт визнавав, що вартість окремого товару включає як складову вартість 

спожитих засобів виробництва. Водночас він стверджував, що "хоча в ціну хліба має 

входити оплата ціни та утримання коня, у цілому вона все-таки зводиться — 

безпосередньо чи в кінцевому підсумку — до тих самих трьох складових: до ренти, 

заробітної плати та прибутку". Таким чином, вчений не визнавав затрат капіталу 
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четвертою складовою ціни, виходячи з того, що матеріальні витрати (перенесена вартість) 

— не що інше, як доходи, отримані на попередніх стадіях виробництва. 

Продовжуючи свої економічні міркування, А. Сміт писав: "Оскільки ціна, або 

мінова вартість, будь-якого товару, узятого окремо, зводиться до тієї чи іншої або до всіх 

трьох зазначених складових частин, то до таких самих трьох складових частин має 

зводитись ціна, або мінова вартість, усіх товарів, що становлять загальний річний продукт 

праці кожної країни, узятих разом". 

Ігнорування постійного капіталу як складової вартості сукупного суспільного 

продукту отримало у марксистській літературі назву догми А. Сміта. 

При цьому К. Маркс показав, що остання має сенс за умов дослідження процесу 

формування вартості продукту протягом досить тривалого періоду або ж абстрагування 

від фактора часу. 

Водночас, на думку багатьох дослідників, у самого А. Сміта втрата основного 

капіталу у вартості "річного продукту праці" ще не стала догмою. Свідченням цього є 

виокремлення ученим валового та чистого доходу нації. Різницю між ними якраз і 

становили витрати на відшкодування основного і оборотного капіталу. "Валовий дохід 

усіх мешканців великої країни, — зазначав дослідник, — складається з усього річного 

продукту їхньої землі та праці; їхній чистий дохід становить те, що залишається в їхньому 

розпорядженні за винятком витрат на відновлення, по-перше, їхнього основного, а по-

друге, їхнього обігового капіталу...". 

До складу чистого річного продукту нації вчений включав суму усієї заробітної 

плати, прибутку та ренти, вважаючи доходи найманих робітників, підприємців та 

землевласників первинними. Доходи всіх інших верств населення А. Сміт вважав 

вторинними, заснованими на перерозподілі первинних доходів. 

"Увесь річний продукт землі та праці кожної країни, — писав учений, — або, що те 

саме, вся ціна цьогорічного продукту, природно, розпадається ...на три частини — ренту із 

землі, заробітну платню за працю та прибуток на капітал — і становить дохід трьох різних 

класів народу: тих, хто живе на ренту; тих, хто живе на заробітну платню; і тих, хто живе 

на прибуток від капіталу. Це — три головні, основні та первісні класи в кожному 

цивілізованому суспільстві, із доходу яких береться врешті-решт дохід будь-якого іншого 

класу". 

У зв'язку з цим А. Сміт виклав своє розуміння природи та динаміки первинних 

доходів суспільства. Вихідною у його теоретичній побудові була думка про те, що "Будь-

яка людина, що отримує свій дохід із джерела, яке належить особисто їй, має отримувати 

його або від своєї праці, або від свого капіталу, або від своєї землі. Дохід, одержуваний від 

праці, зветься заробітною платою; дохід, одержуваний з капіталу особою, яка особисто 

вкладає його в діло, зветься прибутком; дохід, одержуваний з нього особою, яка не 

вкладає його в діло, або позичає іншому, зветься процентом, або грошовим зростанням... 

Дохід, що цілком одержується з землі, називається рентою і дістається землевласникові. 

Теорія розподілу доходів А. Сміта є такою ж неоднозначною, як і його теорія 

вартості: 

виходячи з трудової теорії вартості, вчений вважав, що весь продукт праці повинен 

належати безпосередньому виробнику, що і було характерним для нерозвиненого 

ринкового суспільства, в якому власник і виробник поєднувались в одній особі. За умов 

розвиненого ринкового господарства частина створеної робітниками вартості 

перерозподіляється на користь землевласників (рента) та підприємців (прибуток), 

виступаючи, по суті, привласненням їх неоплаченої праці; 

виходячи із концепції вартості як суми доходів, вчений стверджував, що капітал і 

земля як фактори виробництва є повноправними чинниками вартості і претендують на 

відповідну долю у вартості продукту. У такому випадку прибуток і рента не можуть бути 

вирахуванням із вартості створеного продукту. 
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Саме тому трактуючи заробітну плату як винагороду за працю, А. Сміт відрізняв її 

від доходу простого товаровиробника, зазначаючи, що наймані робітники отримують не 

повний продукт своєї праці, а лише частину вартості, яку їх праця додає до вартості 

сирого матеріалу. Інша частина вартості становить прибуток власників капіталу. 

"Вартість, що її робітники додають до вартості матеріалів, — писав вчений, — сама 

розпадається в цьому разі на дві частини, одна з яких іде на сплату їхньої заробітної 

платні, а друга — на сплату прибутку їхнього підприємця на весь капітал, що його він 

авансував у вигляді матеріалів та заробітної платні". 

Аналізуючи фактори, які визначають рівень заробітної плати, А. Сміт підкреслював 

малопридатність теорії прожиткового мінімуму, аргументуючи це тим, що останній є 

найнижчою нормою, сумісною з простою людяністю. Вчений відстоював необхідність 

підвищення заробітної плати як доходу переважної більшості членів суспільства, 

наголошуючи, що "те, що веде до поліпшення умов існування більшості, аж ніяк не можна 

визнати шкідливим для цілого. Жодне суспільство, поза сумнівом, не може процвітати і 

бути щасливим, якщо значна частина його членів бідна й нещасна. До того ж проста 

справедливість вимагає, аби люди, які годують, одягають і будують житло для цілого 

народу, одержували таку частку продуктів своєї власної праці, щоб самі могли мати 

пристойну їжу, одяг і житло". 

Пов'язуючи зростання заробітної плати з економічним прогресом нації, А. Сміт 

закликав підприємців не боятись подібної тенденції, наголошуючи на тому, що коливання 

заробітної плати підпорядковується стихійному ринковому механізму, здатному 

утримувати природну заробітну плату на нормальному рівні. Обґрунтовуючи цю тезу, 

вчений описав механізм коливання заробітної плати під впливом попиту та пропозиції на 

ринку праці. Його науковою заслугою стало розмежування номінальної і реальної 

заробітної плати та аналіз чинників диференціації останньої. 

Виходячи із трудової теорії вартості, А. Сміт визначав прибуток як вирахування із 

продукту праці, пов'язуючи виникнення цього виду доходу із появою капіталу та найманої 

праці. Водночас він трактував прибуток як дохід на капітал, зазначаючи, що у підприємця 

не було б спонукального мотиву замовити працю робітника, якби він не сподівався за 

рахунок продажу виготовленої ним речі отримати щось окрім повернення свого капіталу, і 

він не мав би зацікавленості в авансуванні більшого капіталу, якби його прибуток не був 

пропорційним величині капіталу, який застосовується. 

Позичковий процент вчений визначав як винагороду, що її позичальник сплачує 

позичкодавцеві за той прибуток, який він має можливість отримати за допомогою цих 

грошей. Аналізуючи прибуток як первинний дохід з капіталу, А. Сміт звертав увагу на те, 

що "Позичковий відсоток завжди є доходом похідним, який, коли його не виплачують із 

прибутку, отриманого від застосування цих грошей, має бути сплачений з якого-небудь 

іншого джерела доходу". 

Учення А. Сміта про ренту є суперечливим. У його праці можна знайти різні 

підходи до вирішення питання про сутність та джерела цього виду доходу (рис. 4.3). 
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А. Сміт відрізняв земельну ренту від орендної плати, зазначаючи, що остання 

пов'язана з витратами капіталу, які зазвичай здійснює орендар. Водночас вчений звертав 

увагу на те, що землевласник при відновленні орендного договору, як правило, вимагає 

збільшення ренти, нібито всі ці покращання були здійснені за його рахунок. 

Зазначаючи, що рента входить до складу ціни продукту іншим чином, ніж заробітна 

платня та прибуток, учений писав про те, що "Висока або низька заробітна платня та 

прибуток на капітал є причиною високої або низької ціни продукту; більший чи менший 

розмір ренти є результатом останньої". 

Хоча А. Сміт не оперував поняттям диференційної ренти, у його творі можна знайти 

положення про залежність доходу землевласника від капіталовкладень у земельну 

ділянку, а також від родючості та місце розташування останньої. 

 

4.2.4. Вплив теоретичної спадщини А. Сміта на еволюцію світової економічної 

думки 

 

Як істинний творець, основоположник економічної науки А. Сміт займає особливе 

місце в історії економічної думки. Заслуга вченого полягає у тому, що він: 

узагальнив та систематизував накопичені до нього економічні знання, здійснив 

глибоке теоретичне дослідження ринкової економіки, що уможливило перехід до 

системного аналізу та побудови сукупності субординованих економічних категорій; 

створив "перший великомасштабний трактат з економіки", проникнутий високою 

ідеєю про "очевидну і просту систему природної свободи", до якої, як здавалося Адаму 

Сміту, рухається світ". На думку французьких дослідників Ш. Жіда та Ш. Ріста, викладена 

А. Смітом теорія природного самочинного механізму, який постійно пристосовує 

виробництво товарів до дійсного попиту на них, є однією з найважливіших теорій у всій 

політичній економії; 

дослідив систему мотивів та стимулів господарської діяльності, показав роль та 

значення особистого інтересу як рушійної сили економічного прогресу за умов вільної 

конкуренції; 

розкрив роль ринку в організації економічного життя, проаналізував механізм 

ринкового саморегулювання економіки, вперше в систематизованому вигляді виклав 

теорію економічного розвитку на основі дії механізмів ринку. Теорія ринкової рівноваги 

А. Сміта була високо оцінена відомим дослідником історії економічного аналізу Й. 

Шумпетером як теорія, яка привела до теорії Сея, а через праці останнього — до 

Вальраса"; 
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Широта мислення А. Сміта дозволила йому включити все найкраще, що було у його 

сучасників, англійців і французів, і хоча він, безсумнівно, запозичував багато в інших, чим 

більше порівнюєш його з тими, хто був до нього, і з тими, хто з'явився після нього, тим 

більш витонченим виявляється його геній, тим ширшими видаються його знання і більш 

послідовним — мислення. 

Оскільки А. Сміт був першим, хто написав трактат про багатство з усіма його 

основними соціальними аспектами, тільки виходячи із цього він міг претендувати на роль 

засновника сучасної економічної теорії. 

обґрунтував концепцію економічного лібералізму, приділивши значну увагу аналізу 

інституціональних засад ефективного функціонування ринкової економіки; 

розвиваючи трудову теорію вартості, виявив геніальну непослідовність, заклавши 

основи теорії витрат виробництва та дослідження чинників відхилення ринкової ціни від 

вартості; 

обґрунтував теорію абсолютних переваг у міжнародній торгівлі, яка стала базовою у 

класичній політичній економії, спрямованій на обґрунтування політики вільної торгівлі. 

Важливо зазначити, що ідеї А. Сміта справили значний вплив на подальшу 

еволюцію економічної думки. Вони знайшли відображення у наукових дослідженнях 

багатьох поколінь економістів, у тому числі у працях Д. Рікардо та К. Маркса (трудова 

теорія вартості), Ж.Б. Сея (теорія факторів виробництва), А. Маршалла (теорія ціни та 

факторів ціноутворення), у концепціях неолібералізму, мікро- та макродослідженнях, 

теорії міжнародної торгівлі, державного регулювання економіки тощо. Економічні 

рекомендації та прогнози вченого більш як на ціле століття вплинули на економічну 

політику більшості держав, знайшовши в них своє практичне застосування. І хоча не всі 

ідеї вченого витримали перевірку часом (послідовники А. Сміта заперечували 

"космополітизм" ринкової економіки, трактування останньої як гармонійної та досконалої, 

наголошували на обмеженості смітівської "економічної людини", яка має мало спільного з 

реальними людьми, писали про згубність здійсненого вченим розмежування продуктивної 

та непродуктивної праці тощо), все ж його популярність не зменшується з роками, 

оскільки нові дослідники постійно відкривають усе нові та нові грані його геніального 

учення. 

 

 

 

РОЗДІЛ 5. ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ У XIX СТ. 

 

5.1. Еволюція класичної політичної економії в Англії 

5.1.1. Історичні передумови трансформації класичної політичної економії у XIX ст. 

 

Перша половина XIX ст. пов'язана з розгалуженням, поділом класичної політичної 

економії на окремі течії, адаптацією ідей класиків до нових реалій соціально-економічного 

розвитку, виникненням нових поглядів на розвиток економічних процесів та явищ, 

формуванням критичного напряму політичної економії. 

Трансформація класичної політекономії у кінці XVIII — першій половині XIX ст. 

була зумовлена: 

новою економічною ситуацією, пов'язаною із завершенням процесу первісного 

нагромадження капіталу та промисловою революцією, яка сприяла розвитку машинного 

виробництва та піднесенню економіки розвинутих країн; 

утвердженням системи вільної конкуренції на основі визнання свободи 

підприємницької діяльності, скасування цехів, гільдій та інших феодальних обмежень 

господарської діяльності; 
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демографічними зрушеннями, швидким зростанням кількості населення, його 

майновим розшаруванням, загостренням соціальних суперечностей, розвитком 

робітничого руху; 

формуванням національних ринків, періодичними кризовими потрясіннями 

економік розвинених країн, загостренням боротьби за зовнішні джерела збуту тощо. 

Нова економічна та політична ситуація, пов'язана з піднесенням економіки та 

ускладненням механізмів функціонування ринку, знайшла відображення у творах Д. 

Рікардо, Ж.Б. Сея, Т. Мальтуса, Н. Сеніора, Дж. С. Мілля, Г.Ч. Кері та інших економістів 

нової хвилі, які не лише зберегли класичну традицію, але і збагатили її новими ідеями, 

продовживши започаткований А. Смітом багатофакторний, різнобічний та ґрунтовний 

аналіз економічних явищ та процесів. Не зачіпаючи засадних принципів економічних 

досліджень, започаткованих А. Смітом, економісти-класики стали першовідкривачами 

теорій, які пізніше були покладені в основу неокласичного напрямку в економічній науці. 

 

5.1.2. Наукова спадщина Д. Рікардо 

 

Однією з яскравих особистостей в історії економічної думки був Девід Рікардо 

(1772—1823), визнаний лідер класичної політичної економії, найавторитетніший 

економіст першої половини XIX ст., послідовник та активний опонент А. Сміта. 

Наукові дослідження Д. Рікардо відобразили особливості економічного розвитку 

Англії у період промислового перевороту кінця XVIII — початку XIX ст., який 

уможливив швидке зростання інтенсивності та продуктивності праці; посилення міграції 

капіталу; розширення та розвиток ринку; зростання масштабів найманої праці; 

поглиблення нерівності та майнового розшарування населення; загострення соціально-

економічних суперечностей тощо. 

 
Видатний економіст епохи промислової революції, талановитий фінансист, один із 

найбагатших представників фінансового світу свого часу Девід Рікардо (1772—1823) 

народився у сім'ї лондонського біржового маклера. Був третім із 17 дітей. Два роки 

навчався у торговій школі в Амстердамі, однак не отримав систематичної освіти, оскільки 

з дитячих років допомагав батьку в торговельних та біржових справах. Зарекомендувавши 

себе спостережливим, кмітливим та енергійним юнаком, став його найближчим 

помічником. 

Девід Рікардо 

У 21 рік Д. Рікардо без благословення батьків одружився з дочкою лікаря-квакера 

(квакери — члени християнської протестантської секти, заснованої у 1650 р. в Англії). Він 

відмовився від іудаїзму, водночас не сприйняв ідеї квакерської общини і був вигнаний з 

дому разом із дружиною. Старі зв'язки та природні здібності допомогли Д. Рікардо 

досягти успіху у фінансовій справі і без опіки батька домогтися значного матеріального 

статку. Він став великою фінансовою фігурою, заможним землевласником і рантьє, 

капітал якого сягав 20 млн. фунтів стерлінгів. 
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Досягши фінансової незалежності, Д. Рікардо став активно вивчати природничі 

науки (фізику, хімію, геологію, мінералогію тощо), які справили вплив на строгість, 

чіткість, майже математичну логічність його економічного мислення. Інтерес ученого до 

політичної економії стимулювало знайомство з творами А. Сміта, дружба з відомими 

вченими-економістами Т. Мальтусом, Ж.Б. Сеєм, Дж. Мак-Куллохом, Дж. Міллем та ін. 

Економічна криза, яка спалахнула в Англії на початку XIX ст. після наполеонівських 

війн і континентальної блокади, та інфляційні процеси, викликані надмірним випуском 

банкнот, розладнали грошовий обіг у країні. У 1797 р. Англійський банк припинив обмін 

банкнот на золото, що зумовило їх знецінення і викликало полеміку серед економістів. 

Тому невипадково перші економічні праці Д. Рікардо були присвячені дослідженню 

практичних питань грошового обігу. У період з 1809 по 1816 р. вийшли в світ такі твори 

ученого, як "Ціна золота" (1809), "Висока ціна злитків — доказ знецінення банкнот" 

(1811), "Пропозиції на користь економного і поступливого грошового обігу" (1816) та ін. 

У 1817 р. Д. Рікардо опублікував свою головну працю "Начала політичної економії та 

оподаткування", у якій виступив як ідеолог промислової буржуазії. 

У 1819 р. він був обраний членом Палати общин англійського парламенту. Кризові 

явища в економіці та різке падіння донедавна високих цін на зерно стали причиною 

створення парламентської комісії, завданням якої був аналіз ситуації на продовольчому 

ринку. У цей період в Англії вийшли чотири памфлети, присвячені дослідженню доходів з 

землі, авторами яких були Е. Уест (1782—1828), Р. Торренс (1780—1864), Т. Мальтус 

(1766—1834) та Д. Рікардо. 

Прагнучи на державному рівні втілити в життя свої економічні ідеї, Д. Рікардо 

активно працював у парламентських комісіях, часто виступав з промовами з економічних 

питань, пропагуючи ідеї лібералізації економіки. Як ревний прихильник свободи 

внутрішньої та зовнішньої торгівлі вчений різко засуджував "хлібні закони", запроваджені 

в Англії в кінці XVII ст. з метою регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської 

продукції. Він доводив, що стягнення високих митних зборів з метою захисту 

національних сільськогосподарських виробників викликає подорожчання продовольчих 

товарів на внутрішньому ринку та зростання витрат англійських промисловців на найм 

робочої сили, підриваючи таким чином конкурентоспроможність англійських товарів. 

Аргументація Д. Рікардо широко використовувалась у 30-—40-х pp. P. Кобденом та Д. 

Брайтом, які очолювали створену в Англії Лігу боротьби з "хлібними законами", 

відміненими лише через двадцять років після смерті Д. Рікардо. 

У 1821 р. Д. Рікардо за підтримки своїх найближчих друзів заснував у Лондоні 

перший в Англії клуб політичної економії. Помер учений так і не завершивши свій твір 

"Абсолютна та відносна вартість". 

Вихідною у творчості видатного англійського економіста була прихильність до 

концепції економічного лібералізму та політики фритредерства, дослідження економіки як 

складної системи, підпорядкованої дії об'єктивних законів та механізмів 

саморегулювання. Велику популярність приніс ученому памфлет "Досвід про вплив 

низької ціни хліба на прибуток з капіталу" (1815). У ньому Д. Рікардо розкрив негативний 

вплив на економіку Англії прийнятих парламентом "хлібних законів", які обмежували 

ввезення у країну іноземного зерна, перешкоджаючи свободі вільної торгівлі та 

конкуренції. 

Найповнішого викладу економічні ідеї вченого набули у його основній праці 

"Начала політичної економії та оподаткування" (1817), присвяченій обґрунтуванню 

політики економічного лібералізму на основі виявлення економічних законів, які 

забезпечують рівновагу ринкової економіки та сприяють зростанню матеріального 

багатства суспільства. У цьому творі Д. Рікардо не лише критично проаналізував та 

розвинув ідеї А. Сміта, але і виклав власний оригінальний підхід до аналізу економічних 

процесів та явищ (рис. 5.1). 
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Усі 32 глави книги "Начала політичної економії та оподаткування" можна 

згрупувати у 3 великі частини, перша з яких (гл. І—XII) присвячена дослідженню основ 

економічної теорії, друга (гл. VIII—XIX) виявляє засади ефективного оподаткування, а 

третя (гл. XX—XXXII) містить критичний аналіз основних економічних теорій того часу, 

в тому числі економічних ідей А. Сміта. 

Розвиваючи теорію класичної школи, Д. Рікардо досліджував економіку як складну 

систему, підпорядковану дії об'єктивних економічних законів. Він дотримувався 

абстрактного методу, прагнучи виявити глибинну сутність економічних процесів та явищ. 

Так само як і попередники, вчений вважав ринковий устрій вічним, природним та 

гармонійним, заснованим на ідеально відлагодженому механізмі саморегулювання. 

Відтак, як і А. Сміт, Д. Рікардо пропагував економічну свободу, вільну конкуренцію та 

невтручання держави в економічне життя, ревно відстоюючи концепцію економічного 

лібералізму. 

Своєрідність економічної теорії Д. Рікардо багато в чому була зумовлена 

особливостями його методології, заснованої: 

на послідовному і неухильному дотриманні трудової теорії вартості; 

переконанні, що головним завданням політичної економії є визначення законів "які 

...керують розподілом"; 

прагненні виявити кількісні характеристики та співвідношення основних 

економічних категорій. 

Найважливіші ідеї економічної теорії Д. Рікардо: 

Трудова теорія вартості, яка займає центральне місце у науковій системі вченого. 

Полемізуючи з А. Смітом, Д. Рікардо прагнув подолати суперечливість та невизначеність 

теорії вартості свого видатного попередника, наголошуючи на тому, що останнє "має для 

політичної економії найважливіше значення 
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На відміну від А. Сміта, Д. Рікардо чітко розмежував поняття "вартість" і 

"багатство". Він писав про те, що багатство визначається кількістю споживчих вартостей і 

зростає з розвитком виробництва та підвищенням продуктивності праці. Водночас 

вартість, на думку вченого, суттєво відрізняється від багатства, оскільки "залежить не від 

достатку, а від важкості чи легкості виробництва". 

Як і А. Сміт, Д. Рікардо чітко розрізняв "вартість у користуванні" (споживчу 

вартість) та "вартість у обміні" (мінову вартість) товарів. Водночас він звертав увагу на те, 

що "корисність, як виявляється, не є мірилом мінової вартості, хоча, беззаперечно, є її 

сутністю". На думку англійського дослідника, як тільки товари визнаються корисними, 

вони "черпають свою мінову вартість із двох джерел: своєї рідкісності і кількості праці, 

необхідної для їх виробництва". 

Продовжуючи свої економічні міркування, вчений стверджував, що рідкісність як 

джерело вартості придатна для аналізу обмеженого кола товарів, які не можуть бути 

вільно відтворені. До такого роду товарів він відносив "...деякі рідкісні статуї і картини, 

рідкісні книги і монети, вина особливого смаку, які виробляються тільки із винограду, що 

росте на особливо придатному ґрунті" тощо, зазначаючи, що вартість цих товарів 

"...абсолютно не залежить від кількості праці, необхідної для їх виробництва, і змінюється 

залежно від зміни багатства і схильностей людей, які бажають їх придбати". 
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Однак враховуючи ту обставину, що частка унікальних товарів у загальній їх масі є 

досить незначною, Д. Рікардо був переконаний, що рідкісність як джерело вартості є 

скоріш виключенням, ніж загальним правилом, у той час як "переважна більшість всіх 

благ, які є предметом бажань, надається працею". Відтак теорія вартості Д. Рікардо 

побудована на строгому монізмі на основі того, що "визначення вартості робочим часом є 

абсолютний, загальний закон", а "співвідношення між кількістю необхідної праці при 

придбанні різних товарів видається єдиним засобом, який може озброїти нас правилом 

обміну цих товарів". 

При цьому вчений критикував концепції А. Сміта, пов'язані: 

з визначенням вартості працею, що купується. Д. Рікардо стверджував, що 

застосування найманої праці не відміняє закону вартості, оскільки прибуток і земельна 

рента також мають своїм джерелом працю; 

з визначенням вартості як суми доходів. На думку Д. Рікардо, вартість є первинною 

величиною, яка завжди і всюди визначається лише працею і розподіляється на доходи, а 

не визначається ними. "Вартість товару або кількість якого-небудь іншого товару, на який 

він обмінюється, залежить від відносної кількості праці, яка необхідна для його 

виробництва, а не від більшої чи меншої винагороди, яку виплачують за цю працю", — 

писав англійський дослідник. 

Аналізуючи проблему вартості, вчений значну увагу приділяв визначенню величини 

останньої. Він сформулював положення про те, що вартість товару прямо пропорційна 

кількості праці, витраченої на його виробництво й обернено пропорційна продуктивності 

цієї праці. При цьому Д. Рікардо звертав увагу на те, що вартість товару визначається не 

індивідуальною, а суспільно необхідною працею, зводячи останню до найбільш 

продуктивної праці за найгірших умов виробництва. 

Важливо зазначити, що Д. Рікардо зробив слушне зауваження стосовно того, що "На 

вартість товарів впливає не лише праця, що застосовується до них безпосередньо, але і 

праця, затрачена на знаряддя, інструменти і споруди, які сприяють цій праці". Таким 

чином, затрати капіталу, які А. Сміт відносив до раніше отриманих доходів, Д. Рікардо 

трактував як раніше витрачену, уречевлену в засобах виробництва працю, включаючи їх у 

вартість товару. 

Як і його попередники, вчений розрізняв природну та ринкову ціни товарів. Під 

першою він фактично розумів мінову вартість, зазнаючи, що природна ціна покриває не 

лише витрати капіталу, але і середню норму прибутку. Зіткнувшись з тим, що норма 

прибутку пропорційна величині капіталу, а не затратам праці, Д. Рікардо натрапив на 

значні труднощі. Щоб подолати цю суперечність, він змушений був відступити від 

твердження про те, що заробітна плата не впливає на ціни, пояснюючи вирівнювання 

норми прибутку через різні зміни стану та співвідношення основного та оборотного 

капіталу. 

Водночас учений зазначав, що основною причиною зміни вартості є збільшення або 

зменшення витрат праці, а коливання прибутку, не пов'язані з цими змінами, є досить 

незначними, здатними змінити величину "природної" ціни товару не більше ніж на 6—7 

%. 

"Ринкові" ціни, на думку вченого, можуть зазнавати випадкових і тимчасових 

коливань під впливом попиту та пропозиції, однак за умов вільної конкуренції перелив 

капіталів неминуче повертає їх до "природних" цін. Відтак роль ринку, на думку 

англійського дослідника, полягає насамперед у тому, щоб "розподілити капітал між 

галузями людської діяльності в точно визначеній пропорції". 

Теорія капіталу та грошей. Д. Рікардо визначав капітал як провідний фактор 

розвитку продуктивних сил суспільства, "частину багатства країни, яка використовується 

у виробництві й складається з їжі, одягу, інструментів, сировини, машин, всього 

необхідного для того, щоб привести у рух працю"1. На відміну від А. Сміта, який 

пов'язував виникнення капіталу з переходом від простого, примітивного до розвиненого 
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ринкового господарства, Д. Рікардо трактував капітал позаісторично, стверджуючи, що 

знаряддя праці первісної людини також є капіталом. 

Виходячи із трудової теорії вартості, вчений вважав, що на цінність товару впливає 

не лише праця, яка застосовується безпосередньо, але і праця, раніше витрачена на 

виробництво необхідних знарядь та інструментів. Трактуючи капітал як нагромаджену 

працю, він робив висновок про правомірність існування прибутку. Водночас Д. Рікардо 

звертав увагу на те, що відмінності у величині прибутку викликають перелив капіталу із 

однієї сфери застосування в іншу. 

Як і його попередники, англійський дослідник розрізняв основний та оборотний 

капітал. "Залежно від того як швидко зношується капітал і як часто він вимагає 

відтворення, — зазначав Д. Рікардо, — капітал зараховується до оборотного або до 

основного". Відтак теоретичною заслугою вченого стало виокремлення як критерію 

поділу капіталу на основний та оборотний часу обігу (відтворення) засобів виробництва. 

Спираючись на трудову теорію вартості, Д. Рікардо визначав гроші як товар, 

вартість якого пропорційна кількості праці, необхідної для його виробництва і доставки на 

ринок. Водночас він підкреслював специфічність золота та срібла як особливих товарів, 

які є засобом обігу та мірою вартості усіх інших товарів. "Продукція завжди купується 

іншою продукцією або послугами; гроші — лише посередник, за допомогою якого 

здійснюється обмін", — писав вчений. Відтак він був переконаний, що гроші не 

впливають на економічну активність і не можуть бути у надлишку, оскільки зміна вартості 

грошей збільшує або зменшує їх кількість "у такій самій пропорції". Водночас за даної 

вартості грошей, зазначав Д. Рікардо, їх кількість у обігу залежить від суми товарних цін. 

Важливо зазначити, що дослідження ученим сутності та ролі грошей у ринковій 

економіці на початку його творчої діяльності ґрунтувалось на положеннях системи 

золотого стандарту. Виходячи з того, що паперові гроші не мають внутрішньої цінності, 

Д. Рікардо писав про те, що їх кількість має регулюватись згідно з цінністю металу, який 

служить грошовою одиницею. Розроблена вченим програма перебудови грошового обігу 

передбачала можливість повної або часткової заміни золота в обігу паперовими грошима 

за умов вільного та гарантованого обміну останніх на золото за фіксованим (твердим) 

курсом. 

Однак з часом Д. Рікардо відійшов від цієї концепції. Спостерігаючи за процесом 

знецінення паперових грошей, він поширив закони обміну останніх на повноцінні (золоті, 

срібні) монети, виступивши прихильником кількісної теорії грошей. Згідно з цією теорією 

вартість золота та срібла (а значить і ціни товарів) залежить від кількості грошей в обігу, 

яка може бути різною і довільною. Інакше кажучи, в обігу може бути будь-яка кількість не 

лише паперових грошей, але і золотих монет, якій протистоїть товарна маса. 

Співвідношення цих величин визначає як рівень цін, так і цінність самих грошей. 

Теорія розподілу доходів, глибокий та змістовний аналіз сутності, величини та 

співвідношення ренти, прибутку і заробітної плати. Підкреслюючи пріоритетність 

проблем розподілу в економічній теорії, Д. Рікардо писав: "Продукт землі, все, що 

отримується з її поверхні шляхом прикладення праці, машин і капіталу, — розподіляється 

між трьома класами суспільства, а саме: власниками землі, власниками грошей або 

капіталу, необхідного для її обробітку, і робітниками, працею яких вона обробляється. 

Але частки всього продукту землі, які дістаються кожному з цих класів під іменем 

"ренти", "прибутку" і "заробітної платні", досить різні на різних стадіях суспільного 

розвитку... Визначити закони, які управляють цим розподілом, — головне З завдання 

політичної економії". 

На основі трудової теорії вартості Д. Рікардо здійснив глибокий аналіз І природи і 

динаміки ренти. Визначаючи останню як частку "продукту землі, І яка виплачується 

землевласнику за користування первісними і непорушними силами природи", вчений 

пов'язував утворення цього виду доходу з утвердженням приватної власності на землю. У 
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зв'язку з цим Д. Рікардо зазначав, що якби повітря і вода могли стати чиєюсь власністю, то 

і вони б приносили і ренту. 

Критикуючи одне з визначень сутності ренти, сформульоване А. Смітомі під 

впливом ідей фізіократів, які вважали ренту особливим даром природи,! Д. Рікардо 

зазначав, що не існує "жодної галузі промисловості, в якій природа не допомагала б 

людині, причому щедро і задарма". Зосередившись в основному на аналізі першої 

диференціальної ренти, вчений пов'язував виникнення останньої із обмеженістю 

земельних ресурсів та нестачею родючих! земельних ділянок. Він писав про те, що у 

країнах, які мають родючі землі! у надлишку, рента не існує, оскільки "Ніхто не стане 

платити за користування землею, якщо є... маса ще не привласненої землі, якою може 

розпоряджатися кожний, хто захоче обробляти її". 

Виходячи з трудової теорії вартості, вчений вважав джерелом ренти І не саму 

природу, а людську працю, зростанню продуктивності якої сприяють сили природи на 

кращих і середніх ділянках землі. Беручи до уваги те, що мінова вартість 

сільськогосподарських товарів визначається витратами праці на відносно гірших 

земельних ділянках, Д. Рікардо дійшов висновку, що на кращих ділянках (де витрати на 

одиницю виробленої продукції менші) утворюється додатковий дохід, надлишок над 

середнім прибутком фермерів. Цей дохід утворює ренту, яку привласнює землевласник. 

"Рента завжди сплачується за користування землею тільки тому, що кількість землі не 

безмежна, а якість її неоднакова, — писав вчений, — із зростанням населення залучається 

до обробітку земля нижчої якості або розташована менш зручно. Коли з розвитком 

суспільства починає оброблятися земля другого розряду за родючістю, на землі першого 

розряду відразу ж виникає рента, величина якої буде залежати від різниці у якості цих 

двох ділянок". 

Аналізуючи динаміку ренти, Д. Рікардо стверджував, що величина останньої 

постійно зростає, тому що збільшення кількості населення та потреби у продуктах 

харчування примушують суспільство залучати до обробітку все гірші й гірші земельні 

ділянки. Пов'язуючи динаміку рентного доходу із законом спадної родючості ґрунтів, 

вчений писав про підвищення порівняльної цінності сирих продуктів внаслідок 

збільшення затрат праці на виробництво їх останньої добутої частки. Наслідком цього він 

вважав підвищення цін, яке збільшує ренту. 

Полемізуючи з А. Смітом, який вважав ренту одним із джерел цінності, Д. Рікардо 

стверджував, що не ціна залежить від ренти, а, навпаки, рента залежить від ціни. "Вартість 

хліба регулюється кількістю праці, затраченої на його виробництво на землі тієї якості або 

з тією часткою капіталу, за яких не платять ренти, — підкреслював англійський 

дослідник. — Не тому хліб дорогий, що платиться рента, а рента платиться тому, що хліб 

дорогий... ціна хліба не знизилась би навіть тоді, коли б землевласники відмовились від 

всієї своєї ренти"2, оскільки у цьому випадку рента дісталась би орендарям. 

Пов'язуючи динаміку ренти зі зростанням міського населення, розвитком 

продуктивних сил та нагромадженням капіталу, Д. Рікардо відрізняв цей вид доходу від 

тієї частини орендної плати, яка виплачується за користування капіталом, вкладеним у 

земельну ділянку. 

Заробітну плату вчений визначав як дохід робітника, плату за працю. Він 

наголошував на тому, що праця як і будь-який інший товар, має: 

— "природну" ціну, необхідну для того, "щоб робітники мали можливість існувати і 

продовжувати свій рід без збільшення або зменшення їх чисельності"; 

— "ринкову" ціну, яка "дійсно сплачується... в силу природного співвідношення між 

пропозицією і попитом: праця дорога, коли вона рідкісна, і дешева, коли є у надлишку". 

Визначаючи "природну" ціну праці вартістю засобів існування робітника та його 

сім'ї, Д. Рікардо підходив до аналізу цього поняття історично. Він розумів, що природна 

ціна праці не є "абсолютно незмінною і постійною. Вона змінюється у різні часи в одній і 

тій самій країні і дуже суттєво відрізняється у різних країнах"2. Зводячи природну ціну 
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праці до мінімуму засобів існування, учений зазначав, що її величина прямо пропорційна 

рівню цін на продукти харчування та предмети життєвої необхідності. Відтак заслугою Д. 

Рікардо стало розмежування номінальної та реальної заробітної плати на основі того, що 

"природна" ціна праці визначається не грошима, а кількістю та асортиментом споживчих 

благ, які робітники в змозі придбати за ці гроші. 

Підкреслюючи, що під впливом руху народонаселення "ринкова" ціна праці має 

тенденцію до зближення із "природною" та утримання у жорстких межах прожиткового 

мінімуму, Д. Рікардо був переконаний, що рух заробітної плати має визначатися 

виключно ринковою конкуренцією, а не державним регулюванням, в тому числі 

прийняттям "законів про бідних". "Не підлягає ніякому сумніву, — писав англійський 

дослідник, — що комфорт і добробут бідних не можуть бути постійно забезпечені, якщо 

внаслідок їх власних зусиль або деяких зусиль з боку законодавства не буде врегульовано 

зростання їх чисельності й раніше непередбачених шлюбів не стане менше. Дія системи 

законів про бідних була прямо протилежною. Вони робили стримування зайвим і 

заохочували нерозважливих, пропонуючи їм частину заробітної плати розважливих і 

працелюбних". 

Узалежнивши динаміку заробітної плати від зростання або зменшення чисельності 

населення, вчений дійшов висновку, згідно з яким "за умов природного поступального 

руху суспільства заробітна плата має тенденцію до падіння, оскільки вона регулюється 

попитом і пропозицією, тому що приплив робітників буде постійно зростати однією і тією 

самою мірою, тоді як попит на них буде підвищуватися повільніше"4. При цьому Д. 

Рікардо розумів, що "за найсприятливіших обставин можливості зростання продуктивних 

сил, напевно, перевищують здатність населення до розмноження", однак, на його думку, 

"довго такий стан підтримуватися не може, тому що при обмеженій кількості та різній 

якості землі її продуктивність з кожним новим збільшенням капіталу, що прикладається 

до неї, буде знижуватися, тоді як здатність населення до розмноження продовжує 

залишатися такою ж". 

Водночас вчений звертав увагу на те, що заробітна платня визначається ціною 

продуктів харчування робітників. Відтак збільшення кількості населення та підвищення 

ціни хліба викликають зростання природної ціни праці. Однак зростання заробітної плати 

відстає від зростання цін на необхідні та корисні продукти, що викликає погіршення 

становища як робітників, так і підприємців, прибуток яких зменшується. 

Таким чином, на відміну від А. Сміти, Д. Рікардо вважав, що із розвитком 

капіталізму становище робітників буде неминуче погіршуватись, оскільки зростання цін 

на продовольчі товари спричинятиме падіння їх реальної заробітної плати. У зв'язку з цим 

вчений наголошував на тому, що заробітна плата ніколи не буде підвищуватись такою 

мірою, щоб робітник мав можливість купувати стільки товарів, скільки він купував до 

підвищення цін на них. Водночас учений застерігав, що обґрунтовані ним закони руху 

заробітної плати діють лише за умов вільної ринкової конкуренції, коли оплата праці 

робітників не "контролюється втручанням законодавства". 

Аналізуючи прибуток як основну форму доходу, вчений трактував його як 

надлишок вартості понад заробітну плату, вважаючи незаперечним той факт, що робітник 

своєю працею створює більшу вартість, ніж отримує. При цьому Д. Рікардо намагався 

виявити фактори, які визначають величину прибутку та дослідити взаємозв'язок 

останнього із заробітною платою. 

Визнаючи працю єдиною субстанцією вартості, учений писав про те, що зміна 

заробітної плати за незмінної продуктивності праці не спричиняє відповідних змін 

природної ціни товарів, змінюючи лише долю робітників у загальному доході. На цій 

підставі Д. Рікардо робив висновок про те, що "прибуток залежить від високої чи низької 

заробітної плати". Він вважав, що два основні види доходу можуть змінюватись лише в 

оберненому напрямку, оскільки "підвищення вартості праці неможливе без відповідного 
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падіння прибутку". Відтак, на думку англійського дослідника, "все, що збільшує заробітну 

плату, неминуче зменшує прибуток". 

Необхідно зазначити, що, на відміну від А. Сміта, Д. Рікардо вважав стійке 

зростання заробітної плати надзвичайно складною проблемою, економічною 

катастрофою, що загрожує нагромадженню капіталу у зв'язку з падінням норми прибутку. 

Він наголошував на тому, що "прибуток має природну тенденцію знижуватися, тому що з 

прогресом суспільства і багатства необхідна додаткова кількість предметів харчування 

отримується при затратах все більшої і більшої кількості праці". 

Водночас Д. Рікардо звертав увагу на існування факторів, здатних протидіяти 

падінню норми прибутку. Він стверджував, що падіння прибутку може "призупинятися 

через повторні проміжки часу завдяки вдосконаленням у машинах, які застосовуються у 

виробництві предметів життєвої необхідності, а також відкриттів в агрономічній науці, які 

дають нам змогу зберегти частину праці, ...і таким чином знизити ціну предметів першої 

необхідності робітника". Однак у довгостроковій перспективі, на думку вченого, "ніякий 

капітал не зможе принести навіть найменшого прибутку; не буде затребуваною ніяка 

додаткова праця, і, як наслідок, населення досягне свого максимального рівня". 

Теорія відносних (порівняльних) переваг у міжнародній торгівлі. Продовжуючи 

традиції класичної школи у відстоюванні принципу свободи зовнішньоекономічної 

діяльності, Д. Рікардо приділяв значну увагу дослідженню питань розвитку міжнародної 

торгівлі. Він наголошував на взаємовигідності розвитку торговельних взаємовідносин 

різних націй, стверджуючи, що "При системі повної свободи торгівлі кожна країна, 

природно, витрачає свій капітал і працю на такі галузі промисловості, які дають найбільші 

вигоди. Це домагання індивідуальної вигоди найдивовижнішим чином пов'язане із 

загальним благом для всіх. Стимулюючи працьовитість, винагороджуючи винахідливість, 

використовуючи найбільш дієвим чином всі ті сили, які дає нам природа, цей принцип 

призводить до найбільш ефективного поділу праці між різними націями і водночас 

збільшує загальну масу продуктів, він збільшує загальне благополуччя і зв'язує вузлами 

загальної користі всі цивілізовані нації в одну всесвітню общину". 

Аналізуючи відмінності між внутрішньою та міжнародною торгівлею, учений 

зазначав, що розвиток внутрішньої торгівлі зумовлений тенденцією норми прибутку до 

вирівнювання, тоді як основу спеціалізації країни у зовнішній торгівлі становлять 

порівняльні витрати. Відтак науковою заслугою Д. Рікардо стало переконливе доведення 

того факту, що вигоди від зовнішньої торгівлі для окремо взятої країни не обмежуються 

лише її абсолютними перевагами, як це стверджував А. Сміт. 

Звернувши увагу на те, що у міжнародному масштабі фактори не є мобільними, 

вчений дійшов висновку, що країни можуть виграти від взаємної торгівлі і за умов 

відсутності абсолютних переваг у виробництві певних товарів завдяки наявності переваг 

відносних. Останні, на думку дослідника, виникають за умов, коли для виробництва двох 

товарів необхідні різні витрати праці, що спричиняє нерівність внутрішніх 

альтернативних вартостей цих товарів у різних країнах та різне внутрішнє співвідношення 

їх цін. Том; спеціалізація країн на випуску тих продуктів, у виробництві яких мають 

найвищу відносну ефективність, сприяє отриманню ними взаємної вигоди, 

уможливлюючи розвиток міжнародної торгівлі. 

Незважаючи на те, що принцип порівняльних витрат, сформульований Д. Рікардо, 

базувався на урахуванні лише одного фактора виробництва (праці), у подальшому сфера 

його застосування була розповсюджена на всі фактори виробництва, отримавши плідний 

розвиток у сучасних концепціях міжнародної торгівлі. 

Теорія оподаткування. Виходячи з того, що свобода економічної діяльності та вільна 

конкуренція товаровиробників найбільшою мірою відповідають інтересам економічного 

прогресу нації, Д. Рікардо відстоював політику економічного лібералізму. Він 

стверджував, що держава не повинна втручатись у процеси суспільного виробництва та 

розподілу. 
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Важливим способом взаємодії держави та населення вчений вважав оподаткування. 

Визначивши податок як "ту долю продукту праці та землі, яка надходить у розпорядження 

уряду", Д. Рікардо продовжив аналіз принципів оподаткування, започаткований А. 

Смітом. Вчений обґрунтував ряд важливих положень згідно з якими: податки мають бути 

справедливими і не обтяжливими для населення. "Найкращий податок, — писав Д. 

Рікардо, — найменший податок". При цьому вчений виходив з того, що будь-який новий 

податок: 

стає тягарем для виробництва, викликаючи підвищення природної ціни; 

змінює відносні ціни і заважає національному капіталу розподілятися найбільш 

вигідним для суспільства способом; 

часто викликає скорочення обсягу продукції. 

Трактуючи податки як неминуче зло, яке підриває можливості нагромадження 

капіталу і стимули розвитку виробництва, англійський дослідник відстоював необхідність 

оподаткування доходу, а не капіталу. Він стверджував, що завданням податкової політики 

є заохочення "прагнення до нагромадження". 

Д. Рікардо увійшов у історію економічної думки як видатний представник класичної 

школи політичної економії, який: 

побудував логічно послідовну теоретичну систему, засновану на трудовій теорії 

вартості; 

розвинув інструментарій економічних досліджень, заклав підвалини гіпотетично-

дедуктивного способу умовиводу та модельного підходу до побудови економічної теорії; 

Якщо економічна наука... має справу з економічним зростанням і розвитком, то, 

знову ж таки, її більше у Сміта, ніж у Рікардо. З іншого боку, якщо за своєю суттю 

економічна наука — знаряддя аналізу, спосіб мислення, а не сукупність конкретних 

результатів, то можна сказати, що Рікардо належить винахід її методів... Його 

обдарування, схильне до великих абстракцій, породило одну із найяскравіших за всю 

історію економічної теорії моделей, що вражає своєю масштабністю і практичною 

значущістю... 

М. Блауг 

— поглибив категоріальний апарат економічної науки, сформулював ряд 

основоположних принципів класичної політичної економії, які увійшли у золотий фонд 

економічної думки (теорія ренти, теорія грошового обігу, трудова теорія вартості, теорія 

міжнародної торгівлі тощо); 

Рікардо і його послідовники розробили теорію функціонування вільного 

підприємництва (або, за їх термінологією, вільної конкуренції), яка містить багато істин, 

котрі, вочевидь, будуть зберігати своє значення, доки існує цей світ. 

А. Маршалл 

— розробив практичні рекомендації, які знайшли втілення у економічній політиці 

багатьох країн і "допомогли зробити вільну торгівлю популярною метою британської 

політики. ...Рікардо мимоволі дав теоретичне обґрунтування довготривалому вирішенню 

проблеми економічного зростання, фактично прийнятому Британією в XIX ст. вона стала 

"майстернею світу". 

На початку XIX ст. в Англії розгорнулась полеміка між прихильниками та 

послідовниками учення Д. Рікардо та критиками окремих сторін його теорії. 

Існує мало письменників, які мають шанс ... подобатися і тим, і іншим. Девід 

Рікардо належить до таких рідкісних авторів. Класичні та неокласичні економісти, а також 

послідовники Кейнса ведуть своє родовідне дерево від нього. Це однаковою мірою 

стосується авторів марксистського соціалізму. 

Найортодоксальнішими прибічниками ідей Д. Рікардо були англійські економісти 

Джеймс Мілль (1773—1836) та Джон Мак-Куллох (1789—1864), які, догматично 

сприйнявши теорію Д. Рікардо, коментували, відстоювали та популяризували її. Водночас 
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вони здійснили спробу застосувати ідеї вченого до аналізу нових економічних проблем з 

метою подолання суперечностей та слабких місць його теоретичної системи. 

Професор богослов'я Лондонського університету Джеймс Мілль вперше в історії 

економічної думки дав систематизований виклад теорії Д. Рікардо. Його економічні 

погляди знайшли відображення у працях: "Історія Британської Індії" (1817), "Елементи 

політичної економії" (1821) та ін. Однак на відміну від Рікардо Дж. Мілль: 

Не погоджувався з існуванням суперечностей між заробітною платою і прибутком. 

Відштовхуючись від ідей Д. Рікардо, вчений вважав джерелом вартості не лише живу, але 

й уречевлену в засобах виробництва працю. Він стверджував, що витримане вино дорожче 

за молоде тому, що над ним попрацювала нагромаджена праця, втілена в бочках, підвалах 

тощо. Відтак заробітна плата є законною винагородою за живу працю, а прибуток — за 

працю опосередковану. Звідси вчений зробив висновок, що взаємовідносини робітників і 

підприємців є стосунками рівноправних товаровиробників, кожен з яких отримує 

відповідну частину виробленого продукту. При цьому прибуток використовується для 

відтворення уречевленої, а заробітна плата — живої праці. 

Зробив радикальний висновок про існування антагоністичних суперечностей між: 

прибутком і рентою. Виходячи з теорії ренти Д. Рікардо, вчений обґрунтував думку про 

те, що землевласники є паразитичним класом, який перешкоджає прогресивному розвитку 

суспільства та зниженню на цій основі величини рентного доходу. У зв'язку з цим Дж. 

Мілль виступав за введення конфіскаційного земельного податку, що по суті означало б 

націоналізацію землі. Як і Д. Рікардо, він виступав проти протекціоністських заходів 

держави, обґрунтовуючи свободу зовнішньої торгівлі як важливий засіб протидії 

зростанню ренти всередині країни. 

Був прихильником так званої теорії фонду заробітної плати, згідно з якою розмір 

заробітку кожного робітника залежить від величини фонду, який формується підприємцем 

за рахунку авансованої частки капіталу, призначеної для оплати праці. З огляду на це Дж. 

Мілль стверджував, що боротьба робітників за підвищення заробітної плати є марною, 

оскільки при фіксованому фонді оплати праці доходи робітників можуть зростати лише за 

рахунок скорочення кількості зайнятих. Відтак єдиним джерелом зростання оплати праці 

робітників Дж. Мілль вважав нарощування обсягів капіталу та прибутків як джерела 

збільшення фонду заробітної плати. 

Близьким другом та популяризатором праць Д. Рікардо був також Джон Рамсей 

Мак-Куллох — філософ, економіст, відомий книговидавець та редактор. У виданих у 1825 

р. "Основах політичної економії" він здійснив спробу дохідливо викласти рікардіанську 

теорію, однак, на думку відомого представника англійської класичної політичної економії 

Н. Сеніора, спростив її до такої міри, що став більшим рікардіанцем, ніж сам Д. Рікардо. 

Відстоюючи трудову теорію вартості, вчений: 

Трактував працю як будь-які дії та операції, котрі виконуються не лише людьми, але 

і машинами, худобою, силами природи. 

Аналізував прибуток як породження уречевленої праці та дармових сил природи. 

Відносини між робітниками і капіталістами він трактував як стосунки рівноправних 

партнерів, кожен з яких цілком законно отримує свою частину доходу. 

Дотримувався думки, що суспільство завжди має у своєму розпорядженні 

стабільний фонд життєвих засобів, який заощаджується капіталістами для утримання 

робітників. Виходячи з того, що величина середньої заробітної плати визначається 

шляхом ділення цього фонду на число робітників, Дж. Мак-Куллох зазначав, що 

зростання кількості населення збільшує пропозицію робочої сили і таким чином зумовлює 

зниження заробітної плати. 

5.1.3. Економічне учення Т. Мальтуса 

 

Видатним представником економічної думки в Англії на початку XIX ст. був Томас 

Мальтус (1766—1834), який на відміну від Дж. Мілля та Дж. Мак-Куллоха полемізував з 
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Д. Рікардо, намагаючись критично переосмислити його економічні погляди. Результати 

наукових пошуків вченого знайшли відображення у працях "Дослідження про закон 

народонаселення" (1798), "Дослідження про наслідки хлібних законів" (1814), 

"Дослідження про природу і зростання ренти" (1815), "Принципи політичної економії" 

(1820) та ін. 

Беззастережно приймаючи ідею економічного лібералізму та примноження 

багатства суспільства за рахунок розвитку сфери виробництва, вчений намагався виявити 

фактори і передумови економічного зростання, взаємозв'язок між темпами зростання 

економіки та народонаселення, можливості протидії кризам надвиробництва. Його 

заслугою стало збагачення класичної економічної теорії новими науковими підходами та 

ідеями. Переслідуючи практичну мету, "покращання участі та збільшення щастя нижчих 

класів суспільства"1, Т. Мальтус: 

Виклав своє розуміння проблем економічного зростання на основі дослідження 

взаємозалежності економічних та позаекономічних (демонаселення, його праця викликала 

дискусії, а також критику та звинувачення у цинізмі й людиноненависництві. У 1803 р. 

вчений видав книгу під своїм іменем. Успіх, який принесла публікація твору, спонукав 

автора до доповнення та вдосконалення видання. З часом зі стислого памфлету книга 

перетворилась у трактат, який перевидавався за життя Т. Мальтуса шість разів щоразу 

більшим тиражем. 

У 1805 р. Т. Мальтус прийняв запропоновану йому кафедру професора сучасної 

історії і політекономії у коледжі Ост-Індської компанії. Результати його наукових 

досліджень знайшли відображення у виданій в 1815 р. праці "Дослідження про природу і 

збільшення земельної ренти". 

У 1820 р. вчений опублікував важливу наукову працю "Принципи політичної 

економії, розглянуті в плані їх практичного застосування". Друг Д. Рікардо у 

повсякденному житті, Т. Мальтус виступив у цьому творі його завзятим опонентом, 

висловлюючи власні міркування щодо вартості, доходів, проблем надвиробництва та 

реалізації. Помер вчений від хвороби серця. 

Це зниження, на думку вченого, не в змозі компенсувати технічний прогрес) та 

зміни в технології, які здійснюються у сільському господарстві занадто повільно. 

Виявлена Т. Мальтусом тенденція отримала назву закону "спадну родючості ґрунтів", 

який став праобразом фундаментального економічної закону спадної граничної 

продуктивності. 

Головне, до чого вчений мав намір привернути увагу, полягало в тому, що "якщо 

зростання населення не затримується якими-небудь перешкодами, то це населення 

подвоюється кожні 25 років і, отже, зростає у кожний наступний двадцятип'ятирічний 

період у геометричній прогресії"1. Водної час "засоби існування за найбільш сприятливих 

умов застосування людської праці ніколи не можуть зростати швидше ніж у арифметичній 

прогресії". 

Цю об'єктивну тенденцію вчений продемонстрував на умовному прикладі, 

"Припустимо, що сучасне населення земної кулі становить 1 мільярд, — тис. Мальтус, — 

тоді людство розмножується як: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 25(1 водночас засоби існування 

зростають як: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По завершенні двох століть кількість населення 

відносилась би до засобів існувані як 256 до 9; після закінчення трьох століть як 4096 до 

13, а по завершені 2000 років це відношення було б безмежним і незліченним"3. 

Прагнення Мальтуса до того, щоб його краще зрозуміли, примусило вченого, за 

словами Ватера, "занадто різко підкреслити значення своєї доктрини і сформулювати її 

вкрай абсолютно". Наприклад, він стверджував, що виробництво може зростати в 

арифметичній прогресії, і багато авторів вважали, що він надавав цим словам абсолютного 

значення, тоді як насправді це був лише спосіб коротко викласти... думку. В дійсності ж у 

перекладі сучасною мовою він мав на увазі те, що тенденція спадної віддачі, на якій 

заснована система його доказів, починає діяти різко після того, як продукт острова 
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подвоюється. Подвійна кількість праці може дати подвійний продукт, але кількість праці, 

збільшена у чотири рази, навряд чи збільшить продукт у три рази; кількість праці, 

збільшена у вісім разів, не приведе до чотирикратного зростання продукту. 

Розвиваючи далі свої економічні міркування, вчений стверджував, що у всіх 

людських суспільствах існують природні перешкоди до розмноження населення, здатні 

утримати його кількість на рівні існуючих засобів існування. Ці перешкоди Мальтус 

поділив на дві групи: 

перешкоди, які попереджують розмноження населення і є "добровільними, 

заснованими на здатності... передбачати і оцінювати віддалені наслідки" (моральне 

стримування, відмова від шлюбу, вдівство, пізні бездітні шлюби, добровільна відмова від 

народжування дітей тощо); 

перешкоди, які скорочують населення, "в міру його надмірного зростання і є 

"перешкодами руйнівними" (шкідливі для здоров'я заняття, важка надмірна праця, крайня 

злиденність, погане харчування дітей, шкідливі умови великих міст, різного роду 

надмірності, хвороби, епідемії, війни, голод тощо). 

Трактував бідність як природне явище, зумовлене дією закону народонаселення. 

Зазначаючи, що "народ повинен звинувачувати головним чином самого себе у власних 

стражданнях", вчений підкреслював, що бідність є наслідком "легковажності і 

неосвіченості". У перших виданнях "Закону про народонаселения" Т. Мальтус 

категорично стверджував, що людина, яка прийшла в уже зайнятий світ, якщо батьки не 

здатні прогодувати її або якщо суспільство не спроможне використати її працю, не має 

права вимагати будь-якої їжі, вона зайва на землі. На великому життєвому банкеті для неї 

немає місця. Природа наказує її віддалитись і не зволікає привести свою ухвалу до 

виконання. 

Наголошуючи на тому, що ніякі соціально-економічні перетворення не в з молі 

відмінити дію природного закону народонаселення, вчений засуджував спроби подолати 

бідність за допомогою приватної доброчинності або державного втручання у процес 

розподілу доходів. "Ніякі пожертвування з боку багатих, особливо грошові, — писав 

вчений, — не в змозі ліквідувати серед нижчих класів злидні або попередити їх 

повернення на тривалий час". Водночас вчений був переконаний, що "Головна і постійна 

причина бідності мало або зовсім не залежить від способу правління або від 

нерівномірного розподілу майна...". 

У зв'язку з цим Т. Мальтус, як і Д. Рікардо, виступав проти "Законів про бідних", 

зазначаючи, що останні "По-перше, ...заохочують розмноження населення, не збільшуючи 

при цьому кількість продуктів споживання. ...По-друге, кількість продовольства, яка 

споживається у парафіянських робітничих будинках злидарями, яких не можна вважати 

корисними членами суспільства, настільки ж зменшує частку робітників, тобто людей, 

більш корисних для країни". Виходячи з того, що ігнорування дії об'єктивного закону 

народонаселення і втручання держави у розподільчі процеси зруйнує основи природного 

саморегулювання, призвівши до катастрофічних наслідків, Т. Мальтус стверджував, що 

"Суспільний добробут має випливати із добробуту окремих осіб і для досягнення його 

кожний повинен турбуватися насамперед про самого себе". 

Вбачав роль держави у здійсненні різного роду превентивних заходів з метою 

встановлення такого співвідношення між населенням і засобами його існування, "яке б не 

викликало боротьби міме ними". 

Наголошуючи на тому, що для збереження природної рівноваги "необхідно, щоб 

розмноження населення постійно затримувалось", Т. Мальтус виступав за обмеження 

народжуваності шляхом неухильного дотримання моральних принципів, добровільного 

самообмеження, утримання від ранніх шлюбів тощо. Водночас вчений обстоював 

необхідність нарощування виробництва зростання доходів та збільшення на цій основі 

частки середнього класу. "Не надмірна розкіш невеликої кількості людей, — писав 

вчений, — але помірне багатство всіх класів суспільства становить добробут і процвітання 
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народу" Водночас він розумів, що "Вищі та нижчі верстви неминучі і корисні. Якщо 

відібрати у людини надію на підвищення і побоювання пониження, то н було б тієї 

старанності, яка спонукає кожну людину до поліпшення свого становища, виступаючи 

головним рушієм суспільного добробуту". 

Обґрунтував теорію розподілу, засновану на аналізі вартості створюваного 

продукту; збагатив класичну теорію ренти. Виступивши з критикою трудової теорії 

вартості Д. Рікардо та вказавши на її суперечливість вчений поклав в основу власного 

підходу ідею А. Сміта щодо визначення вартості працею, яка купується. Т. Мальтус 

ототожнював останню з працею, витраченою на виробництво товарів. Відтак він зводив 

вартість до витрат виробництва, зараховуючи до останніх живу та уречевлену працю і 

прибуток на авансований капітал. 

Трактуючи прибуток як результат продуктивної здатності авансованого капіталу, 

англійський дослідник визначав дохід капіталіста як такий, що безпосередньо 

включається у вартість (ціну) товару поряд з працею і незалежно від неї. Звідси випливав 

цілком логічний висновок, що праця найманих робітників є джерелом лише однієї частини 

вартості товару — тієї, яка відповідає заробітній платі. Останню вчений зводив до 

прожиткового мінімуму — мінімальної кількості життєвих засобів, необхідних для 

підтримки фізичного існування робітників. 

Теорія заробітної плати Т. Мальтуса заснована на визначенні оплати праці 

важливим економічним чинником обмеження приросту населення. Згідно із 

обґрунтованим ученим "залізним законом заробітної плати" стабільна рівновага населення 

підтримується природним рівнем фонду оплати праці, який забезпечує робітникам 

фізично необхідний мінімум засобів існування. Т. Мальтус звертав увагу на те, що 

зростання попиту на працю може спричинити зростання заробітної плати до розміру, який 

перевищує прожитковий мінімум. Однак, на його думку, "надмірна схильність до 

розмноження" за цих умов сприятиме зростанню чисельності населення, що в свою чергу 

призведе до збільшення пропозиції праці, повернувши заробітну плату до вихідної 

величини. Водночас зменшення заробітної плати обмежуватиме зростання населення в 

наступний період і т.д. 

Як і Д. Рікардо, Т. Мальтус розрізняв номінальну (грошову) та реальну (залежну від 

ціни засобів існування робітників) заробітну плату. Наголошуючи на тому, що важливе 

значення має не абсолютна сума грошей, які отримує робітник, а та кількість необхідних 

засобів існування, яку він може придбати на свою заробітну плату, вчений звертав увагу 

на те, що за умов, коли відчувається нестача продовольства порівняно з населенням, 

абсолютно все одно, будуть нижчі верстви отримувати два мільйони чи п'ять. 

Виходячи з теорії народонаселення, заснованої на ідеї обмеженості природних 

ресурсів, та закону спадної родючості ґрунтів, згідно з якими існують економічні межі 

збільшення продуктивності сільськогосподарської праці, вчений прийшов до висновку, 

що перехід до обробітку гірших земель внаслідок зростання народонаселення є причиною 

існування додаткового доходу власників більш родючих земельних угідь. Відтак ренту він 

визначав як додатковий дохід від вкладення капіталу в земельні ділянки кращої якості 

(диференціальна рента І). 

Водночас аналіз ефективності використання капіталів у землеробстві дав Т. 

Мальтусу підставу дійти висновку про існування ренти, пов'язаної з послідовним 

вкладенням капіталу в одну і ту ж земельну ділянку (диференційна рента II). На думку 

вченого, цей додатковий дохід привласнюють власники капіталу, а не землі, відтак він є 

важливим стимулом капіталовкладень. Водночас Т. Мальтус підкреслював, що необхідно 

брати до уваги неухильне зниження приросту родючості ґрунтів стосовно приросту 

інвестицій. 

Виокремив платоспроможний попит як важливий фактор вирішення проблем 

реалізації на основі аналізу способу розподілу суспільного продукту та взаємозв'язку між 

попитом, споживанням і заощадженнями. 
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На відміну від попередників, Т. Мальтус вважав, що у межах суспільства, яке 

складається лише з капіталістів та найманих робітників, неможливо повністю реалізувати 

сукупний продукт, оскільки попит завжди буде недостатнім для придбання усієї маси 

товарів та послуг. 

На думку вченого, прагнення капіталістів до нагромадження та розширення 

виробництва обмежує розміри їх непродуктивного споживання. Водночас робітники на 

свою заробітну плату можуть придбати лише частину і виробленої продукції. Відтак 

виникає проблема реалізації тієї частини сукупного продукту, у якій втілено прибуток. На 

цій підставі Т. Мальтус не І поділяв оптимізму "закону ринків" Ж.Б. Сея і визнавав 

можливість загальних криз надвиробництва, пов'язуючи їх з труднощами реалізації 

виготовленого продукту. 

Вирішення зазначених проблем англійський дослідник вбачав у додатному 

невиробничому споживанні "третіх осіб" — соціальних верств, які не І беруть участі у 

виробництві, але отримують доходи і створюють додатковий попит на вироблені у 

суспільстві товари і послуги. Таким чином, попит державних службовців, землевласників, 

священиків, військових на предмети І розкоші й послуги невиробничого характеру Т. 

Мальтус трактував як важливий фактор подолання загрози загальних криз 

надвиробництва. 

Наголошуючи на тому, що землевласники своїм споживання сприяють І вирішенню 

проблем реалізації, вчений стверджував, що "економічне процвітання залежить від 

процвітання лендлордів". Відтак він критикував Д. Рікардо, який засуджував паразитизм 

отримувачів ренти. "Трохи дивно, — писав вчений, — що містер Д. Рікардо, який отримує 

земельну ренту, так недооцінює її національне значення. Тоді як я, який ренти ніколи не 

отримував і не сподіваюсь отримувати, можливо буду звинувачений в переоцінці її 

важливості". 

Звернув увагу на роль прибутку в забезпеченні розширеного відтворення та 

урівноваження сукупного попиту і сукупної пропозиції. 

На відміну від попередників, які вважали основною проблемою економіки Я 

нагромадження як передумову подальшого розширення виробництва, Т. Мальтус звернув 

увагу на проблему розподілу суспільного продукту як важливого чинника досягнення 

економічної рівноваги. Вперше в історії економічної думки вчений проаналізував 

механізм розподілу прибутку підприємців І на споживання та нагромадження. Прагнучи 

виявити стан економіки, за 1 якого, "враховуючи виробничі можливості і споживацькі 

переваги, стимули І до зростання багатства будуть найліпшими", Т. Мальтус стверджував, 

що "жодне значне і тривале зростання неможливе без такого рівня бережливості, який 

щорічно нагромаджує частину прибутку і створює надлишок продукту над споживанням". 

Водночас він розумів, що "капіталізувати дохід в той час, коли відсутній достатній 

попит на продукти, так само безглуздо, як безглуздо заохочувати шлюби та розмноження 

населення, коли не існує попиту на робочі руки і фонду для приросту нового населення". 

У зв'язку з цим вчений наголошував на тому, що за умов, коли "споживання є більшим за 

виробництво... капітал в масштабах всієї країни зменшується і її багатство поступово 

руйнується внаслідок недостатньої здатності виробляти". Однак якщо виникає проблема 

реалізації, то не спрацьовують стимули до нагромадження та виробництва внаслідок 

"недостатнього ефективного попиту тих, хто має основну частину купівельних засобів". 

Визначаючи основним стимулом нагромадження прагнення підприємців до 

отримання прибутку, вчений констатував, що останній забезпечується за рахунок 

збільшення платоспроможного попиту та досягнення високого рівня зайнятості населення. 

Слід зазначити, що зростання зайнятості Т. Мальтус не вважав фактором збільшення 

фонду заробітної плати. Він стверджував, що за сталих розмірів номінальної заробітної 

плати нарощування обсягів виробництва та зростання пропозиції товарів сприятиме 

зниженню цін, уможливлюючи зростання реальної заробітної плати. Таким чином, зміни, 
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які відбуваються у межах "природного" рівня фонду заробітної плати не матимуть 

негативних наслідків і не вплинуть на скорочення у подальшому обсягів виробництва. 

Обґрунтував необхідність державного регулювання товарообміну між країнами на 

основі аналізу впливу міжнародної торгівлі на внутрішній економічний розвиток. 

Як і його попередники, вчений не заперечував значення міжнародної торгівлі як 

важливого чинника збільшення можливостей виробництва та вдосконалення структури 

попиту. Однак він звертав увагу на негативний вплив конкурентоспроможної імпортної 

продукції на прибутковість національного виробництва, внутрішні ціни та заробітну 

плату. У зв'язку з цим Т. Мальтус, на відміну від Д. Рікардо, захищав "хлібні закони", які 

передбачали високе імпортне мито на хліб, та виступав за обмеження ввезення продуктів 

харчування. 

 

Збагативши класичну політичну економію новими підходами до вирішення багатьох 

економічних проблем, Т. Мальтус залишив помітний слід в історії економічної думки. 

Його роботи сприяли розробці цілої низки економічних та соціальних доктрин, заклавши 

методологічні основи багатьох подальших наукових досліджень. 

Помітний вплив на економічну науку справили: 

Теорія нагромадження, у якій Т. Мальтусу вдалося поєднати абстрактність 

висновків економічної науки з реаліями економічної практики на основі врахування 

взаємозв'язку і взаємовпливу природних та економічних факторів при вирішенні проблем 

стабілізації суспільного розвитку. 

Теорія народонаселення, яка сприяла виникненню та поширенню нового напряму в 

соціально-економічних дослідженнях — мальтузіанства (згодом — неомальтузіанства), 

прихильники якого вбачають причини бідності у перенаселенні. Принагідно зазначимо, 

що на сьогоднішній день у більшості країн, що розвиваються, високі темпи зростання 

населення породжують значні економічні проблеми та спроби обмеження народжуваності 

як важливого напряму державної політики зайнятості. 

Мальтуса слід вважати творцем демографії, водночас впровадження в пояснення 

економічних феноменів нового, запозиченого із біології фактора, іншого інстинкту замість 

особистого інтересу або прагнення прибутку розширило горизонт політичної економії, 

віщуючи зародження соціології. За зізнанням самого Дарвіна, як відомо, книзі Мальтуса 

зобов'язана своїм походженням знаменита наукова доктрина XIX століття — учення про 

боротьбу за існування як рушій прогресу. 

Подальший розвиток економічної думки був пов'язаний з критикою теорії 

народонаселення Т. Мальтуса, оскільки, на думку більшості дослідників, учений: 

наводив некоректні, з наукового погляду, докази, використовуючи розрахунки, 

засновані на статистичних даних, які не враховували, що зростання населення у Північній 

Америці у XVI—XVIII ст. відбувалось не стільки за рахунок природних чинників, скільки 

за рахунок міграції європейців; 

ігнорував той факт, що фізіологічна плодючість людей як біологічних істот зовсім 

не визначає реальні темпи зростання населення, оскільки тенденція до збільшення 

народжуваності у відповідь на поліпшення умов життя не є абсолютною і на певній стадії 

розвитку суспільства поступається прямо протилежній, пов'язаній зі скороченням 

народжуваності у розвинутих країнах світу. 

Допускаючи, з одного боку, поневолення людини невблаганними законами природи, 

перед якими безсилий геній її розуму, Мальтус водночас вважав, що силою волі, 

передбачливістю, людина в змозі регулювати на свій розсуд потужний природний 

інстинкт відтворення! Яка суперечливість! Однією ногою Мальтус стояв на педалі XIX 

ст., а другу все ще не міг витягнути із ґрунту раціоналізму минулого століття, яке піднесло 

людину майже до божества. 

Водночас незаперечною на сьогодні є наукова заслуга Т. Мальтуса у виявленні 

взаємозв'язку соціально-економічних і демографічних процесів, у постановці проблеми 
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стабілізації людського розвитку з урахуванням обмеженості ресурсів Землі, позаяк сучасні 

тенденції глобалізації економіки та нарощування антропогенного навантаження на 

довкілля наближають світове співтовариство до критичної межі, вимагаючи об'єднання 

зусиль та ресурсів людства на шляху сталого розвитку. 

Теорія реалізації (недоспоживання) та дослідження проблем ефективного попиту, 

які сприяли розвиткові макроекономічних досліджень відтворювального процесу. 

Відомий англійський економіст XX ст. Дж. М. Кейнс високо оцінив ідею ефективного 

попиту Т. Мальтуса та започаткований вченим аналіз оптимального співвідношення 

споживання та нагромадження, заощаджень та інвестицій тощо. 

Коли б Мальтус, а не Рікардо, був основоположником політичної економії XIX 

століття, наскільки мудрішим та багатшим був би тепер світ. 

Дж. М. Кейнс 

На думку більшості дослідників, теорія "третіх осіб" Мальтуса має важливе 

значення для аналізу механізмів, які діють в економіці, що перебуває у стані "перегріву". 

За цих умов зниження норми нагромадження та перерозподіл доходів на користь третіх 

осіб, які забезпечують непродуктивне споживання, виступають важливим засобом 

"охолодження" кон'юнктури. У цьому контексті заслуговують на увагу ідеї вченого щодо 

підвищення ставок оподаткування з метою зменшення нагромадження капіталів, а також 

організації громадських робіт як тимчасового заходу обмеження безробіття. На думку Т. 

Мальтуса, тенденція до зменшення обсягу продуктивного капіталу не може слугувати 

запереченням громадських робіт, що вимагають залучення значних сум за рахунок 

податків, оскільки певною мірою це саме те, що потрібно. 

5.1.4. Економічні погляди Н. Сеніора 

 

Особливе місце серед західних економістів XIX ст. займає Насау Вільям Сеніор 

(1790—1864), який розвивав свої економічні міркування у руслі класичної традиції, однак 

мав власний оригінальний підхід до аналізу деяких економічних процесів та явищ. 

Свої економічні погляди вчений виклав у працях: "Нариси з політичної економії" 

(1836), "Листи про дію фабричного акта в бавовноткацькій промисловості" (1837), 

"Політична економія" (1850) тощо. 

Н. Сеніор народився в Англії у сім'ї сільського священика. Здобувши освіту в 

Оксфорді, він деякий час працював чиновником канцелярського суду, проте за станом 

здоров'я вимушений був відмовитись від кар'єри адвоката. Зацікавившись економічною 

наукою Н. Сеніор, плідно працював у цьому напрямі, спілкувався з багатьма видатними 

людьми свого часу. Визнанням його заслуг стало обрання вченого на посаду професора 

організованої у 1825 р. в Оксфорді кафедри політичної економії. Згодом він став членом 

Французької академії наук. Водночас Н. Сеніор активно займався реформаторською 

діяльністю, очолюючи урядові комісії з питань праці та добробуту. 

Н. Сеніор увійшов у історію економічної науки як прихильник "чистої політичної 

економії", переконаний у тому, що економічну теорію можна звести до невеликої 

кількості незаперечних істин. Продовжуючи традиції класичної школи щодо дослідження 

природи багатства як сукупності мінових вартостей, вчений: 

Визначав цінність на основі аналізу корисності та обсягу пропозиції, звернувши 

увагу на проблему рідкісності ресурсів. Стверджуючи, що обмінюватись можуть лише 

корисні речі, які існують в обмеженій кількості і здатні "прямо чи побічно приносити 

задоволення"1, Н. Сеніор вважав недостатнім визначення вартості витратами праці. Він 

дотримувався думки, що рідкісність та корисність блага безпосередньо впливають на його 

оцінку. Розвиваючи цю тезу, дослідник звернув увагу на те, що "Існує межа задоволення 

потреб, що її може забезпечити товар відповідного виду і більше того, задоволення 

швидко зменшується задовго до досягнення цієї межі"2. Водночас важливим елементом 

формування цінності Н. Сеніор вважав "порівняльне обмеження пропозиції", "порівняльну 

недостатність благ"3, обмежену витратами виробництва. 
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Здійснив аналіз витрат виробництва через призму суб'єктивної категорії 

"утримання". На відміну від Д. Рікардо, який зводив витрати виробництва до 

нагромадженої праці, Н. Сеніор стверджував, що праці та капіталу недостатньо для 

виробництва корисних речей. Він надавав великого значення поведінці суб'єкта 

господарювання, який або утримується від непродуктивного застосування засобів, які 

знаходяться у його розпорядженні, або ж навмисно віддає перевагу виробництву більш 

віддалених продуктів над виробництвом продуктів, які отримуються безпосередньо. 

З огляду на це вчений трактував працю як пожертву робітника, який витрачає свій 

час і зусилля, утримуючись від дозвілля і спокою. Водночас капітал він визначав як 

пожертву капіталіста, який накопичує (заощаджує) грошові засоби і таким чином 

відмовляється від особистого споживання. 

На думку Н. Сеніора, затрати зусиль та пожертви робітників і капіталістів формують 

мінові пропорції і складають реальні витрати виробництва. Відтак ціну він визначав як 

суму утримання капіталіста і робітника або суму заробітної плати і прибутків. 

Дослідив закономірності ціноутворення, дійшовши висновку, що витрати 

виробництва окреслюють лише приблизні ціни, виступаючи їх "регулятором". Остаточну 

та визначальну роль при формуванні ціни вчений відводив співвідношенню попиту та 

пропозиції. 

Дотримуючись класичної традиції, Н. Сеніор був прихильником економічного 

лібералізму та свободи зовнішньої торгівлі, стверджуючи, що вільна конкуренція 

забезпечує найвищу ефективність. Наголошуючи на тому, що за умов свободи 

ціноутворення вартість товару визначається затратами праці та капіталу, вчений звернув 

увагу на те, що монополізація виробництва змінює механізм ціноутворення, 

уможливлюючи ситуацію, за якої вартість товару перевищує затрати праці та капіталу. 

Утворений за рахунок цього дохід монополіста Н. Сеніор назвав рентою. 

Таким чином, природу ренти англійський дослідник виводив із монополії, пов'язаної 

як з володінням родючими земельними ділянками, так і передовими науково-технічними 

досягненнями, рідкісними талантами тощо. На відміну від попередників, він не 

виокремлював землю як самостійний фактор виробництва, зазначаючи, що рента не 

належить до витрат виробництва і не впливає на ціну. 

Виклав своє розуміння процесу розподілу доходів, виходячи з теорії утримання. На 

думку Н. Сеніора, саме пожертви праці та капіталу дають право робітникам та 

підприємцям на отримання відповідної винагороди: заробітної плати і прибутку. 

На відміну від Д. Рікардо, який трактував дохід на капітал як залишок після 

вилучення із ціни товару заробітної плати, Н. Сеніор розглядав прибуток як винагороду за 

пожертву капіталіста, який утримався від непродуктивного споживання. Аналізуючи 

взаємозв'язок заробітної плати і прибутку, вчений виходив з того, що основою 

нарощування виробництва є прибуток, який заощаджується і перетворюється в інвестиції. 

Відтак величину заробітної плати він узалежнював від утримання капіталіста, а не 

робітника. Водночас динаміку заробітної плати вчений пов'язував зі змінами товарних цін. 

Значний інтерес для дослідників економічної думки становить здійснене Н. 

Сеніором розмежування капіталу-власності та капіталу-функції, яке дало підставу 

вченому виокремити два види винагороди капіталіста: 

підприємницький дохід як плату за працю, підприємницькі здібності; 

процент як плату за капітал (своєрідну пожертву капіталіста, який утримується від 

негайного споживання грошей). 

Обґрунтував теорію, яка пізніше отримала назву "останньої години". Аналізуючи 

прибуток як величину, яка перевищує витрати виробництва, вчений вважав, що цей вид 

доходу можна отримати лише за умов незмінної тривалості робочого дня. Він виходив з 

того, що за існуючого на той І час у Англії 11,5-годинного робочого дня прибуток 

створюється в останню І годину, оскільки перші 10,5 годин витрачаються на відтворення 

спожитої 1 вартості авансованого капіталу. Відтак у роботі "Листи про дію фабричного 
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акта у бавовноткацькій промисловості" Н. Сеніор виступив проти боротьби робітників за 

скорочення тривалості робочого дня, стверджуючи, що останнє унеможливить отримання 

прибутку, підірвавши таким чином стимули] підприємництва та розвитку виробництва. 

Однак у подальшому вчений визнав свою теорію помилковою, сприйнявши критику 

сучасників, які переконливо довели, що пропорції між заробітною платою та прибутком 

можуть змінюватись навіть при скороченні робо-1 чого дня внаслідок зростання 

продуктивності праці. 

Виклав своє розуміння сутності грошей. Вчений визначав гроші як особливий товар, 

який у процесі еволюції обміну став відігравати важливу роль універсального засобу 

обміну та виразника вартості. При цьому Н. Сеніор був переконаний, що вартість грошей 

визначається тими ж чинниками, що і вартість звичайних товарів. Відтак він критикував 

прихильників] кількісної теорії грошей, зазначаючи, що такий підхід не дає змоги виявити 

закономірності формування цін, особливо за умов міжнародного] обміну. Водночас 

дослідник вимагав відносного обмеження кількості грошей в обігу шляхом встановлення 

державної монополії на емісію грошей, виваженої податкової політики, підтримки 

постійного співвідношення міжнародних обмінних курсів тощо. 

Критикуючи теорію народонаселення Т. Мальтуса, Н. Сеніор звернув увагу на те, 

що прагнення людини до збереження та поліпшення добробуту €' таким само сильним 

мотивом, як і прагнення до продовження роду. Звідси вчений зробив правильний 

висновок, згідно з яким зростання життєвого рівня населення може стати автоматичним 

обмежувачем збільшення його чисельності. Заслугою вченого став також поділ предметів 

споживання на товари "необхідності, добробуту і розкоші" та розуміння того, що прогрес 

суспільства сприяє перетворенню предметів розкоші одних поколінь у товари 

"добробуту", а згодом і "необхідності" для наступних поколінь. 

За всієї непослідовності та недостатньої обґрунтованості теоретичних підходів, Н. 

Сеніор увійшов у історію економічної науки як вчений, який започаткував багато 

оригінальних ідей, котрі знайшли продовження у працях економістів неокласичного 

спрямування. Учений одним з перших: 

здійснив спробу аналізу корисності як основи цінності; 

звернув увагу на спадний характер граничної корисності; 

висунув принципи обмеженості ресурсів та альтернативності затрат; 

звернувся до дослідження ринкового попиту та пропозиції; 

розмежував підприємницький дохід і процент як два види винагороді капіталіста; 

звернув увагу на заощадження як основу розвитку ринкової системи; 

широко трактував ренту як додатковий дохід, пов'язаний з нееластичністю попиту за 

ціною тощо. 

 

5.2. Еволюція класичної політичної економії у Франції та США 

5.2.1. Політична економія Ж. Б. Сея 

 

Еволюція класичної політичної економії у Франції пов'язана з іменем видатного 

послідовника та популяризатора учення А. Сміта, найавторитетнішого економіста, 

лектора і публіциста першої половини XIX ст. Жана Батиста Сея (1767—1832), який 

сприйняв, систематизував і творчо розвинув ідеї своїх попередників, обґрунтувавши ряд 

фундаментальних економічних принципів. 

Теоретико-методологічні особливості економічних досліджень Ж.Б. Сея знайшли 

відображення у його основних працях: "Трактат політичної економії, або Простий виклад 

способу, яким формуються, розподіляються та споживаються багатства" (1803), "Англія та 

англійці" (1814), "Катехізис політичної економії" (1817), "Повний курс політичної 

економії" (1828—1829). 

Пропагуючи концепцію економічного лібералізму та гармонії економічних інтересів 

суб'єктів ринкової економіки, Ж.Б. Сей: 
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Чітко виклав своє бачення предмета та методології економічної науки. "Знання 

істинної природи багатства... всіх труднощів, які доводиться долати для його придбання, 

знання того, як воно розподіляється в суспільстві, як можна користуватися ним, а також 

всіх наслідків цих різноманітних факторів, — писав учений, — становить науку, яку 

прийнято тепер називати політичною економією"1. Заслугою автора стало визначення 

політичної економії як науки про виробництво, розподіл та споживання багатства, яке в 

подальшому набуло широкого визнання. 

 
Видатний французький економіст першої третини XIX ст. Жан Батист Сей (1767—

1832) народився у сім'ї ліонського купця. Отримав у дитинстві хорошу домашню освіту. 

Відданість протестантській церкві змусила сім'ю Ж.Б. Сея емігрувати до Швейцарії. 

Він залишив на деякий час навчання і працював у торговій конторібатька. Потім разом з 

братом відвідав Англію, де йому вдалося продовжити освіту. Промисловий переворот та 

розквіт підприємництва справили значний вплив на світогляд Ж.Б. Сея. Він із 

захопленням зустрів буржуазну революцію у Франції 1789 p., Жан Батист Сейа у 1792 р. 

приєднався до якобінців, вступив волонтером у революційну армію і взяв участь у ряді 

походів. Після повернення з армії Ж.Б. Сей працював секретарем адміністратора Клав'єра 

— майбутнього міністра фінансів Франції. Саме в цей період відбулося знайомство Ж.Б. 

Сея з геніальною працею А. Сміта. У 1794 р. Ж.Б. Сей став редактором солідного 

журналу, лідером гуртка республіканців, на засіданнях якого обговорювались твори 

економічного змісту. Перебуваючи на вістрі соціально-політичного життя Франції, він 

прославився завдяки незалежності та неординарності суджень, критичній оцінці дій уряду 

та пропозиціям у галузі фінансової політики. 

Прихильність до концепції економічного лібералізму, практичний досвід та глибокі 

теоретичні знання знайшли відображення у праці вченого "Трактат з політичної економії, 

або Простий виклад способу, яким формуються, розподіляються та споживаються 

багатства", яка була опублікована у 1803 р. Книга Ж.Б. Сея привернула увагу 

громадськості й була помічена Наполеоном, який проводив політику жорсткого 

протекціонізму та всебічного регулювання економіки. Перший консул запросив ученого 

до себе і запропонував автору доопрацювати твір у дусі урядової політики. Але Ж.Б. Сей 

відмовився пропагувати політику, яку він уважав згубною для Франції. Результатом цього 

стала багаторічна опала вченого та заборона перевидання трактату. Залишивши на деякий 

час економічні дослідження, Ж.Б. Сей відкрив текстильну мануфактуру на якій налагодив 

роботу передової англійської техніки. Він одночасно виконував обов'язки механіка й 

управляючого. Це сприяло покращанню матеріального становища вченого і збагатило 

його економічні уявлення щодо природи і сутності підприємництва. У 1812 р. він 

повернувся у Париж і здійснив друге видання "Трактату з політичної економії", яке 

побачило світ у 1814 р. — після падіння Наполеона та реставрації Бурбонів. Книга 

принесла Ж.Б. Сею не лише реабілітацію, але і славу. Вона була перекладена багатьма 

мовами і залишилась основною науковою працею , французького дослідника. 

У цей період за дорученням уряду Ж.Б. Сей відвідав Англію з метою вивчення 

досвіду бурхливого економічного розвитку. Отримані вченим враження від поїздки та 
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зустрічей з британськими економістами, зокрема з Д. Рікардо, знайшли відображення у 

праці "Англія та англійці" (1814), у якій Ж.Б. Сей з гордістю писав про запропоновану 

йому посаду завідувача кафедри, яку раніше очолював А. Сміт. 

При Бурбонах Ж.Б. Сей був обраний академіком. Він продовжував активну наукову 

діяльність, читав у Парижі курс лекцій з політичної економії. У 1817 р. вийшов у світ 

концентрований вклад його лекційного курсу "Катехізис політичної економії", який 

поклав початок традиції короткого (тезисного) викладу теоретичного матеріалу з 

вказівками на його поглиблене вивчення. У 1817, 1819 та 1826 роках побачили світ ще три 

доопрацьовані автором видання "Трактату з політичної економії". У 1821 р. книгу було 

видано англійською мовою і вона на довгі роки стала стандартним підручником з 

політекономії в Англії та Америці. У 1819 р. Ж.Б. Сей заснував кафедру промислової 

економіки при французькій консерваторії мистецтв та ремесел, де читав "Курс 

індустріальної економіки". Досвід, практика, мистецтво систематизації та викладу 

матеріалу в доступній формі сприяли надзвичайній популярності його лекцій. 

З 1830 р. і до останніх років свого життя вчений очолював спеціально створену для 

нього кафедру політичної економії в Коллеж де Франс. Він вів активну переписку з Т. 

Мальтусом, Д. Рікардо, С. Сісмонді, став засновником власної школи економічної думки, 

котру пізніше представляли Ф. Бастіа, М. Шевальє, Ш. Дюнауайте та інші. За кілька років 

до смерті (1828—1829) Ж.Б. Сей видав "Повний курс практичної політичної економії" у 6 

томах. 

Характерні риси методології вченого знайшли відображення у визнанні: — 

універсальності та першочерговості фундаментальних економічних законів, які 

випливають із сутності речей і керують "економією людських суспільств". "Щоб 

передбачити результати заходів, які застосовуються, — писав французький дослідник, — 

необхідно рахуватися з принципами економічної науки так само, як доводиться 

керуватися законами динаміки або гідравліки тому, хто хоче міцно побудувати міст або 

греблю"; 

Як справедливо зауважив Сей, найбільш корисно приділити увагу роз'ясненню 

самих основ нашої науки, оскільки причини існуючих у ній найгрубіших помилок 

криються у нестачі глибоких знань її елементарних ідей. І це не дивно: гілка може бути 

вражена хворобою, а все дерево буде залишатися здоровим, але зараження коріння 

поширює хворобу на все дерево. 

теоретичного, абстрактного характеру економічної науки, покликаної формулювати 

принципи, а не рекомендації для державних чиновників. Дорікаючи А. Сміту за поступки 

нормативізму, Ж.Б. Сей вважав, що завдання вченого-економіста полягає в тому, щоб 

"сказати суспільству, як і чому такий-то факт є наслідком іншого. Погодиться воно з цим 

наслідком чи відкине його, цього буде для нього достатньо, воно знає, що йому робити, 

але ніяких повчань"; 

необхідності поєднання індуктивного та дедуктивного методів дослідження та 

запереченні протиставлення теорії і практики. "Що ж тоді теорія, як не знання законів, які 

пов'язують наслідки з причинами, іншими словами, факти з фактами? — писав дослідник. 

— Хто краще за теоретика знає факти, адже він знає всі їх сторони та взаємозв'язки. І що 

таке практика без теорії, яка використовує тепличні засоби без знань: чому і як вони 

діють? Це всього-на-всього небезпечний емпіризм, з допомогою якого одні і ті ж методи 

застосовують до протилежних випадків, які вважаються подібними...". 

Започаткував суб'єктивну концепцію цінності. Трактуючи виробництво як процес 

впливу людини на природу, результатом якого є створення багатства, Ж.Б. Сей 

ототожнював товарну форму останнього з сумою корисних речей. На відміну від 

попередників, французький дослідник не вважав працю вартісною основою товарів, 

зазначаючи, що А. Сміт зробив хибний висновок стосовно того, що всі вартості є 

уречевленою людською працею. Наголошуючи на тому, що корисність становить 

"першооснову цінності" товарів, Ж.Б. Сей писав: "люди визнають за предметом певну 
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цінність... лише щодо його застосування: що ні на що не годиться, тому не дають ніякої 

ціни". 

Трактуючи корисність як "здатність відомих предметів задовольняти різні потреби 

людини", вчений був переконаний у тому, що "виробництво не створює матерії, але 

створює корисність", яка "надає предметам цінність"4. Виходячи з того, що "Цінність 

кожного предмета, поки вона не встановлена, абсолютно довільна і невизначена"5, 

французький дослідник вважав мірилом останньої ціну. Він обстоював думку про те, що 

"ціна предмета слугує... правильною вказівкою корисності, яку люди визнають у предметі, 

якщо тільки обмін предметами, що між ними відбувається, не порушується ніяким для їх 

корисності стороннім впливом, подібно до того, як барометр показує атмосферний тиск 

лише постільки, поскільки ніякий сторонній вплив не порушує впливу атмосфери на 

нього". 

Аналізуючи пропорції обміну, Ж.Б. Сей визначив ціну як результат взаємодії попиту 

та пропозиції, зазначаючи, що зростання ціни прямо пропорційне попиту і обернено 

пропорційне пропозиції. На думку французького дослідника, під впливом конкуренції 

покупців та продавців ціни тяжіють до рівня витрат виробництва, які складаються із 

оплати виробничих послуг (заробітної плати, прибутку, ренти). 

Стверджував, що будь-яка праця, спрямована на створення корисностей з 

допомогою сил природи, капіталу та праці є продуктивною. Вчений не лише завершив 

критику поглядів фізіократів на продуктивну і непродуктивну працю, але і переглянув 

підходи А. Сміта до вирішення цієї проблеми. Визначивши критерієм продуктивності 

корисність, французький дослідник наголошував на тому, що остання може втілюватись 

як у матеріальній, так і в нематеріальній формах. 

Виходячи з того, що виробництво означає продукування корисних послуг, вчений 

визнавав будь-яку корисну працю (в тому числі працю вчителів, лікарів, торговців) 

продуктивною. 

Обґрунтував теорію трьох факторів виробництва, засновану на ідеї про визначальну 

роль корисності у формуванні цінності. Зазначаючи, що усі види промислового 

виробництва "складаються із трьох різних операцій", вчений стверджував, що у процесі 

виробництва беруть участь три фактори: праця, земля і капітал, кожен з яких надає 

корисну послугу при створенні цінності. Як "продуктивні послуги" ці фактори є 

рівноправними джерелами цінності та основними чинниками зростання суспільного 

багатства. Водночас кожен фактор робить свій внесок у виробництво, створюючи свою 

частину цінності. Цей внесок (тією мірою, якою його визнано корисним) відображають 

відповідні факторні доходи. 

На думку вченого: 

праця породжує заробітну плату як винагороду за послуги робітників; 

капітал породжує прибуток підприємців як плату за їх продуктивні послуги; 

земля породжує ренту як відповідну винагороду землевласників. Розвиваючи ідею 

Сміта про те, що вартість (а значить і ціна) складається 

із доходів, Ж.Б. Сей відкидав можливість експлуатації за умов вільного 

підприємництва, Він наголошував на тому, що підприємці, робітники та землевласники 

взаємодіють і взаємодоповнюють один одного у процесі виробництва. "Господар і 

робітник, — писав Ж.Б. Сей, — однаково потребують один одного; оскільки перший не 

може отримати ніякого прибутку без допомоги другого"1. 

Наголошував на провідній ролі машинного виробництва та технічного прогресу в 

промисловості як найважливішого джерела багатства нації. Розглядаючи виробництво 

крізь призму індустріалізації, Ж.Б. Сей підкреслював важливу роль машин у скороченні 

затрат праці та збільшенні обсягів виробництва корисних речей. "Якщо людина за 

допомогою машин завойовує природу і примушує працювати на себе природні сили, — 

писав вчений, — то вигоди очевидні: тут завжди спостерігається або збільшення 

продукту, або зменшення витрат виробництва". 
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Водночас Ж.Б. Сей розумів, що використання машин може залишити частину 

працівників без роботи, провокуючи зростання безробіття. Однак, на думку вченого: 

впровадження і поширення нових машин здійснюється дуже повільно, так що 

робітники, які можуть постраждати, завжди мають достатньо часу, щоб вжити запобіжні 

заходи; 

впровадження нових машин потребує додаткової праці, яка сприяє зростанню 

зайнятості; 

становище споживачів, а значить і робітничого класу, покращується внаслідок 

здешевлення продукції, що виробляється із застосуванням нової техніки. 

Відтак вчений зробив парадоксальний, на перший погляд, висновок про те, що 

"робітничий клас більше за інших зацікавлений в технічному вдосконаленні виробництва, 

...оскільки саме цей клас отримує найбільшу користь від дешевизни товарів і найбільше 

страждає від дороговизни. Якби до цього часу не могли перетворити зерно в борошно 

інакше як ручною працею, то робітникові було б набагато важче придбати хліб за 

доступною ціною. 

Трактував підприємців як ключову фігуру економічного розвитку, здатну взяти на 

себе відповідальність за "всі шанси успіху чи невдачі виробництва". Носіями технічного 

прогресу вчений уважав ініціативних ділових людей, здатних до новаторства. Він писав 

про те, що підприємець повинен бути "людиною заможною, відомою своїм розумом, 

розсудливістю, любов'ю до порядку, чесністю". 

На думку Ж.Б. Сея, підприємницька діяльність вимагає таких моральних якостей, 

які не часто поєднуються в одній особі: тут необхідний здоровий глузд, наполегливість, 

знання людей і розуміння навколишніх обставин, уміння правильно оцінювати важливість 

продукту, потребу, яку він повинен буде задовольнити, засоби виробництва; часто тут 

існує потреба залучити до справи значну кількість людей, придбати ...сировину, 

матеріали, зібрати робітників, залучити споживачів, виявити прагнення до порядку та 

справедливості, — одним словом, володіти талантом управління. Крім того підприємець 

повинен правильно... підраховувати витрати виробництва порівняно з цінністю, яку буде 

мати продукт, що продається. Під час виробництва необхідно буде долати багато 

перешкод, переживати багато хвилювань, виправляти невдачі, винаходити нові способи 

виробництва і т.д. Саме ці обставини, на думку вченого, "обмежують кількість осіб, які 

пропонують свою працю як підприємці". 

У зв'язку з цим французький дослідник відокремлював власників капіталу від 

підприємців, зазначаючи, що прибуток підприємця складається, як правило, з двох частин: 

промислового прибутку, або процента на капітал, акумульований з допомогою часу, 

виробництва та ощадливості; 

підприємницького доходу, або прибутку від використання капіталу, як винагороди 

за "промислові здібності, талант, дух порядку та управління". 

Важливо зазначити, що характеризуючи підприємців як посередників між 

"продуктивними послугами" і споживачами, які беруться "за свій рахунок, на свій ризик і 

на свою користь виробити певний продукт", Ж.Б. Сей трактував підприємницький дохід 

як винагороду за важливу суспільну функцію раціонального поєднання усіх факторів 

виробництва. 

Стверджував, що робітники не можуть претендувати на весь продукт праці, оскільки 

винагорода за їх внесок обмежується заробітною платою. Визначаючи останню 

природною ціною праці, вчений писав про те, що вона "зазвичай ніде не піднімається 

вище того, що є необхідним для підтримки життя". 

Як і Т. Мальтус, Ж.Б. Сей пояснював бідність надлишком населення порівняно із 

засобами його існування. Він стверджував, що невиправдане зростання заробітної плати 

обтяжує інший клас додатковим утриманням робітників, примушуючи сплачувати за 

нестворений продукт, відмовляючи у будь-якій повазі до приватної власності. Водночас 
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вчений обґрунтував думку, згідно з якою низька заробітна плата вигідна і робітникам, і 

суспільству в цілому, оскільки вона внаслідок конкуренції знижує ціну продуктів. 

Започаткував аналіз категорії "людського капіталу". Французький дослідник 

наголошував на тому, що "Людина не народжується з тими здібностями і силами, які були 

б достатніми для виконання навіть найлегшої роботи. Ці здібності і сили можна 

розглядати як капітал, який утворився щорічним нагромадженням і послідовним 

збільшенням витрат на його виховання". Розглядаючи професіоналізм та творчі здібності 

індивіда як чинники його продуктивної сили, яка сприяє збільшенню обсягів виробництва, 

вчений стверджував, що кошти, витрачені на виховання робітника, були витрачені 

продуктивно, тому що створили людину, що становить нагромаджений капітал". 

Обґрунтував "закон ринків", який увійшов до скарбниці світової економічної думки 

під назвою "закону Сея" і був незаперечним для представників класичної школи аж до 

початку XX cm. Дискусія навколо цього закону на сьогоднішній день не завершена, 

оскільки ставлення до нього і донині розмежовує провідні напрями сучасного 

макроекономічного аналізу. 

Досліджуючи проблеми реалізації суспільного продукту, французький вчений 

зробив висновок про те, що продукти обмінюються на продукти: "Людина в 

промисловості намагається надати цінність своїм продуктам, створюючи для них яке-

небудь корисне застосування, і може сподіватися, що її товар буде оцінений і проданий 

лише там, де є люди, що мають кошти придбати його. З чого складаються ці кошти? З 

інших цінностей, із інших продуктів, плодів промисловості, із капіталів, земель. А з цього 

випливає... що збут для продуктів створюється самим виробництвом. 

Стверджуючи, що будь-яке виробництво не лише збільшує пропозицію товарів, але і 

породжує доходи, на які купуються всі товари, вчений був переконаний у тому, що 

"кожний продукт з моменту його виробництва відкриває собою збут для інших продуктів 

на повну суму своєї цінності... Як тільки останній виробник закінчив свій продукт, нічого 

він так сильно не бажає, як продати його, щоб цінність цього продукту не залишалася 

марною у його руках. Але не менше поспішає він позбутися і грошей, отриманих від 

продажу цього продукту, щоб не залишалася також у нього на руках і цінність отриманих 

грошей. Але позбутися грошей можна лише купівлею якого-не-будь продукту. Із цього 

видно, що один лише факт виробництва товару в момент його здійснення відкриває збут 

для інших продуктів". 

Таким чином, Ж.Б. Сей був "економістом пропозиції", який головну увагу приділяв 

виробництву, виходячи з того, що корисна продукція завжди знайде своїх покупців. 

Водночас надмірне споживання вчений трактував як процес, який підриває основи 

нагромадження та призводить до скорочення виробництва і доходів. 

Вбачаючи головний інтерес усіх виробників у обміні одних товарів на інші, Ж.Б. 

Сей відводив грошам роль пасивного знаряддя обміну, тимчасового посередника в 

товарообмінних операціях, підкреслюючи, що вони "ніякого іншого застосування мати не 

можуть". Метафорично порівнюючи гроші з візками, які перевозять цінність продуктів, 

вчений визначив їх як "товар, який кожний бажає придбати не в силу тієї користі, яку він 

міг би доставляти сам собою, а в силу тієї легкості, з якою він міг би обмінюватися на 

предмети, необхідні для споживання"2. Звідси вчений робив висновок про те, що гроші 

виконують лише тимчасову роль у процесі обміну і як тільки відбулися угоди, "завжди 

виявляється, що за продукти заплачено лише продуктами". 

Стверджував, що реалізація суспільного продукту в ринковій економіці 

здійснюється повністю і без перешкод, забезпечуючи без кризове економічне зростання. 

На думку французького дослідника, за умов, коли пропозиція породжує попит, економіка 

стає самозбалансованою, що унеможливлює загальні кризи надвиробництва. 

Водночас Ж.Б. Сей допускав можливість виникнення часткових диспропорцій між 

попитом та пропозицією на окремих товарних ринках, зазначаючи, що рівність попиту і 

пропозиції досягається в середньому як тенденція. На думку вченого, якщо товари не 
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продаються, "значить вони перевищують суму потреб у них або тому, що їх було 

вироблено надто багато, або скоріше тому, що інші виробництва дали товарів менше, ніж 

потрібно. Одних товарів надто багато тому, що не вистачає інших". 

Таким чином, будь-яке надвиробництво Ж.Б. Сей трактував як тимчасове явище, 

стверджуючи, що на другому полюсі завжди виникає дефіцит. "Не можна таким чином 

казати: неможливо продати тому що мало грошей, — зазначав дослідник, — потрібно 

говорити: неможливо продати тому, що мало інших продуктів". Відтак вчений дійшов 

висновку, що завданням уряду є стимулювання виробництва з метою нарощування обсягів 

продукції в одних галузях для подолання труднощів збуту в інших. 

Доводив, що гнучке і вільне ціноутворення за умов "природного порядку", 

взаємовигідний (за пасивної ролі грошей) обмін та невтручання в ринковий механізм 

гарантують саморегулювання економіки. Виступаючи активним прихильником політики 

економічного лібералізму та свободи зовнішньої торгівлі, вчений був переконаний, що 

"протекціоністська та заборонна система дуже перешкоджає промисловості та 

збільшенню народного багатства". У зв'язку з цим Ж.Б. Сей сформулював такі висновки: 

"Чим більше у кожній державі виробників, чим численніше виробництво, тим 

легший, різноманітніший і ширший збут продуктів". 

"...Кожен зацікавлений в добробуті всіх і ...процвітання однієї галузі промисловості 

завжди сприяє процвітанню всіх інших". 

"...Ввезення іноземних продуктів сприятливе для продажу внутрішніх продуктів, 

тому що ми не можемо купити іноземні товари інакше як за продукти нашої 

промисловості, наших земель і наших капіталів, яким, таким чином, торгівля надає збут". 

"Щоб споживання було сприятливим, необхідно лише, щоб воно виконувало своє 

суттєве завдання — задовольняло потреби". 

У країні, яка користується представницьким управлінням, кожен громадянин 

повинен вивчати політичну економію уже тому, що там кожен покликаний брати участь у 

обговоренні державних справ. 

Для того, щоб народ міг скористатися перевагами хорошої економічної системи, ще 

недостатньо, щоб правителі його були здатні засвоїти найкращі плани, необхідно ще, щоб 

народ був у змозі сприйняти їх. 

Ідеї Ж.Б. Сея лягли в основу подальшого дослідження проблем взаємодії попиту та 

пропозиції, економічної рівноваги, теорії граничної корисності, підприємництва, 

циклічності економічного розвитку і знайшли відображення у неокласичному напрямі 

економічної думки. До теоретичних здобутків видатного французького вченого, які в 

подальшому набули розвитку та визнання, слід віднести: 

визначення політичної економії як науки про закони, які управляють виробництвом, 

розподілом та споживанням суспільного багатства; 

теорію трьох факторів виробництва, яка лягла в основу факторного аналізу і методу 

виробничої функції, які широко використовуються у сучасних економічних дослідженнях; 

суб'єктивну концепцію цінності, засновану на аналізі корисності та мотивів ринкової 

поведінки виробників і споживачів; 

концепцію підприємництва, визначення підприємця як організатора, новатора і носія 

технічного прогресу; 

теорію ринків, засновану на аналізі загальної економічної рівноваги та 

взаємовідносин покупців і продавців. 

У подальшому ставлення до "закону ринків" Ж.Б. Сея розділило економістів на 

прихильників класичних ліберальних традицій та альтернативних (передусім 

кейнсіанських) підходів. У XX ст. ідеї вченого знайшли продовження у теорії "Supply-

Side" (підхід "з боку пропозиції"), згідно з якою труднощі збуту та нерівномірність цінової 

динаміки автоматично долаються стихійним ринковим механізмом без втручання держави 

та неспроможного 

уряду. 
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Сей був першим або одним із перших письменників на континенті, який правильно 

викладав учення Адама Сміта і більш ніж хто-небудь із іноземних письменників разом 

взятих, сприяв роз'ясненню європейським народам загальних засад цієї прекрасної і 

доброчинної системи і особливо встиг розташувати окремі частини цієї науки в логічному 

й повчальному порядку, збагативши її багатьма оригінальними точними і глибокими 

дослідженнями. 

5.2.2. Теорія "послуг" Ф. Бастіа 

 

Прагнення до прогресивних перетворень на основі принципів економічного 

лібералізму набуло подальшого розвитку у працях відомого французького економіста і 

публіциста Клода Фредеріка Бастіа (1801 —1850), автора блискучих нарисів, які 

користувались великою популярністю у Франції в 40-ві— 50-ті pp. XIX ст. 

Найважливішими економічними ідеями вченого є: 

Теорія послуг, заснована на методологічних підходах Ж.Б. Сея до визначення 

цінності економічних благ. Зазначаючи, що з економічного погляду суспільство — це 

обмін, в якому беруть участь рівноправні учасники, Бастіа наголошував на тому, що 

"Взаємний обмін здійснюється за таким незмінним правилом: цінність за цінність, послуга 

за послугу, а все, що становить дармову корисність, стоїть поза торгом, тому що дармовий 

продукт не має цінності, а предметом мінових угод буває лише цінність". 

Розмірковуючи над тим, що "Слово цінність обов'язково передбачає, що ми не 

поступимося даром, без винагороди тому, хто володіє нею", Ф. Бастіа 

дотримувався думки, що за умов економічної свободи взаємовідносини між людьми 

"не можуть бути нічим іншим, як взаємним обміном послуг, які знижуються в цінності і 

зростають у корисності". 

Таким чином, вчений трактував цінність як відношення двох послуг. Він не 

погоджувався з тим, що в основі вартості лежить людська праця. Такий підхід, на думку 

французького дослідника, не пояснює, чому цінність випадково знайденої перлини 

еквівалентна цінності перлини, здобутої з величезними труднощами з дна моря. 

Ф. Бастіа визначав послугу як будь-яке зусилля, яке зберігає зусилля інших. Однак, 

на відміну від Ж.Б. Сея, який вважав, що корисні послуги надаються не лише людьми, але 

і силами природи, речами, вчений аналізував лише особисті послуги у різних сферах 

суспільного життя. Виходячи з того, що напруга і зусилля обох сторін в обміні мають 

еквівалентний характер, заснований на добровільності та взаємовигідності ринкових угод, 

французький економіст стверджував, що послуга вимірюється з боку продавця його 

зусиллями, затраченими на виробництво товару. Водночас послуга з боку покупця 

вимірюється зусиллями, які економляться в результаті придбання товару. У зв'язку з цим 

Ф. Бастіа зазначав, що діамант має більшу цінність за воду внаслідок того, що людина, яка 

поступається діамантом, надає більшу послугу тому, хто поступається склянкою води. 

Розмірковуючи над тим, що будь-яка власність є сумою цінностей, вчений трактував 

останню як сукупність наданих послуг. Виходячи з того, що нові послуги завжди 

корисніші й продуктивніші за старі, вчений висловив думку про те, що будь-яка власність 

є сумою минулих цінностей, які поступово втрачають свою корисність. 

Теорія "гармонії інтересів" основних класів капіталістичного суспільства. 

Досліджуючи закони економічного розвитку, Ф. Бастіа сформулював головне, на його 

думку, запитання: перебувають людські інтереси, залишені самі на себе, в гармонії між 

собою чи вони прямо протилежні один одному? Намагаючись дати відповідь на нього, 

вчений відстоював теорію природного порядку та заперечував існування соціальних 

антагонізмів. Як і А. Сміт він пов'язував прогрес суспільства з реалізацією вільної 

ініціативи кожної людини. 

 

Виходячи з власної теорії послуг, Ф. Бастіа визначав ринкову економіку як царство 

волі та гармонії, економічної свободи та взаємовигідного співробітництва різних класів. 
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"Усі законні інтереси гармонійні. У цьому головна думка мого твору", — писав 

французький дослідник. 

Джерело економічних гармоній Ф. Бастіа вбачав у вільній конкуренції та обміні, в 

процесі якого усі члени суспільства "вимушені надавати один одному взаємні послуги і 

взаємну допомогу заради спільної мети. 

 
Відомий економіст, представник класичної політекономії у Франції Клод Фредерік 

Бастіа (1801—1850) народився в Байонні. Він був сином багатого купця, однак у 9 років 

залишився круглою сиротою. Родичі допомогли Фредеріку отримати хорошу освіту, після 

завершення якої він деякий час працював у торговій конторі. Здібний до навчання юнак 

виявляв інтерес до гуманітарних дисциплін, добре знав англійську, іспанську та італійську 

мови. Знайомство з працями А. Сміта сприяло підвищенню його інтересу до економічної 

науки. Після смерті дядька, який був його опікуном, Бастіа отримав спадщину і вирішив 

зайнятись фермерством. Зазнавши невдачі у цій царині, він працював деякий час у 

муніципалітеті, з ентузіазмом зустрів революцію 1830 р. 

У 1834 р. Ф. Бастіа був призначений на посаду генерального радника департаменту і 

зарекомендував себе активним захисником економічного лібералізму та свободи 

зовнішньої торгівлі, невтомним борцем з владою, яка проводила протекціоністську 

політику. Яскравим свідченням його публіцистичного таланту стала стаття "Про вплив 

французьких і британських тарифів на майбутнє народів". У 1847 р. вийшла у світ 

знаменита праця французького дослідника — "Економічні софізми". 

З 1848 р. Ф. Бастіа — депутат установчих зборів Конституційної асамблеї. Головна 

його праця "Економічні гармонії" залишилась незавершеною і була опублікована уже 

після смерті автора. 

Зазначаючи, що капітал складається із робочих інструментів, матеріалів і запасів, 

без яких ніхто ні самотужки, ні в суспільстві, не міг би здійснити ніякої тривалої роботи, 

Ф. Бастіа наголошував на тому, що останній "заснований на трьох здібностях людини — 

умінні передбачати, розуміти та утримуватися". 

Згідно з теорією економічних гармоній Ф. Бастіа, інтереси праці та капіталу 

солідарні. Обґрунтовуючи це положення, вчений сформулював "великий, дивовижний, 

необхідний та невблаганний", на його думку, економічний закон: "В міру того, як 

примножуються капітали, безумовна частка, що належить їм у загальному результаті 

виробництва, зростає, а частка відносна знижується; відносна ж частка праці постійно 

зростає, а тим паче зростає і його частка безумовна"1 Саме з цього закону, на думку Ф. 

Бастіа, "випливає гармонія інтересів робітників і тих, хто їх наймає". 

Посилаючись на тенденцію норми прибутку до зниження, вчений стверджував, що 

прибуток і заробітна плата не протистоять один одному, а гармонійно поєднуються, 

оскільки відносне зменшення частки прибутку не заважає абсолютному зростанню 

капіталу, а отже, і суспільного продукту. У зв'язку з цим Ф. Бастіа писав про те, що 

головний інтерес всіх людей (звичайно, з економічного погляду) полягає в тому, щоб 

сприяти швидкому утворенню капіталів. Водночас він вважав, що "приховується щось 

схоже на вбивство у тій гарячковості, з якою робітничий клас порушує інколи суспільний 
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мир. Нехай же він усвідомить, що капітал з самого початку працює на користь звільнення 

людей від поневолення неосвіченості, бідності і деспотизму". 

Концепція розподілу сукупного продукту пропорційно до кількості наданих послуг. 

"Послуга за послугу, — писав Ф. Бастіа, — найвищий закон". Винагорода при цьому має 

"різні найменування: найму, оренди, ренти, але генетичне ім'я її — процент". Зводячи 

прибуток до процента на капітал, а земельну ренту — до різновиду такого процента, 

вчений виходив з того, що "всі передачі послуг, які здійснюються у просторі і часі, 

засновані на тому принципі, що дати відстрочку — значить надати послугу, іншими 

словами засновані на законності процента". 

Обґрунтовуючи цю думку, вчений стверджував, що: 

"Законність процента заснована на такому: той, хто погоджується) надати капітал на 

певний строк, надає послугу. Відтак процент законний в силу принципу: послуга за 

послугу". 

"Неперервність процента заснована на твердженні: той, хто бере в борг повинен 

повністю повернути позичене в зазначений строк". 

Земельну ренту Ф. Бастіа визначав як плату за "послугу" землевласника або його 

предків, пов'язану з обробітком та поліпшенням землі. Таким чином, він вважав 

землевласника звичайним капіталістом, який отримує прибуток (процент) за минулі 

послуги. 

Обґрунтування визначальної ролі споживача щодо виробника. Стверджуючи, що 

"політичну економію слід розглядати з погляду споживачів", вчений виходив з примату 

споживання над виробництвом, що було новим словом у політичній економії. Визнаючи, 

що саме споживання зумовлює розвиток та визначає напрями виробництва, він 

наголошував на моральній відповідальності покупців перед суспільством за нерозумні 

форми споживання. У зв'язку з цим Ф. Бастіа писав про те, що за шкідливе виробництво 

алкоголю відповідальними є не виробники, а споживачі. 

Абсолютизація ідей економічного лібералізму та принципів вільної конкуренції, 

обґрунтування неприпустимості втручання держави у суспільний розподіл з метою 

вирішення соціальних проблем. Трактуючи солідарність як відповідальність кожного 

перед суспільством щодо абсолютного внеску у виробництво, вчений виправдовував 

існуючу соціальну нерівність стимулюючим впливом на розвиток виробництва та на 

людей, які не бажають працювати. 

Ф. Бастіа був переконаний у тому, що "незмінним втручанням урядові кола 

спотворюють відносини праці і її винагороду, каламутять закони промисловості і обміну, 

...збивають капітали і робочі руки з їх природного шляху, ...викликають нечувані втрати 

людських сил"1. 

Відстоюючи ідею "laissez faire", вчений стверджував: "Якщо божественні закони 

гармонійні, то лише тоді, коли вони діють вільно, а без цього вони самі по собі не будуть 

гармонійними". Рішуче заперечуючи будь-які форми державного регулювання економіки, 

Ф. Бастіа визначав державу як величезну фікцію, за допомогою якої всі намагаються жити 

за рахунок усіх. "Киньте погляд на земну кулю, — писав дослідник, — коли народи 

бувають найщасливішими, моральними, миролюбними? Коли закон дуже рідко 

втручається у приватну діяльність, коли уряд менше дає себе відчувати, коли особистість 

має найбільшу силу, а громадська думка найбільший вплив, коли склад управління 

нечисленний, коли легші і рівномірні податки...". 

Відтак вчений протиставляв дійсно необхідне суспільне споживання, спрямоване на 

задоволення соціальних потреб найоптимальнішим способом, марнотратству держави, 

виходячи з того, що "Будь-який уряд, який вважає себе власником багатства приватних 

осіб або діє на правах такого власника, є узурпатором, а узурпація є факт, але не право". 

Звертаючись до сфери зовнішньої торгівлі, Ф. Бастіа критикував прихильників 

закритої економіки, які вважали, що обмеження зовнішньої торгівлі сприяє зростанню 
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зайнятості населення. У нарисі "Китайська казка" вчений обґрунтував думку про те, що 

обмеження вільної торгівлі створюють умови для праці, яку можна назвати сізіфовою. 

Вчений стверджував, що протекціонізм є дивним силогізмом (умовиводом), 

заснованим на перевернутій логіці: чим більше працюєш, тим багатшим стаєш, але чим 

більше перешкод, тим завзятішою стає праця, звідси випливає, що перешкоди сприяють 

зростанню багатства. В "Економічних софізмах" міститься дотепний памфлет Ф. Бастіа, 

герої якого — жителі міст Стульта та Пуро — доклали великих зусиль, щоб побудувати 

дорогу для полегшення сполучення між країнами. Водночас вони встановили митні 

застави, які "створювали перешкоди хурам, які йшли із міст". Парадоксальним, на думку 

Ф. Бастіа, був той факт, що і дорожні будівельники, і митники "працюють за рахунок 

одних і тих же платників — одні над тим, щоб полегшити рух по дорозі, інші над тим, 

щоб утруднювати цей рух". 

Обґрунтовуючи ідею про те, що "взаємні перешкоди нічого не приносять обом 

містам, окрім шкоди", вчений наголошував на тому, що "принцип заборон — те ж саме, 

що і принцип перерв: принести споживача у пожертву виробнику, засобу пожертвувати 

метою". 

Незважаючи на те, що більшість теоретичних положень Ф. Бастіа зазнали у 

подальшому гострої критики, його ідеї щодо вартості, обміну, пріоритетності споживання 

над виробництвом, економічного лібералізму та свободи зовнішньої торгівлі набули 

подальшого розвитку в економічній науці. 

5.2.3. Концепція "гармонії інтересів" Г.Ч. Кері 

 

Американська економічна думка XIX ст. розвивалась під впливом ідей англійської 

класичної політичної економії. Водночас вона мала певні особливості, зумовлені 

своєрідністю соціально-економічного розвитку США у цей період: 

перемогою у війні 1775—1783 pp. та завоюванням незалежності від Англії; 

ліквідацією феодальних обмежень та створенням передумов для свободи 

підприємництва і торгівлі; 

наявністю природних багатств, вільних земель, активним формуванням 

фермерських господарств, які застосували найману працю і техніку; 

прискореним розвитком економіки на основі імпорту капіталу та найновіших 

технологій; 

бурхливим зростанням чисельності населення за рахунок внутрішніх (природний 

приріст) та зовнішніх (притік іммігрантів з Європи) факторів; 

створенням місткого внутрішнього ринку, який стимулював розвиток національного 

виробництва. 

Найвідомішим виразником економічної думки в США у XIX ст. був Генрі Чарльз 

Kepi (1793—1879), у творах якого знайшли відображення оригінальні підходи до 

трактування основних економічних понять, запропонованих класичною політекономією. 

Син успішного книговидавця Г.Ч. Кері народився у Філадельфії, отримав добру 

освіту, у 24 роки зайнявся бізнесом, став великим фабрикантом і розбагатів. У 42 роки він 

зацікавився економічними проблемами, свої економічні погляди виклав у 13 книгах, 

численних памфлетах та багатьох газетних статтях. Серед них такі праці вченого, як 

"Нариси про норму заробітної плати" (1835) у 3 томах, "Принципи політичної економії" 

(1837—1840) у 3 томах, "Гармонія інтересів агрокультури, мануфактури і комерції" 

(1850), "Принципи соціальної науки" (1865) та ін. 

У руслі ідей класичної школи Г.Ч. Кері розглядав політичну економію як науку про 

багатство, яка вивчає об'єктивні та незмінні економічні закони, аналогічні законам 

природи. Останні, на думку вченого, здатні забезпечити постійний економічний прогрес 

та економічне зростання. Виходячи з оптимістичного бачення перспектив розвитку 

суспільства, американський дослідник критикував Д. Рікардо та Т. Мальтуса за песимізм 
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та провокування ворожнечі між класами і націями. Обґрунтовуючи власну позицію, Г.Ч. 

Кері: 

Трактував вартість як міру панування людини над природою, оцінку "опору, який 

потрібно подолати перед тим, як ми оволодіємо бажаною річчю"1 в певний момент у 

певному суспільстві. Відтак вчений визначав вартість двома факторами: природою та 

працею людини. При цьому він стверджував, що вартість має тенденцію до зменшення, 

позаяк витрати виробництва знижуються з часом у результаті послаблення опору природи 

асоційованим зусиллям людської спільноти. 

Стверджував, що капіталізм створює умови для економічного зростання та 

всебічного розвитку суспільства. Вчений виходив з того, що зростання продуктивності 

праці та зниження витрат на виробництво товарів сприяє зростанню багатства суспільства 

як основи підвищення добробуту кожної людини. З огляду на це Г.Ч. Кері обґрунтовував 

необхідність підкорення індивідуальних інтересів суспільній меті — розвитку 

національного виробництва. 

Сформулював універсальний, на його думку, закон, згідно з яким у 

капіталістичному суспільстві існує "найповніша гармонія всіх істинних і справжніх 

інтересів", а тому немає підстав для соціальних суперечностей. Вихідною у теоретичній 

побудові вченого була ідея справедливого розподілу, притаманного капіталізмові. 

Останній, на думку Г.Ч. Кері, враховує внесок кожного у виробництво. Всупереч Д. 

Рікардо американський дослідник стверджував, що із розвитком буржуазного суспільства 

завдяки зростанню продуктивності праці та примноженню капіталів частка робітників у 

національному продукті зростає і абсолютно, і відносно, а частка капіталістів абсолютно 

збільшуючись, відносно падає. "З усіх законів, установлених наукою, — писав Г.Ч. Кері, 

— це найбільш прекрасний закон, тому що дія цього закону полягає у гармонії істинних 

інтересів різних класів людського суспільства". 

Обстоював гармонію економічних інтересів підприємців і землевласників. Вчений 

трактував прибуток і ренту як природні форми доходу власників капіталу та землі. 

Абсолютизуючи економічні умови США, він не погоджувався з думкою Д. Рікардо про 

неминуче зростання вартості сільськогосподарського виробництва в результаті залучення 

до обробітку менш родючих земельних ділянок. На думку Г.Ч. Кері, "найбагатша земля є 

прокляттям для прибульця", оскільки вона вкрита рослинністю і потребує розчищення, 

осушення, викорчовування дерев тощо. Тому до обробітку спочатку залучаються чисті 

малородючі земельні ділянки, які легко піддаються обробці. З часом люди об'єднують свої 

зусилля і переносять їх на кращі земельні ділянки. Відтак ціни на сільськогосподарську 

продукцію падають і на практиці відбувається зниження ренти, що об'єктивно зумовлює 

тенденцію до падіння частки землевласників у національному продукті. 

Обґрунтував необхідність активної ролі держави у регулюванні 

зовнішньоекономічних відносин. Поступово еволюціонуючи від підтримки політики 

вільної торгівлі до абсолютизації та захисту протекціонізму, вчений піддав гострій 

критиці зовнішньоекономічну експансію Англії, спрямовану на те, щоб заснувати для 

всього світу одну майстерню, куди мають звозитися сирі матеріали з усієї земної кулі за 

досить дорогу плату за перевезення. Захищаючи національні економічні інтереси США 

від руйнівного впливу Англії, вчений наголошував на тому, що протекціоністська 

політика американського уряду сприятиме: 

збереженню для національних виробників внутрішнього ринку, економії коштів, 

необхідних для здійснення перевезень сільськогосподарської продукції на далекі відстані; 

стимулюванню розвитку власного національного виробництва та] підтримці ще не 

зміцнілої національної промисловості; 

зростанню заробітної плати робітників у результаті нестачі робочої сили та 

внутрішньої конкуренції виробників. 

Розглядаючи комплексний агропромисловий розвиток країни як запоруку її 

незалежності, Г.Ч. Кері виступав за національну економічну автономію, розвиток 
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суспільства за принципом замкнутої виробничої асоціації. Теоретичні обґрунтування 

вченого справили значний позитивний вплив на економічний розвиток США, сприяючи 

протекціоністській зовнішньоекономічній політиці та консолідації суспільства на основі 

ідеї "гармонії інтересів". У подальшому ідеї вченого щодо закономірностей розвитку 

національного господарства та продуктивної сили єдності суспільства були визнані й 

розвинуті у творах представників історичної школи. 

 

5.3. Завершення класичної традиції. Критичний напрям у політичній економії 

 

Незважаючи на весь свій теоретичний еклектизм, або, може, саме завдяки йому, 

"Принципи" Міла правлять за найкращий огляд класичної економічної науки в цілому. 

М. Блауг 

 

5.3.1. Завершення класичної політичної економії у творах Дж. С. Мілля 

 

Відомим послідовником рікардіанської школи був видатний англійський учений, 

філософ, економіст, громадський діяч Джон Стюарт Мілль (1806— 1873) — завершувач 

класичної політичної економії та один із засновників соціального реформізму. 

Теоретико-методологічні особливості наукових досліджень вченого знайшли 

відображення у працях "Про предмет політичної економії та про її метод" (1836), "Про 

деякі невирішені питання політичної економії" (1844) та ін. Найбільш повно і виразно 

економічні погляди Дж. С. Мілля викладені у його основній праці "Основи політичної 

економії і деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії" (1848), яка стала 

своєрідним підсумком розвитку економічної науки у першій половині XIX ст. і майже 

півстоліття (до появи книги А. Маршалла) була основним підручником з економіки у 

багатьох європейських університетах. 

Вбачаючи своє завдання в узагальненні, систематизації та оновленні теоретичної 

спадщини класичної школи з урахуванням "нових подихів епохи", вчений підкреслював, 

що "в дискусіях останніх кількох років народилося багато нових ідей". Відтак він уважав 

доцільним "здійснити повний перегляд всієї політичної економії хоча б лише для того, 

щоб внести в неї результати цих пошуків і гармонічно поєднати їх з принципами, 

встановленими раніше кращими мислителями цієї науки". 

"Основи політичної економії" Дж. С. Мілля складаються із "Попередніх зауважень" 

автора та 5 книг: 

перші три книги ("Виробництво", "Розподіл", "Обмін") присвячені аналізу 

співвідношення факторів виробництва, природи та чинників економічного зростання, 

сутності заробітної плати та прибутку, аналізу вартості, ціни, грошей, кредиту, 

міжнародної торгівлі тощо; 

четверта книга ("Вплив суспільного прогресу на виробництво та розподіл") 

досліджує передумови та обмеження економічного зростання; 

п'ята книга ("Вплив уряду") присвячена аналізу традиційних для класичної школи 

питань ролі держави у ринковій економіці. 

Люди, які критикують Логіку, як правило, будуть застерігати вас проти Політичної 

економії. Вона бездушна — будуть стверджувати вони. Вона бере до уваги й оперує 

неприємними фактами... Моя вам порада — вивчайте праці видатних представників 

Політичної економії і твердо дотримуйтесь того, що буде видаватися вам правильним у їх 

ученні; виходьте з того, що, якщо ви ще не стали егоїстом і серце ваше не зачерствіло, 

Політична економія таким вас не зробить. 

Дж. С. Мілль 

Визначальним в економічних поглядах Дж. С. Мілля є:  

Ґрунтовна розробка найважливіших проблем методології економічної науки. 

Вчений: одним із перших визначив предмет політичної економії через поведінку людини 
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та її здатність оцінювати ефективність різних засобів для досягнення цілі. Дж. С. Мілль 

виходив з того, що економічна наука розглядає людину як істоту, яка бажає володіти 

багатством і здатна порівнювати ефективність різних засобів для досягнення цієї мети. 

Вона повністю абстрагується від усіх інших людських пристрастей і мотивів, окрім тих, 

які можна вважати вічними антагоністами прагнення до багатства, а саме: відрази д праці і 

бажання негайно користуватися дорогими насолодами; 

розмежував позитивне і нормативне знання, виокремивши власне "науку" і 

"мистецтво ведення справ" (рис. 5.2). Характеризуючи політичну економію як абстрактну 

науку, яка продукує абстрактні істини і може застосовуватися до конкретних умов лише з 

відповідними застереженнями, вчений звертав увагу на те, що передумовою мистецтва 

ведення справ служить не одна із наук, а наука в цілому, або ряд окремих наук. Відтак 

усвідомлення вузькості предметної галузі економічної науки компенсувалось у Дж. С. 

Мілля широким міждисциплінарним підходом до вирішення завдань прикладного 

характеру; 

різко протиставив закони виробництва і закони розподілу, аналізуючи їх як 

самостійні, по суті не пов'язані між собою розділи економічної науки (рис. 5.3); 

 
наголошував на необхідності аналізу економічних процесів не лише у 

"стаціонарному та незмінному" стані, але і в "стані поступального розвитку", вказуючи на 

нагальну потребу додати динаміку політичної економії до її статики. 

Орієнтуючись на традиції класичної школи, Дж. С. Мілль визначав предметом 

політичної економії "багатство, дослідження його сутності, законів виробництва і 

розподілу". При цьому він трактував багатство як "поняття, що охоплює всі корисні або 

приємні речі, які володіють міновою вартістю". 
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На думку вченого, "річ, за яку нічого не можна отримати в обмін, якою б корисною 

або необхідною вона не була, не є багатством... наприклад, повітря, хоча і є абсолютною 

необхідністю для людини, на ринку ніякої ціни не має, оскільки його можна отримати 

практично задарма". 

Аналіз виробництва та продуктивної праці. Вихідною у теоретичній побудові 

вченого була думка про те, що "є три елементи виробництва: праця, капітал і природні 

сили; причому поняття "капітал" охоплює всі зовнішні матеріальні елементи виробництва, 

що є продуктами праці, а поняття "природні сили" охоплює всі зовнішні матеріальні 

умови виробництв, які не є продуктами праці". 

Порушуючи питання про розмежування продуктивної та непродуктивної праці, Дж. 

С. Мілль стверджував, що "всю працю, зайняту створенням довговічних корисностей, 

втілених у людині або в будь-яких інших живих і неживих предметах, ми повинні 

розглядати як продуктивну". При цьому вчений наголошував на тому, що "Саму людину... 

я не розглядаю як багатство. Вона становить собою мету, в ім'я якої існує багатство. Але її 

набуті здібності, які виступають лише як засіб і породжені працею потрапляють у цю 

категорію"5. Таким чином, працю, затрачену на розвиток виробничої майстерності, 

фізичних та розумових здібностей людини вчений відносив до продуктивної. 

 
Видатний представник класичної політичної економії Джон Стюарт Мілль (1806—

1873) народився у Лондоні, у сім'ї відомого економіста, друга та послідовника Д. Рікардо 

Джеймса Мілля. 

Джон Мілль не відвідував жодного навчального закладу, у нього не було домашніх 

вчителів. Єдиним його наставником і вчителем був батько. Хлопчик ріс справжнім 

вундеркіндом, вражаючи своїми знаннями оточуючих. Згодом Дж. С. Мілль писав, що 

його перші спогади стосуються трирічного віку, коли він уже вмів читати і писати 

англійською мовою і батько почав йому викладати старогрецьку мову. З Джон Стюарт 
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Мілль 8 років хлопець сам став учителем для своїх молодших братів і сестер (у сім'ї 

Міллів було 9 дітей). Починаючи з 12 років, він перейшов на самоосвіту, вивчаючи 

філософію, історію, логіку, політичну економію, математику, нові та стародавні мови в 

обсягах, які значно перевищували університетські курси. 

У 11 років Дж.С. Мілль коригував гранки відомої праці батька "Історія Британської 

Індії", у 13 років написав історію Риму, а у 14 років (під час перебування у Франції) 

вразив своїми енциклопедичними знаннями філософа І. Бентама та економіста Ж.Б. Сея, 

обговорюючи з ними принципові філософські та економічні проблеми. Особливості 

виховання та заняття науками по 9—10 годин на добу сприяли, на думку Дж. С. Мілля, 

тому, що у 14 років він обігнав своїх однолітків на чверть віку. Водночас учений із сумом 

писав, що інтенсивні заняття науками позбавили його радощів дитинства. "Я ніколи не 

був дитиною, — писав Дж. С. Мілль, — ніколи не грав у крикет; краще було б, якби 

природа йшла своїм шляхом". Своїм основним девізом Дж. С. Мілль проголосив 

різносторонність, відносячи її не лише до різнобічності й широти наукового пізнання, але 

і до розвитку самої особистості. 

Наукові дослідження Дж.С. Мілля залишили помітний слід у філософії ("Система 

логіки", 1843; "Утилітаризм", 1863), політології ("Про свободу", 1859), економіці ("Про 

деякі невирішені питання політичної економії", 1829). У 1848 р. вийшла з друку головна 

праця вченого "Основи політичної економії і деякі аспекти її застосування до соціальної 

філософії", яка багато разів перевидавалась і перекладалась різними мовами. 

Практична діяльність Дж. С. Мілля була пов'язана з успішною кар'єрою службовця 

Ост-Індської компанії, в якій він займав високий пост аж до її закриття у 1858 р. У період 

з 1865 по 1868 р. Дж. С. Мілль був членом парламенту. Він активно відстоював ідеї 

буржуазної демократії, виступаючи за рівність чоловіків і жінок, надання робітникам 

виборчих прав, відміну системи лендлордизму в Ірландії тощо. 

Останні роки свого життя вчений провів у Авіньйоні (Британія), куди переїхав після 

смерті дружини, яка була йому вірним другом і помічником у підготовці багатьох 

наукових праць. 

Аналізуючи чинники продуктивної праці, Дж.С. Мілль стверджував, що: 

найочевидніша причина більш високої продуктивності заключається в так званих 

природних перевагах; 

другу причину більш високої продуктивності слід вбачати у затрачанні більшої 

енергії праці; 

третій елемент, який визначає продуктивність праці суспільства полягає в 

майстерності і знаннях... самих робітників або тих, хто управляє ними; 

серед "вторинних" причин, які обумовлюють продуктивність факторів виробництва, 

найголовніша — безпека... Вона включає захист з боку уряду і захист від уряду"1. 

Відмінності між поняттями "продуктивний" і "непродуктивний" Дж. С. Мілль 

вважав придатними для застосування не лише до аналізу праці, але і до характеристики 

споживання. Він зазначав, що "тільки те споживання є продуктивним, яке приводить до 

підтримки і збільшення продуктивних сил суспільства...". 

Аналіз капіталу. Услід за А. Смітом вчений стверджував, що "крім початкових і 

загальних умов виробництва — праці і природних сил — існує ще одна умова, без якої 

неможливо здійснювати виробничу діяльність... Йдеться про попередньо нагромаджений 

запас продуктів минулої праці. Цей нагромаджений запас продуктів праці називається 

капіталом"3. Трактуючи капітал як раніше нагромаджений матеріалізований продукт 

праці, Дж. С. Мілль зазначав, що останній є продуктом заощадження, тобто утримання від 

теперішнього споживання заради майбутньої користі. Відтак він дійшов висновку, що 

"зростання капіталу необхідним чином залежить від двох моментів — величини фонду, з 

якого може бути зроблене заощадження, і від сили схильностей, які спонукають 

заощаджувати". 
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Аналізуючи "основні закони, що стосуються капіталу", вчений звернув увагу на те, 

що: 

виробнича діяльність обмежується розмірами капіталу; 

капітал є результатом заощаджень; 

капітал споживається; 

продуктивна праця утримується і застосовується за допомогою капіталу. 

У руслі ідей класичної школи Дж. С. Мілль стверджував, що зростання капіталу 

викликає безмежне розширення виробництва, оскільки межею багатства завжди слугує 

нестача не споживачів, а виробників і виробничих потужностей. 

Водночас вчений визнавав, що розвитку капіталів та виробництва (особливо 

сільськогосподарського) притаманні певні обмеження, пов'язані зі зменшенням граничної 

продуктивності капіталу. У зв'язку з цим він писав, що збільшення обсягів 

сільськогосподарської продукції "ніколи не можна домогтися інакше, ніж шляхом 

збільшення затрат праці, причому у пропорції, яка перевищує ту, в якій зростає обсяг 

сільськогосподарської продукції". 

Як і попередники, Дж. С. Мілль виокремлював у складі капіталу, зайнятого у 

виробництві: 

оборотний капітал, який "після одноразового використання припиняє своє існування 

як капітал" і "повністю вичерпує свою функцію у виробництві", "постійно відтворюється 

шляхом продажу готових виробів, а потім безперервно витрачається на купівлю 

матеріалів та заробітної плати", "виконує свою функцію, не залишаючись у власників, а 

переходячи із рук в руки"; 

основний капітал, який "міститься в знаряддях виробництва, що відрізняються 

більш або менш тривалим існуванням і виконують свою роль у виробництві не 

вилучаючись з нього", "існує в будь-якій із таких довговічних форм і дохід від якого 

поступає протягом відповідно тривалого періоду". 

Аналіз заробітної плати. Розмірковуючи над природою заробітної плати, Дж. С. 

Мілль, як і його попередники, дотримувався теорії фонду заробітної плати. Він 

стверджував, що розмір заробітної плати залежить в основному від попиту на робочу силу 

і Ті пропозиції, які є нееластичними, оскільки пропозиція праці жорстко обумовлена 

кількістю робітників, які шукають роботу, а попит на робочу силу обмежений величиною 

оборотного капіталу у вигляді зарезервованих для утримання робітників життєвих засобів. 

Відтак вчений, слідом за Д. Рікардо та Т. Мальтусом, наголошував на неминучості 

утримання заробітної платні на мінімальному рівні. 

Розмір заробітної плати Дж. С. Мілль визначав діленням капіталу на кількість 

робітників, що давало підстави дійти висновку, що для робітничого класу важливим є не 

абсолютний розмір виробництва, навіть не абсолютна величина засобів, призначених для 

розподілу серед робітників, а співвідношення між цими засобами і чисельністю осіб, між 

якими діляться ці засоби. Саме тому, на думку вченого, "становище робітничого класу не 

можна поліпшити яким-небудь іншим способом, крім зміни цього співвідношення на 

користь трудівників". 

Водночас Дж. С. Мілль заперечував існування антагоністичних суперечностей міме 

капіталістами і найманими робітниками, наголошуючи на тому, що "Робітник тією мірою, 

якою він володіє необхідними для самозабезпечення засобами, по суті, є капіталістом, 

який, надаючи частину необхідних для ведення справи засобів, вкладає в це виробництво 

свій капітал"1. Звідси вчений робив висновок про те, що класова боротьба робітників та 

діяльність профспілок не в змозі запобігти формуванню заробітної плати на рівні 

прожиткового мінімуму. "Держава могла б гарантувати всім, хто вже народився на світ, 

роботу з отриманням хорошої заробітної плати, — писав англійський дослідник, — але 

якщо держава зробить це, то вона повинна буде заради самозахисту і в ім'я реалізації всіх 

завдань, задля яких вона існує, поставити умови, щоб без її згоди не народжувалась жодна 
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людина суспільство не може безкарно взяти на себе утримання бідняків, залишаючи їм 

свободу плодитися". 

Однак у подальшому Дж. С. Мілль публічно відмовився від теорії робітничого 

фонду, визнавши залежність заробітної плати від зростання загальних розмірів капіталу та 

цілеспрямованих дій профспілок. 

Аналіз прибутку. У трактуванні прибутку Дж. С. Мілль не зміг уникнути 

суперечностей (рис. 5.4). 

 
Вчений не зовсім погоджувався з твердженням Д. Рікардо про обернену залежність 

прибутку і заробітної плати. На думку Дж. С. Мілля, низький рівень прибутку може 

зумовлюватися не лише високою заробітною платою, але і низьким рівнем ефективності 

виробництва, малопродуктивною працею тощо. Водночас реальна заробітна плата 

робітників може зростати без зменшення прибутку внаслідок технічного прогресу галузей, 

які виробляють споживчі товари. 

Розмірковуючи над складовими сукупного прибутку, вчений зазначив, що "Загальна 

сума прибутку на капітал... повинна бути достатньою для задоволення трьох цілей. Цей 

прибуток повинен становити достатній еквівалент за утримання, відшкодування за ризик і 

винагороду за працю і мистецтво, необхідні для здійснення контролю над виробництвом". 

При цьому "еквівалент за утримання" Дж. С. Мілль вимірював поточною ставкою 

процента під найбільш вигідне забезпечення з урахуванням переваг у часі та корисності 

продуктів праці. 

Стислий виклад теорії вартості. Вважаючи теорію вартості завершеною та 

стверджуючи, що "в законах вартості немає нічого, що залишилось би з'ясувати сучасному 

(1848) або будь-якому майбутньому автору", вчений сформулював основні положення 

теорії вартості, засновані на таких принципах: 

"вартість — відносне поняття", "вартість усіх речей, які обмінюються, не може 

одночасно впасти або зрости, оскільки не може кожний із дюжини бігунів обігнати всіх 

інших, або кожне із сотень дерев перерости всі інші"; 

"ринкова вартість речі залежить від попиту і пропозиції: вона підвищується, коли 

зростає попит, і знижується, коли збільшується пропозиція. Однак попит змінюється 

разом із вартістю: за умов дешевизни речей він, як правило, більший, ніж за умов їх 

дорожнечі; і вартість речей встановлюється такою, щоб попит дорівнював пропозиції"; 

"в середньому товари обмінюються приблизно за їх природною вартістю"; 

"природна вартість деяких речей — це вартість, яка визначається їх рідкісністю, але 

в переважній більшості речі природно обмінюються одна на одну пропорційно витратам 

їх виробництва"; 
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"витрати виробництва складаються із кількох елементів... Загальні елементи витрат 

виробництва — це заробітна плата і прибуток на капітал". 

Таким чином, класична теорія вартості (теорія витрат виробництва) поєднувалась у 

вченого із суб'єктивною теорією обміну (концепцією мінової цінності як точки рівноваги 

попиту і пропозиції). При цьому Дж. С. Мілль не надав особливого значення 

розмежуванню категорій вартості і ціни. "Під ціною предмета, — писав учений, — ми 

будемо у подальшому розуміти його грошову вартість; під вартістю або міновою вартістю 

предмета — його загальну купівельну силу, владу, яку володіння цим предметом дає над 

товарами, які продаються взагалі". 

Стверджуючи, що не лише попит і пропозиція впливають на ціну, але і ціна у свою 

чергу змінює попит і пропозицію, Дж. С. Мілль вперше поставив питання про 

функціональний зв'язок ринкової ціни, попити та пропозиції, що у подальшому знайшло 

відображення у дослідженнях неокласиків. 

Аналіз грошей. Гроші Дж. С. Мілль аналізував як специфічний товар, виходячи з 

того, що "як і в інших товарів їх вартість визначається тимчасово попитом і пропозицією, 

а постійно і в середньому — витратами їх виробництва". 

Стверджуючи, що значний золотий запас нівелює вплив зміни витрат на видобуток 

золота на коливання ціни, Дж. С. Мілль вважав, що ціни регулюються насамперед 

кількістю грошей, які у певний момент знаходяться в обігу. Вихідною у теоретичній 

побудові вченого була думка про те, що за інших незмінних умов вартість грошей 

"змінюється обернено пропорційно кількості грошей: будь-яке збільшення кількості 

грошей зменшує їх вартість, а будь-яке зменшення збільшує її в однаковій пропорції". 

Таким чином, Дж. С. Мілль був прихильником кількісної теорії грошей. 

Як і попередники, вчений вважав, що "Гроші самі по собі не задовольняють ніяких 

потреб", відтак "у суспільній економіці немає нічого більш неістотнішого за своєю 

природою, ніж гроші, вони важливі лише як хитромудрий засіб, що служить для економії 

часу і праці. Це механізм, який дає змогу здійснювати швидко і якісно те, що робилось і 

без нього, хоч і не настільки швидко і якісно, і, як у багатьох інших механізмів, його 

очевидний і незалежний вплив виявляється тільки тоді, коли він виходить з ладу". 

Для дослідників історії економічних учень значний інтерес становить ідея Дж. С. 

Мілля про позитивний вплив інфляції на економічне зростання. Виходячи з того, що 

інфляційне підвищення цін сприяє зниженню реальної величини боргів, учений 

стверджував, що це призводить до перерозподілу багатства на користь виробників як 

основних дебіторів. 

Вчений здійснив глибоке та оригінальне дослідження природи кредиту та його 

значення у ринковій економіці. "Виступаючи абсолютно необхідним для перетворення 

всього капіталу країни в продуктивний, — писав Дж. С. Мілль, — кредит слугує також 

засобом кращого використання виробничих можливостей країни". Визначаючи норму 

позичкового процента співвідношенням попиту та пропозиції позичкових фондів, Дж. С. 

Мілль стверджував, що у кінцевому підсумку позичковий процент детермінується 

реальними силами, вирівнюючись із нормою прибутку на капітал. 

У цьому контексті на особливу увагу заслуговує ідея вченого щодо активізації ролі 

держави у соціально-економічному розвитку. Пов'язуючи величину процентної ставки з 

дією "закону Юма", який керує переміщенням золота із країни в країну, Дж. С. Мілль 

одним з перших звернув увагу на необхідність захисту центральним банком своїх резервів 

під час відпливу грошей за кордон. Підвищення облікової ставки, на думку вченого, є 

важливим засобом зростання норми позичкового процента та залучення іноземного 

капіталу у країну, в результаті чого відбудеться вирівнювання національного валютного 

курсу. Здійснений аналіз дав підстави вченому дійти висновку, що валютний курс 

встановлюється на користь країни, яка проводить державну політику сприяння зростанню 

банківського процента. 
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Аналіз проблем економічного зростання. Порушивши питання про суспільну 

статику та динаміку, Дж. С. Мілль здійснив спробу "розглянути природу і наслідки... 

прогресивного розвитку, його складові і вплив, який він здійснює на різні економічні 

явища". Серед змін, пов'язаних з прогресивним розвитком суспільства, вчений виокремив: 

зростання влади людини над природою; 

зміцнення безпеки особистості й власності; 

розвиток ділових здібностей основної частини людства; 

поширення і поглиблення кооперації тощо. 

Дотримуючись теорії народонаселення Т. Мальтуса, Дж. С. Мілль вважав єдиним 

засобом забезпечення повної зайнятості і високої заробітної плати всього працюючого 

населення добровільне обмеження народжуваності. 

Основою прогресивного розвитку суспільства вчений визначав зростання діючого 

капіталу. У зв'язку з цим він проаналізував еволюцію капіталу, виходячи з закону-

тенденції норми прибутку до зниження і закону-тенденції зростання заробітної плати і 

ренти. 

Розмірковуючи над тим, що зниження норми прибутку стримує поступальний 

розвиток суспільства, оскільки уповільнюється зростання капіталів, вчений стверджував, 

що пошук шляхів підвищення прибутковості є важливим чинником динамічних змін. Як і 

Д. Рікардо, він звертав увагу на те, що зниження норми прибутку може бути уповільнене 

за рахунок вивезення капіталів за кордон, прискорення технічного прогресу в сільському 

господарстві тощо. 

Водночас Дж. С. Мілль наголошував на тому, що "застійний стан капіталу і 

чисельності населення" при високому рівні виробництва не є негативним явищем, 

оскільки "не передбачає обмеження можливостей для людського вдосконалення"3, що 

знаходить свій вияв у розширенні простору "для зростання всіх форм духовної культури, 

для морального та соціального прогресу ...розвитку мистецтв і життя". 

Аналіз природи кризових явищ. Розмірковуючи над природою кризових явищ, Дж. 

С. Мілль виходив із обґрунтованої Ж.Б. Сеєм ідеї щодо можливості безкризового розвитку 

ринкової економіки. Відтак він стверджував, що "було б помилкою стверджувати слідом 

за С. Сісмонді, що торговельна криза є результатом загального надвиробництва. Це 

просто наслідок надлишку спекулятивних закупівель... її безпосередньою причиною є 

скорочення кредиту, а засобом подолання — не зменшення пропозиції, а відновлення 

довіри". 

Розмежувавши статичний та спекулятивний стан ринку, Дж. С. Мілль дійшов 

висновку, що кредит радикально змінює торговельну кон'юнктуру, дозволяючи 

економічним суб'єктам, які очікують зростання цін, "черпати із бездонного, нічим не 

обмеженого джерела". На думку вченого, спекуляція, яка підтримується таким чином, 

може охопити відразу всі товари, породжуючи торговельну кризу. 

Вперше в історії економічної думки Дж. С. Мілль проаналізував грошовий аспект 

кризового спаду, дійшовши висновку, що торговельну кризу характеризує "швидке 

падіння цін після того, як вони зросли під впливом ...спекулятивного пожвавлення". 

Водночас вчений звертав увагу на те, що ціни падають набагато нижче того рівня, від 

якого почалось їх "підвищення" або "який виправдовується споживанням і пропозицією 

товарів"'. 

Аналіз проблем міжнародної торгівлі. Результатом наукових пошуків англійського 

дослідника став подальший розвиток теорії міжнародної торгівлі та чітке визначення 

схематично зображеного Д. Рікардо закону вирівнювання міжнародного попиту. 

Наголошуючи на взаємовигідності вільного обміну між країнами, Дж. С. Мілль звертав 

увагу на те, що міжнародна торгівля: 

уможливлює отримання країнами таких товарів і послуг, яких вони самі взагалі б не 

змогли виробити; 

дає змогу більш ефективно використовувати продуктивні сили всього світу; 
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як головний гарант стійкого миру створює міцну основу для безперервного прогресу 

ідей, інститутів і людського роду в цілому. 

Теорія соціального реформізму. Значний інтерес для дослідників економічної думки 

становлять обґрунтовані Дж. С. Міллем рекомендації щодо соціально-економічного 

реформування суспільства. 

Вихідною в теоретичній побудові дослідника була ідея про те, що "Лише у відсталих 

країнах світу рух виробництва є найважливішим завданням. У більш розвинутих країнах 

економічно необхідним вважається вдосконалення розподілу". Вчений був переконаний, 

що "ефективність виробництва перебуває у прямій залежності від того, наскільки плоди 

виробництва дістаються особам, які його здійснюють, а також від того, якою мірою всі 

суспільні інститути сприяють корисному застосуванню сил і належній винагороді 

кожного за його працю пропорційно вигоді, яку він приносить". 

Під впливом Конта, соціалістів і основних віянь у суспільній думці Мілль в свої 

останні роки звернувся до людського фактора в економічній науці... Він хотів привернути 

увагу до впливу на людські традиції і звички небувалих вдосконалень суспільства і 

постійних змін у людській вдачі. Саме це бажання спонукало його розділити розподіл та 

обмін і доводити, що закони розподілу залежать від "конкретних людських інститутів" і 

повинні постійно вдосконалюватися... Його бажання більше повернути економічну науку 

до людини принесло кращі із його результатів, але воно ж привело до незавершеності 

деяких його поспішних висновків. 

Прагнучи поєднати максимум економічної свободи із спільним володінням 

природними багатствами земної кулі і рівною участю всіх у продуктах праці, вчений 

вважав "найліпшим станом людства... такий, коли ніхто не бідує і ніхто не прагне стати 

багатшим", для всіх людей забезпечується "повна незалежність і свобода дій, крім 

заборони на нанесення шкоди іншим людям". 

Найважливіші напрямки соціальних реформ, запропонованих Дж. С. Міллем: 1. 

Ліквідація найманої праці шляхом удосконалення системи приватної власності на основі 

розвитку кооперативно-виробничих асоціацій. 

Вчений стверджував, що "головною метою устремлінь за нинішнього стану 

людського розвитку є не знищення системи приватної власності, а її поліпшення і надання 

повного права кожному члену суспільства брати участь у вигодах, які вона приносить". 

Відтак Дж. С. Мілль був переконаний, що в результаті природної еволюції 

капіталізму суперечності між капіталістами і найманими робітниками будуть поступово 

витіснені "відносинами партнерства в одній із двох форм: в деяких випадках відбудеться 

об'єднання робітників із капіталістами, в інших — а можливо, в кінцевому підсумку, у 

всіх — об'єднання робітників між собою", позаяк "рано чи пізно для класу роботодавців 

виявиться неможливим жити в тісному і постійному контакті з людьми, чиї інтереси і 

почуття ворожі стосовно до них". 

На думку вченого, об'єднання робітників на умовах рівності й колективного 

володіння капіталом та здійснення робіт під керівництвом управляючих, які 

призначаються і звільняються ними, сприятиме стрімкому зростанню продуктивності 

праці за рахунок: 

"величезної економії світових ресурсів в результаті скорочення класу, який 

займається лише розподілом і нічого не виробляє"; 

"величезної спонуки, яку кооперація дає продуктивній енергії робітників, які 

прагнуть зробити якомога більше". 

"Навряд чи можна переоцінити ці матеріальні вигоди, — писав Дж. С. Мілль, — 

однак їх не можна порівняти з тим моральним переворотом у суспільстві, який буде їх 

супроводжувати: буде подолана постійна ворожнеча між капіталом і працею; зміниться 

людське життя, і боротьба класів із-за протилежних інтересів поступиться дружньому 

суперництву в прагненні до досягнення загального блага; зросте повага до праці; з'явиться 

нове почуття забезпеченості й незалежності у трудящих класів...". 
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Обґрунтовуючи концепцію соціального реформізму, вчений приділив особливу 

увагу аналізу переваг та обмежень акціонерної форми власності. Він стверджував, що 

переваги акціонерного капіталу численні й важливі, оскільки багато підприємств 

потребують капіталу в розмірі, який перевищує можливості найбільших багачів або 

приватних товариств. Водночас Дж. С. Мілль звернув увагу на те, що "управління 

акціонерним товариством здійснюється в основному найманими службовцями... але 

практика показує... наскільки якість найманих службовців нижча ділових якостей людей, 

які особисто зацікавлені у підприємстві" . Ще один недолік акціонерних товариств вчений 

вбачав у "нехтуванні дрібними вигодами та малою економією, яке притаманне певною 

мірою усім великим підприємствам". 

Реформування відносин власності на землю та соціалізація земельної ренти з 

допомогою земельного податку. Стверджуючи, що стосовно призначеної для обробітку 

землі не існує "жодного вагомого доказу на користь того, щоб вона взагалі була 

приватною власністю", вчений виходив з того, що "Земля не створена людиною. Вона з 

самого початку — надбання всіх людей. її привласнення цілком є питанням загальної 

доцільності". Відтак Дж. С. Мілль визначав ренту як аномальне явище, незароблений 

наддохід землевласників, який виникає у результаті специфіки ціноутворення у 

сільському господарстві, за рахунок перерозподілу прибутків і заробітної плати. 

У зв'язку з цим вчений обґрунтовував необхідність вилучення земельної ренти на 

користь суспільства шляхом обкладання доходів землевласників спеціальним податком, 

що по суті означало націоналізацію землі. 

Обмеження майнової нерівності шляхом локалізації права успадкування. Трактуючи 

власність як право людини "на свої здібності, на те, що вона може виробити з їх 

допомогою, і на все, що їй вдасться отримати за вироблені нею товари шляхом приватного 

обміну", вчений розглядав право успадкування як несправедливість, зумовлену тим, що 

людина може збагатитись просто з милості інших, без будь-якого застосування своїх 

здібностей. Відтак він вважав виправданим передачу власності у спадок лише у межах 

"помірного забезпечення". 

Визначення ролі держави у ринковій економіці. Дотримуючись принципу 

економічного лібералізму, вчений водночас був переконаний, що існують такі форми і 

сфери господарської діяльності, які не гарантують отримання достатнього прибутку. Це 

дало йому підстави дійти висновку про бажаність у деяких випадках втручання держави у 

здійснення основних прав приватної власності. 

Розмірковуючи над "розумними межами функцій і сфер діяльності уряду", вчений 

виокремив "необхідні" обов'язки держави, в тому числі збір податків, законодавче 

регулювання відносин власності, здійснення судочинства тощо. 

Основним економічним важелем впливу держави на процеси виробництва та 

розподілу Дж. С. Мілль, як і його попередники (А. Сміт, Д. Рікардо), вважав податкову 

систему. Він так само наголошував на необхідності дотримання загальних принципів 

оподаткування: справедливості, рівномірності, платоспроможності тощо. 

Заслугою вченого стало обґрунтування необхідності прогресивного оподаткування 

та встановлення неоподаткованого мінімуму на основі теорії "рівності пожертви". 

Трактуючи податок як певну пожертву, вчений узалежнював її тягар не від розмірів того, 

що сплачується, а від величини того, що залишається у платників. Відтак він звертав увагу 

на те, що навіть за низької ставки оподаткування податковий тягар може бути занадто 

важким, якщо кошти, які залишились у тієї чи іншої особи, не можуть забезпечити 

задоволення її першочергових потреб. 

Водночас вчений заперечував надмірне, необгрунтоване втручання держави в 

економічні процеси. Він засуджував політику протекціонізму, стверджуючи, що 

"суспільним принципом має стати "laissez faire" і кожний відступ від нього, не 

продиктований міркуванням якого-небудь вищого блага, є явним злом". 
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Таким чином, в "Основах політичної економії" Дж. С. Мілля знайшли відображення 

найважливіші теоретичні проблеми економічної науки того часу. До теоретичних 

здобутків вченого слід віднести: 

розробку методологічних основ політичної економії, подальший розвиток методу 

економічних досліджень; 

узагальнення та систематизацію основних ідей класичної школи; 

започаткування викладу економічних проблем відповідно до фаз суспільного 

відтворення (виробництво — розподіл — обмін — споживання); 

поглиблення та доповнення учення класиків новими оригінальними ідеями, які 

увійшли до скарбниці світової економічної думки (дослідження проблем економічного 

зростання, взаємодії ціни, попиту та пропозиції, суті капіталу і процента, торговельних 

криз, міжнародної торгівлі тощо); 

збагачення проблематики економічної науки за рахунок залучення до аналізу 

соціальних проблем, започаткування соціального реформізму тощо. 

Упродовж другої половини XIX ст. "Принципи політичної економії" Мілля були 

беззаперечною настільною книгою економістів. Це щось більше ніж компіляція, простий 

переказ того, що було раніше. Навіть у суто теоретичному плані книга повна справжніх 

відкриттів. 

 

Подальший розвиток ринкових відносин, пов'язаний з розкладом та занепадом 

дрібного виробництва, майновим розшаруванням населення, концентрацією багатства на 

одному полюсі й злиденності — на другому, загостренням соціальних суперечностей та 

кризових явищ в економіці, сприяв переосмисленню ідей класичної школи щодо гармонії 

приватних і суспільних інтересів. У першій половині XIX ст. у європейській економічній 

думці був започаткований критичний напрям у політичній економії. 

Не відмовляючись від теоретичних канонів класичної школи, представники цього 

напрямку виступили з критикою капіталізму та деяких ідей А. Сміта і його послідовників. 

Вони прагнули поліпшити існуючий суспільний устрій шляхом його реформування. 

Першим видатним економістом, який виступив з науковою критикою економічної 

системи капіталізму та поставив під сумнів пануючу економічну ортодоксію, був 

французький економіст швейцарського походження Жан Шарль Леонард Сімонд де 

Сісмонді (1773—1842), який стверджував, що "по* будував політичну економію на нових 

засадах". 

У розвитку економічних поглядів С. Сісмонді можна виділити два періоди; 

1-й період, пов'язаний з пропагандою ідей класичної школи щодо вільної гри 

особистих інтересів, економічної свободи та фритредерства, який знайшов відображення у 

праці "Про комерційне багатство, або Про принципи політичної економії у їхньому 

застосуванні до торговельного законодавства" (1803); 

 
Сімонд де Сісмонді 

Відомий французький історик, економіст Жан Шарль Леонард Сімонд де Сісмонді 

(1773—1842) народився у франкомовній частині Швейцарії в родині протестантського 
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пастора в околицях Женеви. Здобувши середню освіту в протестантській колегії, С. 

Сісмонді працював службовцем Ліонського банкірського дому, але загроза революційного 

терору змусила його переселитися в Англію. Згодом він зайнявся фермерством у Італії і 

виклав результати своїх роздумів щодо розвитку сільського господарства у Тосканії в 

першій науковій праці, опублікованій у 1801 р. Наступний твір вченого "Про комерційне 

багатство, або Принципи політичної економії в їх застосуванні до торговельного 

законодавства" побачив світ у 1803 р. і був присвячений популяризації ідей економічного 

лібералізму А. Сміта. 

 

Повернувшись до Женеви, С. Сісмонді деякий час працював на посаді секретаря 

торгової палати. Однак незабаром залишив службу, цілковито присвятивши себе науковій 

діяльності. Його історичні, літературні та політичні твори ("Історія італійських республік" 

в 2 томах, багатотомна "Історія французів", "Історія падіння Римської імперії", "Історія 

відродження свободи Італії" та ін.) користувалися популярністю у сучасників. У 1818 р. С 

Сісмонді отримав замовлення на статтю для Енциклопедії Единбурга, що спонукало його 

знову звернутись до економічних проблем. 

У 1819 р. була опублікована головна економічна праця вченого "Нові начала 

політичної економії, або Про багатство у його відношенні до народонаселення" (1819), у 

якій він заявив про свій розрив з економістами-рікардіанцями. Неортодоксальні ідеї 

вченого знайшли продовження у його останній роботі "Нариси з політичної економії" 

(1837—1838). 

2-й періоду пов'язаний з критикою капіталізму вільної конкуренції та ідей класичної 

школи, обґрунтуванням необхідності державного регулювання економічного життя, 

реформування існуючого суспільства та повернення до дрібного товарного виробництва. 

Ці ідеї знайшли відображення у таких працях вченого, як "Нові начала політичної 

економії, або Про багатство у його відношенні до народонаселення" (1819) та "Нариси з 

політичної економії" (1837). 

Прискорений розвиток європейського капіталізму після промислового перевороту та 

буржуазних революцій супроводжувався кризами та розоренням селянства і дрібних 

ремісників. Ставши на захист інтересів дрібної буржуазії, С Сісмонді симпатизував 

цеховому устрою середньовічних ремісників, які володіли засобами виробництва і 

працювали на замовника або близький ринок. Він ідеалізував дрібне селянське 

виробництво, де праця і капітал поєднані, а виробництво підпорядковане споживанню. 

Вчений обґрунтовував необхідність побудови такого порядку, "який забезпечив би як 

бідному, так і багатому задоволення, радість і спокій, такого порядку, за якого ніхто не 

страждає"1. Подібні утопічні ідеї вченого та прагнення повернутись до минулого 

дрібнотоварного устрою отримали в історії економічних учень назву економічного 

романтизму. 

Відхід Сісмонді від канонів класичної школи відбувся не на ґрунті теоретичних 

принципів політичної економії. У цьому відношенні він, навпаки, проголосив себе учнем 

Адама Сміта. Відхід відбувся на ґрунті методу, предмета і, на кінець, практичних 

висновків класичної школи. Сісмонді — перший опонент, якого класична школа зустріла 

на своєму шляху. 

Відображенням неортодоксального підходу С. Сісмонді до аналізу проблем 

економічної науки є: 

Критика поглядів класиків на предмет і метод політичної економії на основі 

розвитку моральних аспектів економічної науки, започаткованих А. Смітом у праці 

"Теорія моральних почуттів". С. Сісмонді трактував політичну економію як науку про 

"бережливе та господарське управління національним надбанням", наголошуючи на тому, 

що політична економія — не гедоністична, а моральна наука, яка має брати до уваги 

почуття, потреби та пристрасті людей і, "піклуючись про долю бідняків", аналізувати 

проблеми розподілу та споживання (табл. 5.1). 
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Заперечення "закону ринків" Сея та класичної доктрини безперервного нарощування 

суспільного багатства на основі розвитку виробництва та нагромадження капіталів. На 

противагу класикам, С. Сісмонді стверджував, що споживання не є "безмежною силою, 

здатною знищити безмежне виробництво". Звівши реалізацію до особистого споживання, 

вчений зазначав, що для збуту виробленого товару потрібно, аби виробництво повністю 

відповідало доходам суспільства. Однак, на думку дослідника, з розвитком капіталізму 

відбувається звуження внутрішнього ринку в зв'язку з тим, що: 

— скорочується дохід робітників, які витісняються машинами і не виявляють 

попиту на споживчі товари; водночас зростання безробіття знижує ціну на робочу силу на 

ринку праці і попит зайнятих робітників також знижується;. 

— зменшується споживчий попит з боку капіталістів, які у погоні за нарощуванням 

обсягів виробництва спрямовують на нагромадження все більшу частку прибутку. 

Водночас вчений звертав увагу на те, що нововведення, які зменшують витрати 

виробництва, не збільшують автоматично кількість споживачів, оскільки фабриканти 

"завжди знижували ціну на свою продукцію в арифметичній прогресії, звільняючись від 

робочої сили в геометричній прогресії". Збут надлишкової продукції на зовнішніх ринках 

також скорочується, оскільки розвиток капіталізму в раніше відсталих країнах породжує у 

них аналогічні проблеми. 

Таким чином, за умов капіталізму сукупний попит на споживчому ринку 

виявляється недостатнім для того, щоб придбати всі вироблені товари. Зазначивши, що 

"народи... можуть розорятися не лише від того, що тратять дуже багато, але і від того, що 

тратять дуже мало", С. Сісмонді дійшов висновку, що капіталізму внутрішньо притаманні 

кризи надвиробництва, викликані недоспоживанням. 
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Вихід із ситуації вчений вбачав у гальмуванні капіталістичного розвитку, 

поверненні до дрібнотоварного виробництва та відродженні споживчого попиту дрібних 

товаровиробників. 

Історизм, динамічний погляд на капіталізм. Виступаючи прихильником трудової 

теорії вартості, С. Сісмонді трактував прибуток як вирахування із продукту праці 

робітників, підкреслюючи його експлуататорську природу. Він був одним з перших 

економістів, які піддали сумніву панівну ідею про природність та гармонійність 

капіталізму. "Чи можна стверджувати, що ми досягли тепер істини, що ми не відкриємо 

основної вади в системі найманої праці... як ми її відкрили в системах рабства, 

феодалізму, цехових корпорацій... Прийде, безсумнівно, час, коли наші онуки будуть 

вважати нас варварами за те, що ми залишили трудящі класи без захисту, такими ж 

варварами, якими вони, так само як і ми, будуть вважати народи, які зробили ці нації 

рабами", — писав учений. 

Переконання в тому, що не можна розглядати багатство безвідносно до споживання 

окремих людей, потреби яких є метою будь-якого виробництва. На думку вченого, 

примножуючи матеріальне багатство, нація жертвує метою заради засобів, оскільки час, 

необхідний для зміцнення тіла та духу, витрачається на виробництво предметів розкоші та 

поглиблення соціальної нерівності. "Людина сама по собі працює для того, щоб 

відпочивати, — зазначав вчений, — людина у суспільстві найчастіше працює для того, 

щоб хтось відпочивав. Позбавлення особи дня відпочинку викличе зростання багатства на 

одну сьому: багаті стануть ще більше прагнути до розкоші, а бідні стануть ще біднішими". 

Відтак вчений стверджував, що має існувати межа розширення виробництва, співмірна з 

соціальними доходами. 

Критика закону народонаселення Т. Мальтуса, заснована на переконанні у тому, що 

"національний добробут залежить від стабільного та постійного попиту на працю". На 

думку С. Сісмонді, кількість засобів існування не є межею збільшення чисельності 

населення, інакше заможні верстви повинні були б демонструвати значне кількісне 

зростання, чого насправді не відбувається. 

Вчений стверджував, що лише у суспільстві дрібних власників, де виробництво 

людей, як і речей, співмірне зі зростанням доходів, немає небезпеки перенаселення. 

Водночас в епоху промислового перевороту становище робітника змінюється залежно від 

попиту на робочу силу та конкуренції на ринку праці, які породжують злидні та 

безробіття. 

Твердження, згідно з яким добробут суспільства залежить не стільки від розвитку 

його продуктивних сил, скільки від справедливого розподілу створеного багатства. 

Заперечення ідеї економічного лібералізму та обґрунтування необхідності 

державного регулювання процесів виробництва та розподілу суспільного багатства. 

Піддаючи сумніву принцип "laissez faire", вчений звертав увагу на те, що економічна 

свобода та необмежена конкуренція породжують анархію виробництва, за якої ніхто не в 

змозі врахувати дійсну величину попиту та реальні потреби споживачів. За цих умов 

держава покликана не допустити "пожертви людьми заради багатства, яким вони зовсім 

не будуть користуватися", оскільки "лише вона єдина може піднятися над матеріальним 

розрахунком збільшення продукції, необхідної для виживання, і порівняти з ним 

зростання споживання і достатків всіх, що і має бути метою, до якої прагнуть нації". 

Держава, на думку С. Сісмонді, повинна спрямовувати свою діяльність: 

на регулювання темпів економічного зростання та обмеження конкуренції; 

стримування швидкого прогресу нових винаходів, забезпечення повільної і 

поступової еволюції суспільства; 

законодавче заохочення роздробленості, а не концентрації виробництва, шляхом 

поділу фабричної промисловості на невелику кількість самостійних майстерень, 

відродження дрібного селянського землеволодіння тощо. 
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Звернувши увагу на соціальні наслідки економічних переворотів та проблему 

нерівномірного розподілу власності й доходів, С. Сісмонді одним із перших вказав на 

необхідність проведення державою активної соціальної політики. Він виступив із 

програмою соціальних реформ, для проведення яких необхідними були "лише поступові й 

непрямі заходи з боку законодавства, лише здійснення у відносинах між господарем і 

робітником повної справедливості, яка б покладала на першого всю відповідальність за 

зло, яке він завдав другому", в тому числі: 

впровадження соціального забезпечення робітників за рахунок підприємців; 

забезпечення участі найманих робітників у прибутках підприємств; 

створення грошових фондів, які б захищали робітників у період безробіття, 

інвалідності, старості (праобраз механізмів соціального захисту); 

обмеження робочого дня та встановлення мінімальної заробітної плати тощо. Шлях 

динамічного аналізу, що опирається на час і простір, відкритий Сісмонді, робить автора 

видатною особистістю в історії економічної думки. 

Водночас С. Сісмонді не був соціалістом. Він намагався вирішити соціальні 

проблеми без знищення капіталізму та індивідуальної ініціативи, наполягаючи на тому, 

що державне втручання в господарське життя допоможе природним ринковим силам діяти 

більш гармонійно. 

Заслугою дослідника стало започаткування динамічного аналізу ринкової економіки, 

Ті проблем та суперечностей, диспропорцій між виробництвом та споживанням, які 

потребують державного регулювання господарського життя. Симпатії С. Сісмонді до 

робітничого класу, його критика капіталістичного устрою та аргументи щодо державного 

втручання в економіку справили вплив на соціалістичну думку та знайшли відображення в 

концепціях регульованого капіталізму та соціального реформізму, в дослідженнях 

представників історичної школи, які сприйняли його визначення політичної економії як 

"філософії історії". 

 

5.3.3. Економічні ідеї П.Ж. Прудона 

 

Яскравим представником критичного напряму в політичній економії був 

французький економіст, соціолог і публіцист П’єр Жозеф Прудон (1809— 1865), автор 

праць "Що таке власність" (1840), "Система економічних суперечностей, або Філософія 

злиденності" (1846) та ін. 

Захищаючи інтереси дрібних товаровиробників, П.Ж. Прудон критикував класиків 

та соціалістів. Він заперечував державність та обстоював необхідність максимальної 

індивідуальної свободи та рівності окремих формально незалежних господарюючих 

суб'єктів, шукаючи вирішення соціальних проблем у сфері обігу. 

Методології П.Ж. Прудона притаманні ідеалізм та суб'єктивізм. Ігноруючи 

об'єктивні економічні закони, вчений трактував економічні категорії як відірвані від 

реальності ідеї, втілення "абсолютного розуму". Намагаючись застосувати у дослідженнях 

діалектичний метод Гегеля, він розглядав рух категорій як економічну еволюцію, 

пов'язану з безперервним перетворенням одних суперечностей в інші. Відтак економічні 

процеси і явища П.)ф. Прудон визначав як механічне поєднання протилежних 

властивостей. Він намагався виявити в економічних категоріях "хороші" і "погані" 

сторони, обґрунтовуючи необхідність збереження перших та ліквідації останніх. 

Вихідною у теоретичній побудові вченого була ідея реформування капіталізму, 

виходячи із основоположного принципу справедливості. "Справедливість, — писав 

учений, — це центральна зірка, яка управляє суспільством, вісь, навколо якої обертається 

весь континентальний світ, принцип і правило всіх договорів". 

У своїх творах П.Ж. Прудон: 

Трактував справедливість як рівність та взаємоповагу, які реалізуються в 

економічних відносинах через взаємність послуг. Він стверджував, що "Ніхто не 
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зобов'язаний бути справедливим більшою мірою, ніж вимагає таке правило: правом своїм 

можна користуватися остільки, оскільки це не приносить збитків праву іншого". 

Рушійною силою економічної діяльності та стимулом економічного прогресу вважав 

індивідуальну свободу, засновану на приватній власності та вільному розпорядженні 

результатами власної праці. 

Засуджував власність як засіб привласнення чужої праці та отримання нетрудових 

доходів всупереч принципу взаємності послуг. У цьому контексті він трактував власність 

як право, яке суперечить природі й розуму, проголосивши знаменитий афоризм 

"Власність — це крадіжка". 

 

 
Відомий французький економіст і філософ П'єр Жозеф Прудон (1809—1865) 

народився у м. Безансоні у сім'ї дрібного міського ремісника. Закінчивши навчання у 

коледжі він працював робітником у типографії, сам утримував невеличку типографію, 

після банкрутства якої найнявся секретарем до заможного городянина. Активно займався 

самоосвітою. Захоплювався літературною працею, яка стала з часом основним джерелом 

його заробітків. Водночас вороже ставлення П.Ж. Прудона до усіх партій позбавляло його 

підтримки преси. Доходи публіциста були незначними, він вимушений був кілька років 

працювати управляючим торговельної фірми. У 1840 р. П.Ж. Прудон опублікував свою 

знамениту працю "Що таке власність", у якій проголосив власність крадіжкою. У 1846 р. 

вийшла у світ ще одна праця вченого "Система економічних суперечностей, або 

Філософія злиденності", яку відомий український економіст М.І. Туган-Барановський 

назвав найціннішою у науковому плані. Ця робота, писав український вчений, справила 

величезний вплив на сучасників; в Німеччині швидко з'явилось три її переклади, і навіть 

вчені буржуазного табору, такі, як, наприклад, один із засновників історичної школи 

Бруно Гільдебранд, визнали Прудона видатним економічним мислителем епохи. 

Після Французької революції П.Ж. Прудон став депутатом Національних зборів від 

паризьких робітників. На розгляд зборів він вніс проекти податкової реформи та 

створення Народного банку з метою реформування обміну та подолання існуючих 

соціальних суперечностей. Однак проекти не були прийняті. Виступаючи в опозиції як до 

радикалів, так і до консерваторів, П.Ж. Прудон зазнав невдачі на теренах політики, його 

діяльність закінчилась трьома роками тюремного ув'язнення за нападки на президента 

республіки Луї Наполеона. 

На думку багатьох дослідників, відомий афоризм П.Ж. Прудона "Власність — це 

крадіжка" не був абсолютно новим і оригінальним. У середні віки ця думка була 

висловлена Гейстербахом, який писав про те, що кожний багатий є злодій або 

спадкоємець злодія. Про власність як крадіжку писав також один із діячів французької 

буржуазної революції Ж.П. Бріссо у роботі, опублікованій у 1782 р. 

Таким чином, П.Ж. Прудон визнавав дрібну власність, яка існує у "помірних і 

розумних" розмірах. Водночас він був переконаний, що велику приватну власність 

необхідно знищити з метою встановлення всезагальної справедливості, заснованої на 

загальній рівності. Обґрунтовуючи цю думку, вчений писав про те, що "Несправедливість 
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та гноблення полягають не в тому, що людина захоплює знаряддя праці або земельну 

ділянку, а в тому, що одна людина позбавляє всього цього інших людей. Оскільки 

володіння однієї людини не порушує прав іншої, постільки власність є цілком 

правомірною формою користування знаряддями і предметами господарювання. Але 

існуюча історія власності незмінно базувалася на насиллі та експлуатації. Приватна 

власність була найглибшою причиною суспільної нерівності і, відповідно, всіх революцій, 

з допомогою яких люди прагнули відновити рівність". 

Рішуче засуджував комунізм, зазначаючи, що в "суспільстві, про яке мріють 

соціалісти, слабкі пригноблювали б сильних, ліниві і нездібні жили б за рахунок трудящих 

та здібних. Комунізм є система рабства, оскільки спільність володіння вимагає примусової 

організації праці, позбавляє членів суспільства свободи дій і перетворює їх всіх на рабів 

держави". 

Свобода і рівність були основними політичними догмами П.Ж. Прудона. Він не 

погоджувався пожертвувати жодною з них. В ім'я рівності він заперечував приватну 

власність в наявній формі; в ім'я свободи він відкидав соціалізм. ...Він вважав, що істинне 

вирішення проблеми власності дане слов'янською расою, яка створила общинну власність, 

за якої земля належить всій общині, а право користування окремими земельними 

ділянками — кожному члену общини. 

Критикував експлуататорську природу існуючого на той час капіталістичного 

суспільства. П.Ж. Прудон виходив з того, що капіталісти "ніколи повністю не 

винагороджують" робітників, оскільки винагорода робітника "не перевищує його 

постійних витрат і не забезпечує йому винагороди в майбутньому, тоді як капіталіст 

знаходить в знарядді, продуктивному працівникові запоруку незалежності і забезпеченості 

в майбутньому" 

Розмірковуючи над природою прибутку, вчений висунув концепцію "помилки в 

рахунках", згідно з якою капіталісти оплачують вартість індивідуальної праці робітників, 

привласнюючи при цьому продукт їх кооперованої (колективної) праці. Останній 

перевищує суму індивідуальних зусиль працівників, оскільки "Найнезначніший статок, 

найменше підприємство вимагають такої різносторонності, яких одна людина ніколи не 

може проявити". 

"Капіталіст каже, що заплатив робітникам поденну плату, — зазначав у зв'язку з цим 

П.Ж. Прудон. — Однак справа в тім, що він не оплатив величезної сили, яка виникає 

завдяки співробітництву робітників, завдяки одночасності і гармонії їх зусиль". 

Специфічність капіталістичної експлуатації вчений вбачав у стягненні позичкового 

процента, зумовленого пануванням грошей як капіталу. Він стверджував, що власники 

останнього експлуатують робітників, перетворюючи гроші у невичерпне джерело 

власного збагачення і підриваючи тим самим трудові доходи. Промислові і торговельні 

капіталісти, в свою чергу, експлуатують робітників як покупців, встановлюючи надбавки 

до вартості. 

Обґрунтував теорію "конституйованої вартості", яка стала наріжним каменем 

побудованої вченим системи економічних суперечностей. На думку П.Ж. Прудона, 

розвиток потреб викликає необхідність вдосконалення виробництва. Оскільки ніхто не в 

змозі виробити усе необхідне самотужки, виникає поділ праці та обмін. Відтак потреби 

людей у споживних вартостях породжують обмін та мінові вартості. 

Проголошуючи вартість вічною категорією, вчений розглядав її як носія двох 

абстрактних ідей: 

споживчої вартості (втілення достатку, багатства); 

мінової вартості (відображення винятковості, рідкісності). 

Досліджуючи взаємодію двох видів вартості, П.Ж. Прудон зазначав, що міме 

міновою і споживчою вартостями існує внутрішня суперечність, оскільки зростання 

пропозиції товарів збільшує загальну суму їх корисності, знижуючи водночас їх ринкову 



 177 

ціну. Скорочення пропозицій, в свою чергу, підвищує ціну, але при цьому загальна 

корисність запропонованих товарів зменшується. 

На думку вченого, суперечності між двома складовими вартості долаються за умов 

еквівалентного обміну шляхом утворення "конституйованої вартості". Саме обмін 

об'єднує усі елементи багатства, створені окремими виробниками, в одне ціле, 

забезпечуючи примирення, синтез, взаємопроникнення суперечностей. Водночас у 

процесі обміну відбувається своєрідний відбір товарів. Пройшовши через ринок і 

отримавши суспільне визнання, вони стають "конституйованими вартостями". Водночас 

нереалізований надлишок споживчих вартостей не включається до складу суспільного 

багатства, оскільки не є санкціонованою обміном "конституйованою вартістю". 

Таким чином, теорія "конституйованої вартості" П.Ж. Прудона заснована на 

визначенні двох джерел цінності: обміну та праці. Прагнучи поєднати трудову та мінову 

концепції вартості, вчений визначав конституйовану вартість не лише як синтетичну, але і 

як пропорційну (рис. 5.4). 

 
Виклав власне розуміння таких економічних категорій, як поділ праці, конкуренція, 

кредит, торговельний баланс тощо. Вчений стверджував, що поділ праці започатковує 

соціальну еволюцію та сприяє накопиченню багатства і знань, оскільки при диференціації 

професій кожен може вибрати вид заняття відповідно до своїх здібностей та бажань. Ця 

ознака поділу праці становить "позитивну" сторону категорії. Водночас є і протилежна, 

"негативна" ідея поділу праці, яка полягає у тому, що "поділ праці поневолює робітника, 

робить його сліпим знаряддям в руках хазяїна, збільшує злидні та неосвіченість нижчих 

класів народу і веде до зосередження всіх благ цивілізації у невеликої групи обраних". 

Розмірковуючи над природою нової категорії, здатної подолати негативні сторони 

поділу праці, зберігши його позитивні ознаки, П.Ж. Прудон аналізував поняття машини, 

яке він уважав "логічною антитезою поділу праці". При цьому вчений був переконаний, 

що "Машини так само як і поділ праці є за існуючої системи соціальної економії 

одночасно джерелом багатства і постійною та фатальною причиною злиденності". 

Подібні методологічні підходи вчений застосовував до аналізу понять вільної 

конкуренції та монополії. Характеризуючи монополію як "фатальне завершення 

конкуренції", він дійшов висновку, що "колективи робітників, об'єднані монополістом, 

виробляють більше, ніж окремі робітники. Але монополія є водночас потужною 

причиною суспільного занепаду... Монополія прагне не до створення найбільшої суми 

суспільного добробуту, а до отримання найбільшого доходу монополіста. Заради 

збільшення своїх доходів монополісти готові зменшити суму продуктів, що виробляються, 

— іншими словами, пожертвувати загальним добробутом заради свого власного. 

Монополія докорінно протилежна рівності". 

Обґрунтував необхідність подолання внутрішньої суперечливості вартості шляхом 

реформування сфери обміну. Відстоюючи приватну власність та товарне виробництво як 

вершину особистої свободи і незалежності, вчений пропагував необхідність переходу 

великих промислових підприємств та залізничного транспорту в руки асоціацій робітників 
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і службовців, підкреслюючи необхідність збереження індивідуальної власності у дрібній 

промисловості й сільському господарстві. 

Стверджуючи, що панування дрібного товарного виробництва сприятиме обміну 

продуктами праці за трудовим еквівалентом, він висунув проект організації обміну без 

грошей шляхом заснування спеціального Народного банку. Завданням останнього був 

прийом товарів у безпосередніх товаровиробників і видача бонів обміну (робочих, 

трудових талонів), які б засвідчували кількість праці, витраченої на виробництво товарів. 

Бони обміну, в свою чергу, давали б право їх власникам на отримання необхідних їм 

товарів, еквівалентних виробленим за затратами часу. 

Запровадження безгрошового товарного господарства, на думку П.Ж. Прудона, 

гарантувало б збут товарів за їх конституйованою вартістю, уможливлюючи знищення 

капіталу та експлуатації. На основі того, що кожен отримував би стільки, скільки 

виробляв сам, у суспільстві панували б рівність і справедливість. У свою чергу відсутність 

нетрудових доходів забезпечувала б безмежну реалізацію та гармонійний розподіл, 

сприяючи зростанню багатства і добробуту кожного громадянина і суспільства в цілому. 

Розглядаючи процент як єдину форму втілення неоплаченої праці робітників, 

вчений розвивав ідею "дармового" (безпроцентного) кредитування робітників та дрібних 

власників через Народний банк. Він був переконаний, що зниження процента сприятиме 

утвердженню справедливості, оскільки унеможливить отримання нетрудових доходів 

держателями капіталів і зведе власність до володіння, ліквідувавши тим самим 

експлуатацію трудящих. 

Міновий банк П.Ж. Прудона був, безсумнівно, утопією, хоча зовсім не соціальною. 

П.Ж. Пру дон сподівався зберегти недоторканною індивідуальну свободу виробника і 

водночас позбавити робітника від влади підприємця шляхом безпроцентного кредиту. Але 

де знайти капітали для необмеженого кредиту? П.Ж. Прудон повторює тут помилку 

багатьох буржуазних економістів, які приписували кредиту чудодійну властивість 

створювати багатство з нічого. 

Виступаючи за організацію Народного банку та визволення робітників допомогою 

виробничих, споживчих та кредитних асоціацій, заснованих на принципах 

взаємодопомоги ("мутуалізму" — взаємності послуг), вчений дійшов висновку, що за цих 

умов відбудеться урівноваження діючих у суспільстві соціальних сил і відпаде 

необхідність у державному управлінні. Він стверджу що ліквідація нетрудових доходів, 

справедливість в обміні та рівність на основі злиття класів у один (трудящих) зробить 

уряд непотрібним. Відтак урядова система, на думку дослідника, зіллється з економічною, 

що уможливить анархію (відсутність уряду, державної влади), а рушійною силою 

економічного розвитку стане клас дрібних власників, не об'єднаний ні в яку суспільно-

державну організацію. 

Економічні ідеї П.Ж. Прудона справили значний вплив на економічну д ку другої 

половини XIX ст. Відзначаючи внесок ученого у розвиток економі них уявлень та ідей, 

видатний український вчений М. І. Туган-Барановський писав, що у працях П.Ж. Прудона 

"вперше з повною ясністю та різкість висловлена думка, що центральним правовим 

інструментом сучасно суспільства, інститутом, на якому все засноване, з якого все 

виходить, хороше, і погане, що становить цивілізацію, якою ми так пишаємося, інститут 

приватної власності . Водночас учений зазначав, що "Економічні суперечності" П.Ж. 

Прудона "містять у собі таку глибоку критику капіталістичного устрою, що більшості 

наступних критиків капіталізму залишалося лише розвивати або видозмінювати думки 

Прудона. Не підлягає сумніву, що, незважаючи на пристрасну критику Прудона Марксом, 

"Капітал" Маркса створювався під безпосереднім впливом "Економічних 

суперечностей"2. 

Прудонізм набув значного поширення у другій половині XIX ст. у Франції, Іспанії, 

Бельгії, інших європейських країнах. Його ідеї сприйняли бакуністи, а згодом — анархо-

синдикалісти. Відомі дослідники історії економічних учень ПІ. Жід і III. Ріст зазначали, 
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що лібералізм П.Ж. Прудона був заснований на "глибокому відчутті економічної 

реальності, і нині соціальна проблема формулюється у тих самих рамках, в яких поставив 

її Прудон: реалізувати справедливість у свободі". 

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІСТИЧНИХ УЧЕНЬ 

6.1. Соціалістичні утопічні вчення 

6.1.1. Історичні передумови виникнення та загальна характеристика соціалістичних 

утопій 

 

Витоки соціалістичних економічних учень беруть початок з глибини історії. З 

давніх-давен люди мріяли про справедливе і щасливе суспільство, позбавлене 

експлуатації та гноблення, економічної і соціальної нерівності, що знайшло відображення 

у творах старогрецьких мислителів, релігійних ученнях, численних утопічних концепціях, 

заснованих на ідеях розумного порядку та гармонії. 

В історії економічної думки виділяють два основні етапи розвитку соціалістичних 

утопічних ідей: 

ранній утопічний соціалізм, який знайшов яскраве втілення у фантастичних 

проектах видатних мислителів XV—XVII ст. Т. Мора, Т. Кампанелли, Ж. Мельє, В. 

Вінстенлі, Г. Бабефа, Т. Мюнцера та ін. Найважливішими передумовами виникнення цих 

проектів став розклад феодалізму, первісне нагромадження капіталу в 

західноєвропейських країнах, яке супроводжувалось розоренням селянства та зубожінням 

переважної більшості населення. Твори ранніх соціалістів-утопістів відобразили ідеологію 

антифеодального протесту, прагнення до скасування феодальних привілеїв та 

залежностей, зміни відносин власності й розподілу, утвердження справедливого і 

щасливого суспільства; 

пізній утопічний соціалізм, заснований на ідеях перебудови капіталістичного 

суспільства, які знайшли відображення у працях видатних західних вчених 

Термін "соціалізм" впровадив у науковий вжиток французький філософ П'єр Перу 

(1797—1871) у другій половині XIX ст. Він був послідовником К.А. Сен-Сімона та одним 

із засновників християнського соціалізму — специфічного напрямку суспільної думки, 

представники якого прагнули надати релігійному ученню соціалістичного забарвлення і 

розглядали як найважливішу умову соціалістичних перетворень моральне вдосконалення 

суспільства. 

У сучасній літературі термін "соціалізм" використовується як назва теорії, в основі 

якої лежить ідея рівності (матеріальних благ, прав, обов'язків), спільності власності, 

соціальної справедливості, свободи, а також суспільного устрою, що відповідає цим 

вимогам, європейських мислителів XVIII—XIX ст. Ш. Фур'є, К.А. Сен-Сімона, Р. Оуена. 

Найважливішими передумовами формування цих ідей стали: завершення промислового 

перевороту, масове розорення селян та ремісників, майнове розшарування суспільства, 

виникнення безробіття та злиденності, погіршення становища робітничого класу, 

загострення соціальних суперечностей тощо. 

Значний вплив на формування суспільної думки цього періоду справили праці 

ранніх соціалістів-утопістів, видатних просвітників-енциклопедистів Д. Дідро, Ж.Л. 

Д'Аламбера, Вольтера, Ж.Ж. Руссо, які заклали ідеологічне підґрунтя антифеодальних 

перетворень, а також ідеї представників класичної політичної економії щодо необхідності 

подолання перешкод на шляху технічного прогресу, зростання суспільного багатства як 

основної мети економічної політики, спрямованої на поліпшення добробуту людства. 

Водночас представники пізнього утопічного соціалізму виступили проти класичної теорії 

вічного та незмінного ринкового "природного порядку", протиставивши їй ідею 

суспільного розвитку та еволюційного переходу від капіталізму до нового, гуманного та 

справедливого суспільства. 
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Критикуючи суспільний устрій, заснований на приватній власності та вільній 

конкуренції, К.А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є, Р. Оуен здійснили перші спроби 

систематизованого викладу соціалістичних ідей та практичного втілення омріяного ідеалу. 

На відміну від прагматичних теорій XV—XVIII ст., які були спрямовані на 

дослідження господарської реальності та матеріальних умов розвитку економічної 

діяльності, соціалістичні утопічні концепції відобразили мрії та фантастичні проекти 

видатних західноєвропейських мислителів, твори яких дуже часто нагадували емоційні 

проповіді, заклики та настанови. 

Незважаючи на різноманітність підходів та ідей, можна виділити деякі спільні риси, 

притаманні більшості соціалістичних утопічних учень: 

емоційну критику феодального та капіталістичного устроїв за їх неспроможність 

забезпечити справедливий розподіл багатства та ефективне використання матеріальних і 

людських ресурсів; 

заперечення приватної власності та вільної конкуренції як основи експлуатації та 

соціальної нерівності. "Усі комуністичні утопії, починаючи з Платона і Мора і закінчуючи 

егалітарними письменниками XVIII ст. — Маблі, Морелі, Годвіном, Бабефом, — 

зазначають відомі дослідники історії економічних учень Ш. Жід і Ш. Ріст, — засновані на 

критиці приватної власності"; 

розуміння розвитку людського суспільства як історичного процесу, пов'язаного із 

заміною наявного ладу новим, більш прогресивним і справедливим суспільним устроєм; 

Кредо соціалізму засноване на трьох догматах. 

Перший: суспільство — це всемогутня і всезнаюча істота, вільна від людських 

недоліків і слабкостей. 

Другий: прихід соціалізму є неминучим. 

Третій: історія є безперервним процесом розвитку від менш досконалих умов до 

більш досконалих умов, прихід соціалізму є бажаним. 

Л. фон Мізес 

прагнення не лише описати ідеальне суспільство вічної справедливості, здатне 

забезпечити добробут усіх громадян, але й нав'язати людям обов'язковий образ дій та 

поведінки, детально регламентувати їх життя; 

відмову від насильницьких, революційних методів побудови справедливого 

суспільства, віру в можливість свідомої трансформації суспільного устрою шляхом 

виховання населення, пропаганди і поширення соціалістичних ідей; 

використання гіпотетичного методу, побудову утопічних концепцій на основі 

висування гіпотез: "що буде, коли...", "уявімо, що..." тощо. 

Утопічна думка прагнула охопити усі сторони людського життя і мала на меті 

безпосередню практику, пропускаючи стадію пізнання світу і часто вважаючи цю стадію 

вже пройденою. 

6.1.2. Ранній утопічний соціалізм 

 

Характерними рисами раннього утопічного соціалізму були критика недоліків 

наявного устрою та приватної власності з позиції моралі й тяжіння до примітивної 

ідеалізації суспільного життя, заснованого на рівності потреб та здібностей. 

Яскравим представником раннього періоду розвитку соціалістичних утопій був 

англійський письменник-гуманіст, державний діяч Томас Мор (1478— 1535), знаменитий 

памфлет якого дав назву новій течії суспільної думки. "Утопія", або "Золота книга, 

настільки корисна, наскільки і забавна про найкращий устрій держави і про новий острів 

Утопію" була опублікована у 1516 р. і після того перевидавалась багато разів. 

У творі змальована зустріч Т. Мора з видатним нідерландським гуманістом П. 

Егідеєм, якого супроводжував моряк і мандрівник Рафаель Гітладей. Останній розповів 

друзям про свою подорож на чудесний острів Утопія, розташований неподалік від 

Америки. Цікаво, що назву острова Т. Мор сконструював із двох слів: U — грецькою — 
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"ні", topos — "місце", буквально: "місце, яке не існує" (за іншою версією: від еи — 

"благо", topoe — "місце", буквально: "благословенне місце"). 

Перша частина твору присвячена змалюванню жахливої картини обезземелювання 

англійських селян та перетворення їх земельних ділянок на пасовиська, які приносили 

більший дохід. Образний вислів Т. Мора про те, що в Англії "Вівці з'їли людей" пізніше 

був використаний К. Марксом для характеристики процесу первісного нагромадження 

капіталу. Поневірянню англійських селян письменник протиставляє щасливе життя 

жителів острова Утопія, детально описане у другій частині твору. 

Характерні риси утопічної моделі ідеального суспільства Т. Мора: 

Відсутність приватної власності. Акцентуючи увагу на тому, що "там, де є приватна 

власність, де все вимірюється грошима, навряд чи коли-небудь буде можливим 

справедливе і щасливе управління державою", Т. Мор стверджує, що "розподілити все 

порівну і справедливо, а також щасливо управляти справами людськими неможливо 

інакше, як зовсім знищивши власність". 

Відсутність грошей і торгівлі, прямий продуктообмін між містом і селом. У творі Т. 

Мора зазначається, що на острові Утопія "кожне місто поділене на чотири рівних частини. 

Посередині кожної частини є ринок з різними товарами. Туди кожне господарство звозить 

певні свої вироби, кожний вид яких розміщують в окремих сховищах. Будь-який голова 

господарства просить те, що потрібно йому самому і його близьким, причому без грошей, 

взагалі без будь-якої винагороди забирає все, що тільки попросить". 

Титульний лист базельського видання "Утопії" Т. Мора Острів "Утопія* 
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Епоха XV—XVI ст., пов'язана з виникненням раннього утопічного соціалізму, 

ввійшла в історію Європи як похмурий та жорстокий період. 

На сході відбувалося повторне закріпачення селян, яке супроводжувалося 

кривавими придушеннями селянських повстань. На Заході розпочався процес первісного 

нагромадження капіталу, одним із джерел якого була нещадна експлуатація пауперів — 

злиденних верств населення, позбавлених землі та засобів існування. 

Відбулося значне розшарування усіх соціальних верств суспільства. При цьому 

"верхні" соціальні верстви (дворянство, купці, заможні ремісники, мануфактурники, 

заможні селяни) суттєво покращили якість життя. Водночас значна маса "нижчих" 

соціальних прошарків (наймані робітники, збіднілі ремісники, безземельні селяни, слуги) 

опинились у значно гірших умовах. їхній робочий день становив від 10 до 14 годин на 

добу, середня тривалість життя ледве досягала 35 років. 

При цьому до золота і срібла утопійці ставляться презирливо: " Із золота і срібла не 

лише в спільних палацах, але і в чайних будинках всюди роблять вони нічні горщики і 

різний посуд для нечистот... виготовляють ланцюги і важкі кайдани для рабів. У кожного, 
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хто зганьбив себе тяжким злочином, з вух звисають золоті кільця, золото охоплює пальці, 

обвиває голову і шию". 

Зрівняльний розподіл, відсутність соціальної нерівності. На Утопії верховний орган 

держави — сенат веде облік усього, що виробляється в окремих районах. Вся вироблена 

продукція розподіляється із суспільних складів відповідно до встановлених переліком 

необхідних потреб і норм споживання. 

 
Томас Мор (1478—1531) — англійський письменник-гуманіст, державний діяч, 

один із засновників утопічного соціалізму, канцлер Англії у 1529—1532 pp. Народився у 

1478 р. у сім'ї багатого судового чиновника. Отримав прекрасну юридичну освіту в 

Оксфордському університеті, досконало знав латинь, грецьку мову, твори видатних 

античних та ранньохристиянських мислителів і був однією із найосвіченіших людей свого 

часу. 

Томас Мор 

З 1502 p. T. Мор вів адвокатську практику і викладав право. У 1504 р. його обрали в 

парламент від лондонського купецтва. За різкі виступи проти податкового свавілля короля 

Т. Мор потрапив у немилість до Генріха VII. У 1515 р. у складі англійського посольства 

він був направлений у Фландрію. Саме тут англійський мислитель розпочав роботу над 

першою книгою "Утопії", яку завершив, повернувшись в Англію. Друга книга "Утопії" 

була вже готова до цього часу. Твір видали у Лувені в 1516 р. Він був написаний латиною 

і призначався для вчених-гуманістів та освічених монархів. У середині XVI ст. "Утопію" 

переклали на європейські мови, а у 1789 р. твір вийшов російською мовою. У 1531 р. 

вийшов ще один знаменитий твір Т. Мора "Історія Річарда III", який так само мав великий 

успіх у сучасників, а згодом став одним із джерел відомої драми Шекспіра. 

Новий король Англії Генріх VIII високо оцінив "Утопію" і призначив Т. Мора своїм 

радником, згодом — королівським секретарем, а з 1529 р. — лордом-канцлером Англії. 

Гуманістичні погляди Т. Мора поєднувались з його щирою відданістю католицизму. 

Як прихильник верховної влади папи та активний захисник прав римсько-католицької 

церкви він відмовився підтримати короля, який після конфлікту з папою став на бік 

Реформації і проголосив себе главою англіканської церкви. 

Строга регламентація та обов’язковість праці для всіх, поєднання занять фізичною 

та розумовою працею. Утопійці працюють 6 годин на добу відповідно до певних 

доручень, виконання яких перевіряється спеціальними виборними посадовими особами — 

сіфогрантами, "головна і майже єдина справа" яких полягає у тому, щоб "турбуватися і 

стежити, щоб ніхто не сидів без діла"1. Решту часу жителі Утопії присвячують заняттям 

наукою та мистецтвом, оскільки "держава ця так влаштована, що найважливішою є одна 

мета: наскільки дозволяють суспільні потреби, позбавити всіх громадян від тілесного 

рабства і дарувати їм якомога більше часу для духовної свободи і просвітництва". Важку 

роботу на острові виконують раби і найманці з сусідніх країн. При цьому утопійці 

"роблять рабами тих, хто допустив ганебний вчинок, або ж тих, хто в чужих містах 

засуджений до страти за злочини". 

Сімейно-ремісничий уклад господарського шиття; землеробство як основа 

господарської діяльності; організація сільськогосподарських робіт за принципом трудової 
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повинності. На Утопії у всіх чоловіків і жінок без винятку є єдина спільна справа — 

сільське господарство. При цьому кожен утопієць обов'язково повинен провести на 

сільськогосподарських роботах два роки, а потім повернутись до того виду ремесла, яким 

зайнята його сім'я. 

Наближена до республіки форма державного устрою, всезагальні вибори посадових 

осіб, рівність жінок з чоловіками у всіх правах, свобода совісті тощо. "На Утопії є 

п'ятдесят чотири міста; усі вони великі і розкішні, — писав Т. Мор. — За мовою, 

звичаями, законами вони однакові; розміщення теж у всіх однакове, однаковий у них, 

наскільки це дає змогу місцевість, і зовнішній вигляд...". 

До представників раннього утопічного соціалізму належить також італійський 

монах-бунтівник, філософ Томазо Кампанелла (1568—1639), автор знаменитої утопії 

"Місто Сонця" (1602). Твір написаний у формі діалогу між завідувачем монастирського 

притулку і заїжджим моряком, який під час однієї з мандрівок на невідомий острів 

побачив "місто Сонця". 

Характерні риси утопічної моделі ідеального суспільного устрою Т. Кам-панелли: 

Відсутність приватної власності, майнової нерівності, злиднів та експлуатації. 

Засуджуючи приватну власність як основу експлуатації, Т. Кампанелла вважав її 

головною причиною крайніх злиднів і багатства, які "роблять людей негідниками, 

хитрими, лукавими, злодіями, підступними, знедоленими, брехливими, лжесвідками, 

...пихатими, гордовитими, невігласами, зрадниками, які розмірковують про те, чого не 

знають, дурисвітами, хвастунами, бездушними, кривдниками і т.д.". 

Завдяки общинному устрою у місті Сонця немає майнової нерівності, оскільки усі 

спільно володіють речами і не відчужують їх у власність. При цьому спільними у соляріїв 

(жителів міста Сонця) є не лише майно та житло, але жінки і діти також. 

 
'Місто Сонця" Т. Кампанелли 

Відсутність грошей, натуральний обмін. Надлишкова продукція, яка виробляється 

соляріями, продається іноземцям за гроші, але всі угоди купівлі-продажу здійснюються 

біля воріт міста. У самому місті немає грошей, іноземці допускаються сюди лише як гості. 

Зрівняльний розподіл. Все потрібне для життя населення міста Сонця "отримує від 

общини, і посадові особи ретельно стежать за тим, щоб ніхто не отримував більше, ніж 

йому належить, нікому однак не відмовляючи у необхідному". При цьому "знання, почесті 

і насолоди є спільним надбанням". 

Примусова обов'язкова праця, розподіл обов'язків відповідно до здібностей кожного. 

"В місті Сонця, — писав Т. Кампанелла, — де обов'язки і праця розподіляються серед 
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усіх, кожному доводиться працювати не більш ніж чотири години на добу; решта часу 

проводиться в приємних заняттях науками, співбесідах, читанні, розмовах, прогулянках, 

розвитку розумових і фізичних здібностей, і все це робиться з радістю". 

Державний устрій, заснований на поєднанні духовної і світської влади. "Священик, 

ім'я якому... "Сонце", — зазначається у трактаті, — ...є головою всіх і в світському, і в 

духовному, і з усіх питань та суперечок він виносить кінцеве рішення. При ньому 

перебувають три співправителі: Пон, Сін і Мор, або по-нашому: Сила, Мудрість і Любов". 

 
Томазо Кампанелла (1568—1639) — італійський гуманіст, філософ, богослов, 

політичний діяч, який прожив нелегке життя, сповнене тяжких випробувань. Син бідного 

чоботаря Джованні Домен-іко у 14 років постригся у монахи і став Томазо Кампанеллою 

(кампанелла італійською —дзвін). Не-задоволений схоластичністю релігійного учення, він 

став прихильником натурфілософії і у 23 роки написав свій перший твір "Філософія, 

заснована на відчуттях", за що зазнав переслідувань інквізиції. 

Томазо Кампанелла 

У 1598 p. T. Кампанелла очолив зговір італійських повстанців у Калабрії проти 

іспанської тиранії. Через рік його схопили, жорстоко катували і засудили як злочинця та 

єретика до довічного ув'язнення. В неаполітанських тюрмах Т. Кампанелла провів 27 

років, протягом яких він написав десятки творів з філософії, астрології, астрономії, 

медицини, фізики, математики, політики. Серед них: "Місто Сонця" (1602), "Монархія 

Месії" (1622), "Метафізика" (1638) та ін. Ці твори поширювались у списках і навіть були 

частково опубліковані в Німеччині. Свою знамениту утопію "Місто Сонця" Т. Кампанелла 

почав писати влітку 1601 р. Згодом він переклав цей твір на латинь, щоб видати за 

кордоном. Уперше латинський переклад "Міста Сонця" побачив світ у 1623 р. у 

Франкфурті. 

У 1626 р. завдяки заступництву папи Урбана VIII, якій зацікавився творчістю 

Кампанелли, особливо його астрологічними прогнозами, в'язень був переведений у 

розпорядження римської інквізиції, а у 1629 р. — звільнений і виправданий. Однак у 1635 

р. у зв'язку з вимогами іспанської влади про його видачу Т. Кампанелла втік у Францію, де 

продовжував працювати над своїми творами і політичними трактатами. 

Все життя Т. Кампанелла мріяв утілити мрії про щасливе і справедливе суспільство 

у Калабрії після звільнення її від гніту іспанців. Але після провалу зговору він все більше 

покладав надії на європейських монархів (іспанського, французького) і папу римського, 

прагнучи до духовної єдності суспільства, його реформування відповідно до ідеалів 

католицизму. 

В ідеальному суспільстві італійського автора жінки зрівняні в правах з чоловіками, 

навіть військова служба є для них обов'язковою. При цьому "чоловіки і жінки... носять 

майже однаковий одяг", діти "до трьох років навчаються говорити і вчать абетку", а до 

десяти років засвоюють всі науки за єдиним підручником "Мудрість", що є кінцевою 

істиною на всі часи. Згодом вони "...отримують посади в сфері тих наук ремесла, в яких 

вони досягли найбільших успіхів — за вказівкою свого вождя чи керівника". 
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Представником раннього утопічного соціалізму був також Томас Мюнцер (біля 

1490—1525) — німецький мислитель-бунтівник, який закликав до заколоту з метою 

встановлення "тисячоліття царства Христа". 

Пропагуючи необхідність переходу суду і влади до братства бідняків, передачі землі 

селянам, німецький соціаліст-утопіст стверджував, що простий народ є носієм 

божественної справедливості, здатним побудувати безкласове суспільство, засноване на 

засадах рівності й справедливості. Розмах революційних подій у Німеччині та успіхи 

Реформації переконували його в реальності та неминучості світових соціально-політичних 

переворотів та утвердження "царства Божого" на Землі. 

Виступаючи за насильницьке знищення феодального устрою, Т. Мюнцер вважав, що 

окремі індивіди не можуть мати інтересів, відмінних від інтересів суспільства в цілому. 

Реформація та усунення безвірників, на його думку, покликані були перебудувати світ на 

основі пріоритетності суспільних інтересів 

Німецький утопіст був переконаний, що у майбутньому "царстві Божому" не 

існуватимуть державна влада, класові відмінності, приватна власність та нерівність. 

Загальний добробут буде невпинно зростати на основі спільності майна. Відтак Т. 

Мюнцер закликав селян до революції, знищення феодалізму, переходу всіх матеріальних 

благ до рук трудівників, зрівняльного перерозподілу землі та майна тощо. Його заклики 

до знищення ворогів Христа мали характер проповідей, спрямованих проти розкоші, 

золота, "ідолів у будинках і скринях". 

Томас Мюнцер (біля 1490—1525) — радикальний проповідник часів Реформації, 

вождь селянсько-плебейських мас у Селянській війні (1524—1526 pp.). Він, виходець із 

селянської родини, досконало знав Священне писання і праці середньовічних 

проповідників, володів кількома мовами і слухав лекції в університетах Лейпцига та 

Франкфурта. Обравши шлях мандрівного проповідника, Т. Мюнцер швидко завоював 

популярність як бунтар, викривач, звинувачувач багатіїв. Влітку 1521 р. він відвідав 

Чехію, охоплену опозиційним рухом, і опублікував свій "Празький маніфест", у якому 

виклав основи свого революційного учення, виступивши проти М. Лютера і поміркованої 

бюргерської Реформації. 

Під час Селянської війни Т. Мюнцер був натхненником найрішучіших заколотів. 

Радикальна програма повстанців знайшла відображення у "Статейному листі"(1525). У 

цьому ж році німецький проповідник очолив загони повсталих селян у Мюльхаузені. 

Примусивши капітулювати заможних бюргерів, Т. Мюнцер заснував "вічний 

християнський" магістрат із бідних і землевласників. Він виступав за конфіскацію 

дворянських і монастирських володінь і пропагував спільність майна. Т. Мюнцер поводив 

себе як пророк. Відпустивши довгу бороду на кшталт "батьків-патріархів", у багатому 

одязі він з'являвся перед народом, щоб вершити суд на основі закону Мойсеева. Перед 

ним носили червоний хрест і меч. 

У травні 1525 р. загін Т. Мюнцера, який складався із 8000 погано озброєних піших 

селян був розгромлений біля міста Франкенхаузена об'єднаним військом німецьких князів. 

Вождя повстанців схопили у полон і після катувань стратили. Історики колишнього 

Радянського Союзу та Східної Німеччини характеризували Т. Мюнцера як провісника 

світової комуністичної революції, посилаючись на думку Ф. Енгельса, що селянський рух, 

який очолював Т. Мюнцер, випереджав розвиток зародкових пролетарських елементів у 

німецьких містах. Ранній манускрипт Т. Мюнцера з фрагментами літургійної поеми був 

подарований саксонським урядом керівнику радянської держави Йосипу Сталіну в день 

його сімдесятиріччя. 

6.1.3. Економічні ідеї пізніх соціалістів-утопістів 

 

Пізній утопічний соціалізм представлений працями відомих мислителів XVIII—XIX 

ст. К.А. Сен-Сімона, ПІ. Фур'є та Р. Оуена (табл. 6.1). На думку французьких дослідників 

історії економічних учень, К.А. Сен-Сімон і його однодумці були "істинними 
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попередниками колективізму", оскільки прагнули "...на місце громадської самодіяльності і 

вільної ініціативи людини поставити економічну діяльність, всебічно передбачену і 

узгоджену"1. Водночас ПІ. Фур'є, Р. Оуен та їх послідовники були "соціалістами-

асоціаністами", які прагнули до того, щоб "індивід не загубився у масі" і намагались 

"зберегти його з допомогою організації маленьких автономних груп". 
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Французький мислитель Сен-Сімон Клод Анрі де Рувруа (1760—1825) був яскравим 

представником пізнього утопічного соціалізму. Його економічні ідеї знайшли 

відображення у творах "Про промислову систему" (1821), "Катехізис промисловців" 

(1824), "Нове християнство" (1825) та ін. 

Обґрунтовуючи еволюційно-історичний підхід до вивчення людського суспільства, 

вчений, на відміну від представників класичної школи, не визнавав капіталістичний устрій 

вічним та природним. Він звертав увагу на те, що "майбутнє складається із останніх 

членів відомого ряду, перші члени якого становлять минуле. Добре вивчивши перші 

члени, легко встановити наступні; таким чином із минулого, яке добре спостерігається, 

легко можна вивести майбутнє". 

Відтак К.А. Сен-Сімон розробив оригінальну схему історичного прогресу. Він 

стверджував, що у процесі еволюції людство послідовно проходить рабовласницьку, 

феодальну і промислову епохи. Процес зміни одного суспільного устрою іншим 

відбувався у результаті складного процесу переплетення розвитку знань і продуктивної 

діяльності. Ключовими факторами поступального розвитку суспільства, на думку вченого, 

є наука та індустрія. 

XVIII ст. ввійшло в історію як епоха Просвітництва. Просвітництво — ідейна течія 

та широкий культурний рух у Європі та Північній Америці кінця XVII—XVIII ст., 

засновані на ідеї про вирішальну роль розуму та науки у пізнанні та перетворенні 

людського суспільства. Вважаючи неуцтво, неосвіченість, мракобісся та релігійний 

фанатизм основними причинами людського нещастя, просвітителі виступали проти 

феодально-абсолютитського режиму, за громадянську рівність, політичну свободу та 

суспільний прогрес. Еволюцію господарського і політичного розвитку суспільства 

просвітники трактували як поступове звільнення людини від соціального та природного 

рабства на основі подолання забобонів та розвитку раціонального знання. 
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Відомий філософ XVIII ст. І. Кант визначав Просвітництво як "мужність 

користуватись своїм власним розумом". Він звертав увагу на те, що просвітники 

відводили людському розуму роль найвищого авторитету, наголошуючи на етичних 

обов'язках та відповідальності освічених громадян. У XIX— XX ст. ідеї просвітництва 

критикувались за надмірну ідеалізацію людської природи та оптимістичне трактування 

прогресу як невпинного розвитку суспільства на основі вдосконалення розуму. 

Характерною ознакою XVIII—XIX ст. стало також завершення періоду первісного 

нагромадження капіталу та промислова революція. Провідною галуззю економіки цих 

країн поступово ставала промисловість, в першу чергу металургія і машинобудування. 

Відбувалися зміни у соціальній структурі суспільства. Зростала частка жителів міст, 

поглиблювалося майнове розшарування населення. З одного боку, формувалась 

нечисленна "верхівка" (земельні аристократи, великі домовласники і рантьє, стара і нова 

буржуазія), яка мала досить високий рівень життя і підтримувала свою владу з допомогою 

репресивного апарату (поліції, суду, тюрем). На другому полюсі перебували збіднілі 

селяни та промисловий пролетаріат, частка якого становила 20—25 % загальної 

чисельності населення. Тривалість робочого дня цих верств досягала 14 годин, високим 

був травматизм на виробництві. Проживання в антисанітарних умовах бараків сприяло 

численним хворобам та високій дитячій смертності тощо. 

Зазначаючи, що кожна епоха характеризується двома періодами розвитку: 

органічним (рівноважним) і критичним (революційним), французький дослідник 

наголошував на тому, що на органічному етапі при владі перебуває клас, який має 

найбільше господарське значення. Критичний період розвитку вчений пов'язував з 

приходом до влади нового класу, здатного забезпечити подальший прогрес суспільства. 

Обґрунтовуючи неминучість переходу до справедливого суспільного уст рою — 

індустріалізму, французький утопіст трактував сучасний йому період як перехідний, 

критичний, пов'язуючи його з протистоянням та боротьбою двох класів: бездіяльних 

власників, які отримують паразитичні доходи ( великих землевласників, капіталістів-

рантьє, військової та судійської бюрократі) та індустріалів, зайнятих суспільнокорисною 

діяльністю, які отримують трудові доходи. До останніх вчений відносив усіх, хто 

"становить три великі класи, які називаються землевласниками, фабрикантами і 

торговцями". 

Гостро критикуючи тогочасне суспільство, вчений стверджував, що воно "...є 

істинно картиною світу, перевернутого догори ногами, оскільки нація як основний 

принцип сприйняла положення, що бідні повинні бути великодушними до багатих, 

внаслідок чого малозабезпечені щоденно позбавляють себе частини необхідних їм засобів 

для того, щоб збільшити надлишок великих власників; оскільки страшні злочинці, злодії 

вищого порядку, які крадуть у всієї сукупності громадян триста або чотириста мільйонів у 

рік, мають владу карати дрібні провини проти суспільства; оскільки неосвіченість, 

забобони, лінь і пристрасть до спустошливих задоволень становлять талан ватажків 

суспільства, а здібні, заощадливі і працелюбні люди підпорядковані їм і 

використовуються лише як знаряддя; оскільки у всіх родах занять бездарі управляють 

здібними, аморальні покликані давати настанови громадянам щодо доброчинності, 

найбільші злочинці карають дрібні провини". 

Головними недоліками капіталізму вчений вважав роздробленість і анархію 

виробництва як неминучий наслідок економічної свободи, заснованої на індивідуалізмі та 

егоїзмі приватних власників. Критичний пафос творів французького мислителя був 

спрямований проти дворянства, духовенства, феодалів, наполеонівської знаті, які 

уособлювали паразитизм, бездіяльність, перешкоду до прогресу. Водночас К.А. Сен-

Сімон стверджував, що "індустріа-ли" у союзі з "ученими" і "художниками" становлять 

24/25 нації, зосереджують у собі всі таланти і здібності, створюють істинне багатство. 

Основну суперечність французького суспільства вчений трактував як невідповідність між 

"індустріалізмом" і феодальною владою. 
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Обґрунтовуючи думку про те, що історичний розвиток суспільства неминуче 

приведе до утвердження "нової промислової системи", яка дозволить "перенести земний 

рай із минулого в майбутнє", К.А. Сен-Сімон виступив проти тих вчених-просвітників 

XVIII ст., які вважали, що найкращий період розвитку людства залишився позаду і 

закликали повернутися до старих часів. "Золоте століття людства, — стверджував К.А. 

Сен-Сімон, — не позаду нас, а попереду". На думку вченого, Франція повинна була 

прокласти Європі і всьому світові шлях до щасливого майбутнього. 

Характерні риси утопічної моделі ідеального суспільного устрою К.А. Сен-Сімона: 

Панування великого машинного виробництва, прихід до влади індустріальної еліти. 

Уважаючи індустрію "єдиним джерелом всіх багатств та добробуту", К.А. Сен-Сімон 

зазначав, що в майбутньому справедливому суспільстві "Промисловці стануть першим 

класом у суспільстві; найвидатніші промисловці візьмуть на себе безоплатне управління 

державними фінансами, вони будуть визначати становище, яке повинні займати інші 

класи стосовно один одного 

 
Клод Анрі де Рувруа, граф де Сен-Сімон 

(1760—1825) — відомий французький соціаліст-утопіст, соціолог, автор яскравих 

публіцистичних трактатів та грандіозних проектів перебудови людського суспільства. 

Кл од Анрі де Сен-Сімон 

Народився у 1760 р. в Парижі, в сім'ї потомствених аристократів. Отримав блискучу 

домашню освіту, серед його учителів був знаменитий філософ-енциклопедист Д'Аламбер. 

Ще з дитинства К.А. Сен-Сімон виявив непересічну силу волі й честолюбства. Є розповідь 

про те, що у 15-річному віці він наказав своєму слузі щодня будити його із словами: 

"Вставайте, граф, Вас чекають великі справи!" 

У 1777 p. K.A. Сен-Сімон розпочав військову службу у піхотному полку. У 1783 р. 

він брав участь у війні за незалежність США, де добре себе зарекомендував. 

Повернувшись з війни К.А. Сен-Сімон отримав звання полковника. Але військова кар'єра 

не приваблювала його і він вийшов у відставку. Мислитель з ентузіазмом зустрів Велику 

Французьку революцію 1789 р. і навіть відмовився від свого графського титулу. З часом 

К.А. Сен-Сімон почав займатись операціями з торгівлі нерухомістю, фінансовими 

спекуляціями, за рахунок яких швидко розбагатів. Зароблені гроші він витратив на 

подорож по Європі та утримання розкішного дому, в якому часто гостювали видатні люди 

того часу. Багатий життєвий досвід, труднощі епохи, крах революційних ідеалів привели 

мислителя до думки про необхідність створення нової науки, яка мала б вивести людство 

із глухого кута і вказати шлях до досконалого суспільного устрою. Свій перший твір 

"Листи женевського мешканця до сучасників" К.А. Сен-Сімон написав у 1803 р. 

У 1805 р. вчений опинився на межі бідності. Перебиваючись випадковими 

заробітками, без засобів до існування, К.А. Сен-Сімон продовжував активно розробляти 

свої ідеї. У 1808 р. він видав "Вступ до наукових праць XIX століття", у 1821 р. — "Про 

промислову систему". Для пропаганди своїх ідей мислитель власноруч переписував свої 

твори і пересилав їх вченим, державним діячам, в т.ч. Наполеону і навіть королю. 
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За зухвалу притчу, у якій автор доводив, що Франція нічого не втратить, 

залишившись без короля і його оточення, священиків і чиновників, проте зазнає 

невиправних втрат, якщо щезнуть художники, вчені, майстри-ремісники, К.А. Сен-Сімон 

був притягнутий до суду. Однак суд присяжних його виправдав. Розчарування і депресія 

привели французького дослідника до невдалої спроби самогубства. 

Після одужання він знову напружено працював. У період 1823—1825 pp. вийшли у 

світ такі його твори, як "Катехізис промисловців" (катехізис — усне повчання, настанова, 

твір, написаний у формі запитань та відповідей), "Нове християнство" та ін. Поступово 

навколо К.А. Сен-Сімона утворюється коло його учнів та однодумців. Серед секретарів 

вченого були майбутній відомий історик О. Тьєррі та майбутній засновник позитивізму О. 

Конт. Після смерті К .А. Сен-Сімона у 1825 р. його учні Б.П. Анфантен, С.А. Базар, О. 

Родрігес та інші активно пропагували численний та багатий літературний спадок 

французького мислителя. 

Управління з єдиного центру, планомірний розвиток виробництва та розподілу в 

масштабах країни. На думку французького утопіста, це сприятиме поліпшенню добробуту 

держави "...з тією швидкістю, яка лише можлива". При цьому "суспільство буде володіти 

усім тим індивідуальним і суспільним щастям, на яке тільки може претендувати людська 

природа"1. 

Прихід на зміну конкуренції асоціації, заснованої на принципах абсолютної рівності 

та обов'язкової праці для всіх. На думку французького мислителя, у майбутньому 

справедливому суспільстві "усі люди будуть працювати ...на кожного буде покладений 

обов'язок постійно спрямовувати свої зусилля на користь людству"2, що сприятиме 

поступовому зникненню класів та соціальних відмінностей, крім тих, які засновані на 

праці та здібностях. 

Збереження приватної власності як інституту, що "слугує основою суспільної 

будівлі". К.А. Сен-Сімон стверджував, що за умов індустріалізму власність буде 

знаходитися під контролем суспільства і даватиме власнику право на централізовано 

виділену із суспільного продукту винагороду на капітал. "Індустріальна рівність, — писав 

учений, — буде заснована на тому, що кожен буде здобувати із суспільства користь, 

прямо пропорційну суспільному становищу, тобто своїй позитивній здатності — 

застосуванню, яке він буде робити своїми засобами, у які слід включити... і його 

капітали". 

Обґрунтовуючи необхідність законодавчого регулювання відносин власності, 

вчений зазначав, що "закон, який встановлює владу і форму управління, не має такого 

значення і такого впливу на добробут нації, як закон, який встановлює власність і регулює 

користування нею". Гостро критикуючи "усі права, засновані на народженні і всякого 

роду привілеях", вчений був переконаний, що багатство повинна успадковувати не сім'я, а 

держава, оскільки це сприятиме прогресивному розвитку людства "до стану асоціації, яка 

невпинною зростає". 

Зміна функцій держави у напрямку керівництва речами замість керівництва людьми. 

Наголошуючи на тому, що "метою суспільної організації повинно бути найкраще 

застосування для задоволення потреб людини знань, здобутих науками, мистецтвами і 

ремеслом, поширення цих знань, їх розвиток і якнайбільше нагромадження"1, вчений 

вбачав роль уряду у тому, щоб "захистити працюючих від непродуктивних дій 

бездіяльних людей і забезпечити їм охорону і свободу у їх виробничій діяльності". Він був 

переконаний, що "основні закони повинні бути спрямовані на те, щоб ясно встановити і 

шляхетно комбінувати справи, які необхідно буде виконувати суспільству з метою 

фізичного і морального вдосконалення існування усіх його членів". 

Рушійною силою економічного розвитку вчений вважав освічених людей. Він 

заперечував революційні методи переходу до нового суспільства і наголошував на 

можливості мирного і швидкого переходу до омріяного ідеалу. Першочерговим 

завданням, на думку вченого, мало стати створення партії | промисловців, яка разом з 
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королівською владою, шляхом часткових реформ,, покликана була сприяти усуненню 

спадкової знаті, викупу земель у землевласників та поліпшенню становища селян. 

Водночас К.А. Сен-Сімон писав, що запропоновані ним зміни "зовсім не ворожі 

королівській владі, законності і навіть божественному праву; навпаки, вони безпосередньо 

спрямовані на те, щоб дати королю більше спокою і, відповідно, більше щастя"4. Відтак 

вчений надавав величезного значення пропаганді ідей справедливого суспільства "нового 

християнства", здатного об'єднати на шляху до життя "в щасливіших умовах". 

Оригінальну модель справедливого суспільного устрою запропонував відомий 

представник пізнього утопічного соціалізму Шарль Фур'с (1772—1837). Поставивши за 

мету створити соціальну науку, засновану на гармонії та справедливості, він, як і К.А. 

Сен-Сімон, поклав в основу свого учення ідею історичної закономірності еволюції 

людського суспільства. Вчений запропонував власну схему прогресивного розвитку 

людства (рис. 6.1), засновану на переконанні, що історичний цикл людства охоплює 80 

тис. років. 

 
Виходячи з того, що світ підпорядковується законам руху, Ш. Фур'є виокремив два 

види цих законів: закони матеріального руху (закони тяжін*) ня, які були відкриті 

Ньютоном) і закони соціального руху — "тяжіння пристрастей", заслугу відкриття яких 

вчений приписував собі. 

Пов'язуючи історичні епохи зі ступенями розвитку виробництва, він стверджував, 

що рушійною силою історії є людські пристрасті, у яких виражається гармонія, 

призначена божественною волею. Відтак розуміння шляху до справедливого суспільного 

устрою потребує усвідомлення встановленого Богом соціального порядку, який відповідає 

людській природі, що визначається пристрастями. При цьому усі людські пристрасті 

вчений поділив на три групи: 

матеріальні, чуттєві, пов'язані з п'ятьма органами відчуттів; 

прихильності, симпатії (дружба, любов, честолюбство і т.д.); 

верховні, розподільчі , які є найважливішими (пристрасть до змагання, до 

різноманітності, до творчості). 

Стверджуючи, що взаємодія трьох верховних пристрастей породжує гармонію, III. 

Фур'є зазначав, що встановлення справедливого суспільного устрою забезпечує вільне 

задоволення людських пристрастей і досягнення загальнолюдського щастя. При цьому 

злагодженість інтересів усіх членів суспільства породжує ще одну пристрасть — 

гармонізм, пов'язаний із прагненням людини узгодити своє щастя із щастям оточуючого 

світу і всього людського роду. 

Звинувативши класиків у тому, що їх теорія "промовляє лише до гаманця... 

перетворюючи насолоду і розкіш, в релігійні дійства" і породжуючи "легіони виснажених 

голодом людей, які продають себе за низькою ціною , вчений виступив з емоційною 

критикою капіталізму. 
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Відомий французький соціаліст-утоліст Франсуа Марі Шарль Фур'є (1772—1837) 

народився у заможній купецькій сім'ї в Безансоні. Батько помер, коли хлопцю було 9 

років. Закінчивши Безансонський ієзуїтський коледж Ш. Фур'є здійснив невдалу спробу 

вступити до військово-інженерної школи. З часом під тиском сім'ї він вимушений був 

зайнятися торговельною справою: був бухгалтером і касиром, експедитором і 

комівояжером, біржовим маклером тощо. 

Шарль Фур'є 

Рано вступивши в конфлікт із сім'єю та середовищем, Ш. Фур'є через усе своє життя 

проніс ненависть до обману та спекуляції в торгівлі. Він прагнув довести, що необхідно і 

можливо "вивести людський рід із соціального хаосу та викорінити на всій землі злидні та 

злочини". Виявляючи великі здібності до навчання, французький мислитель, активно 

займався самоосвітою, вивчав праці давньогрецьких філософів (Платона, Аристотеля), 

філософів Нового часу (Руссо, Лейбніца) та ін. Виявляючи оригінальність та 

нетрадиційність мислення, французький дослідник виступив проти концепції "природного 

права", згідно з якою принципи свободи і рівності закладені у природі людини і не 

залежать від соціальних умов. 

Втративши під час Французької революції успадковане володіння, Ш. Фур'є вступив 

у революційну армію і півтора роки служив республіці. Звільнившись з армії за станом 

здоров'я, він якийсь час був дрібним торговельним маклером у Ліоні, а згодом перейшов 

на державну службу. У грудні 1803 р. Ш. Фур'є опублікував у місцевій газеті статтю 

"Всесвітня гармонія", у якій повідомив про власне відкриття "законів соціального руху". У 

1808 р. він анонімно видав книгу "Теорія чотирьох рухів і всесвітніх доль", яка 

залишилась майже непоміченою. Напружено працюючи над розвитком своїх ідей, вчений 

у 1822 р. написав працю "Теорія всесвітньої єдності", а у 1828 р. — книгу "Новий 

rocподарський і соцієтарний світ, або відкриття способів привабливої і 

природовідповідної праці, розподіленої в серіях за пристрастю". 

Все життя французький утопіст не залишав надії на те, що зможе переконати панівні 

верстви у необхідності переходу до нового гармонійного суспільства. Він навіть 

встановив спеціальні години прийому, чекаючи тих, хто допоможе реалізувати намічені 

проекти. Після 1830 р. у Франції почав бурхливо розвиватись фур'єристський рух. У 1832 

р. мислитель здійснив спробу організації соціалістичної общини (фаланги) на придбаній 

ним земельній ділянці, за 65 км від Парижа. Але його експеримент був невдалим. Помер 

Ш. Фур'є у 1837 р. у Парижі. 

На думку французького утопіста, капіталізм: 

не в змозі подолати суперечності між інтересами невеликої групи багатіїв і 

злиденною більшістю населення; забезпечити добробут населення та вирішення 

соціальних питань; 

веде до експлуатації та гноблення трудящих паразитуючими верствами, 

характеризується підневільною працею, яка перетворюється із джерела радості й норми 

життєдіяльності суспільства на новий вид рабства, прокляття і жах. Ш. Фур'є нарахував 14 

категорій паразитизму в тогочасному суспільстві. Особливо гостро він виступав проти 
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торговців, які "перетворюючись на власників продукту, грабують виробника і споживача і 

сіють безлад в господарській системі своїми пошуками зиску, біржової гри, шахрайства, 

здирства і т.д."; 

породжує конкуренцію, господарську анархію і соціальний хаос, які призводять до 

небаченого марнотратства сил і засобів і ведуть "народ до злиднів через успіхи 

промисловості"; 

загострює суперечності колективного та індивідуального інтересів, оскільки "в 

господарській системі устрою цивілізації кожна окрема людина перебуває у стані 

навмисної війни з масою ...недоброзичлива до неї в силу особистого інтересу. Лікар бажає 

своїм співгромадянам добрих лихоманок, а повірений — добрих позовів у кожній сім'ї. 

Архітектору потрібна добра пожежа, а скляр бажає доброго граду, який би повибивав усе 

скло. Кравець, чоботар бажають публіці тільки нестійко пофарбованої тканини і взуття із 

поганої шкіри з тим, щоб їх зношували втричі швидше...". 

породжує "торговельний феодалізм", монопольне панування торговельного і 

грошового капіталу, які перетворюються у "жахливу силу" і підпорядковують собі "усі 

основні класи... і навіть уряд", викликаючи до життя спекуляцію, "безсоромне 

шахрайство", ажіотаж на ринку, банкрутства тощо. 

У зв'язку з зазначеним вище Ш. Фур'є назвав устрій цивілізації, де панують брехня і 

відштовхуюча праця, "світом навиворіт". Він зазначав: "Мета моя не покращити устрій 

цивілізації, а знищити його і викликати бажання винайти кращий соціальний механізм, 

доводячи, що порядок цивілізації безглуздий як в частинах, так і в цілому". 

Обґрунтовуючи необхідність створення умов для гармонійного розвитку людських 

пристрастей, вчений розробив детальний проект організації нового справедливого 

суспільства, "заснованого на застосуванні правдивості і привабливої праці"1. Водночас він 

визнавав, що "...устрій цивілізації займає у послідовному ряді щаблів руху важливу роль, 

тому що саме він створює рушійні сили, необхідні для того, щоб піти по шляху до 

асоціації: він створює крупне виробництво і витончені мистецтва". 

Сімона і Ш. Фур'є можна по-справедливості віднести до найвизначніших творів 

минулого і теперішнього в силу величезної інтелектуальної могутності, яка у багатьох 

відношеннях відрізняє їх, і в силу широкого філософського аналізу деяких 

фундаментальних проблем суспільного життя і моралі. 

Програма побудови нового суспільства Ш. Фур'є передбачала "не знищення 

власності, навпаки, знищення найманої праці шляхом придбання асоційованої, такої, що 

стала всезагальною, власності; яка приймає як засіб не боротьбу класів, а асоціацію 

розуму, праці і капіталу, яка прагне до примирення антагоністичних інтересів капіталіста і 

робітника, виробника і споживача, кредитора і боржника, з'єднуючи ці інтереси в одній 

особистості". 

Характерні риси утопічної моделі ідеального суспільного устрою Ш. Фур'є: 

Ліквідація експлуататорського характеру приватної власності і 

поступове підпорядкування її інтересам суспільства шляхом створення асоціацій 

вільних виробників (фаланг4), пов'язаних між собою взаємодопомогою і обміном 

надлишками. "Перше завдання політичної економії, — писав дослідник, — полягає в 

тому, щоб навчитися перетворювати найманців у власників із спільними інтересами". 

Фалангу вчений змальовував як виробничо-споживче товариство, яке налічує 1620 

чол. (близько 400 сімей). Така чисельність асоціації, на думку дослідника, була зумовлена 

існуванням 810 можливих людських характерів, необхідних для оптимального розподілу 

праці й повного розквіту та задоволення людських пристрастей. Враховуючи необхідність 

забезпечення кожного виду заняття підходящим виконавцем та потребу в заміні, Ш. Фур'є 

подвоїв цю цифру. 

Вчений приділяв велику увагу змалюванню життя і побуту фаланг. Він детально 

описав прекрасні палаци (фаланстери), в яких живуть члени фаланг. Ці будівлі 

розташовані на земельних ділянках площею 400 га. Центральна частина кожного палацу 
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відведена для громадських закладів — їдалень, бібліотек, храмів, телеграфів тощо, у 

правому крилі розташовані майстерні, а у лівому — зали для зборів та житлові 

приміщення. 

Основою господарського життя фаланги є колективізована і механізована 

сільськогосподарська праця. На думку французького утопіста, людські схильності до 

сільськогосподарської і промислової праці знаходяться у співвідношенні 3:1, тому 

промисловість знаходиться у системі суспільної праці на другому місці. Надлишки 

виробленої продукції поступають у обмін між фалангами і реалізуються за цінами, 

встановленими господарськими арбітрами. 

Обов'язковість та привабливість праці для всіх, виконання робіт за планом. У 

результаті того, що кожному члену асоціації гарантується необхідний прожитковий 

мінімум, праця втрачає примусовий характер і перетворюється на потребу і задоволення. 

На думку вченого, організація праці в майбутньому суспільстві буде визначатись 

серіальним принципом, який дасть змогу встановити гармонію між пристрастями людей. 

"Серії за пристрастями" — це спеціалізовані трудові об'єднання, які діють "дуже 

короткими сеансами, щонайбільше — півтори-дві години"1. На основі вільного вибору 

того виду праці, який найбільш відповідає їх здібностям і задоволення таким чином 

пристрасті до урізноманітнення, члени фаланги можуть "займатися протягом дня сімома-

вісьмома видами привабливих робіт". За цих умов, на думку мислителя, зникне не лише 

протилежність між фізичною і розумовою працею, але і спеціалізація, яка перетворює 

людей на рабів. У результаті цього праця стане "настільки ж привабливою, як нині наші 

святкування і видовища". 

Відсутність конкуренції, яка породжує збитки одних і виграш інших; розвиток 

змагання між трудящими, яке сприятиме виграшу всього суспільства. На думку Ш. Фур'є, 

майбутній справедливий устрій викличе нові стимули до праці. Радість творчості та 

суспільне визнання уможливлять зростання продуктивності праці та поліпшення 

добробуту суспільства. 

Справедливий розподіл, який надає кожній особі "три дивіденди, визначені за її 

трьома виробничими даними — капіталом, працею і талантом"4. У майбутньому 

справедливому суспільстві, змальованому французьким мислителем, доходи кожного 

члена асоціації матимуть кілька джерел. Відтак суспільний продукт розподілятиметься 

таким чином: 5/і2 — за працею, 4/12 — за розміром акціонерного капіталу, 3/12 — за 

талантом і знаннями. Водночас Ш. Фур'е був переконаний у тому, що подальший розвиток 

і зміцнення асоціацій сприятиме зміні пропорцій розподілу на користь праці. Спонтанний 

гармонійний розвиток суспільства за відсутності політичних інститутів та зведення до 

мінімуму ролі держави. Виходячи із необхідності урахування пристрасті людей до величі, 

Ш. Фур'є вважав за необхідне зберегти у новому суспільстві високі титули і звання, носії 

яких, однак, не повинні були мати ніяких реальних владних функцій. На думку мислителя, 

вища господарська рада фаланги, до складу якої будуть входити високі посадові особи 

кожної серії, буде виключно дорадчим органом, який відображатиме "могутність 

суспільної думки". При цьому високі титули будуть надаватися за особливі заслуги перед 

суспільством і відіграватимуть важливу роль стимулу трудового змагання. 

Система Фур'є не передбачає знищення приватної власності, або хоча б права 

успадкування; навпаки, вона відкрито визнає як елемент у розподілі продукту як працю, 

так і капітал... На відміну від комунізму ця система, принаймні в теорії, не знищує 

жодного із тих спонукальних мотивів до праці, які діють у сучасному суспільстві. 

Вчений трактував класову боротьбу як величезне нещастя для людства. Він писав 

про те, що майбутній соцієтарний устрій приведе до співробітництва класів на основі 

гармонії їх інтересів та об'єднання всіх членів суспільства в єдиних виробничих і 

невиробничих громадських організаціях. Заперечуючи революцію, пов'язану з 

"пограбуванням багатих в інтересах інтриганів", французький утопіст обстоював мирний 

перехід до нового суспільства шляхом реформ, агітації та прикладу. "Завдання моє не в 
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тому, щоб покращити цивілізацію, — писав Ш. Фур'є, — а в тому, щоб збентежити її і 

викликати у людей бажання кращого соціального механізму"1. 

Виходячи з того, що суспільство може свідомо комбінувати запропоновані історією 

суспільні форми, вчений закликав ентузіастів до створення зразкових асоціацій, здатних 

захопити своїм прикладом людство і привести до "загальної єдності на землі, зникнення 

війн, злиднів і несправедливості"2. На думку дослідника, за цих умов перехід до гармонії 

"зайняв би проміжок часу у тридцять років". Водночас Ш. Фур'є підкреслював 

визначальну роль геніальної особистості у побудові нового суспільства. 

Найвидатнішим представником утопічного соціалізму в Англії був Роберт Оуен 

(1771 —1858), автор праць "Виклад раціональної системи суспільства" (1830), "Книга про 

новий моральний світ" (1840), "Новий погляд на суспільство або досвід про принципи 

утворення людського характеру " (1813), "Доповідь графству Ленарк про план полегшення 

спільних бід" (1821) та ін. 

Виступаючи з гострою критикою капіталізму, Р. Оуен, на відміну від К.А. Сен-

Сімона і ПІ. Фур'є, заперечував приватну власність у будь-яких формах, стверджуючи, що 

вона була і є причиною численних злочинів і бід, яких зазнає людина. "Приватна власність 

відчужує людський розум і слугує постійною причиною виникнення ворожнечі в 

суспільстві, незмінним джерелом обману і шахрайства серед людей, — зазначав 

дослідник, — вона є єдиною причиною злиднів з усіма численними злочинами і горем, які 

вона викликає у всьому світі"1. Приватну власність і прагнення до прибутку вчений 

трактував як дійсну причину економічних криз надвиробництва, стверджуючи, що 

існування прибутку унеможливлює реалізацію і споживання вироблених робітниками 

товарів. 

На відміну від французьких утопістів, які заперечували класичну політичну 

економію, Р. Оуен був прихильником трудової теорії вартості Д. Рікардо. Він зазначав, що 

фізична праця, правильно спрямована, є джерелом загального народного добробуту. 

Звідси англійський мислитель робив соціалістичні висновки про необхідність реалізації 

прав виробників на повний продукт їх праці шляхом знищення приватної власності й 

нетрудових доходів. 

 
Вчений одним із перших виступив з критикою "закону народонаселення" Т. 

Мальтуса, з цифрами в руках доводячи, що "за умов правильного керівництва фізичною 

працею Великобританія і залежні від неї країни можуть давати засоби існування безмежно 

зростаючому в чисельності населенню, причому з великою вигодою для всіх жителів". 

На думку Р. Оуена, закон вартості діяв лише у докапіталістичному суспільстві, де 

товари обмінювались відповідно до кількості витраченої праці. Вимірювання цін грошима 

заперечує дію закону вартості при капіталізмі. Відтак гроші Р. Оуен трактував як 

величезне зло, знаряддя експлуатації та гноблення, штучне мірило цінності, яке позбавляє 

виробників адекватної винагороди за їх працю. 
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Характерні риси утопічної моделі ідеального суспільного устрою Р. Оуена: 

Відсутність приватної власності, організація кооперованої праці на засадах 

суспільної власності, рівність у правах і обов'язках. "Коли все, за винятком лише 

предметів особистого користування, перетвориться у суспільне надбання, а суспільне 

надбання буде завжди в надлишку для всіх, коли припинять своє існування штучні 

цінності, а потрібними будуть лише внутрішні цінні блага, — писав учений, — тоді 

будуть належним чином зрозумілі незрівнянні переваги системи суспільної власності над 

системою приватної власності із злом, яке вона викликає"1. 

Визначаючи кооперовані общини як первинні клітинки нового суспільного устрою, 

"науково обґрунтовані об'єднання чоловіків, жінок і дітей у їх звичайному кількісному 

співвідношенні чисельністю від 400 або 500 до 2000 осіб... засновані на принципі єдності 

праці і споживання з опорою у сільському господарстві", англійський утопіст 

стверджував, що "...і общини будуть організовані як єдина сім'я, кожен член якої 

об'єднується з іншим в сприянні один одному настільки, наскільки дозволяють його 

знання, а самі общині будуть подібним же чином пов'язані між собою". 

 
Роберт Оуен 

Видатний англійський соціаліст-утопіст Роберт Оуен (1771—1858) народився у в 

маленькому містечку Ньютаун (Вельс) у сім'ї дрібного торговця. Проявивши великі 

здібності до навчання, він ще учнем заробляв репетиторством і допомагав учителю 

місцевої школи. 

Після закінчення навчання Р. Оуен служив учнем і прикажчиком у мануфактурній 

крамниці. Прагнучи реалізувати свій підприємницький хист і енергію, він взяв у брата 

позику і відкрив невелику майстерню з виготовлення ткацьких машин. Англія на той час 

переживала період промислової революції і бурхливого розвитку бавовноткацького 

виробництва. Завдяки успішній діяльності у цій сфері Р. Оуенстав управляючим, а згодом 

— директором великої бавовноткацької фабрики у Манчестері. 

Одружившись у 1800 р. з дочкою багатого фабриканта, Р. Оуен переїхав у поселення 

Нью-Ленарк біля Глазго (Шотландія) і став співвласником і управляючим ткацької 

фабрики, на якій працювало біля 2000 робітників. У Нью-Ленарку англійський соціаліст-

утопіст спробував реалізувати своєрідний соціально-економічний експеримент, 

створивши ідеальну промислову обшину, здатну забезпечити не лише високі прибутки 

підприємців, але і добробут найманих робітників. Успішному здійсненню його планів 

сприяли міцна матеріальна база і географічна ізоляція Нью-Ленарка. За короткий строк Р. 

Оуен здійснив технічну реорганізацію виробництва і цілу низку соціальних заходів. 

Робочий день був скорочений до 10,5 годин (проти звичних на той час 12—16 годин), 

були побудовані зручне житло для робітників, яслі, дитячий садочок, школа, культурний 

центр з бібліотекою. У фабричному магазині товари продавались за цінами на 25 % 

нижчими за роздрібні. Була створена страхова каса, працювали народні дружини з 

підтримки громадського порядку тощо. 
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Через два роки компанія стала приносити високі прибутки, реальні доходи на одну 

особу стали значно вищими, ніж в інших поселеннях, підвищилась трудова і соціальна 

активність робітників, зникли крадіжки, бійки і пияцтво. Коли у 1806 р. у зв'язку з кризою, 

яка охопила бавовноткацьку промисловість, фабрика зупинилась і не працювала 4 місяці, 

заробітна плата робітникам виплачувалась регулярно. Нью-Ленарк став зразковим 

поселенням, місцем паломництва, інтерес до якого зростав не лише в Англії, але й у всій 

Європі. Сам Р. Оуен намагався активно пропагувати свій досвід. У 1813 р. він видав книгу 

"Новий погляд на суспільство, або Дослід про формування характеру", яку розіслав 

багатьом державним діячам. Однак успіх експерименту був обмежений рамками одного 

поселення і багато в чому залежав від неординарної особистості Р. Оуена. Коли після 

конфлікту з іншими співвласниками він залишив Нью-Ленарк, все повернулось "на круги 

своя". 

Не залишаючи ідеї удосконалення існуючого світу, Р. Оуен продовжував 

пропагувати організацію трудових комун як первинних ланок майбутнього справедливого 

суспільства. Прагнення реалізувати ці ідеї на практиці привели дослідника у 1824 р. в 

США, де він разом із синами купив ділянку землі й заснував у штаті Індіана комуністичну 

колонію "Нова Гармонія", статут якої був заснований на принципах зрівняльного 

комунізму. На це пішли чотири роки життя і 40 тис. фунтів стерлінгів — майже всі 

заощадження Р. Оуена. Однак до 1829 р. виявився повний провал цього проекту. 

Після повернення на батьківщину англійський утопіст займався активною 

громадською діяльністю. У 1832 р. він спробував реалізувати ідею "трудових грошей", 

створивши "національний базар справедливого обміну продуктами" і "Великий 

національний союз виробництва". "Базар справедливого обміну" приймав товари від 

кооперативів за оцінкою, в основі якої лежали затрати праці, і продавав ці товари іншим 

товаровиробникам за "трудові гроші". Однак з часом він став затоварюватись неходовими 

товарами, оскільки учасники обміну прагнули отримати за трудові квитанції ті товари, які 

можна було вигідно продати. Ця ідея зазнала краху і Р. Оуен був вимушений за власні 

кошти покривати збитки. 

У 30-ті роки він очолював кооперативний рух в Англії, боровся за фабричне 

законодавство, спрямоване на захист інтересів робітників, керував спробою створення 

першої національної профспілки, яка мала об'єднати до півмільйона осіб. Незважаючи на 

те, що ці ініціативи не мали очікуваного успіху, Р. Оуен не залишав справи свого життя. 

До самої смерті він видавав журнали, книги, брошури, читав лекції, випускав звернення, 

відстоюючи свої ідеї. Помер Р. Оуен у 1858 р. 

Обов'язкова для всіх праця, яка перетворюється в єдине мірило цінності завдяки 

безпосереднім контактам виробників. Стверджуючи, що "правильно зрозумілі інтереси 

суспільства вимагають, щоб людина, яка виробляє цінності, отримувала справедливу і 

чітко встановлену їх частку, -Р. Оуен обґрунтував необхідність ліквідації грошей і заміни 

їх бонами праці, "робітничими грошима", еквівалентними трудовим затратам як 

"природной му мірилу цінності". На думку англійського утопіста, "новий вимірник 

швидко знищить в суспільстві бідність і неосвіченість... уможливить поступовеї 

поліпшення умов існування всіх соціальних груп... зробить зайвою і абсолютно 

непотрібною теперішню деморалізуючу систему гендлярства, яка такі розбещує і 

принижує людську природу". 

Соціалістичний принцип розподілу: від кожного за здібностями, кожному за 

працею; ліквідація протилежності між містом і селом на основі чергування занять 

землеробською та ремісничою працею, масове використання машин для полегшення 

ручної праці. 

На думку англійського дослідника, "необхідний перехід полягає у заміні існуючий 

шкідливих і поганих умов хорошими і чудовими у всіх сферах життя... Цей перехід може 

бути здійснений лише мирним шляхом, на основі розвитку великих основних істин, 

проголошених людям у дусі миру, доброзичливості милосердя і роз'яснених з невтомним 
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терпінням і наполегливістю", а так шляхом прийняття "розумних законів", які ліквідували 

б причини існування "нічого не продукуючих виробників". 

Р. Оуен був переконаний, що в організації нового суспільства велику рол повинна 

відігравати держава. Він писав про необхідність "...спонукати уряди ...заради власної їх 

безпеки і користі одночасно відмовитися від принципу брехні... і поступово змінити 

нинішні погані суспільні порядки на добрі і досконалі". У зв'язку з цим англійський 

утопіст зазначав, що шляхом купівлі земельних ділянок та надання пільгових кредитів, 

уряд міг би сприяти організації та поширенню кооперативних об'єднань трудівників. З 

метою реалізації своїх планів Р. Оуен звертався до капіталістів і урядів різних країн, 

постійно надсилав свої пропозиції англійському уряду, американським президентам, 

паризьким банкірам, російському царю Олександру та ін. 

Великого значення англійський дослідник надавав профспілкам, завдання яких він 

вбачав у викупі підприємств у приватних власників та передачі їх добровольцям-

кооператорам. Мислитель був переконаний, що успішний приклад перших добровільних 

кооперативів стане поштовхом до масового кооперативного руху, який охопить усю 

країну. 

6.1.4. Вплив соціалістичних утопій на еволюцію економічної думки 

 

Незважаючи на те, що твори соціалістів-утопістів не мали серйозної теоретичної 

основи, вони відобразили пошуки ідеального справедливого суспільства та справили 

значний вплив на еволюцію економічної думки. 

Видатні мислителі-утопісти: 

започаткували глибоку критику існуючого суспільного ладу, його суперечностей і 

спонукали до роздумів над проблемами еволюції людського суспільства; 

висловили ряд цікавих здогадок про напрямки майбутньої еволюції суспільства, 

сприяли розвитку суспільної свідомості й віри в можливість побудови більш досконалого 

суспільного устрою; 

вплинули на розвиток робітничого руху, соціалістичних ідей незважаючи на 

суперечливість і нереальність теорії та провали комуністичних експериментів. 

Твір Т. Мора "Утопія" справив значний вплив на розвиток економічної думки 

соціалістичного спрямування, а його назва позначила напрям досліджень, спрямованих на 

зображення ідеального суспільного устрою і пов'язаних з нереальними планами 

перебудови суспільства. 

Утопічний соціалізм К.А. Сен-Сімона вплинув на багатьох дослідників і мав 

численних послідовників. Після смерті мислителя його учні — С.А. Базар, Б.П. Анфантен, 

Б.О. Родрігес посилили радикалізм основних ідей вченого, перетворивши сенсімонізм на 

релігію "з культом, з мораллю, з організованими проповідями ...з апостолами, які йшли у 

далекі країни з благовісним словом"1. У праці "Виклад доктрини Сен-Сімона" (1828—

1829) вони виступили з різкою критикою приватної власності як основи експлуатації, 

права успадкування, усіх привілеїв від народження, наголошуючи на тому, щоб "...всі 

знаряддя праці, землі, капіталу, які утворюють нині розрізнений фонд приватних 

власників", необхідно з'єднати в "суспільний фонд і щоб цей фонд експлуатувався 

асоціацією і ієрархічно так, щоб завдання кожного було відображенням його власності, а 

його багатство — міркою його справ". 

На думку французьких дослідників історії економічних учень ПІ. Жідаі Ш. Ріста, в 

ученні сенсімоністів "закладені зародки майже всіх критичних і конструктивних ідей, які 

будуть характеризувати соціалізм протягом XIXJ століття" . Відгук технократичного 

соціалізму К.А. Сен-Сімона можна також знайти в теоріях "індустріального суспільства" 

XX ст. 

Ідеї III. Фур'є теж знайшли своїх прихильників та послідовників (В. Консідерана, А. 

Годена та ін.). У Франції деякий час існувала школа фур'єристів! які з 1841 по 1844 р. 
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організували ряд асоціацій, прагнучи на практиці реалізувати утопічні проекти 

французького дослідника. Однак ці асоціації проіснували недовго. 

Соціалісти виявились людьми, які володіли глибоким відчуттям і розумінням 

прихованих джерел людської поведінки, яких економісти зовсім не брали до уваги. У 

плутанині сумбурних промов і творів соціалістів приховані мудрі спостереження і важливі 

міркування, з яких філософи і економісти можуть взяти багато повчального. 

Незважаючи на утопізм та суперечливість учення Р. Оуена, численні п вали його 

комуністичних експериментів, ідеї англійського соціаліста-уто ста справили значний 

вплив на розвиток економічної думки, робітничий оперативний та профспілковий рух, 

формування фабричного законодавство тощо.  

Небезкорисним є те, що ми написали, адже якщо неможливо точно повторити таку 

республіку, то можна намагатися, наскільки це можливо, наслідувати образ, який ми 

запропонували. 

 

6.2. Економічна теорія К. Маркса 

 

Як економіст Маркс продовжує жити і залишається у наш час актуальнішим за будь 

кого з авторів, яких ми досі розглядали. Маркса переоцінювали, переглядали, 

спростовували і ховали тисячу разів, але він відмовляється від того, щоб його здали в 

архів інтелектуальної історії. 

Добре це чи погано, але його ідеї стали складовою частиною громадської думки, в 

рамках якої ми всі мислимо. 

 

6.2.1. Передумови виникнення та ідейно-теоретичні витоки марксизму 

 

Марксистська політична економія була започаткована у 40-ві pp. XIX ст. 

Засновниками оригінального напряму економічної думки стали видатні німецькі 

мислителі К. Маркс (1818—1883) і Ф. Енгельс (1820—1895). Активна участь у 

революційно-демократичному русі, прагнення довести необхідність докорінних 

соціально-економічних перетворень та дати теоретичне обґрунтування революційної 

боротьби пролетаріату проти капіталістів спонукали цих учених до дослідження 

економічних процесів і явищ, у яких вони вбачали першоджерела суспільного розвитку. 

Відтак марксизм став не просто вираження великодушних устремлінь, а оригінальною 

науковою системою. 

Обґрунтовуючи неминучість загибелі капіталізму під натиском його внутрішніх 

суперечностей, К. Маркс та Ф. Енгельс створили цілісну картину еволюції людського 

суспільства, яка охопила усі соціальні науки: філософію, історію, політичну економію, 

політологію тощо. Економічне учення марксизму стало своєрідним теоретичним 

узагальненням досвіду капіталістичного розвитку європейських країн епохи вільної 

конкуренції. 
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Видатний мислитель-енциклопедист, філософ, економіст, засновник міжнародного 

комунізму Карл Маркс (1818—1883) народився у прусському місті Трірі. Він був другим 

із дев'яти дітей німецького адвоката Генріха Леві, вихідця із сім'ї раввинів, який з причин, 

пов'язаних з працевлаштуванням, перейшов у 1816 р. із іудейства у протестантизм і взяв 

прізвище Маркс. У подальшому Генріх Маркс працював радником юстиції та старшиною 

трірської колегії адвокатів, забезпечуючи сім'ї середній рівень достатку. 

Карл Маркс 

Після блискучого закінчення гімназії К. Маркс вступив на відділення права 

Боннського університету, а згодом перевівся у Берлінський університет, де вивчав право, 

філософію, історію, мистецтво тощо. У 1841 р. він захистив дисертацію у Єнському 

університеті, отримавши вчений ступінь доктора філософських наук. У 1842 р. молодого 

К. Маркса запросили до Кельна, де він працював співробітником, а згодом — головним 

редактором німецької ліберально-радикальної "Рейнської газети". Через місяць після того, 

як К. Маркс став редактором газети, кількість її передплатників зросла з 885 до 1800 осіб, 

а ще через два місяці — до 3400 осіб. Однак в умовах посилення прусської цензури К. 

Маркс був вимушений скласти з себе повноваження редактора "Рейнської газети". Після 

одруження з німецькою баронесою Жені фон Вестфален він виїхав у Париж, де відбулося 

його знайомство з представниками соціал-демократичного руху. У Франції вчений став на 

шлях професійної революційної боротьби. Він брав активну участь у роботі робітничих 

гуртків, заснував "Німецько-французький щорічник" тощо. З 1844 р. починається міцна і 

віддана дружба К. Маркса з Ф. Енгельсом, яка тривала більше сорока років. 

Усвідомлення того, що "...анатомію громадянського суспільства слід шукати в 

політичній економії", спонукало К. Маркса до поглибленого вивчення! економічної 

літератури. Важливим етапом становлення його наукової системи стала підготовка 

"Економіко-філософських рукописів" (1844), у центрі яких знаходиться проблема 

відчуження праці. Пов'язавши останню з типом власності на засоби виробництва, з одного 

боку, а з другого — з самою особистістю людини, вчений зосередив увагу не лише на 

відносинах праці та капіталу, але і на гуманістичній спрямованості економічного 

прогресу. 

Після того, як у 1845 р. Франція за настійною вимогою Пруссії вислала) К. Маркса із 

країни, він переїхав у Бельгію і з 1845 по 1848 р. жив у Брюсселі, відмовившись від свого 

німецько-французького громадянства. У цей періоді була опублікована відома праця 

вченого "Злиденність філософії" (1847), і також підготовлені у співавторстві з Ф. 

Енгельсом "Святе сімейство" (1844) та "Німецька ідеологія" (1845—1846). У період 

революційних подій у Європі) К. Маркс та Ф. Енгельс брали активну участь у роботі 

міжнародної організації "Союз комуністів". У 1848 р. вони написали її програму 

"Маніфест Koмуністичної партії", який став першим системним викладом особливого 

класового світогляду марксизму. 

Після того, як у Європі розпочалися лютнева і, відповідно, березнева революції, К. 

Маркс, висланий як небажана персона із Брюсселя, повернувся у Німеччину, щоб там 

разом з однодумцями впливати на перебіг подій. У Кельні він очолив "Нову Рейнську 

газету", в якій у 1849 р. опублікував роботу "Наймана праця і капітал". Це був перший 

крок на шляху створення цілісної економічної доктрини марксизму. 

У 1849 р. революція в Німеччині поступилася силам реакції та реставрації. Після 

притягнення до суду та звинувачення у "підбурюванні до повстання" К. Маркс був 

висланий з країни. Він переїхав у Париж, а згодом — у Лондон, де і прожив до кінця свого 

життя. Фінансові справи сім'ї К. Маркса у цей період складалися не просто. їх вирішенню 

сприяв Ф. Енгельс, який постійно надавав К. Марксові матеріальну підтримку, а у 1869 p., 

успадкувавши хімічні заводи у Манчестері, призначив для друга щорічну ренту. 

Лондонський період К. Маркса пов'язаний із напруженою роботою у бібліотеці 

Британського музею, підготовкою численних праць з філософії, економіки, історії, 

активною участю у міжнародному робітничому русі. Саме в Лондоні К. Маркс написав 
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"Капітал", який він вважав потужною ідеологічною зброєю пролетаріату в боротьбі з 

буржуазією, головною працею свого життя. Над цим твором вчений працював понад 40 

років. Ф. Енгельс назвав цю працю "Біблією робітничого класу" . 

Коли у грудні 1882 р. померла дружина К. Маркса, а через рік (у січні 1883 р.) його 

донька Женні, виснаженого тривалою хворобою і напруженою роботою вченого швидко 

залишили сили. Він помер 14 березня 1883 р. і був похований на Хайгетському кладовищі 

у Лондоні. 

Найважливіші історичні передумови формування марксизму: 

промисловий переворот, який відбувся на початку XIX ст. спочатку в Англії, а потім 

і в інших західноєвропейських країнах; виникнення фабричної системи та розвиток 

машинного виробництва; піднесення економіки розвинених капіталістичних країн на 

основі прискорення технічного прогресу, зростання продуктивності та підвищення 

інтенсивності найманої праці; 

зміна соціальної структури суспільства в процесі первісного нагромадження 

капіталу, який супроводжувався масовим розоренням селян і ремісників, вибитих із 

дрібнотоварного укладу, що складався протягом століть; формування пролетаріату як 

особливого класу, який відрізнявся від робітників мануфактур та дрібних 

товаровиробників більшою згуртованістю та організованістю; 

загострення соціальних суперечностей у результаті погіршення становища найманих 

робітників: зростання фізичних, психічних, нервових навантажень; виникнення масового 

безробіття та жахливої злиденності, які знайшли правдиве відображення у праці Ф. 

Енгельса "Становище робітничого класу в Англії" та у 3—7-му відділах І т. "Капіталу" К. 

Маркса (10—14-годинний робочий день, нічні зміни та робота у вихідні без компенсації, 

масове застосування дитячої праці, починаючи з 7—8-річного віку, виробничий 

травматизм тощо); 

соціальні потрясіння, боротьба робітничого класу за свої права, посилення 

організованості робітничих виступів, які набували все більш активних і загрозливих форм 

(збройне повстання ліонських робітників у Франції 1931 і 1834 pp. з вимогами підвищення 

заробітної плати і розширення прав робітників; масовий організований чартиський рух 

робітників на захист своїх інтересів у Англії (1830—1850 pp.); повстання сілезьких ткачів 

у Німеччині! проти жорсткої експлуатації і безправного становища тощо); 

періодичні кризи надвиробництва, потрясіння ринкової економіки, які засвідчували 

неспроможність саморегулюючого конкурентного механізму забезпечити високу 

ефективність та соціально-економічну стабільність суспільства. 

 
Фрідріх Енгельс 

Видатний німецький мислитель, друг і соратник К. Маркса по революційній 

діяльності Фрідріх Енгельс (1820—1895) народився у місті Бремені (нині Вупперталь, 

Німеччина) у сім'ї багатого текстильного фабриканта. Навчався у міській школі, згодом у 

гімназії в Ельберфельді, яку так і не закінчив, оскільки з 1838 р. став працювати в 

Бременському торговому домі. Добре обізнаний з практичною економікою він водночас 

багато уваги приділяв самоосвіті, цікавився історією, філософією, військовими науками, 
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володів 12 мовами, читав на 20 мовах. Відбуваючи військову повинність у Берліні у 

1841— 1842 pp. слухав лекції у Берлінському університеті. Значний вплив на формування 

наукових поглядів Ф.Енгельса справив його переїзд у 1842 р. до Англії, а також 

знайомство з К. Марксом (в період активної літературної діяльності у "Рейнській газеті"), 

яке поклало початок відданій та щирій дружбі двох видатних особистостей. Перебування 

на службі у манчестерській філії фірми "Ермен і Енгельс" (її нинішній спадкоємець — 

одна з великих німецьких корпорацій Пфердменгес), співвласником якої був батько 

Енгельса, та вивчення соціально-економічних реалій Англії, умов праці та побуту 

робітників спонукали Ф. Енгельса до написання у 1845 р. книги "Становище робітничого 

класу в Англії". У му творі знайшли відображення його ідеї щодо антагонізму класових 

інтересів буржуазного суспільства та неминучості соціалістичної революції. 

У 1848—1849 pp. Ф. Енгельс разом з К. Марксом видавав у Кельні "Но Рейнську 

газету", у 1849 р. брав участь у збройному повстанні у Південно-Західній Німеччині. У 

1849 р. він переїхав у Лондон, а в 1850 р. — в Манче стер, де працював у торговельній 

конторі. Разом з К. Марксом Ф. Енгел керував діяльністю І Інтернаціоналу, брав активну 

участь у міжнародному комуністичному русі. 

Протягом всього свого життя Ф. Енгельс надавав матеріальну допомогу] та 

моральну підтримку сім'ї К. Маркса. У листі Ф. Енгельсу від 16.08.1867 з позначкою "2 

години ночі" К. Маркс писав: "Отже, цей том готовий. Тільки тобі зобов'язаний я тим, що 

це стало можливим". Завдяки самовідданій праці Ф. Енгельса після смерті К. Маркса 

вийшли в світ II і III томи "Капіталу". Вчений не лише розшифрував та логічно 

впорядкував величезні обсяги чорнових начерків К. Маркса, написаних важко 

розбірливим почерком, але і доповнив їх важливими теоретико-методологічними 

положеннями. У зв'язку з цим В.І. Ленін зазначав, що "Капітал" — це "праця двох". 

Помер Ф. Енгельс у 1895 р. Згідно з заповітом його прах був розвіяний над морем 

поблизу його улюбленого мису Істборн в Англії. 

Таким чином, до середини XIX ст. соціально-економічний розвиток європейських 

країн нагромадив новий матеріал для теоретичних узагальнень. Ставала все більш 

очевидною послідовність змін економічних систем та обумовленість політичного 

розвитку еволюцією економічних відносин. Низка антифеодальних революцій у Західній 

Європі наштовхувала дослідників на висновок про неминучість зміни соціально-

економічного устрою насильницьким шляхом. 

Принагідно зазначимо, що економічна наука в цей період переживала період 

невизначеності, зародження нових наукових шкіл, альтернативних класичній політичній 

економії, які критикували індивідуалізм, економічний лібералізм та космополітизм 

попередників. Водночас економічні та соціальні потрясіння, які переживав капіталізм у 

першій половині XIX ст., сприяли зростанню популярності інтервенціоністських, 

націоналістичних та соціалістичних ідей. 

Перші статті Ф. Енгельса, присвячені проблемам робітничого руху були 

опубліковані у 1839 р. у журналі "Телеграф". У 1844 р. у "Німецько-французькому 

щорічнику" була надрукована його політекономічна праця "Нариси до критики політичної 

економії", в якій вчений здійснив спробу систематизації відомих йому економічних теорій 

від меркантилістів до Дж. Мілля, а також висловив міркування щодо різних форм 

власності як основи відмінних типів суспільного устрою. Зазначивши, що монополія 

приватної власності є причиною криз та зубожіння населення, Ф. Енгельс пов'язував 

усунення суперечностей капіталістичного суспільства з ліквідацією останньої. За оцінкою 

К. Маркса ця робота була геніальною, в ній "...були уже сформовані деякі загальні 

принципи наукового соціалізму". 

Проблеми детермінізму суспільного устрою панівною формою власності знайшли 

відображення у підготовлених у співавторстві з К. Марксом "Святому сімействі" (1844) та 

"Німецькій ідеології" (1845—1846). 
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У 1845 р. Ф. Енгельс опублікував працю "Становище робітничого класу в Англії", в 

якій обґрунтував правомірність класової боротьби, виходячи із жахливого злиденного 

становища робітничого класу в середині XIX ст. в одній із найрозвинутіших країн того 

часу. 

Приводом для написання праці Ф. Енгельса "Анти-Дюринг" (1877—1878), 

послужили публікації німецького філософа Євгенія Дюринга. Критикуючи суб'єктивний 

ідеалізм Є. Дюринга, вчений дав розгорнутий виклад матеріалістичного розуміння історії. 

Історичний матеріалізм та відкриття таємниці виробництва додаткової вартості він 

виокремив як видатні досягнення марксизму, які перетворили соціалізм на науку. По-

новому трактуючи предмет економічної науки, ф. Енгельс стверджував, що політична 

економія у широкому розумінні є наукою про закони виробництва та обміну матеріальних 

благ у людському суспільстві. У вузькому розумінні — це наука, яка вивчає виробничі 

відносини певної суспільно-економічної формації. 

Величезну ерудицію Ф. Енгельса у питаннях еволюції людського суспільства 

відобразила його праця "Походження сім'ї, приватної власності та держави" (1848). 

Значний інтерес для дослідників економічної думки становить здійснений вченим аналіз 

розвитку поділу праці, товарного виробництва та власності. 

Суттєво модернізувавши теорію суспільного прогресу марксизм увібрав у себе 

багато досягнень наукової думки свого часу. Ідейно-теоретичними джерелами 

економічної теорії Маркса стали: 

класична політична економія, насамперед учення Д. Рікардо; 

німецька філософія, репрезентована діалектикою Г. Гегеля (1770— 1831) та 

матеріалізмом Л. Фейербаха (1804 —1872); 

французький утопічний соціалізм. 

Ще в 1871 році пан М. Зібер, професор політичної економії в Київському 

університеті, у своїй праці "Теорія цінності і капіталу Д. Рікардо" показав, що моя теорія 

вартості, грошей і капіталу в її основних рисах є необхідним подальшим розвитком 

учення Сміта — Рікардо. 

К. Маркс 

Отож Маркс мав учителя? Так. Справжнє розуміння його економіки починається з 

визнання, що як теоретик він був учнем Рікардо. 

Й. Шумпетер 

Марксизм є ...прищеплений до класичного дерева пагін і хоча воно дивується і 

обурюється проти страшних обтяжливих його плодів, однак саме воно живить його своїми 

соками. 

Водночас необхідно зазначити, що сприйнявши ідеї класичної школи таї виявивши 

їх слабкі сторони, К. Маркс прагнув не скільки до продовження ті зміцнення учення Д. 

Рікардо, стільки до побудови власної теоретичної системи, заснованої на виявленні 

внутрішніх суперечностей капіталізму як рушійної сили його еволюції (рис. 6.2). 
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Вчений досліджував економічні процеси і явища на основі загальних законів 

діалектики Г. Гегеля (єдності й боротьби протилежностей; заперечення заперечення; 

взаємного переходу кількісних змін у якісні) і відповідного категоріального апарату 

(сутність і явище; форма і зміст; випадковість і необхідність; одиничне і загальне тощо). 

Зазначаючи, що у своєму раціональному вигляді діалектика вносить у позитивне 

усвідомлення існуючого "розуміння його заперечення", "неминучої загибелі", 

розглядаючи кожну здійснену форму в русі, "ні перед чим не схиляючись" і будучи 

"самою суттю своєю критичною і революційною", К. Маркс водночас стверджував, що 

його "...діалектичний метод щодо своєї основи не тільки відмінний від гегелівського, але є 

його прямою протилежністю. Для Гегеля процес мислення ...є деміург (творець) дійсного, 

яке становить лише його зовнішній прояв. У мене ж, навпаки, ідеальне є не що інше, як 

матеріальне, пересаджене в людську голову і перетворене в ній". 

6.2.2. Особливості методології К. Маркса 

 

Характерні риси методології К. Маркса: 
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абстрактно-теоретичний підхід, що вирізняється глибинним проникненням у 

сутність економічних явищ та процесів, виокремленням їх найсуттєвіших рис та 

побудовою системи логічно взаємопов'язаних та взаємообумовлених наукових категорій; 

Сукупність цих виробничим відносин становить економічну структуру суспільства, 

реальний базис, на) якому підноситься юридична і політична надбудова і якому 

відповідають певні форми суспільної свідомості. Спосіб виробництва матеріального життя 

зумовлює соціальний, політичний і духовний процеси життя взагалі. Не свідомість людей 

визначає їх буття, а, навпаки, їх суспільне буття визначає їх свідомість". Відтак К. Маркс 

досліджував економіку як базисну самодостатню структуру, стверджуючи, що за всієї 

важливості надбудови матеріальне виробництво є незалежною змінною і не потребує 

залучення до аналізу позаекономічних явищ та процесів; 

лінійна модель розвитку суспільства, аналіз його еволюції як закономірної зміни 

соціально-економічних формацій, в основі якої лежить суперечність розвитку 

продуктивних сил і виробничих відносин. "На певному ступені свого розвитку, — писав 

К. Маркс, — матеріальні продуктивні сили суспільства приходять у суперечність з 

наявними виробничими відносинами... всередині яких вони до цього часу розвивались. Із 

форм розвитку продуктивних сил ці відносини перетворюються в їх кайдани. Тоді 

наступає епоха соціальних революцій". Відтак, на думку вченого, "...ні одна суспільна 

формація не гине раніше, ніж розвинуться всі продуктивні сили, для яких вона дає досить 

простору, а нові більш високі виробничі відносини ніколи не появляються раніше, ніж 

дозріють матеріальні умови їх існування в надрах самого старого суспільства"; 

Перша спільна робота К. Маркса і Ф. Енгельса "Святе сімейство, або Критика 

критичної критики (проти Бруно Бауера і компанії)" (1844) була присвячена критиці 

методології суб'єктивного ідеалізму та поясненню власних методологічних підходів, 

заснованих на трудовій теорії вартості та визнанні пріоритетності відносин власності у 

еволюції економічних систем. "Німецька ідеологія" (1845—46) стала по суті 

продовженням "Святого сімейства", що знайшло відображення у її підзаголовку: "Критика 

новітньої німецької філософії в особі її представників Фейербаха, Б. Бауера і Штірнера і 

німецького соціалізму в особі різних пророків". Обґрунтовуючи матеріалістичне 

розуміння історії, К. Маркс і Ф. Енгельс виклали в цій праці власну концепцію базису та 

надбудови, акцентувавши увагу на неминучості загибелі капіталізму та приходу епохи 

комуністичних революцій. 

підпорядкованість економічного дослідження ідеї неминучості загибелі капіталізму і 

заміни його новим, прогресивним суспільним устроєм — комунізмом. Аналізуючи 

"розвиток економічної суспільної формації як природно-історичний процес..." та 

виокремивши "...азіатський, античний, феодальний і ...буржуазний способи виробництва" 

як прогресивні епохи економічної суспільної формації, К. Маркс був твердо переконаний, 

що "буржуазною суспільною формацією завершується передісторія людського 

суспільства" і "на місце старого буржуазного суспільства з його класами і класовими 

суперечностями приходить асоціація, в якій вільний розвиток кожного є умовою розвитку 

всіх". 

Марксова теорія є еволюційною у тому розумінні, в якому це не було притаманно 

жодній іншій економічній теорії: вона намагається розкрити механізм, який лише через 

своє власне функціонування і без допомоги зовнішніх факторів перетворює будь-який 

наявний стан суспільства в інший стан. 

Поділ суспільства на два антагоністичні класи (власників і позбавлених власності) і 

трактування класової боротьби як рушійної сили історії, засадної характеристики 

економічного розвитку, найвищим проявом якої є соціальна революція. "Історія усіх до 

цього часу існуючих суспільств, — писали К. Маркс та Ф. Енгельс, — була історією 

боротьби класів. Вільний і раб, патрицій і плебей, поміщик і кріпак, майстер і підмайстер, 

коротше, гнобитель і пригноблений перебували у вічному антагонізмі один з одним,) вели 

безперервну, то приховану, то явну боротьбу, яка зажди закінчувалася революційною 
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перебудовою всієї суспільної побудови...". Визначаючи предметолі політичної економії 

закони розвитку виробничих відносин, К. Марке трактував економічну теорію як 

ідеологічну, партійну науку, яка відображає інтереси панівного класу. Таким чином, 

спрямована на обґрунтування всесвітньо-історичної місії пролетаріату, марксистська 

теорія з самого початку була заснована на ідеології пріоритетності класового підходу. 

Є багато висловлювань і велика кількість вчинків Маркса, які доводять, що зовсім не 

наукові погляди, а моральний порив, бажання допомогти пригнобленим, прагнення 

звільнити робітників, яких безсовісно експлуатували, схиляли його до соціалізму. Без 

сумніву, саме в цьому моральному запалі секрет впливу його учення. 

Система економічних поглядів К. Маркса знайшла найповніше відображення у його 

фундаментальній праці "Капітал" (табл. 6.2). 
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Наріжним каменем економічної теорії К. Маркса є учення про вартість і додаткову 

вартість. Акцентуючи увагу на тому, що кінцевою метою здійсненого у "Капіталі" 

дослідження буржуазного способу виробництва і відповідних йому відносин виробництва 

і обміну є "...відкриття економічного закону руху суспільного виробництва", вчений 

розпочав аналіз з виявлення природи товару. Він визначив останній як продукт праці, 

призначений не для власного споживання, а для обміну, і проаналізував дві основні 

властивості товару: 

 

споживчу вартість, пов'язану із корисністю речей, їх здатністю задовольняти 

людські потреби; 

мінову вартість, яка "має насамперед вигляд кількісного співвідношення, вигляд 

пропорції, в якій споживчі вартості одного роду обмінюються на споживчі вартості 

іншого роду". 

Аналізуючи мінову вартість як "необхідний спосіб вираження або форму прояву 

вартості", К. Маркс розглядав останню як "те спільне, що виражається в міновому 

відношенні", і "визначається лише кількістю праці, або кількістю робочого часу, суспільно 

необхідного для... виготовлення" певної споживчої вартості. При цьому суспільно 

необхідний робочий час трактувався вченим як "той робочий час, який потрібен для 

виготовлення якої-небудь споживчої вартості за наявних суспільно нормальних умов 
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виробництва і при середньому в певному суспільстві рівні вмілості та інтенсивності праці" 

. 

Діалектичний взаємозв'язок вартості та споживчої вартості К. Маркс пояснював 

двоїстим характером праці, втіленої в товарі: "Будь-яка праця, — писав учений, — є, з 

одного боку, витрачання людської робочої сили у фізіологічному розуміння слова, — і в 

цій своїй якості однакової, або абстрактно людської, праця утворює вартість товарів. 

Будь-яка праця є, з іншого боку, витрачання людської робочої сили в особливій доцільній 

формі, і в цій своїй якості конкретної корисної праці вона створює споживчі вартості" . 

Абсолютизуючи роль праці як єдиного фактора вартості, К. Маркс стверджував, що 

всі товари як вартості є кристалізованою людською працею. Відтак, на відміну від Д. 

Рікардо, він трактував працю не лише як мірило, але і як субстанцію вартості. Автор 

"Капіталу" стверджував, що "складна праця означає лише піднесену до степеня або, 

скоріше, помножену просту працю, отже, менша кількість складної праці дорівнює 

більшій кількості простої"6. Зведення складної праці до простої здійснює, на думку 

вченого, суспільний процес, який встановлює обмінні пропорції на ринку. 

Розвиваючи свої економічні міркування, К. Маркс зазначав, що за умов ринкової 

економіки обмін товарів здійснюється за законом вартості, тобто усі товари обмінюються 

на основі втіленої в них людської праці (суспільно необхідного робочого часу). 

Спираючись на трудову теорію вартості, вчений обґрунтував теорію додаткової 

вартості, виробництво і розподіл якої є вузловою проблемою "Капіталу". Слід зазначити, 

що рікардіанська теорія не могла пояснити походження прибутку капіталіста без визнання 

порушення одного із найважливіших для класичної школи принципів: трудової вартості й 

еквівалентності обміну. Згідно з цим підходом купівля капіталістом праці за її вартістю 

унеможливлювала прибуток; водночас наявність прибутку свідчила про порушення 

закону вартості. Проблема полягала у тому, що власник грошей повинен був "купити 

товари за їх вартістю, продати їх за їх вартістю і все-таки отримати в кінці цього процесу 

більше вартості, ніж він вклав у нього". 

К. Маркс вирішив цю проблему, ввівши в науковий обіг нове поняття — товар 

"робоча сила". Він дотримувався думки, що капіталіст купує на ринку не працю (яка 

товаром бути не може, оскільки процес поєднання робочої сили і засобів виробництва не 

існує до моменту продажу), а здатність до праці — робочу силу. У специфічних 

особливостях цього товару вчений вбачав таємницю капіталістичної експлуатації. 

"Під робочою силою, або здатністю до праці, — писав дослідник, — ми розуміємо 

сукупність фізичних і духовних здібностей, які має організм, жива особистість людини, і 

які пускає вона в хід кожного разу, коли виробляє які-небудь споживчі вартості". Як і 

будь-який товар робоча сила має дві властивості: 

вартість, яка "визначається робочим часом, необхідним для виробництва, а значить і 

відтворення цього специфічного предмета торгівлі" і є еквівалентною вартості життєвих 

засобів, необхідних для того, щоб "виробити, розвинути, зберегти і увічнити робочу 

силу"; 

споживну вартість, яка "...виявляється лише в процесі дійсного використання, в 

процесі споживання робочої сили" і "відрізняється від іншої товарної черні тим, що 

...створює вартість, і до того ж більшу вартість, ніж коштує вона сама". 

Такий підхід уможливив висновок вченого про те, що вартість праці є лише 

ірраціональним вираженням вартості робочої сили. "Само собою 

Над "Капіталом" К. Маркс працював більше сорока років. Задуманий як практичний 

огляд поширених у ті часи економічних теорій, цей твір знайшов початкове втілення у 

економічних рукописах 1857—1858, 1861— 1865 pp., на основі яких К. Маркс планував 

видати працю в 6 томах, розглянувши проблеми капіталу, земельної власності, найманої 

праці, держави, міжнародної торгівлі, світового ринку. 

Однак після видання першої книги ("До критики політичної економії") вчений 

змінив свої наміри. У 1866 р. він писав про підготовку "Капіталу", який планував видати у 
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4 книгах: І — "Процес виробництва капіталу", II — "Процес обігу капіталу", III — "Форми 

всього процесу в цілому", IV — "До історії теорії". 

І том "Капіталу" був опублікований у Німеччині в 1867 р. тиражем 1000 

екземплярів. Закінчити II і III томи К. Маркс не зміг. їх видав Ф. Енгельс після смерті К. 

Маркса у 1885 та 1894 pp. У 1905—1910 pp. К. Каутський опублікував під назвою "Теорії 

додаткової вартості" іде чотири томи економічних досліджень із Марксової спадщини (IV 

том "Капіталу"). 

Переклад та видання "Капіталу" в Англії та США були здійснені лише через 20 

років після його виходу в Німеччині та Франції, твір видавався окремими випусками 

протягом 1872—1875 pp. Водночас у Росії (де на той час ще не було робітничого руху) І 

том "Капіталу" був опублікований уже в 1872 р. тиражем 3000 екземплярів. Роботу над 

перекладом твору російською мовою розпочав друг К. Маркса, один із членів російської 

секції Комуністичного Інтернаціоналу Г. Лопатін (1845—1918), але у зв'язку з арештом 

він не зміг завершити роботу. Переклад закінчив російський економіст М.ф. Даніельсон 

(1844—1918), який переклав також II і III томи "Капіталу". Дозволивши видання книги в 

Росії, петербурзький цензор написав у висновку: " Можна стверджувати, що мало хто 

прочитає її в Росії, а ще менше — зрозуміє". 

Доля праць К. Маркса виявилась драматичною. Більша частина його цілісних 

фундаментальних досліджень, у т.ч. II—IV томи "Капіталу", залишилась після смерті 

вченого в рукописах і була опублікована лише у кінці XIX ст. — першій половині XX ст. 

Відтак багато ідей німецького мислителя ввійшли в науковий вжиток лише у XX ст., 

залишаючись довгий час невідомим широкому загалу. На думку відомого американського 

економіста Дж.К. Ґелбрейта, "З біблейських часів немає іншої видатної особистості, чия 

творчість піддавалась би настільки різним інтерпретаціям, як "Капітал" К. Маркса". 

зрозуміло, — писав К. Маркс, — що вартість праці завжди має бути меншою, ніж 

створена працею нова вартість, бо капіталіст завжди примушує робочу силу 

функціонувати довше, ніж це потрібно для відтворення її власної вартості"1. 

Маркс хотів довести, що експлуатація не виникає з окремих ситуацій вряди-годи і 

випадково, а випливає із самої логіки капіталістичної системи неминуче і цілком 

незалежно від будь-якого індивідуального наміру. 

Різницю міме вартістю робочої сили і новою вартістю, створеною робітником, 

вчений назвав додатковою вартістю, визначивши її як специфічну ознаку та основну мету 

капіталістичного виробництва. 

Термін "додаткова вартість" належить соціалісту-рікардіанцю В. Томпсону (1785—

1833). Пропагуючи соціалістичні ідеї, соціалісти-рікардіанці опирались на теоретичну 

спадщину Д. Рікардо: положення про протилежність інтересів робітників та капіталістів та 

порушення закону вартості при обміні живої праці на капітал. Під додатковою вартістю В. 

Томпсон розумів продукт, вироблений робітниками і привласнений капіталістом з 

порушенням закону вартості. У працях "Дослідження про принципи розподілу багатства, 

найсприятливіші для людського щастя"(1824) та "Винагорода праці" (1827) вчений 

обґрунтовував необхідність привласнення робітниками всього створеного продукту. 

Детально проаналізувавши процес створення додаткової вартості, К. Маркс поділив 

робочий день найманого робітника на дві частини. "Ту частину робочого дня, протягом 

якої він виробляє денну вартість робочої сили, — писав він, — я називаю необхідним 

робочим часом, а працю, затрачувану протягом цього часу, — необхідною працею... 

Другий період процесу праці — той, протягом якого робітник працює уже за межами 

необхідної праці ...я називаю додатковим робочим часом, а затрачену протягом нього 

працю — додатковою працею". 

Вбачаючи сутність капіталістичної експлуатації в привласненні капіталістами 

неоплаченої (додаткової) праці робітників вчений ввів поняття норми додаткової вартості: 

Норма додаткової вартості = Додаткова праця (додатковий продукт) Необхідна 

праця (необхідний продукт)100%. 
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При цьому він стверджував, що "норма додаткової вартості є точним вираженням 

експлуатації робочої сили капіталом, або робітника капіталістом". 

Найкраще в моїй книзі: 1) підкреслений уже в першій главі подвійний характер 

праці... 2) дослідження додаткової вартості незалежно від її специфічних форм: прибутку, 

процента, земельної ренти і т.д. 

К. Маркс 

Існування тієї частини вартості продукту, яку ми тепер називаємо додатковою 

вартістю, було встановлене задовго до Маркса; так само з більшою або меншою ясністю 

було сказано, з чого вона складається, а саме: із продукту тієї праці, за яку той, хто її 

привласнив, не заплатив ніякого еквіваленту. Але далі цього не йшли. ...Маркс же показав, 

що вартість взагалі є не що інше, як кристалізована праця цього роду... Поставивши на 

місце праці робочу силу, властивість створювати вартість, він разом вирішив одну із 

суперечностей, яка привела до загибелі школу Рікардо... 

Способи посилення капіталістичної експлуатації (підвищення норми додаткової 

вартості) вчений пов'язував: 

із абсолютним збільшенням маси живої праці за рахунок подовження тривалості 

робочого дня; 

відносним зростанням використовуваної маси живої праці за рахунок підвищення її 

продуктивності. 

"Додаткову вартість, створену шляхом продовження робочого дня, — писав Маркс, 

— я називаю абсолютною додатковою вартістю. Навпаки, ту додаткову вартість, яка 

виникає внаслідок скорочення необхідного робочого часу і відповідної зміни 

співвідношення величини обох складових частин робочого дня, я називаю відносною 

додатковою вартістю". 

Закономірну зміну співвідношення двох форм додаткової вартості автор "Капіталу" 

пов'язував із прогресивним розвитком виробництва на основі зростання продуктивності 

праці. 

Важлива складова системи економічних поглядів К. Маркса — теорія грошей і 

капіталу. На основі дослідження двоїстої природи товару, історичної еволюції товарного 

виробництва та обміну, розвитку форм вартості (одиничної, розгорнутої, загальної, 

грошової) К. Маркс дав власне тлумачення природи грошей. 

Лейтмотив марксистської економічної науки — теорія додаткової вартості. Але ця 

теорія необґрунтована. У трьох томах "Капіталу" немає нічого такого, що переконало 6 

нас у тому, що кожний робітник з однаковою кваліфікацією створює рівнозначну кількість 

додаткової вартості незалежно від того, з яким обладнанням він працює і які товари 

виробляє. У будь-якому разі все зводиться до твердження про поділ робочого дня на 

оплачену і неоплачену частини. Але ми не можемо спостерігати такого поділу. Ми 

спостерігаємо лише ставки номінальної заробітної плати і грошові ціни на вироблені 

товари і надані послуги. Навіть якщо всі робітники однаково оплачуються, вони не 

створюють товарів і послуг з однаковою грошовою вартістю. Навіть якщо ми визнаємо, 

що ця різниця у грошовій вартості продуктів приблизно відповідає різниці в прямих і 

непрямих затратах праці на виробництво цих продуктів і що те саме правило 

застосовується до грошової вартості товарів робітничого споживання, то все ще немає 

підстави вірити в те, що робітник у галузі виробництва зубочисток працює таку саму 

кількість годин на день для того, щоб отримати еквівалент своєї зарплати, як і робітник 

сталеварної галузі. А якщо ми відмовляємося від припущення про однакову норму 

додаткової вартості в усіх сферах використання найманої праці, вся Марксова будівля 

розвалюється дощенту. 

Потреба дати для обороту зовнішнє вираження цієї протилежності веде до 

виникнення самостійної форми товарної вартості і не дає спокою доти, поки завдання це 

не розв'язується остаточно через роздвоєння товару на товар і гроші". 
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Таким чином, вчений трактував гроші як специфічний товар, який стихійно 

виділився із товарної маси у процесі еволюції обміну і став відігравати роль загального 

еквівалента — виразника вартості усіх інших товарів. 

Значну увагу автор "Капіталу" приділив дослідженню функцій грошей. На думку 

вченого, гроші є: 

1) мірою вартості, оскільки "перша функція золота полягає в тому, щоб дати 

товарному світові матеріал для вираження вартості, тобто для того, щоб виразити вартості 

товарів як однойменні величини, якісно однакові і кількісно порівняні". Відтак ціну К. 

Маркс визначав як грошове вираження уречевленої в товарі праці; 

2)засобом обігу, оскільки вони виступають "як посередники у процесі обігу 

товарів"1. При цьому вчений стверджував, що для процесу обігу за певний відрізок часу: 

 
засобом утворення скарбів, коли "товар продають не для того, щоб купити інші 

товари, а для того, щоб замінити товарну форму грошовою...". 

засобом платежу, оскільки "з розвитком товарного обігу розвиваються відносини, 

завдяки яким відчуження товарів відокремлюється в часі від реалізації їх ціни. 

...Продавець стає кредитором, покупець — боржником". 

світовими грошима, які виходять "за межі внутрішньої сфери обігу... і функціонують 

як загальний засіб платежу, загальний купівельний засіб і абсолютна суспільна 

матеріалізація багатства взагалі". 

Аналізуючи гроші як кінцевий продукт розвитку простого товарного виробництва, 

К. Маркс водночас визначав їх як першу форму існування капіталу. Він стверджував, що 

за умов капіталістичного виробництва рух грошей описується формулою Г — Т — Г\ де Г' 

= Г + АГ, тобто дорівнює первісно авансованій сумі плюс деякий приріст. "Таким чином 

первісно авансована вартість не тільки зберігається в обігу, але й змінює свою величину, 

долучає до себе додаткову вартість або зростає. І саме цей рух перетворює її в капітал". 

Відтак К. Маркс визначив капітал як самозростаючу вартість, накопичення 

неоплаченої праці найманих робітників, підводячи читачів до висновку, що капітал є 

засобом експлуатації, встановлення влади капіталіста над робочою силою. 

У цьому контексті на особливу увагу заслуговує здійснений вченим аналіз еволюції 

капіталізму від формального до реального підпорядкування праці капіталу. Виділяючи 

три етапи розвитку капіталістичного виробництва (просту кооперацію, мануфактуру, 

машинне виробництво), К. Маркс звертав увагу на те, що присилування до додаткової 

праці сприяє розвитку продуктивних сил суспільства, у чому виявляється одна із 

цивілізаційних рис капіталу. Водночас розвиток мануфактурного і фабричного 

виробництва, на думку вченого, призводить до встановлення безумовної влади капіталу 

над людьми, які стають "простими ланками", "живими додатками" до сукупного 

механізму, що перебуває у приватній власності. 

Таким чином, капіталістичну експлуатацію К. Маркс трактував не лише як 

формальне привласнення капіталістами додаткової вартості, створеної найманими 

працівниками, але і як повне підпорядкування капіталу найважливіших ресурсів 

суспільного розвитку. "Капітал, — писав учений, — це не річ, а певне, суспільне, належне 

певній історичній формації суспільства виробниче відношення, яке представлене в речі і 

надає цій речі специфічного суспільного характеру". 

Аналізуючи структуру капіталу, К. Маркс виокремив у його складі основний та 

оборотний капітал, постійний та змінний, застосовуваний та спожитий капітал (рис. 6.3). 

На відміну від класиків за основу виокремлення основного та оборотного капіталу вчений 

взяв двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Відношення постійного капіталу (С) до 
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змінного (V) вчений назвав органічною будовою капіталу, пов'язавши з нею динаміку 

зайнятості та рух норми прибутку. 

Значну увагу К. Маркс приділяв дослідженню руху абстрактного суспільного 

капіталу як суми індивідуальних капіталів. Виходячи з того, що "капітал є ...вартістю, яка 

проходить послідовний ряд взаємно зв'язаних, зумовлюваних один одним перетворень, 

ряд метаморфоз, які складають ряд фаз, або стадій всього процесу", К. Маркс 

проаналізував кругообіг капіталу як послідовну зміну його форм, дві з яких належать до 

сфери обігу, а одна — до сфери виробництва. "Ті дві форми, які капітальна вартість 

набуває на стадіях свого обігу" вчений визначив як форми грошового і товарного 

капіталу, а "форму, що належить до стадії виробництва" як форму продуктивного капіталу 

(рис. 6.4). 

 
Досліджуючи капітал як безперервний рух вартості, підпорядкований меті її 

зростання, К. Маркс увів в аналіз руху капіталу фактор часу, швидкості. 

Він відокремив засоби виробництва і гроші від капіталу і грошового капіталу, 

розмежував капітал — власність і капітал — функцію. Очевидною істиною для вченого 

був той факт, що "промисловий капітал є єдиним способом існування капіталу, при якому 

функцією капіталу є не тільки привласнення додаткової вартості але в той самий час і її 

створення". Водночас "Грошовий капітал і товарний капітал є лише усамостійнені 

внаслідок суспільного поділу праці й однобічно розвинуті способи існування різних 

функціональних форм, що їх промисловий капітал то набирає, то позбувається в сфері 

обігу". 
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Для характеристики економічних поглядів К. Маркса важливе значення мають 

теоретичні узагальнення, які вчений зробив у зв'язку з аналізом процесу нагромадження 

капіталу. 

"Застосування додаткової вартості як капіталу, або зворотне перетворення 

додаткової вартості у капітал"4 вчений аналізував через призму закону тенденції 

середньої норми прибутку до зниження. При цьому норма прибутку трактувалася К. 

Марксом як зовнішня форма вияву норми додаткової вартості — відношення додаткової 

вартості до витрат виробництва (суми постійного і змінного капіталу). 

 
де N — норма прибутку; 

т — додаткова вартість; 

€ + V — сума постійного і змінного капіталу. 

 
Узалежнюючи динаміку середньої норми прибутку від технічного прогресу, К. 

Маркс прийшов до висновку, згідно з яким гонитва за додатковим прибутком спонукає 

капіталістів до підвищення фондоозброєності праці. Відтак зростає органічна будова 

капіталу, що за умов незмінної норми додаткової вартості (m/V) неминуче викликає 

зменшення середньої норми прибутку. Вбачаючи у цій залежності закономірну тенденцію 

середньої норми прибутку до зниження, вчений звертав увагу на ряд протидіючих їй 

факторів, у тому числі на посилення ступеня експлуатації робітників, здешевлення їх 

життєвих засобів і падіння вартості робочої сили внаслідок впровадження досягнень 

технічного прогресу, відтік капіталу в колонії, де органічна будова буде вищою, 

впровадження капіталоекономного технічного прогресу тощо. 

Поставивши норму прибутку в тісний зв'язок із технічним прогресом та зміною 

органічної будови капіталу, К. Маркс дійшов висновку про неминучість відносного 

скорочення частки найманої праці у суспільному продукті у процесі еволюції капіталізму. 

Він був переконаний, що "робітниче населення, створюючи нагромадження капіталу, тим 
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самим у зростаючих розмірах виробляє засоби, які роблять його відносно надлишковим 

населенням. Це — властивий капіталістичному способові виробництва закон 

народонаселення"1. На відміну від класиків автор "Капіталу" трактував тенденцію 

середньої норми прибутку до зниження як історичний феномен механізму само-руйнації 

капіталізму. Він стверджував, що за умов капіталістичного способу виробництва 

"...нагромадження багатства на одному полюсі є в той же час нагромадження злиднів, 

муки праці, рабства, темноти, здичавіння і моральної деградації на протилежному 

полюсі...". На думку К. Маркса, це є "абсолютним загальним законом капіталістичного 

нагромадження". Відтак вчений приходив до висновку, що гонитва за додатковою 

вартістю, яка є спонукальним мотивом і кінцевою метою капіталістичного виробництва, 

неминуче призводить до погіршення становища робітничого класу, загострення класової 

боротьби, закономірним наслідком якої є зміна існуючого соціального устрою. 

Теоретико-методологічні особливості економічних досліджень К. Маркса знайшли 

відображення у здійсненому вченим аналізі суспільного відтворення. Продовживши 

традицію Ф. Кене у моделюванні кругообігу суспільного продукту К. Маркс розглядав 

процес відтворення як процес відновлення капіталістичних економічних відносин. Він 

прагнув довести, що останні є об'єктивною перешкодою досягнення макроекономічної 

рівноваги та економічного зростання. "Капіталістичний процес виробництва, що 

розглядається... як процес відтворення, — писав учений, — виробляє не тільки товари, не 

тільки додаткову вартість, він виробляє і відтворює саме капіталістичне відношення — 

капіталіста на одному боці, найманого робітника — на другому". 

Маркс створив основоположну схему, яка описує взаємозв'язок між галузями, які 

випускають засоби виробництва і предмети споживання. Схема Маркса все ще становить 

одне з небагатьох положень, стосовно якого між представниками більшості теорій 

ділового циклу існує, напевно, мовчазна згода. 

Виступивши з критикою "догми Сміта", під якою К. Маркс розумів зведення 

сукупного продукту суспільства лише до новоствореної вартості й ігнорування 

виробничого споживання, вчений запропонував власні схеми простого і розширеного 

відтворення, побудовані на низці передумов: 

вартість сукупного суспільного продукту "розпадається на частину вартості, яка 

представляє постійний капітал С, спожитий у процесі виробництва і за своєю вартістю 

лише перенесений на продукт, і на частину вартості, додану до продукту всією працею 

протягом року. Ця остання частина вартості річного продукту, в свою чергу, розпадається 

на заміщення авансованого змінного J капіталу V і на надлишок над ним, який становить 

додаткову вартість т"; 

увесь суспільний продукт, а отже, і все суспільне виробництво "розпадається на два 

великі підрозділи: 

I— засоби виробництва, тобто товари, що мають таку форму, в якій вони повинні 

увійти або, принаймні, можуть увійти в продуктивне споживання; 

II— предмети споживання, тобто товари, що мають таку форму, в якій вони входять 

в індивідуальне споживання класу капіталістів і робітничого класу"; 

Двосекторна модель — дуже ненадійне знаряддя для аналізу реалій економіки в 

процесі розвитку. Багато галузей не підпадають під жодну з двох категорій, бо 

виробляють як засоби виробництва так, і споживчі товари. 

тотожність ринкових цін та вартостей, що відповідає умовам довгострокової 

економічної рівноваги за незмінної органічної будови капіталу, постійної величини норми 

прибутку, відсутності технічного прогресу та коливань споживчих переваг тощо; 

ототожнення (у переважній більшості випадків) авансованого і спожитого капіталу 

(запасів та потоків капітальних затрат), абстрагування від зовнішньої торгівлі, кредитних 

відносин, системи оподаткування тощо; 
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поділ суспільства на два антагоністичні класи: капіталістів, спонукальним мотивом 

діяльності яких є привласнення додаткової вартості, і найманих робітників, які повністю 

витрачають свої доходи на споживання; 

розрахунок показників річного продукту на валовій (сума старої та нової вартостей) 

та чистій (новостворена вартість) основі, виокремлення двох видів споживання: 

виробничого (у процесі якого створюється нова вартість і зберігається стара вартість, 

відтак продукт І підрозділу використовується як капітал) і особистого (у процесі якого 

вартість зникає, відтак продукт II під ІІ розділу використовується як дохід); 

подвійна якість елементів, представлених у схемах відтворення: як частини 

сукупного продукту (пропозиції) і як частини сукупного доходу (попиту) 

Аналіз простого відтворення як "звичайного повторення процесу виробництва в 

незмінному масштабі", за якого "дохід є для капіталіста лише фондом споживання" був 

для К. Маркса необхідним проміжним логічним етапом на шляху дослідження 

розширеного відтворення і нагромадження капіталу. 

Схема простого відтворення за К. Марксом: 

а)засоби виробництва (продукція першого підрозділу) мають вироблятися у таких 

обсягах, щоб відшкодувати матеріальні затрати у обох підрозділах, тобто: 

І (с + v + т) = І с + II с; 

б)предмети споживання (продукція другого підрозділу) мають вироблятись у 

обсягах, еквівалентних чистому суспільному продукту (національному доходу за 

вартістю), тобто: 

II (с + v + т) = І (v + т) + II (v + ш); 

в)якщо з першого і другого рівняння вирахувати попит, який задовольняється 

продукцією відповідного підрозділу, то отримаємо рівність чистого продукту першого 

підрозділу фонду відшкодування другого підрозділу, тобто: 

І (v + т) = II с. 

Згідно з аналізом К. Маркса це і є умова пропорційного обміну між двома 

підрозділами суспільного виробництва при простому відтворенні. Звідси вчений дійшов 

висновку не лише про принципову можливість реалізації суспільного продукту при 

капіталізмі (всупереч Т. Мальтусу та С. Сісмонді), але і про надзвичайну складність 

досягнення відповідного результату. Водночас К. Маркс акцентував увагу на тому, що 

навіть "незалежно від будь-якого нагромадження, уже просте повторення виробничого 

процесу, або просте відтворення неминуче перетворює... будь-який капітал у 

нагромаджений капітал, або капіталізовану додаткову вартість. Рано чи пізно він стає 

вартістю, привласненою без будь-якого еквіваленту, матеріалізацією чужої неоплаченої 

праці". 

Аналіз механізму розширеного відтворення був проілюстрований Марксом з 

допомогою умовних числових прикладів на основі того, що частина додаткової вартості 

зберігається і стає джерелом нагромадження. У загальному вигляді схема розширеного 

відтворення К. Маркса передбачає, що: 

а) вся продукція І підрозділу має перевищувати суму фондів відшкодування у обох 

підрозділах на величину нагромаджених у цих підрозділах засобів виробництва, тобто: 

І (с + v + т) > І с + II с; 

б) продукція другого підрозділу має бути меншою, ніж чистий продукт в обох 

підрозділах на величину нагромадження засобів виробництва, тобто: 

II (с + v + т) < І (v + т) + II (v + m); 

в) чистий продукт першого підрозділу має перевищували фонд відшкодування 

другого підрозділу на величину додаткових засобів виробництва, які необхідні для 

нагромадження в обох підрозділах, тобто: 

І (v + т) > II с. 

На основі аналізу розширеного відтворення К. Маркс зробив висновок, що 

характерною ознакою капіталізму є постійне відтворення на новій основі капіталістичних 
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виробничих відносин, права власності капіталістів на додаткову вартість, що зростає 

завдяки процесу нагромадження. 

Слід зазначити, що на відміну від класиків К. Маркс прагнув дослідити не стільки 

умови збалансованої підтримки макроекономічної рівноваги, стільки внутрішньосистемні 

чинники постійного порушення останньої. У зв'язку з цим вчений запропонував власну 

концепцію економічних криз надвиробництва, яка у подальшому стала вихідним пунктом 

для багатьох дослідників теорії економічної циклічності. 

Два основних варіанти пояснення К. Марксом ділових циклів, або, точніше, 

економічних криз, добре відомі. Один — це теорія недонагромадження, яка заснована на 

відомому законі спадної норми прибутку, другий — теорія недоспоживання. Обидва 

варіанти, напевно, містять зерно правди. 

у відсутності автоматичного зростання сукупного попиту слідом за розширенням 

виробництва. Вчений узалежнював інвестиційну активність від норми прибутку і брав до 

уваги дію загального закону капіталістичного нагромадження. "Через те що метою 

капіталу є не задоволення потреб, а виробництво прибутку, — писав К. Маркс, — і через 

те що ця мета досягається лише такими методами, при яких маса продуктів визначається 

розмірами виробництва, а не навпаки, то раз у раз мусить виникати невідповідність між 

обмеженими розмірами споживання на капіталістичному базисі й виробництвом, яке весь 

час прагне вийти за ці іманентні межі"; 

Несправедливий розподіл доходу за капіталізму внаслідок відставання заробітної 

плати від збільшення виробітку на одного робітника, як стверджував Маркс, є "кінцевою 

причиною всіх криз". ...Маркс передусім мав на увазі те, що капіталізм схильний до 

безперервного розширення виробництва незалежно від ефективного попиту, який тільки і 

може надати значення виробництву. Розширення виробництва не породжує 

автоматичного збільшення ефективного попиту навіть тоді, коли інновації, уречевлені в 

прирості капіталу, стримують підвищення ставки заробітної плати завдяки їхній значній 

працеощадній спроможності". 

у нерівномірності відтворення та циклічності оновлення основного капіталу, масова 

заміна якого відбувається періодично, з інтервалом у 10—12 років. Виходячи з того, що 

гонитва за додатковою вартістю і самозростання капіталу сприяють невпинному 

розширенню виробництва та економічному піднесенню, К. Маркс звертав увагу на те, що 

цей процес супроводжується підвищенням попиту на робочу силу, скороченням 

безробіття та підвищенням розмірів заробітної плати. Останнє веде до зниження норми 

прибутку, підриваючи тим самим стимули до інвестування, що викликає різке зниження 

сукупного попиту (в першу чергу інвестиційного). Неминучим наслідком цього є 

економічна криза, зростання безробіття, падіння реальної заробітної плати на знецінення 

капітальних запасів. Відтак створюються передумови для підвищення норми прибутку і 

відновлення інвестиційної активності, що веде економіку до піднесення. Тим самим 

розпочинається новий цикл. 

"У цьому охоплюючому цілий ряд років циклі взаємопов'язаних між собою 

оборотів, в яких капітал прикріплений своєю основною частиною, дана матеріальна 

основа періодичних криз, — писав К. Маркс, — причому підприємства послідовно 

переживають періоди послаблення, середньої діяльності, стрімкого розмаху, кризи. Хоча 

періоди вкладення капіталу досить різні й не збігаються один з одним, однак криза завжди 

є вихідним пунктом для великих нових вкладень капіталу; таким чином розглядаючи 

справу з погляду всього суспільства, вона більшою чи меншою мірою створює нову 

матеріальну основу для наступного циклу оборотів". 

Теорія ділового циклу явно в боргу перед Марксовою політекономією... Не 

порушуючи питання про пріоритет у цій царині, навряд чи було б перебільшенням 

сказати, що три томи "Капіталу" набагато більшою мірою, чим будь-яка інша праця, 

сприяли висуненню цієї проблеми на передові рубежі цих дебатів. 
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Таким чином, проведений К. Марксом аналіз підводив до висновку про неминучість 

та регулярність економічних криз за умов капіталізму. Головне, до чого вчений намагався 

привернути увагу, полягало в тому, що кризи надвиробництва є свідченням внутрішніх 

суперечностей капіталізму та вичерпання його як носія суспільного прогресу. 

Маркс не має спеціальної теорії економічних циклів і навіть заперечує 

будь-яку спробу дати таку теорію. Він, очевидно, вважав, що кризи — це просто 

вияв основної суперечності капіталізму", а саме: виробництво здійснюється заради 

прибутку, а не споживання, і сама жадоба щоразу більшого прибутку зводить нанівець 

інвестиційні можливості. Марксова теорія економічних циклів зливається з його 

загальним аналізом нагромадження капіталу. 

Важлива складова системи економічних поглядів К. Маркса — учення про доходи та 

їх розподіл. Трактуючи працю як основне джерело усіх доходів суспільства, К. Маркс 

доводив історичну обумовленість існуючих форм розподілу капіталістичними 

виробничими відносинами. Він виходив з того, що "капіталіст, що виробляє додаткову 

вартість, тобто висмоктує неоплачену працю безпосередньо з робітників... аж ніяк не є її 

остаточним власником. Він повинен потім поділитись нею з іншими капіталістами, які 

виконують інші функції в суспільному виробництві... Отже, додаткова вартість 

розпадається на різні частини. Різні її частини потрапляють в руки осіб різних категорій і 

набувають різних, самостійних одна щодо одної форм, як-от: прибуток, торговий 

прибуток, земельна рента і т.д.". 

Вихідною у теоретичній побудові вченого була думка про те, що заробітна плата є 

перетвореною формою вартості й ціни робочої сили, оскільки виступає на поверхні явищ 

як плата за працю. Водночас, відповідно до обґрунтованої дослідником теорії додаткової 

вартості капіталіст оплачує робітникові не весь його робочий день, а лише ту його 

частину, протягом якої відтворюється вартість робочої сили. 

Продовжуючи свої економічні міркування у контексті концепції перетворених форм, 

К. Маркс стверджував, що "додаткова вартість, представлена як породження всього 

авансованого капіталу, набирає перетвореної форми прибутку...". 

Відтак вчений здійснив спробу вирішити суперечність рікардіанської теорії і 

пояснити з позицій трудової теорії вартості фактичну рівність норм прибутку в галузях з 

різною органічною будовою капіталу. Вихідною у його теоретичній побудові була теза 

про те, що в результаті міжгалузевої конкуренції різні норми прибутку, пов'язані з "різною 

органічною будовою капіталів, вкладених у різні галузі виробництва", вирівнюються "в 

єдину загальну норму прибутку, яка являє собою середнє з цих різних норм прибутку". 

Маркс, проповідник соціалізму, спрямував усю полеміку про відносні переваги 

капіталізму і соціалізму в неправильне річище, звівши до купи економічні й соціальні 

висновки теорій відсотка. Суперечка про капіталізм порівняно з соціалізмом обертається 

навколо питання про те, як найефективніше можуть виконуватись певні функції, пов'язані 

з правом володіння власністю. Замість того Маркса заворожує суто метафізична проблема 

— капітал безплідний чи продуктивний, відсоток, або прибуток — це плата за надані 

послуги чи просто дохід, украдений у робітника. Маркс визнає, що, хоча вартість 

створюється працею, така її здатність збільшується завдяки використанню капітального 

обладнання. Але казати, ідо продукт праці більший з участю капіталу, ніж без нього, 

означає стверджувати, що капітал продуктивний. Це нічого не доводить на користь 

переваг капіталізму. Можна вважати, що капітал продуктивний, і навіть самі капіталісти 

продуктивні ...і все одно вірити, що ціна, яку платимо за вільне підприємництво у вигляді 

періодичних економічних спадів і значної нерівності у розподілі доходів, надто висока, 

щоб виправдати його увічнення. Іншими словами, не треба бути марксистом, щоб вірити, 

в соціалізм, а схвалення капіталізму не означає заперечення тих фактів, з яких Маркс 

вивів невиправданий висновок про те, що прибуток — це своєрідний легалізований 

грабунок. 
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Таким чином у процесі міжгалузевої конкуренції відбувається переливання капіталу 

між галузями, який завершується утворенням середньої норми прибутку, середнього 

прибутку і ціни виробництва (витрати плюс середній прибуток). У результаті цього 

додаткова вартість, створена усіма найманими робітниками, перерозподіляється між 

капіталістами пропорційно розмірам їх капіталів. Стверджуючи, що продаж товарів за 

ціною виробництва не заперечує, а лише модифікує закон вартості, К. Маркс звертав 

увагу на ту обставину, що "у масштабі суспільства, — коли розглядати всі галузі 

виробництва як одне ціле, — сума цін виробництва вироблених товарів дорівнює сумі їх 

вартостей". 

Досліджуючи торговельний капітал як відособлену форму промислового, вчений 

стверджував, що "...купецький капітал не створює ні вартості, ні додаткової вартості". 

Водночас функціонування торговельного капіталу сприяє прискоренню обороту 

промислового капіталу, збільшенню його обсягів у виробничій сфері та скороченню 

витрат обігу, що "підвищує продуктивність промислового капіталу і сприяє його 

нагромадженню"1. Відтак промисловий капіталіст поступається частиною свого прибутку 

на користь торговельного капіталіста. Винагорода останнього відповідає середній нормі 

прибутку на вкладений капітал. 

Аналізуючи позичковий капітал, вчений виходив з того, що "як у випадку з товарно-

торговим капіталом, так і тут, певна частина промислового капіталу, що перебуває у 

процесі обігу у вигляді грошового капіталу, відокремлюється... Як і в торгівлі товарами 

тут відбувається роздвоєння функцій, тому що в іншому разі частина технічних операцій, 

пов'язаних з грошовим обігом, повинна була б виконуватись самими товароторговцями і 

товаровиробниками". Звідси Маркс робить висновок, що "...прибуток торговців грішми є 

відрахування з додаткової вартості", а джерелом позичкового процента є частина 

прибутку (додаткової вартості), отриманого у виробництві за рахунок використання 

грошової позики. Іншу частину прибутку на позичковий капітал вчений трактував як 

підприємницький дохід капіталіста-позичальника. 

Аналіз перетворених форм додаткової вартості вчений завершує дослідженням 

природи земельної ренти. Так само, як і Д. Рікардо, К. Маркс виокремлював 

диференціальну ренту, яку "дає тільки така земля, на якій індивідуальна ціна виробництва 

нижча за ціну виробництва, що регулює ринок, завдяки чому виникає додатковий 

прибуток". При цьому вчений аналізував диференціальну ренту двох видів: 

а)диференціальну ренту І як "результат різної продуктивності однакових затрат 

капіталу на рівних земельних площах різної родючості", що визначається "різницею між 

продуктом капіталу, вкладеного в найгіршу землю, що не дає ренти, і продуктом капіталу, 

вкладеного в кращу землю"; 

б)диференціальну ренту II, яка виникає "на базисі різної диференціальної 

продуктивності послідовних затрат капіталу на одній і тій самій землі", 

Автор "Капіталу" доповнив учення класиків, ввівши в науковий обіг поняття 

абсолютної земельної ренти. Суть останньої він пояснював таким чином: "...рівновеликі 

капітали в різних сферах виробництва, при однаковій нормі додаткової вартості, або 

однаковій експлуатації праці, виробляють, залежно від різниць середньої будови, різні 

маси додаткової вартості. В промисловості ці різні маси додаткової вартості вирівнюються 

в середній прибуток і рівномірно розподіляються між окремими капіталами як 

відповідними частинами суспільного капіталу. Земельна власність... гальмує це 

вирівнювання для капіталів, вкладених у землю... В таких випадках рента становить 

частину вартості, точніше, додаткової вартості товаровиробників, але частина ця 

дістається не класові капіталістів, що витиснув її з робітників, а земельним власникам, що 

відбирають її у капіталістів. При цьому передбачається, що землеробський капітал 

приводить в рух більше праці, ніж рівновелика частина неземлеробського капіталу"1. 

Виходячи із монополії приватної власності на землю та низької органічної будови 

капіталу в сільському господарстві (його "технічного відставання"), вчений стверджував, 
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що абсолютну земельну ренту, на відміну від диференціальної, приносять усі без винятку 

земельні ділянки. 

Водночас необхідно враховувати, що "Марксова теорія абсолютної ренти немає 

ніякої сили поза рамками його теорії додаткової вартості і необхідності перетворення 

цінності у ціну, що витікає звідси". 

Система економічних поглядів Маркса була підпорядкована ідеї обґрунтування 

неминучості загибелі капіталізму в силу притаманних йому внутрішніх суперечностей. 

"Науковий аналіз капіталістичного способу виробництва, — писав учений, — доводить, 

що це спосіб виробництва... який має специфічну історичну визначеність, що він, як і 

будь-який інший певний спосіб виробництва, передбачає даний ступінь суспільних 

продуктивних сил і форм їх розвитку, як свою історичну умову...; що відповідні цьому 

специфічному, історично визначеному способові виробництва виробничі відносини... 

мають специфічний, історичний і минущий характер...". 

Досліджуючи об'єктивні закономірності еволюції капіталістичного суспільства на 

основі розвитку концентрації та централізації капіталу, поглиблення кооперації праці, 

вчений дійшов висновку про неминучість загострення суперечностей міме суспільним 

характером виробництва та приватним характером привласнення його результатів. За цих 

умов, на думку автора "Капіталу", неминуче наступає момент, коли усуспільнення праці 

стає несумісним з "капіталістичною оболонкою". Вона вибухає. Соціалістична революція, 

яка охоплює одночасно усі розвинені країни, та встановлення диктатури пролетаріату 

уможливлюють прихід нового суспільного устрою — комунізму. 

Водночас необхідно зазначити, що у творах К. Маркса зустрічаються окремі 

положення, які засвідчують, що вчений допускав можливість переходу до нового 

суспільного ладу еволюційним шляхом. Йдеться про обмеження прав приватної власності 

демократичною державою, зміну відносин розподілу під тиском профспілкового руху, 

вдосконалення технологічної бази виробництва та підвищення ролі наукової праці, яка не 

підпорядковується повністю ринковому механізму регулювання. У "Економічних 

рукописах 1857— 1859 pp." K. Маркс зазначав, що з розвитком великої промисловості 

створення дійсного багатства стає менш залежними від робочого часу і кількості 

витраченої праці, ніж від могутності тих агентів, що приводяться в рух протягом робочого 

часу і які самі, у свою чергу, (їх потужна ефективність) не перебувають ні в якій 

відповідності з безпосередньо робочим часом, а скоріше залежать від загального рівня 

науки та прогресу техніки або від застосування цієї науки до виробництва. Вчений звертав 

також увагу на те, що "капіталістичні акціонерні підприємства, як корпоративні фабрики, 

слід розглядати як перехідні форми від капіталістичного виробництва до асоційованого...". 

Таким чином, обґрунтовуючи у більшості своїх робіт революційне знищення 

капіталізму, К. Маркс не виключав повністю можливості еволюційної реформістської 

альтернативи. Водночас остання не була розвинена вченим у цілісну концепцію, оскільки 

не відповідала ідейній спрямованості та теоретико-методологічним засадам проведеного 

дослідження. "Неминучим наслідком існуючих у нас соціальних відносин, за всіх умов і у 

всіх випадках, — зазначав дослідник, — буде соціальна революція. З тією ж впевненістю, 

з якою ми із відомих математичних аксіом можемо вивести нове положення, з тією ж 

самою впевненістю можемо ми із існуючих економічних відносин і із принципів 

політекономії зробити висновок про прийдешню соціальну революцію". 

Необхідно зазначити, що у працях К. Маркса та Ф. Енгельса відсутня наукова 

модель соціалізму, уявлення класиків про майбутній справедливий устрій не оформлені у 

чітку систему. Вчені сформулювали лише деякі загальні положення, які відобразили їх 

бачення комуністичного суспільства. На думку класиків марксизму: 

Комуністичне суспільство пройде у своєму розвитку дві стадії (фази): нижчу — 

соціалізм і вищу — комунізм. Спільними рисами обох фаз будуть: 

утвердження суспільної власності, рівність усіх трудящих щодо засобів 

виробництва; 
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відсутність товарного виробництва, конкуренції, ринку та грошей; 

знищення експлуатації, колективізм, планомірне та безкризове ведення господарства 

тощо. 

"Раз суспільство візьме у володіння засоби виробництва, то буде усунене товарне 

виробництво, — писав Ф. Енгельс. — Анархія всередині суспільного виробництва 

замінюється планомірністю. Це є стрибок із царства необхідності у царство свободи". 

Для соціалізму характерним буде збереження деяких рис попереднього історичного 

розвитку ("передісторії"): поділу праці, розподілу за працею, держави (диктатури 

пролетаріату), яка є виразником інтересів робітничого класу і "сама становить лише 

перехід до знищення будь-яких класів". 

На думку класиків марксизму, на нижчій фазі розвитку комуністичної формації 

кожен працівник буде отримувати "від суспільства квитанцію про те, що ним надана 

певна кількість праці (за вирахуванням його праці на користь суспільних фондів), і за цією 

квитанцією він отримає із суспільних запасів таку кількість предметів споживання, на яку 

витрачено стільки ж праці". 

Комунізм як вища стадія є "дійсною історією", яка пов'язана з докорінним 

перетворенням людського суспільства. "На вищій фазі комуністичного суспільства, — 

писав К. Маркс, — після того, як зникне підпорядкування людини поділу праці, яке 

поневолює її, коли зникне разом з цим протилежність розумової і фізичної праці; коли 

праця перестане бути лише засобом для життя, а стане сама першою необхідністю життя; 

коли разом із всебічним розвитком індивідів зростуть і продуктивні сили і всі джерела 

суспільного багатства поллються повним потоком, лише тоді ...суспільство зможе 

написати на своєму прапорі: "Від кожного за здібностями, кожному за потребами". 

Водночас зазначені положення не конкретизовані, не розроблений механізм їх 

реалізації. Відтак ідея комунізму у К. Маркса має характер довгострокового 

футурологічного прогнозу, утопії, відірваної від емпіричної історії. Водночас вона 

включає в себе значний гуманістичний потенціал, який справив помітний вплив на 

еволюцію соціалістичної думки. 

6.2.4. Історичне значення марксизму 

 

Теоретичний спадок К. Маркса — важливий та багатий за змістом напрям 

економічної думки, який вражає дослідників глибиною узагальнень, логічною строгістю 

аргументації, органічною єдністю історичного та логічного аналізу. "Маркс був, 

безумовно, генієм, — зазначають Р. Хейлбронер і Л. Туроу, — людиною, яка змінила 

характер нашого мислення про суспільство (у всіх аспектах, як в історичному і 

соціологічному, так і економічному) настільки ж радикально, як Платон змінив характер 

мислення філософського, а Фрейд — психологічного ...він вплинув на більшість з нас, 

навіть якщо ми самі цього не визнаємо". 

Найважливіші здобутки марксизму: 

Збагачення методології дослідження економічних і соціальних процесів, створення 

оригінального аналітичного апарату наукового аналізу, 

заснованого на виявленні взаємозв'язку технічних, економічних, політичних 

проблем, звернення до соціальних аспектів економічних процесів і явищ. "Значення 

Марксової теорії для сучасності, — писав відомий американський економіст В. Леонтьев, 

— зводиться до методології". 

Обґрунтування концепції історичної єдності людського суспільства, формулювання 

фундаментальної ідеї "...що капіталізм — це система, яка розвивається, яка вийшла із 

конкретної історичної епохи і повільно, нерівномірно рухається до іншої форми 

суспільства". 

 

Глибоке дослідження еволюції індустріально-ринкового господарства, яке дало 

змогу виявити ряд важливих рис капіталістичної економічної системи. "Значення Маркса 
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для сучасної економічної теорії, — зазначав В. Леонтьев, — полягає в тому, що його праці 

— це невичерпне джерело прямих, безпосередніх спостережень дійсності... Його сила 

полягає в реалістичнішому, емпіричному знанні капіталістичної системи". Варто також 

зазначити, що вперше в історії економічної думки капіталізм досліджувався як єдина 

система законів та категорій, що еволюціонують як історично, так і логічно.: 

Розвиток теорії суспільного відтворення на основі застосування балансового методу 

моделювання натуральних і вартісних відповідностей результатів виробництва, їх 

розподілу і споживання, що у подальшому сприяло формуванню нових розділів 

економічної теорії: моделювання економічного зростання та аналізу міжгалузевих зв'язків 

методом "затрати — випуск". 

Аналізуючи схеми відтворення К. Маркса, відомий дослідник історії економічної 

думки М. Блауг зазначав, що "вони цікаві з історичного погляду не] лише тому, що ніколи 

не переставали вабити послідовників Маркса, а й тому,] що це один із перших прикладів 

аналізу, який у наш час пов'язаний з іменам ми Гарода і Домара. Проблема полягає у тому, 

щоб сформулювати макроекономічні умови рівноважного безперешкодного зростання 

системи і тим самим поставивши питання про те, чи справді воно можливе". Відтак 

західні дослідники звертають увагу на те, що "трудова теорія вартості дала марксистським 

авторам зручний... механізм агрегування, який допоміг їм випередити свій час в галузі 

макродинаміки". 

Поєднання в єдиній теоретичній схемі ідей регулярності відтворювального процесу 

та системної обумовленості економічних криз; виявлення деяких важливих тенденцій 

розвитку ринкової економіки у другій половині XIX ст.: зростання концентрації 

виробництва і капіталу, посилення кризових явищ в економічних циклах, об'єктивної 

необхідності соціалізації капіталістичного суспільства тощо. 

На думку відомого австрійського економіста Й. Шумпетера, теорія К. Маркса 

"...пояснює цілий ряд явищ, в першу чергу, циклічної кон'юнктури, більш вдало, ніж це 

можливо завдяки використанню засобів апарату Вальраса або Маршалла". Водночас, як 

стверджував В. Леонтьев, "важливість марксистської політекономії для сучасної теорії 

ділового циклу полягає ...не в спробах знайти кінцеве вирішення проблеми (вони 

непереконливі), а скоріше у підготовчій роботі... Я маю на увазі знамениті Марксові схеми 

відтворення капіталу". 

Фундаментальні тенденції розвитку сучасного ринкового суспільства 

підтверджують виявлену К. Марксом тенденцію до соціалізації суспільного виробництва 

та власності, розвитку асоційованої праці, планомірності, перетворення науки у 

безпосередню продуктивну силу тощо. 

Поглиблення трудової теорії вартості та розв'язання на її основі ряду проблем, 

невирішених класичною школою; розвиток теорії потреб, еволюційної концепції грошей; 

аналіз органічної будови капіталу та впливу науково-технічного прогресу на процес 

капіталістичного нагромадження і економічного зростання тощо. 

Водночас сучасна оцінка економічної теорії К. Маркса дає змогу виявити її суттєві 

обмеження та вразливі місця, у тому числі: 

тенденційність, політичну упередженість і запрограмованість кінцевих результатів 

наукового дослідження; поєднання глибокого теоретичного аналізу з прагненням 

вирішити злободенні політичні питання. 

Намагаючись довести неминучість відчуження праці за умов капіталістичного 

суспільства, у якому експлуатація виникає не з індивідуальних ситуацій, випадково або 

несподівано, а є результатом самої логіки капіталістичної системи, неминучої і незалежної 

від індивідуальних намірів, К. Маркс спрямував свої економічні дослідження на 

обґрунтування висновку про неминучість загибелі капіталізму, зосередивши свою увагу 

виключно на аналізі суперечностей і конфліктів, їх екстраполяції на майбутнє; 

претензію на володіння абсолютною істиною, жорстку непримиримість до інших 

теоретичних позицій, визнання власного учення єдинонауковим. 



 224 

Визнаючи певною мірою наукові заслуги своїх попередників (лише до Д. Рікардо), 

К. Маркс критикував своїх сучасників-економістів як "найманих писак", які замінили 

безкорисливі наукові дослідження "упередженою, догідливою апологетикою"; 

переконання у тому, що стрижень історії становить боротьба класів на основі 

антагоністичності їх інтересів; абсолютизацію революційного способу вирішення 

соціальних суперечностей, недооцінку еволюційної форми їх подолання. За словами Ф. 

Енгельса, "Маркс був насамперед революціонером. Брати тим чи іншим способом участь 

у знищенні капіталістичного суспільства і створених ним державних установ, брати 

участь у справі визволення сучасного пролетаріату... — ось що було дійсно його життєвим 

покликанням. Його стихією була боротьба". У зв'язку з цим зарубіжні дослідники 

зазначають, що "уявлення Карла Маркса, незалежно від запальних політичних і 

інтелектуальних нападів на його наукову аргументацію, було значною мірою правомірним 

з точки зору реалій капіталізму XIX ст., класової боротьби і напрямку розвитку політико-

економічних процесів, який видавався тоді правомірним. Неактуальність ідей К. Маркса 

виявилася в кінцевому рахунку не в результаті його політичного пригнічення або 

перемоги загальноприйнятих уявлень, а просто внаслідок зміни світу в такому напрямку, 

який зробив буквальний марксистський сценарій значною мірою непослідовним і 

непотрібним"; 

Трактуючи здійснений К. Марксом аналіз логіки капіталістичного розвитку як 

"виключно невдалий прогноз"4, сучасні дослідники звертають увагу на те, що кооперація і 

співробітництво класів — не менш важливий фактор історичного розвитку, ніж їх 

протистояння. "Маркс навів певну кількість доказів, які дозволяють вважати, що 

капіталістичний устрій буде все гірше і гірше функціонувати, — зазначає Р. Арон, — 

однак він не довів економічно, що внутрішні суперечності капіталізму зруйнують його"; 

ідею жорсткої залежності між "базисом" і "надбудовою", системою виробничих 

відносин суспільства і соціальним укладом громадського життя. Сучасна економічна 

теорія заперечує однозначний зв'язок між власністю на засоби виробництва і добробутом 

людей, звертаючи увагу на еволюцію форм соціокультурного і духовного розвитку та 

неможливість прямого виведення способу життя людей з їх становища у системі 

виробничих відносин. "Реальна структура сучасної економічної системи, — зазначав В. 

Леонтьев, — є чим завгодно, але тільки не лінійною системою"; 

однофакторний аналіз вартості, ціни та доходів на основі визнання пріоритетності 

єдиного ресурсу — праці. Загальновизнаним у сучасній економічній теорії є 

багатофакторний аналіз та положення про те, що підприємництво також створює дохід і є 

джерелом цінності товарів. Критикуючи теорію К. Маркса, дослідники вказують на 

різноманітність і практичну незіставність різних видів праці (фізичної і розумової, 

кваліфікованої і некваліфікованої); незіставність у часі "живої" праці робітників і 

"уречевленої" праці, втіленої у предметах споживання; на реальну можливість 

виробництва без безпосереднього використання живої праці (за умов повної 

автоматизації) тощо. 

Звернувши увагу на те, що трудова теорія вартості виконує свою функцію 

інструмента аналізу "дуже погано", відомий австрійський економіст Й. Шумпетер 

наголошував, що вона "зовсім не працює поза межами досконалої конкуренції. Далі, 

навіть у разі досконалої конкуренції вона ніколи не функціонує гладко, крім випадку, коли 

праця — єдиний фактор виробництва і, тим більше, коли праця вся однієї категорії. ...Цей 

метод не підходить для врахування "природних" відмінностей в якості праці, які 

випливають із відмінностей в розумових здібностях, силі волі, фізичній силі чи 

спритності. В цьому випадку ми мусимо вдаватися до врахувань різниці у вартості 

періодів, відпрацьованих більш і менш здібними від природи робітниками, — вартості, 

яку неможливо пояснити на принципі кількості затраченої праці"; 

сумнівну цінність багатьох прогностичних положень, які не пройшли перевірку 

часом. Йдеться про тенденцію до поглиблення злиденного становища пролетаріату та 
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загострення класової боротьби; неминучість соціалістичної революції та загибелі 

капіталізму; зникнення дрібного виробництва в результаті поглиблення концентрації та 

централізації капіталу. У зв'язку з цим слід зазначити, що обґрунтований К. Марксом 

закон тенденції норми середнього прибутку до зниження відобразив реально існуючу у 

XIX ст. тенденцію, допускаючи її емпіричну перевірку. Водночас автор "Капіталу" 

екстраполював цю тенденцію в майбутнє, хоча теоретичний аналіз не уможливлював 

однозначного висновку щодо динаміки факторів впливу на середню норму прибутку. 

На думку відомого дослідника історії економічних учень М. Блауга, "Маркс 

визначав, що падіння норми прибутку змусить підприємців заощаджувати на основному 

та оборотному капіталах. Неспроможність урахувати наслідки таких тенденцій — це 

фатальна слабкість Марксової теорії нагромадження капіталу. Вона породила таку теорію 

економічного розвитку, в якій інвестиційна діяльність вичерпалася не тому, що було 

надто мало працеощадних інновацій, а тому, що їх було забагато. Такий висновок важко 

виправдати для будь-якої конкурентної економіки, а для розвинутих капіталістичних країн 

його непридатність доведена повністю. Маркс не зумів передбачити, що праця може стати 

відносно рідкісним виробничим ресурсом. Саме з цієї причини, а не через логічні 

помилки, він не спромігся правильно описати історичну еволюцію капіталізму". 

У другій половині XX ст. класова боротьба у розвинених країнах поступилася 

взаємним поступкам і узгодженню інтересів робітників і підприємців. Розвиток соціально 

орієнтованої ринкової економіки змінив соціально-економічну природу капіталу завдяки 

поширенню колективних форм приватної власності, акціонуванню, демократизації 

управління капіталом. Зросла взаємозумовленість мотиваційних пріоритетів найманих 

робітників і підприємців на основі "соціалізації" капіталу та "капіталізації" праці. 

Зближенню інтересів суб'єктів сучасної ринкової економіки сприяв також подальший 

розвиток трудового законодавства та системи колективних договорів. 

Звертаючи увагу на сучасну еволюцію розвинених країн, відомий американський 

економіст, лауреат Нобелевської премії Р. Солоу зазначав, що те, що відбулося з 

капіталістичною системою, поза будь-яким сумнівом підірвало репутацію К. Маркса у цій 

царині". 

Теорія К. Маркса справила значний вплив на еволюцію соціалістичної думки у 

XIX—XX ст., розвиток впливових політичних партій, суспільних рухів, долю мільйонів 

людей. 

У 70-ті pp. XIX ст. отримало поширення поняття "марксизму", яке послідовники К. 

Маркса ототожнювали з перетворенням утопічного соціалізму в науку та з ідеєю 

революційного переходу до нового суспільного устрою. У подальшому марксизм став 

ідеологічною основою соціал-демократичного руху, який на початку XX ст. розділився на 

революційну та реформістську течії. Представники останньої піддали критиці теорію К. 

Маркса, відмовившись у подальшому від її основних положень. У революційній течії 

перемогло крайнє ліве трактування марксизму. Парадоксальним виявився той факт, що 

теорія К. Маркса, розроблена на основі вивчення досвіду розвитку європейських країн, 

отримала найбільше поширення у відсталій на той час Росії, де у 1917 р. була здійснена 

соціалістична революція — "в ім'я Маркса, але не за Марксом". 

Після перемоги Жовтневої революції в Росії теорія К. Маркса була поставлена на 

службу тоталітарному режиму, задогматизована і вульгаризована. У країнах, де марксизм 

був проголошений офіційною ідеологією, учення К. Маркса протиставлялось західній 

економічній науці і трактувалось як єдино правильне. Основний акцент робився на ідеях 

К. Маркса — політика, його економічне учення підганялось під потреби ідеології. 

Крах тоталітарних комуністичних режимів на рубежі 80—90-х pp. XX ст. відкрив 

новий етап вивчення та оцінки теоретичної спадщини К. Маркса, прагнення 

переосмислити основні ідеї його праць з позиції змін, що відбулися в суспільстві та 

економічній науці. 
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Сприймаючи багатоваріантність ідей і теорій соціалізму, сучасна економічна наука 

визнає той факт, що соціалізм у марксистському варіанті потерпів поразку. "Обіцянка 

свободи стала, безсумнівно, найсильнішою зброєю соціалістичної пропаганди, яка 

зміцнила в людях впевненість, що соціалізм принесе звільнення, — писав ідеолог 

економічного неолібералізму Ф. Хайєк, — тим жорстокішою буде трагедія, якщо 

виявиться, що обіцяна нам Дорога до свободи є в дійсності Верстовий Шлях до Рабства". 

Сучасні дослідники вважають теоретичну систему К. Маркса одним із важливих 

напрямків світової економічної думки, якому притаманні наукові помилки і прозріння і 

без якого було б не повним мозаїчне полотно сучасної економічної науки: "Коли б наука 

могла сьогодні вирішити підняті Марксом проблеми, то він належав би минулому. 

Оскільки цього дотепер не сталося, то Маркс залишається нашим сучасником". 

 

6.3. Соціал-демократичні економічні концепції 

 

Не обов'язково бути марксистом, щоб вірити у соціалізм. 

М. Блауі 

Сучасне суспільство — не твердий кристал, а організм, здатний до змін і розвитку. 

Е. Бернштейн 

 

6.3.2. Сутність та економічні концепції соціал-реформізму 

 

Соціал-реформізм як специфічний напрям еволюції соціалістичної думки знайшов 

яскраве відображення у працях лідерів II Інтернаціоналу, визнаних! теоретиків соціал-

демократичного руху кінця XIX — початку XX ст. Е. Берн-штейна (1850—1932), К. 

Каутського (1854—1938) та Р. Гільфердінга(1887—1941).j 

Економічні ідеї соціал-реформізму були започатковані у творах визнаного 

марксиста, лідера німецьких соціал-демократів Едуарда Бернштейна, який] був 

секретарем К. Маркса, душоприказником Ф. Енгельса і до кінця житті вважав себе їх 

учнем. У 1896—1898 pp. він виступив з циклом статей у теоре4 тичному журналі 

німецьких соціал-демократів "Die Neue Zeit", які у 1899 p були опубліковані окремою 

книгою "Передумови соціалізму і завдання соціал-демократії". 

Незважаючи на твердження автора про те, що він "визнає уже відкрите" і не прагне 

до відкриття "донедавна невідомого", у творі знайшли відображення методологічні 

підходи та теоретичні положення, засновані на докоріному перегляді марксистської 

доктрини, новому розумінні суті робітничого} руху, стратегії та тактики побудови 

соціалістичного суспільства. 

Стверджуючи, що "подальший розвиток марксистського учення повинен 

розпочатися з його критики"1, Е. Бернштейн здійснив ревізію: 

Методологічних основ марксизму. Вчений заперечував принцип історичного 

матеріалізму, діалектичний метод у вивченні суспільних процесів т явищ, революційний 

підхід до трактування еволюції людського життя. Визначаючи матеріалізм як "помилкову 

теорію", "надуману побудову", Е. Берні штейн вважав, що К. Маркс був занадто 

захоплений "гегелівською діалектик кою суперечностей", яка стала "зрадницьким 

елементом в марксистській доктрині, перешкодою на шляху будь-якого послідовного 

трактування ідей", зумовивши фаталізм, недооцінку ролі людини та перебільшення на 

гостріших форм політичної боротьби. 

Лідер німецьких соціал-демократів звертав увагу на необхідність врахування ролі та 

значення численних неекономічних чинників та можливостей еволюційного розвитку 

людства. Він наголошував на необхідною 

"поряд з розвитком і впливом продуктивних сил і відносин відводити належне місце 

правовим і моральним поняттям, історичним і релігійним традиціям епохи, впливу 
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географічних та інших факторів, до яких, безумовно, належить і природа самої людини і її 

духовних здібностей". 

Водночас дослідник звертав увагу на упередженість економічної теорії К. Маркса, 

наполягаючи на тому, що "наука не може бути тенденційною". У зв'язку з цим Е. 

Бернштейн критикував дуалізм "Капіталу", наголошуючи на тому, що "праця ця повинна 

була бути науковим дослідженням і разом з тим довести тезу, сформульовану ще до того, 

як твір був задуманий, — іншими словами, що в його основі лежить схема, яка включала в 

себе з самого початку той результат, до якого її розвиток повинен був привести". 

Теорії вартості та додаткової вартості К. Маркса. Стверджуючи, що марксистська 

інтерпретація вартості "може претендувати лише на значення... наукової гіпотези", за якої 

"додаткова вартість "перетворюється на формулу, до того ж таку, яка сама заснована на 

гіпотезі", Е. Бернштейн звертав увагу на те, що теорія Маркса погано узгоджується з 

практикою і непридатна для пояснення руху цін та заробітної плати. Він наголошував на 

тому, що у К. Маркса "вартість... втрачає будь-який конкретний зміст і перетворюється у 

чисто розумову конструкцію". Відтак німецький дослідник робив висновок, що "із теорії 

додаткової вартості не можна вивести наукові основи для соціалізму і комунізму". 

Вказавши на відсутність методологічної різниці між трудовою теорією вартості та 

теорією граничної корисності, Е. Бернштейн зазначав, що "Марксу так само дозволено 

відволікатись від всіх властивостей товарів настільки, що вони в кінці кінців 

перетворюються в одні лише втілення різних кількостей простої людської праці, як і 

школі Джевонса і Бем-Баверка абстрагуватись від усіх властивостей товарів, крім їх 

корисності". Відтак у своїх дослідженнях німецький ревізіоніст опирався на категорію 

"економічної вартості", створену на основі синтезу трудової вартості та граничної 

корисності. 

Марксистської теорії капіталістичного нагромадження, абсолютного та відносного 

зубожіння пролетаріату як провідної соціально-економічної тенденції. На основі аналізу 

реалій капіталістичного розвитку та систематизації фактичного матеріалу Е. Бернштейн 

доводив, що теорія  

К. Маркса відобразила тенденцію розвитку, "яка притаманна капіталістичному 

нагромадженню, але яка на практиці не реалізується в чистому вигляді, а відтак може і не 

привести до загострення суперечностей"5. У зв'язку з цим дослідник звертав увагу на те, 

що зростання чисельності та розмірів великих підприємств не спричиняє витіснення та 

відмирання дрібного виробництва. Загальному закону капіталістичного нагромадження К. 

Маркса він протиставив концепцію "стійкості" дрібного виробництва та дифузії власності 

внаслідок розвитку акціонерних товариств, децентралізації та демократизації капіталу. 

Зазначивши, що "зростання суспільного багатства супроводжується не зменшенням 

великих капіталів, а збільшенням кількості капіталістів різного роду...", Е. Бернштейн 

виокремив три групи факторів існування та відтворення дрібних та середніх підприємств 

за капіталізму: 

I— переваги, які мають дрібні й середні підприємства над великими в деяких 

промислах або галузях виробництва, таких як столярна або шкіряна промисловість тощо; 

II— переваги, які мають дрібні та середні підприємства щодо способу постачання 

продукту споживачеві, наприклад, у хлібопекарній справі; 

III— масове виробництво і відповідно здешевлення робочих матеріалів; 

"відштовхування" капіталу, з одного боку, і вивільнення робочих рук, з іншого. 

Відтак, на думку німецького ревізіоніста, з розвитком капіталізму "справа має не 

такий вигляд, що велика промисловість постійно поглинає дрібні і середні підприємства, 

але такий, що вона виникає виключно поряд з ними"! 

Обґрунтовуючи теоретично та підтверджуючи статистично реальну тенденцію до 

покращання становища робітничого класу, німецький дослідний критикував "негативно-

критичний" характер марксистської теорії заробітної плати, яка ігнорує глибокі 

трансформації і якісні зміни у рівні житті найманих робітників. На думку Е. Бернштейна, 
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"сучасний найманий робітничий клас не є тією однорідною, однаковою мірою 

позбавленою власності масою, як це передбачав Комуністичний Маніфест. У 

найрозвинутіших фабричних індустріях панує ціла ієрархія диференційованих робітників, 

між) групами яких існує лише досить помірне почуття солідарності". 

Важливого значення вчений надавав розвитку акціонерного капіталу, наголошуючи 

на тому, що поширення останнього значною мірою протидія тенденції централізації в 

результаті значного подрібнення уже сконцентрованих капіталів. Водночас Е. Бернштейн 

звертав увагу на "соціальні завдання" та "суспільні функції підприємців", спрямовані на 

підвищення продуктивності праці та здешевлення виробництва товарів і послуг. 

Падіння норми прибутку є фактом, надвиробництво і кризи є фактом, періодичне 

знищення капіталів є фактом, концентрація і централізація капіталу є фактом, підвищення 

норми додаткової вартості є фактом. Е. Бернштейн. — "З цього погляду заперечень ніяких 

немає. Якщо картина все-таки не відповідає дійсності, то це не тому, що сказане є 

неправильним, а тому, що воно є неповним. Фактори, які впливають на вказав 

суперечності у напрямку їх обмеження, або зовсім ігноруються у Маркса, або 

упускаються, так що соціальний вплив антагонізмів видається сильнішим і 

безпосереднішим, ніж є насправді". 

Теорії криз та відтворення К. Маркса. Аналізуючи процеси монополізації 

виробництва, поширення трестів, картелів, розвитку кредитної системи, засобів зв'язку та 

інформації, вчений звертав увагу на створення нових можливостей для подолання анархії 

ринку та ліквідації кризових явищ у межах капіталістичної системи, яка стає все більш 

організованою. На думку німецького дослідника, виникнення монополій, які "все частіше 

і частіше в різних країнах, інколи навіть інтернаціонально, намагаються регулювати 

виробництво у якості картелю, синдикату або тресту", призводить до модифікації 

виробничої діяльності і стану ринку таким чином, що "небезпека криз значно 

зменшується". У зв'язку з цим він виправдовував колоніальну політику розвинених країн, 

які виконують специфічну "цивілізаційну місію", прискорюючи економічний розвиток 

відсталих народів ("колоніальний соціалізм" за Бернштейном). 

Бернштейн атакував гегелівські основи марксистської доктрини. Трудова теорія 

вартості й експлуатації була піддана ним різкій критиці. Він виразив сумнів щодо 

неминучості соціалізму і висунув м'якшу тезу про його бажаність. Він скептично ставився 

до економічної інтерпретації історичного процесу і стверджував, що кризи не вб'ють 

капіталістичного дракона — навпаки, з часом капіталізм стабілізується. За Бернштейном 

теза про зубожіння звичайно ж представляє собою нісенітницю. 

Марксистської теорії революційної трансформації власності та насильницького 

знищення капіталістичного ладу. Наголошуючи на тому, що загострення класової 

боротьби не є неминучим наслідком еволюції капіталізму, Бернштейн уважав диктатуру 

пролетаріату атавізмом та свідченням низької політичної культури. Відмовившись від 

лозунгів революційної диктатури пролетаріату, вчений висунув власну теорію 

"демократизації капіталу" та мирного переростання капіталізму в соціалізм. 

Розвиток та поширення акціонерних товариств він аналізував у контексті 

демократизації та соціалізації капіталу, відновлення та зміцнення у соціальній ієрархії 

позицій середнього класу. У зв'язку з цим вчений зазначав, що акціонерний капітал 

"відновлює на соціальній драбині ті проміжні щаблі, які були втрачені з промисловою 

концентрацією підприємств". 

Вихідною у його теоретичній побудові була ідея про те, що розвиток капіталізму на 

основі поглиблення процесів усуспільнення виробництва, поширення кооперації та 

акціонування не руйнує суспільство, а піднімає пролетаріат до становища громадянина і 

власника. "Найточнішим визначенням соціалізму, — зазначав дослідник, — буде, 

напевно, таке, якому... відповідає характеристика соціалізму як руху до кооперованого 

суспільного устрою або сам такий устрій. Вираз "кооперованість" слід розуміти тут лише 
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як правовий принцип... Про що йдеться при соціалізмі, так це про демократію. 

Громадянин за соціалізму  

У хорошому фабричному законі може бути більше соціалізму, ніж в одержавленні 

цілої групи фабрик. 

Демократизація — засіб і мета одночасно, Вона є одночасно засобом завоювання 

соціалізму і формою його здійснення. 

Протиставляючи диктатурі пролетаріату демократію як засіб досягнення "класового 

миру", дослідник наголошував на тому, що ліберальні порядки сучасного суспільства 

немає потреби розбивати, їх треба лише розвивати далі з метою досягнення такого стану 

суспільства, за якого жоден клас не користується спеціальними привілеями. Відтак Е. 

Бернштейн виступав за становлення політичних і господарських органів демократії, 

розвиток профспілкового руху та парламентаризму, необхідних для того, щоб зламати 

абсолютизм капіталізму, дати робітникам безпосередньо впливати на ведення індустрії і 

здійснити мирний перехід до соціалістичного суспільства. 

Поняття наукового соціалізму, визначення комунізму як кінцевої мети історичного 

розвитку. На думку німецького дослідника, соціалізм не є науковою системою у тому 

розумінні, що його необхідність, закономірність та концепцію формування можна 

обґрунтувати за допомогою наукового пізнання. Не заперечуючи того, що соціалістичні 

перетворення передбачають наукове дослідження дійсності, вчений наголошував на тому, 

що прийняття конкретних рішень та зобов'язань відповідно до соціалістичних принципів 

завжди обмежені реальним досвідом, вимогами та інтересами людей. 

"Я дійсно не ставлю перемогу соціалізму в залежність від його іманентної) 

економічної необхідності, — писав Е. Бернштейн, — і не вважаю ні можливим, ні 

необхідним надавати йому чисто матеріалістичне обґрунтування" 2.) Стверджуючи, що 

перехід до соціалізму диктується не економічною необхідністю та законами руху 

капіталізму, а морально-суб'єктивною свідомістю, політичною волею людей, які 

формують і прагнуть здійснити на практиці певну мету, дослідник розглядав соціалізм як 

рух у майбутнє, щоденну боротьбу за реформи, прогрес, демократію та поліпшення 

становища трудящих. 

Те, що зазвичай називають кінцевою метою соціалізму, для мене — ніщо, а рух — 

це все. 

Вчений виходив з того, що форми віддаленого майбутнього непередбачувані, відтак 

комунізм є скоріше етичним ідеалом, ніж реально досяжною ціллю. Звідси знаменитий 

вислів Е. Бернштейна: "Рух — це все, кінцева мета ніщо". На відміну від К. Маркса та 

його послідовників вчений трактував соціалізм, як природну господарську кооперацію, 

сформовану на основі приватних підприємств та доповнену муніципальною власністю. 

Він виступав за "визначення соціалізму як руху в напрямку кооперативного суспільного 

устрою, або наявності такого устрою", звертаючи увагу на те, що "у всіх передових 

культурних країнах кооперативні товариства швидко розмножуються і розвиваються". 

Великого значення німецький дослідник надавав розвитку споживчої кооперації. У 

споживчих товариствах він вбачав "знаряддя, з допомогою якого робочий клас без 

прямого знищення існуючого, без звернення до насильства ...може оволодіти досить 

значною часткою суспільного багатства". 

З ревізією марксизму виступив також відомий економіст-теоретик, один із лідерів 

німецького й австрійського соціал-демократичного руху, професійний партійний діяч 

Карл Каутський, який намагався сформулювати та вирішити нові на той час проблеми 

розвитку капіталізму: посилення монополізації економіки, демократизації економічного і 

політичного життя, становлення світової системи ринкового господарювання тощо. 

Обґрунтовуючи невідтворотність соціалізму як об'єктивно зумовленого явища, 

підготовленого еволюцією людського суспільства, К. Каутський: 

Висунув теорію "імперіалізму"'. Визначивши імперіалізм як особливий вид політики 

високорозвинених країн, прагнення промислових капіталістичних націй приєднати до 
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себе, підпорядкувати все більше аграрних областей безвідносно до того, якими націями 

вони населені, К. Каутський стверджував, що монополізація економіки сприяє 

поглибленню суспільного характеру виробництва та планомірності господарського 

розвитку. 

 
Один із визнаних лідерів соціал-демократичного руху Карл Каутський (1854—1938) 

народився у Празі. Його батько був театральним художником, а мати — актрисою, 

письменницею. У 1863 р. сім'я переїхала у Відень, де з 1874 р. по 1879 p. K. Каутський 

навчався в університеті, слухав курси історії, юриспруденції, політичної економії тощо. У 

Віденському університеті К. Каутський приєднався до соціал-демократичного руху. У 

1875 р. він вступив до соціал-демократичної партії Австрії. Переїхавши у 1879 р. до 

Швейцарії, він став співробітником газети "Соціал-демократ", яка видавалась у Цюріху. 

Складна еволюція поглядів К. Каутського пов'язана з переходом від ідеології 

класичної школи та мальтузіанства до марксизму, а згодом — до ревізіонізму. Значний 

вплив на формування економічних поглядів німецького вченого справило особисте 

знайомство з Е. Бернштейном, К. Марксом та Ф. Енгельсом. З 1883 р. по 1917 р. він був 

головним редактором теоретичного журналу німецьких соціал-демократів "Die Neue Zeit" 

("Новий час"). 

У 8Q—90 pp. К. Каутський опублікував ряд праць, у яких популяризував ідеї 

марксизму. Серед них: "Економічне учення К. Маркса" (1887), "Бернштейн і соціал-

демократична програма. Антикритика" (1899), "Аграрне питання" (1899), "Соціальна 

революція" (1902), "Шлях до влади" (1909) та ін.[ У 1905—1910 pp. він видав рукописи К. 

Маркса "Теорії додаткової вартості" І (IV том "Капіталу"). 

Значну роль у теоретичному доробку дослідника зайняли роботи з історії 

соціалістичних учень та класової боротьби, у тому числі "Томас Мор і його утопія" (1888), 

"Суперечності класових інтересів [у Франції] у 1789 р." (1889) та ін. Водночас Каутський 

приходить до поступового усвідомлення необхідності; перегляду ряду положень 

марксистського учення на основі аналізу нових реалій розвитку капіталістичного 

суспільства. На партійному з'їзді у Штутгарді (1898) він заявив: "Бернштейн примусив нас 

думати. Будемо вдячні йому за це," 

У 1917 p. K. Каутський вийшов із СДПГ і залишив посаду головного редактора "Die 

Neue Zeit". Разом з Е. Бернштейном та Г. Гаадзе він заснував і Незалежну соціал-

демократичну партію Німеччини, покликану подолати кризу соціал-демократичного руху, 

яка виникла у 1914 р. Напередодні Першої світової війни він висунув теорію імперіалізму 

та ультраімперіалізму, спрямовану на обґрунтування мирного "вростання" капіталізму в 

соціалізм. В 1918 р. К. Каутський написав брошуру "Диктатура пролетаріату", в якій 

піддав різкій критиці більшовизм. Він заперечував соціалістичний характер російської 

революції, виходячи з соціально-економічної та культурної відсталості країни та е 

неможливості організації соціалістичного господарювання насильницькими засобами 

диктатури пролетаріату. "Прибрати більшовизм з дороги, замінивши його соціал-
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демократією, — писав К. Каутський, — значить відкрити шлях до розквіту не лише Росії, 

але і всієї Європи". 

У 1927—1929 pp. був опублікований двотомник "Матеріалістичне розуміння 

історії", в якому К. Каутський виступив з ревізією марксизму. 

З 1924 p. K. Каутський жив у Відні. Після захоплення Австрії фашистською 

Німеччиною він вимушений був виїхати в Прагу, а звідти — в Амстердам, де помер у 

1938 р. 

Обґрунтував теорію мирного "вростання" капіталізму у соціалізм на основі переходу 

буржуазного суспільства у стадію "ультраімперіалізму". Трактуючи ультраімперіалізм як 

нову економічну політику індустріально розвинених держав, які прагнуть розширити і 

зміцнити свій вплив у світі не шляхом руйнівних війн і агресії, а шляхом узгодження своїх 

інтересів, Каутський був переконаний, що еволюція світової економіки на основі злиття 

великих галузевих монополій у єдиний всесвітній картель сприятиме створенню умов для 

планомірного регулювання господарства у світовому масштабі. Усунення конкуренції та 

заміна анархії виробництва плановим регулюванням К. Каутський трактував як 

виникнення "організованого капіталізму", започаткування нової, мирної ери в його 

розвитку, пов'язаної зі створенням економічного і політичного союзу вільних 

національних держав, подоланням національних бар'єрів, значним зростанням 

продуктивних сил за умов роззброєння та модернізації виробництва і демократизації 

суспільства. 

Відмовившись від уявлення про економічну недієздатність капіталізму, дослідник 

звертав увагу на можливості безмежного розвитку останнього на основі використання 

досягнень науки і техніки. На противагу К. Марксу кризи надвиробництва він розглядав 

не як доказ неминучості краху буржуазного суспільства, а як необхідну умову 

оптимального функціонування його господарського механізму. 

Одним із перших поставив у центр аналізу динаміки суспільного розвитку проблеми 

політичної та економічної демократії, переглянувши марксистське трактування поняття 

"соціалізації". Визначаючи демократію невід'ємним атрибутом соціальної природи 

людини, метою та ідеалом соціалістичних перетворень, дослідник стверджував, що 

марксистське положення, згідно з яким боротьба класів є рушійною силою суспільного 

розвитку", непридатне для розуміння логіки історичного прогресу. "Для нас немислимий 

соціалізм без демократії, — писав К. Каутський. — Ми розуміємо під сучасним 

соціалізмом не просто суспільну організацію виробництва, але також і демократичну 

організацію суспільства немає соціалізму без демократії". 

Звертаючи увагу на те, що процеси одержавлення засобів виробництва та 

розширення державного контролю над економікою взяті самі по собі не є запорукою 

соціалізму, К. Каутський виступив з критикою популярної на той час концепції 

"державного соціалізму". Він наголошував на тому, що "завдання сучасної держави надто 

складні для того, щоб вони могли бути задовільно вирішені чисто бюрократичним 

шляхом, без сприяння суспільства і його органів і без максимуму самоуправління в різних 

галузях". Відтак сутність соціалізму німецький дослідник вбачав не лише в суспільній 

організації виробництва, але і в демократичній організації суспільства. 

У цьому контексті заслуговує на увагу започатковане К. Каутським трактування 

держави як важливого інституту управління економікою, підвладного суспільному 

контролю, гаранта громадянського миру на основі демократичного політичного 

консенсусу. 

Соціалізм не є готовою, на всі часи заданою формулою, він лише створює нову 

форму суспільного руху і розвитку. 

Соціалізм як засіб звільнення пролетаріату неможливий без демократії. 

Заперечував диктатуру пролетаріату та революційний шлях переходу до нового 

суспільного устрою. Виходячи з того, що будь-які зміни в суспільстві в кінці кінців 

зводяться до змін в економічному фундаменті, К. Каутський стверджував, що для 
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звільнення праці від капіталістичного гноблення недостатньо завоювати політичну владу. 

На його думку, необхідними є економічні, моральні та інтелектуальні передумови, які 

мають визріти в рамках існуючого устрою на шляху поєднання приватної та колективної 

власності, переваг державного планування та ринкового господарювання. 

Визначаючи реформи основним засобом здійснення суспільної перебудови, лідер 

німецьких соціал-демократів виступав за класовий компроміс, перехід до соціалізму 

мирним шляхом через завоювання більшості у парламенті. 

В історію економічної думки К. Каутський увійшов як теоретик, яки одним із 

перших поставив проблему взаємозв'язку та взаємозумовленостей демократії і соціалізму. 

Його ідеї дали поштовх подальшим дослідженням перспектив соціалістичної економіки, 

співвідношення держави і ринку у здійсненні виробництва та розподілу на демократичних 

засадах. 

У кінці XIX — на початку XX ст. соціал-демократичні ідеї набули значного 

поширення в Україні. їх активним пропагандистом був видатний український письменник, 

вчений, публіцист, громадський діяч Іван Якович Франко (1856—1916), який вивчав праці 

К. Маркса та Ф. Енгельса, переклав українською мовою 24-й розділ І тому "Капіталу" та 

написав до нього передмову. Водночас І. Франко був не лише знавцем, але й критиком 

марксизму. Заперечуючи принцип історичного матеріалізму та ідею диктатури 

пролетаріату, вчений визначав теорію соціалізму як "велике культурне надбання новітніх 

часів", засноване на ідеалах справедливості, рівності, громадянських та політичних 

свобод, поєднання національних та особистих інтересів. У своїх працях видатний 

український письменник обґрунтував необхідність знищення експлуатації та соціального 

гніту та створення умов, які б дали змогу кожному працювати "за своїми власними 

здібностями". 

На своїй приналежності до європейського соціал-демократизму наголошував 

видатний український політичний та громадський діяч, вчений і публіцист Михайло 

Петрович Драгоманов (1841—1895). Трактуючи історичний матеріалізм як один з методів 

вивчення суспільства, політики, держави та права, М. Драгоманов зараховував К. Маркса 

до представників "державно-економічного порядку", диктаторського різновиду 

соціалізму. У своїх творах вчений відстоював еволюційний шлях розвитку суспільства, 

стверджуючи, що будь-яка революція є спонтанним явищем, здатним змінити політичний 

устрій. Водночас, вона не в змозі "створити новий лад сучасного життя, бо сей лад мусить 

органічно і звільна виростати з попередніх, як дерево з даного ґрунту, а продиктувати 

його ніякими едиктами не можна". 

Ліберально-реформістське крило європейської соціал-демократії репрезентував 

також відомий німецький політичний та державний діяч, міністр фінансів в уряді 

Веймарської республіки (1923, 1928/29), депутат Рейхстагу, один з лідерів австрійського і 

німецького соціал-демократичного руху Рудольф Гільфердінг. 

Теоретико-методологічні особливості економічних поглядів вченого знайшли 

відображення у праці "Фінансовий капітал" (1910), яка складається з п'яти частин: 

— "Гроші і кредит". 

— "Мобілізація капіталу. Фіктивний капітал". 

— "Фінансовий капітал. Обмеження вільної конкуренції". 

— "Фінансовий капітал і кризи". 

— "Господарська політика фінансового капіталу". 

Книга Р. Гільфердінга стала однією з перших спроб дослідження нових тенденцій у 

розвитку капіталізму кінця XIX — початку XX ст. У роботі знайшли відображення 

процеси виникнення та еволюції системи капіталістичного кредиту, фінансового капіталу, 

поглиблення монополізації економіки, поширення акціонерних товариств та розвитку 

акціонерного капіталу, засновницького прибутку, фіктивного капіталу тощо. Незважаючи 

на прихильність до марксизму, вчений здійснив перегляд ряду важливих положень 

економічної теорії К. Маркса. 
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У своїх працях Р. Гільфердінг: 

Трактував новітню фазу розвитку капіталізму як епоху "фінансового капіталу", який 

"перебуває під орудою банків і в ужитку промисловців". Сприйнявши марксистську 

концепцію міжгалузевої конкуренціїтм вирівнювання середньої норми прибутку, вчений 

звернув увагу на тенденциоі до монополізації промисловості, яка стимулюється 

зростанням обсягів основного капіталу та прагненням банків до усунення суперництва 

між підконтрольними їм підприємствами. 

"Характеристичну особливість сучасного капіталізму, — зазначав Р. Гільфердінг, — 

становлять ті процеси концентрації, що виявляються, з одного боку, у скасуванні вільної 

конкуренції через створення картелів і трестів, а з другого боку — в дедалі то все 

тіснішому зв'язку між банковим капіталом і капіталом промисловим. Наслідком цього 

зв'язку капітал набирає формі фінансового капіталу, що становить найвищу і 

найабстрактнішу форму йога прояву". 

Започаткував теорію організованого капіталізму, основу якого становить свідоме і 

планомірне регулювання суспільного виробництва фінансовим капіталом. Аналізуючи 

реалії економічного розвитку передових країн світу, вчений звернув увагу на те, що 

фінансовий капітал "відкидає сімостійність поодиноких капіталістів ...вимагає її 

обмеження. Він гидує анапхією конкуренції й хоче організації". 

Відтак, на думку німецького дослідника, фінансовий капітал як важливий фактор 

упорядкування виробництва уможливлює існування регульованого ринку та "заміну 

капіталістичного принципу вільної конкуренції соціалістичним принципом планомірного 

виробництва", забезпечуючи безкризовий розвиток та формування передумов для 

економічних трансформація на шляху становлення господарської демократії. 

Важливим фактором концентрації власності в руках небагатьох великих капіталістів 

учений вважав розвиток акціонування. Проаналізувавши пере ваги акціонерних товариств 

у справі демократизації капіталу, залученні додаткових фінансових ресурсів, ціновій 

політиці, пристосуванні до змін економічної кон'юнктури, вчений дійшов висновку, що з 

поширенням акціонерних товариств концентрація власності випереджає централізацію а 

економічний розвиток звільняється від випадковостей. Відтак еволюція капіталізму, на 

думку німецького ревізіоніста, приводить до створення організаційних форм єдиного, 

регульованого суспільного господарства. 

Обґрунтував необхідність державного втручання у сферу грошової кредитного обігу 

з метою створення передумов для суспільного контролю над виробництвом та соціальним 

середовищем. Виходячи з того, ще фінансовий капітал сприяє заміні вільної конкуренції 

планово організованою економікою, Р. Гільфердінг наголошував на необхідності 

демократизації державної влади та поширення впливу найманих робітників та їх 

профспілок на процес прийняття управлінських рішень. 

"Функція фінансового капіталу усуспільнювати продукцію надзвичайно полегшує 

перемогу над капіталізмом" — писав дослідник. — Раз фінансовий капітал поставив під 

свій контроль найважливіші галузі виробництва, то буде достатньо, щоб суспільство через 

свій свідомий виконавчий орган, завойовану пролетаріатом державу, заволоділо 

фінансовим капіталом, щоб відразу дістати під свою оруду найважливіші галузі 

виробництва... Захоплення шістьох берлінських великих банків уже тепер знаменувало б 

оволодіння найважливішими галузями великої промисловості і надзвичайно полегшило б 

перші кроки політики соціалізму". 

Протиставив марксистській програмі революційної перебудови капіталістичного 

суспільства концепцію свідомого формування "економічної демократії" на шляху мирного 

переходу до соціалізму. Звертаючи увагу на те, що "трудящі не можуть розгорнути свої 

сили поза демократією, при відсутності можливості організації самостійних союзів і без 

свободи всередині цих союзів і всередині держави", вчений обґрунтував необхідність 

посилення позицій фабричних союзів, встановлення робітничого контролю над 
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виробництвом, зростання участі робітників в управлінні капіталістичними 

підприємствами тощо. 

Життя, історія уже підвели підсумок: ревізіонізм заключається насамперед і 

головним чином у ревізії всього слабкого, безперспективного і небезпечного, що було в 

ученні Маркса — Енгельса. Це була ревізія, яка йшла від демократичних, передових і 

прогресивних за своїми поглядами течій соціалістичної суспільної думки; ревізія, 

звернена проти ідеології люмпенізованих мас, які пристали до соціалістичного руху і не 

бачили, і не бажали для себе іншої перспективи, крім тієї, щоб Марксів девіз "рівності" 

перетворити у засіб пограбування широких верств чесних і працьовитих людей. 

6.3.3. Еволюція економічної доктрини соціал-демократії у XX ст. 

 

Еволюція соціал-демократичних ідей у XX ст. відбувалась під впливом І таких 

протилежних економічних теорій, як неолібералізм та кейнсіанство у І руслі доктрини 

"демократичного соціалізму". Останній трактується і як процес суспільних перетворень, і 

як принцип економічної діяльності, і як І суспільство майбутнього, яке є 

багатоваріантним, неоднозначним і не має і чітких часових меж реалізації. 

Основні положення концепції "демократичного соціалізму" були започатковані у 

працях теоретиків соціал-реформізму Е. Бернштейна, О. Бауера, І К. Каутського, Р. 

Гільфердінга та ін. Вони знайшли відображення у програмах І соціал-демократичних 

партій західноєвропейських країн у 20—30-ті pp. XX ст., І які були спрямовані на 

еволюційне здійснення економічних реформ та прогресивних соціальних перетворень: 

утвердження суспільної власності на засоби І виробництва, державного планування 

виробництва та соціальної сфери, справедливого розподілу, забезпечення прав та свобод 

особистості тощо (рис. 6.5). 
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У 1940 р. була опублікована праця англійського лейбориста Е. Турбіна "Політика 

демократичного соціалізму", в якій знайшли відображення основні ідеї соціал-

демократизму. Зазнавши впливу кейнсіанської доктрини, соціал-демократи наголошували 

на необхідності посилення ролі держави у забезпеченні ефективного попиту та реальної 

участі трудящих в управлінні, регулюванні соціальних процесів, запровадженні 

соціальних реформ тощо.  

У післявоєнний період "демократичний соціалізм" став офіційною доктриною 

Соціалістичного Інтернаціоналу, створеного у 1951 р. В основу цієї доктрини була 

покладена ідея звернення до реальної практики реформування західних соціально-

економічних систем, без якої не можуть бути обґрунтовані закономірності трансформації 

суспільства. 

У сучасних умовах концепція "демократичного соціалізму" виступає не стільки 

логічно обґрунтованою теорією, скільки комплексною програмою поступового 

реформування західних соціально-економічних систем на шляху по-1 будови 

соціалістичного суспільства. Однією з найважливіших її ознак є відмова від кінцевої мети 

у комуністичному трактуванні. "На сьогодні виявилося! очевидніше, ніж коли-небудь в 

історії XX ст., що соціалізм у складних суспільствах можливий і бажаний лише у тому 

випадку, коли він діє як керівна ідея І демократії і рівної свободи, — зазначає відомий 

німецький соціал-демократ І Т. Майєр. — Не можна розуміти соціалізм ні як жорстко 

окреслену модель, вія як надання державі надзвичайних повноважень на регулювання 

суспільного роз-Я витку. Демократичний соціалізм може бути здійснений лише як 
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відкритий принцип регулювання складних систем і саморегулювання громадянського 

суспільства у дусі основних цінностей — свободи, справедливості, солідарності"1. 

Соціал-демократичний рух виник у Європі у другій половині XIX ст. Початком його 

організаційного оформлення стало створення у 1875 р. соціал-демократичної партії 

Німеччини. У 1876 р. була створена соціал-демократична партія в Данії, у 1889 р. — в 

Австро-Угорщині, у 1892 р. — в Італії. На початку XX ст. подібні партії виникли у 

Франції та Великій Британії. Програми більшості цих партій на початку їх діяльності були 

зорієнтовані на марксистську доктрину. 

Термін демократичний соціалізм був уперше використаний у кінці XIX ст. 

англійським письменником Д.Б. Шоу, одним із засновників соціал-реформістського 

"Фабіанського товариства" — організації англійської буржуазної інтелігенції, створеної у 

1884 р. і названої на честь римського полководця Фабія Максіма. Пропагуючи ідеї 

перетворення капіталізму в соціалізм, фабіанці виступали за поступове реформування 

існуючого суспільного устрою. 

Вперше соціал-демократи очолили уряду 1904 р. в Австрії. Після Першої світової 

війни вони здобули владу відразу в кількох європейських країнах. Цьому передував 

розкол соціал-демократичного руху в 1919 р. та відокремлення від нього ультралівого 

крила, представники якого (комуністи) утворили власне міжнародне об'єднання — III 

Інтернаціонал. 

Після Другої світової війни соціал-демократичні партії значно зміцнили свій вплив 

та авторитет у європейських країнах. У другій половині XX ст. вони очолювали уряди 

майже всіх західноєвропейських країн, які розпочали здійснення масштабних програм 

націоналізації (лейбористський уряд у Великій Британії, соціал-демократичний уряд 

Німеччини, соціалістичний уряд Франції тощо). 

Негативні тенденції розвитку європейських економік, які виявились у 70-ті pp., 

викликали на початку 80-х так званий "правий поворот" у європейській політиці та 

поразку багатьох соціал-демократичних партій на виборах. Однак з середини 90-х р. XX 

ст. розчарування у неоконсервативних гаслах, заснованих на ідеології ринкового 

фундаменталізму, сприяло зростанню популярності соціал-демократичних ідей. У 1998 р. 

дев'ять із 15 урядів ЄС очолювали соціал-демократи. 

Головною умовою побудови соціалізму проголошується утвердження принципів 

демократії у трьох сферах (рис. 6.6): 

 
політичній (парламентська форма законодавства та економічної політики, сильні 

профспілки тощо); 

економічній (змішана економіка як "третій", відмінний від капіталізму і державного 

соціалізму, шлях розвитку суспільства); 
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соціальній (широкомасштабна соціальна політика та соціальний захист населення, 

реформування соціальної сфери тощо). 

Економічна демократія як сутність та найважливіша передумова реформування 

суспільства передбачає соціальне регулювання та корегування ринку, встановлення 

суспільного контролю над економічною владою, співучасть на всіх рівнях прийняття 

господарських рішень. На думку Т. Майєра, "йдеться про ефективне і соціально 

відповідальне комбінування елементів ринку, суспільного регулювання і співучасті, які у 

взаємодії і становлять зміст економічної демократії". 

Концепція "змішаної економіки", яка на думку лейбориста А. Кросленда, "є 

сутністю соціал-демократії" передбачає: 

плюралізм відносин власності, поєднання державного, кооперативного, приватного 

секторів, співучасть найманих робітників у капіталі, прибутках, управлінні, що знайшло 

відображення у концепціях фондів робітничого класу (створення, у т.ч. за рахунок 

відрахувань від прибутків компаній, спеціальних державних фондів під керівництвом 

профспілок); нейтралізації капіталу (поступового викупу персоналом своїх підприємств і 

функціонування їх на засадах колективної групової власності); кооперативного соціалізму 

(широкого використання кооперативів не лише у промисловості, але і в торгівлі, 

сільському господарстві, будівництві тощо). Сучасні соціал-демократи заперечують тезу, 

згідно з якою свобода і справедливість в економіці гарантуються ліквідацією приватної 

власності на засоби виробництва, наголошуючи на тому, що "головне — це реальна 

демократія повноважень на прийняття рішень в економіці, а не просто формальна зміна 

юридичної назви власності"; 

співіснування різних суб'єктів управління виробництвом, взаємодію менеджерів, 

власників, профспілок; реформування органів управління, що знайшло відображення у 

концепціях виробничої демократії (представництва найманих робітників в органах 

управління підприємств усіх рівнів, створення на підприємствах "самоуправлінських" або 

"напівавтономних" груп робітників, укладання угод між профспілками та адміністрацією 

підприємств щодо взаємних прав та обов'язків тощо); демократичного контролю 

(законодавчого закріплення прав трудящих на управління, контроль над власниками з 

метою обмеження локаутів, спекуляції землею та зростання долі доходів, які 

використовуються на невиробниче споживання) тощо; 

демократизацію державного управління; поєднання спонтанних (ринкових) і 

свідомих (колективних) методів регулювання на макрорівні. 

Визнаючи конкуренцію динамічним фактором розвитку економіки та важливим 

координатором господарського життя, соціал-демократи відводять важливу роль державі, 

покликаній регулювати ринок на основі індикативного планування, суспільного контролю 

над інвестиційними процесами, участі трудящих у розробці національної економічної 

політики, спрямованої на захист суспільних інтересів тощо. 

Стверджуючи, що "ринкове суспільство у чистому вигляді, де доступ до освіти, 

праці, вільного часу, визнання, соціальної захищеності визначається тільки економічним 

становищем людини, є така ж тиранія, як панування бюрократичної номенклатури"1, 

соціал-демократи виступають проти ринкового фундаменталізму. На думку німецького 

соціал-демократа О. Лафонтена, "там, де свобода ринку стає самоціллю, там обмежується 

свобода людини". 

Відтак держава в соціал-демократичних концепціях трактується як підпорядкований 

народу гарант демократії, важливий інститут збереження і поглиблення свобод 

суспільства, примирення суспільних потреб та інтересів. | Водночас обґрунтування 

концепції побудови суспільства на засадах економічної та соціальної рівності не означає 

заперечення ринку як важливого механізму стимулювання нововведень та виявлення 

суспільних потреб; 

До цього часу в демократичному соціалізмі вважається незаперечним, що 

рівноправність трудящих на підприємстві і суспільна відповідальність за економіку є 
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принципами соціалістичного устрою суспільства. На різних стадіях розвитку вони 

конкретизувались по-різному і здійснення їх залишилось спірним до сьогоднішнього дня. 

Твердість стосовно принципів і прагматизм стосовно інститутів стали основними 

елементами демократичного соціалізму 

визнання плюралізму національних моделей побудови соціалістичного суспільства. 

Соціал-демократична концепція першої половини XX ст.! відобразила існування кількох 

різновидів моделей побудови соціалістичного суспільства, серед яких умовно 

виокремлюють скандинавський "розподільчий соціалізм", лейбористський 

"корпоративний соціалізм", французький "самокерований соціалізм" тощо (рис. 6.7). 

 
Національні моделі "змішаної економіки" спрямовані на вирішення проблем 

поєднання планових та ринкових механізмів регулювання економіки створення умов для 

розвитку та співіснування різних форм власності; вдосконалення системи державного 

управління; розвитку самоуправління та участі трудящих в управлінні; утвердження 

громадського суспільства та реформування соціальної сфери. Розбіжності між ними 

пов'язані з визначенням пріоритетів у реформуванні відносин власності; обґрунтуванні 

принципів участі трудящих в управлінні; форм планування та суспільного контролю над 

економікою; міри втручання держави у господарське життя; здійснення реформ у 

соціальній сфері тощо. 
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Еволюція економічних ідей соціал-демократизму наприкінці XX ст. пов'язана: 

з новим етапом науково-технічної революції, модернізацією та інформатизацією 

економіки, бурхливим розвитком сфери послуг та зміною соціальної бази соціал-

демократичного руху на основі зростання частки представників нових середніх верств: 

висококваліфікованих робітників, менеджерів, дрібних підприємців, зайнятих у сфері 

послуг тощо; 

феноменом неоконсерватизму, тиском монетаризму та послабленням регулюючої 

ролі держави у більшості розвинених країн, невдачами соціал-демократичних партій на 

виборах до парламентів та послабленням їх впливу на соціально-економічну політику 

західних суспільств; 

економічними та політичними потрясіннями XX ст., крахом соціалістичної системи 

та розвалом СРСР, який соціал-демократи розглядають як незаперечну перемогу соціал-

реформізму; 

процесами глобалізації економіки, зростанням впливу транснаціональних 

корпорацій та міжнародних управлінських структур, загостренням глобальних проблем та 

активізацією пошуку шляхів перебудови існуючого світогосподарського порядку. 

Оновлення економічних концепцій сучасного соціал-демократизму засноване на 

врахуванні ринкових та інституційних факторів суспільного розвитку; відмові від 

радикалізму; пристосуванні провідних економічних доктрин (кейнсіанства, неокласики, 

інституціоналізму) до вирішення конкретних соціально-економічних проблем; визнанні 

плюралізму форм демократії, культурних, історичних та національних особливостей 

розвитку різних країн, відсутності універсальної моделі переходу до соціалізму. 

Характерні риси сучасних соціал-демократичних економічних концепцій знайшли 

відображення в програмних документах XVIII Конгресу Соціалістичного Інтернаціоналу 

(Стокгольм, 1989). Особливе місце серед цих документів належить "Декларації 

принципів", яка проголосила свободу, демократію, справедливість, гуманізм] та 

солідарність основними цінностями соціал-демократичного руху. 

"Питання про те, наскільки необхідна суспільна власність, — зазначає німецький 

соціал-демократ В. Айхлер, — є питання практичного досвіду. Нове тут полягає у тому, 

що загальна соціалізація більше не оголошується апріорі панацеєю від усіх соціальних 

недуг, і передусім не вважається більше синонімом соціалізму. Більше соціалізму, чи 

менше — це питання вже не визначається кількістю соціалізованих галузей, а 

розширенням чи звуженням сфери свободи людини й справедливості в суспільному житті 

людей"; 

спробами поєднати динаміку конкурентної ринкової економіки з ідеалами 

соціальної справедливості в руслі концепції "етичного соціалізму". Визнаючи свободу, 

справедливість та солідарність основною метою суспільних перетворень, сучасні соціал-

демократи завертають увагу на своєрідну "етичну революцію" у соціал-демократичній 

думці, яка узагальнила та ввібрала в себе не лише творчі надбання власних теоретиків, але 

й новітні досягнення світових етичних учень. 

Наслідуючи та розвиваючи ідеї неокантіантських прихильників етичного соціалізму, 

які прагнули лише доповнити марксизм моральною змістовністю, — пише В. Айхлер, — 

творці етично обґрунтованих принципів демократичного соціалізму відмовляються від 

засад марксистського соціального вчення — економічного детермінізму та історизму. 

Вони доводять, що марксистська спроба наукового обґрунтування гуманістичної мети 

соціалістичного руху і, зокрема, шляхів її досягнення, залишає цю мету лише в рамках 

утилітарно-корисної діяльності". 

Трактуючи боротьбу за соціалізм як спробу здійснення етичних цільових настанов у 

політиці та економіці, сучасні соціал-демократи значну увагу приділяють моральним та 

етичним аспектам господарського розвитку, інститутам сім'ї, школи, церкви, громадських 

організацій тощо. У зв'язку з цим одним із найважливіших завдань держави вони 

вважають сприяння розвитку суспільних інститутів, в яких формується індивід; 
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новими підходами до визначення місця та ролі держави в економіці. Йдеться про 

відмову від етатичних, кейнсіанських підходів та консенсус з неоконсерваторами на 

основі принципів соціально орієнтованої ринкової економіки. Водночас, як зазначає Т. 

Майєр, "стосовно функцій держави, соціалізм подолав ліберальне уявлення про те, що 

держава з найменшими функціями (менше держави) — найкраща. Воно суперечило 

інтересам величезної більшості соціально слабких. Соціалізм, навпаки, покладає на 

демократичну державу загальну соціальну відповідальність. Держава повинна не лише 

гарантувати недоторканність власності і порядок, вона повинна сама забезпечувати 

свободу для всіх шляхом суспільних перетворень і створення справедливого економічного 

і соціального порядку". 

Сучасні соціал-демократи відстоюють перехід від соціального захисту, заснованого 

на перерозподільчих функціях держави, до активної соціальної політики, спрямованої на 

стимулювання високопродуктивної зайнятості та активізацію економічної 

самодостатності різних верств населення на основі реалізації тих переваг, які формуються 

ринковим механізмом. У зв'язку з цим проголошується необхідність відмови від 

широкомасштабних програм соціальної допомоги, які перешкоджають свободі вибору 

особистості й породжують марнотратство та утриманство, спонукаючи до економічної 

активізації бідних верств населення на основі збільшення інвестицій у професійну 

підготовку, освітні заходи, медичне обслуговування тощо; 

перенесенням акцентів з питань підвищення заробітної плати та зростання обсягів 

споживання на зміни у "якості життя" та задоволенні вищих потреб особистості. Сучасні 

соціал-демократи приділяють значну увагу суперечливому впливу науково-технічного 

прогресу на суспільний добробут, беручи до уваги як створення умов для поліпшення 

кількісних та якісних параметрів людського розвитку, так і поглиблення ізольованості, 

відчуження індивідів, виникнення нових видів нерівності тощо; 

підвищеною увагою до проблем глобалізації, загострення глобальних проблем та 

необхідності консолідації зусиль світової спільноти на основі формування нового 

міжнародного економічного порядку. "У сучасних умовах глобалізації життя суспільства, 

— зазначає Т. Майєр, — з особливою силою актуалізувалась проблема удосконалення 

його демократичних основ з метою захисту людини від тих викликів і загроз, з якими 

людство вступає у третє тисячоліття. Показовою і зовсім не випадковою є та обставина, 

що такий, фактично третій шлях суспільного розвитку у середині XX ст. запропонований 

соціал-демократами. Це шлях демократичного соціалізму". 

У цьому контексті "демократичний соціалізм" трактується як міжнародний рух за 

свободу, соціальну справедливість, мир та контрольоване роззброєння, гармонізацію 

інтересів різних країн, створення умов для їх рівноправного співробітництва на основі 

реформування міжнародних економічних відносин, демократизації міжнародних 

фінансових інститутів, міжнародного контролю за діяльністю транснаціональних 

корпорацій, посилення ролі профспілок тощо. 

Дедалі більша увага приділяється екологічним проблемам, подоланню екологічної 

кризи та збереженню довкілля. З 90-х pp. XX ст. у соціал-демократичних концепціях 

широко використовуються терміни "екосоціалізм", "екореформізм", тісно пов'язані зі 

зміною моделі економічного зростання на основі врахування швидкості регенерації 

екосистеми та подолання екологічної кризи; 

визнанням важливості інституційних факторів економічного розвитку, 

інституційних змін як важливого чинника реформування існуючого суспільного устрою. 

Свідченням цього є зростання популярності концепції "економіки узгодження", висунутої 

у кінці 80-х pp. XX ст. соціал-демократами скандинавських країн. Переговори та механізм 

узгодження інтересів приватних фірм та суспільної влади розглядаються у цій концепції 

як важливе доповнення ринку та бюрократичних правил і процедур. 

На сьогодні соціал-демократичний рух є важливою суспільною силою, яка значною 

мірою визначає напрямки сучасної еволюції провідних країн світу в напрямку 
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утвердження політичної, економічної та соціальної демократії, цінностей свободи, 

рівності, справедливості й солідарності. 

Соціалізм не означає неминучої і повної заміни капіталістичного суспільства 

альтернативною моделлю. Соціалізм — не інституційно визначена модель суспільства, а 

принципи його формування (рівна свобода для всіх у всіх сферах суспільства з допомогою 

солідарності та організації). Інституційне втілення соціалістичних принципів неможливо 

визначити з допомогою певної заданої моделі. Але кожен раз інститути, які вводяться, 

мають перевірятися на їх відповідність соціалістичним принципам і конкретному досвіду. 

Участь лідерів соціал-демократичних рухів у парламентах та урядах багатьох 

західноєвропейських країн справила значний вплив на демократизацію відносин власності 

та управління, підвищення рівня та якості життя населення, трансформацію 

господарського життя та суспільної свідомості. 

Суть демократичного руху — постійний пошук, критичний перегляд уявлень, які 

колись склалися, об'єктивний, вільний від ідеологічних нашарувань аналіз ситуації, яка 

складається при обов'язковому дотриманні ...принципів моральності і правил 

демократичного волевиявлення, які тісно взаємопов'язані. Відмова від прихильності до 

марксистських положень при збереженні поваги до марксизму як культурно-історичного 

явища, уточнення підходів до поняття "соціалізм", в тому числі з урахуванням негативної 

практики країн, які взяли на озброєння соціалістичні ідеї і дискредитували їх. 

Досвід соціально-економічних перетворень, здійснених на основі соціал-

демократичних програм, цікавий для економічної науки як приклад свідомого формування 

прогресивних напрямків розвитку суспільства та інституційного впливу на еволюцію 

економічних систем. Важливе значення для розвитку економічної думки у XX ст. мали 

положення соціал-демократичної концепції щодо вступу капіталізму в нову фазу 

історичного розвитку, пов'язану з пом'якшенням соціально-економічних суперечностей, 

виникнення можливостей їх мирного розв'язання та еволюційного переростання 

капіталізму в соціалізм. Марксистській теорії соціалістичної революції була 

протиставлена концепція економічних реформ, утвердження парламентаризму та 

демократії, яка була підтверджена практикою історичного розвитку провідних країн світу. 

 

РОЗДІЛ 7. ІСТОРИЧНА ШКОЛАТА СОЦІАЛЬНИЙ НАПРЯМУ ПОЛІТИЧНІЙ 

ЕКОНОМІЇ 

7.1. Передумови виникнення та методологічні особливості історичної школи 

 

Німецькі дослідники здійснили ретельний і глибокий аналіз, який помітно збагатив 

наші знання і значною мірою розширив межі економічної теорії. 

А. Маршам 

З погляду історика людство не можна розглядати як єдине ціле. Необхідно взяти 

іншу одиницю. 

Л.Н. Гумільош 

 

7.1.1. Передумови виникнення та етапи еволюції німецької історичної школи 

 

Формування економічної думки в Німеччині на початку XIX ст. відбувалося у 

своєрідних історичних умовах, які відобразили специфіку соціально економічного 

розвитку країни та підготували підґрунтя для появи неортодоксальних теорій. 

Історичні передумови виникнення німецької історичної школи: • Економічна 

відсталість країни, нерозвиненість індустрії, збереження залишків феодалізму, пережитків 

середньовічних аграрних відносин Промисловий переворот відбувся у Німеччині на 

півстоліття пізніше, ніж Англії та Франції. До 1840 р. за умов приблизно однакової 

кількості населення (близько 27 млн) Німеччина добувала у 14 разів менше вугілля, 

виплавляла у 8 разів менше чавуну, переробляла у 16 разів менше бавовни ніж Англія. 
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Загальмованість соціально-економічного розвитку країни була зумовлена слабкістю 

національної буржуазії, економічним та політичним пануванням великих земельних 

власників. У Німеччині численні феодальні повинності не були знищені буржуазною 

революцією, а обмежувались шляхом поступових державних реформ та викупу 

феодальних повинностей. 

Економічно-територіальна роздробленість країни, політичний консерватизм та 

протиборство дрібних відособлених держав, об'єднаних у конфедерацію за національною 

ознакою. Заснування Митного союзу та реформування торговельно-економічних 

відносин, здійснені Пруссією у 1818 p., хоча і мали певні позитивні наслідки, однак не 

вирішили проблеми економічного та політичного об'єднання усіх німецьких земель. 

Відсутність єдиного внутрішнього ринку, єдиної грошової одиниці, нерозвиненість 

системи транспорту, зв'язку тощо. Формування національного внутрішнього ринку в 

Німеччині наштовхувалось на численні перешкоди у вигляді митних кордонів між 

окремими німецькими державами. У країні існувала розбіжність мір, ваг, карбувалось до 

600 видів монет тощо. 

Несприятливий вплив зовнішньоекономічних факторів на розвиток національної 

економіки, який знайшов відображення: 

у відсутності зовнішніх джерел нагромадження капіталу через втрату Німеччиною 

позицій одного з центрів світової торгівлі після великих географічних відкриттів XV—

XVI ст.; 

пануванні індустріально розвиненої Англії на німецьких ринках внаслідок 

відсутності протекціоністських бар'єрів на шляху просування в країну 

конкурентоспроможних мануфактурних та фабричних імпортних товарів. 

Тягар феодальних відносин, тривале відставання національної промисловості, яка 

потребувала митного захисту, необхідність економічного та політичного об'єднання 

країни, загроза перетворення її на сировинний придаток та ринок збуту готової продукції 

більш розвинених країн засвідчували непридатність для практичного застосування в 

Німеччині рекомендацій класичної політичної економії, зорієнтованої на свободу 

зовнішньоекономічної діяльності і фритредерство. 

Водночас на початку XIX ст. в Німеччині склалися певні теоретико-методологічні та 

ідеологічні передумови появи неортодоксальних ідей та теорій: 

Давні традиції історико-філософських досліджень, формування історичної школи 

права на чолі з відомим вченим, правознавцем Ф.К. фон Савіньї (1779—1861), 

представники якої звертались до проблем моралі, духу суспільства, широко 

використовуючи поняття інституцій як узагальнюючих 

норм, що мають значення для певного відрізка часу. Суспільна думка Німеччини на 

початку XIX ст. перебувала під впливом ідей знаменитого філософа Г.В.Ф. Гегеля (1770—

1831), який визначав культуру як дослідження історії людського духу, здатне виявити 

істинні напрямки розвитку суспільних явищі процесів. Мислитель був переконаний, що у 

процесі розвитку людського суспільства держава (з етичного погляду) завжди посідає 

панівне становище порівняно з окремими індивідами. 

Прикладний характер розвитку економічного знання в рамках камералістики — 

сукупності суспільних наук, зорієнтованих на теорію і практику управління державою. У 

XVI—XVIII ст. камералістика викладалась у Німеччині з метою підготовки чиновників 

для камеральних управлінь. Відтак велика увага приділялась конкретним прикладам 

розвитку соціально-економічного середовища, формуванню практичних навичок в галузях 

права, політики, фінансів тощо. Камералісти розглядали розвиток суспільства як 

позитивну практику, трактуючи державу як найголовніший інститут у ієрархії суспільних 

явищ. 

Зростання національної громадянської самосвідомості та поширення ідеології 

романтизму, заснованої на вимогах національної єдності та побудови могутньої німецької 

держави. Романтизм виник як вияв національної самобутності на противагу універсалізму 
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просвітництва і особливо яскраво виявився у країнах, позбавлених державності, — 

Німеччині, Італії, Польщі. Пронизана ідеями національної єдності, суспільна думка 

Німеччини того часу знайшла відображення у творах видатних філософів І. Канта (1724—

1804), Й. Фіхте (1762—1814), А. Мюллера (1779—1829), які: 

поставили у центр суспільного прогресу людину, стверджуючи, що самоцінність 

особистості не має приноситись у жертву заради досягнення суспільного добробуту; 

підкреслювали пріоритетність морального закону, моральних норм та стимулів 

людської діяльності; 

розглядали державу як важливий суспільний інститут, покликаний створити 

передумови для розвитку та процвітання нації; 

стверджували, що захоплення універсальними схемами шкодить національним 

інтересам тощо. 

Є дві речі, які возвеличують наші душі, — зоряне небо над нами і моральні закони 

всередині нас. 

Ніколи не стався до людини лише як до засобу, але завжди також як і до мети. 

Таким чином, особливості соціально-економічного розвитку Німеччини на початку 

XIX ст., наукові традиції та поширення ідеології романтизму підготували підґрунтя для 

виникнення альтернативного класичній політичній економії напряму економічної думки, 

який отримав назву німецької історичної школи. 

Історична школа в політичній економії виникла в Німеччині і пройшла в процесі 

своєї еволюції певні етапи (рис. 7.1). 
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Однак вона не була суто німець» ким явищем і мала значний успіх в інших країнах. 

 
Видатний німецький мислитель Фрідріх Ліст (1789—1846) народився в м. 

Рейтлінген у сім'ї заможного ремісника. Після здобуття шкільної освіти працював у 

майстерні батька, але не виявляв старанності та належного ентузіазму. Врахувавши любов 

Фрідріха до книжок, батьки віддали його на навчання до писаря. Зарекомендувавши себе 
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здібним учнем, Ф. Ліст швидко просувався по службі: від дрібного чиновника 

Тюбінгенської філії Вюртемберзького бюро до керуючого справами та політикою 

Тюбінгена, а згодом — розрахункового радника у столиці королівства Штутгарті. У 1877 

р. Ф. Ліста запросили на факультет політичних наук у Тюбінгенському університеті, де 

він почав займатись викладацькою та науковою діяльністю. Фрідріх Ліст ще з молодих 

років німецький вчений виявив себе 

рішучим прихильником буржуазно-демократичних реформ. У 1818 р. він заснував 

газету "Друг швабського народу", в якій виступав за підпорядкування адміністрації 

суспільному контролю, свободу преси тощо. Уряд закрив газету, разом з цим ф. Ліст був 

вимушений залишити кафедру в Тюбінгені. У 1819 р. вчений заснував у Франкфурті 

"Генеральну асоціацію німецьких промисловців та комерсантів", діяльність якої була 

спрямована на лібералізацію внутрішньої торгівлі та ліквідацію внутрішніх митних 

кордонів. 

Пропаганда ліберальних ідей та енергійна агітація за економічну єдність нації 

поставила німецького дослідника в опозицію до уряду. Він зазнав політичних 

переслідувань і був вимушений залишити Німеччину. Жив у Франції, Англії, Швейцарії, у 

1825 р. виїхав із сім'єю до СІНА. Згадуючи цей період свого життя, Ф. Ліст писав: "коли 

доля закинула мене в Америку, я залишив усі книги. Життя — найкраща книга з 

політекономії у цій новій країні... Я жадібно і старанно читав цю книгу, намагаючись 

скоординувати засвоєні уроки з результатами моїх минулих спостережень і досвіду". В 

Америці німецький дослідник займався фермерством, підприємницькою діяльністю, був 

редактором газети, в якій друкував і власні статті, пропагуючи ідеї національної єдності та 

виховного протекціонізму. 

У 1832 р. Ф. Ліст повернувся на батьківщину. Він з ентузіазмом зустрів звістку про 

митне об'єднання Німеччини у 1834 р. і з новою енергією поринув у громадську 

діяльність. Пропагуючи необхідність розвитку транспортної системи країни як важливого 

засобу піднесення її економічного потенціалу, він став засновником одного з перших у 

країні акціонерних товариств з будівництва залізниць. Але втягнутий у політичні та 

фінансові інтриги, Ф. Ліст знову був вимушений емігрувати. 

Перебуваючи у Франції у 1841 p., вчений опублікував головну працю свого життя 

"Національна система політичної економії", яка за задумом дослідника мала стати 

першою частиною фундаментального наукового дослідження і мала підзаголовок 

"Міжнародна торгівля, торговельна політика і німецький митний союз". 

Після повернення на батьківщину Ф. Ліст займався науковою роботою, 

журналістикою, активною пропагандою ідей "національної економії". Однак психологічне 

напруження, викликане погіршенням здоров'я та матеріального становища, далося взнаки. 

У 1846 р. вчений помер за доволі загадкових обставин, які не виключають самогубства. 

Хвиля посмертного визнання мислителя принесла йому ступінь доктора наук, 

монументи у різних містах Німеччини, видання зібрання творів у 10 томах тощо. 

Фактично друга половина XIX ст. в Німеччині пройшла під знаком реалізації ідей Ф. 

Ліста, які справили визначальний вплив на еволюцію економічної політики держави і 

сприяли її економічному відродженню та переходу на передові рубежі світової 

економічної ієрархії. 

7.1.2. Система "національної економії" Ф. Ліста 

 

Теоретико-методологічним підґрунтям формування німецької історичної школи 

стало учення видатного мислителя, політика та державного діяча, активного поборника 

національної єдності Німеччини Фрідріха Ліста (1789— 1846). 

У своїй головній праці, яка має красномовну назву "Національна система політичної 

економії, міжнародної торгівлі, торговельна політика і німецький митний союз" (1841), 

вчений виступив з критикою класичної школи, виокремивши три основні її недоліки: 

"химеричний космополітизм", ігнорування специфічних національних інтересів; 
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"мертвий матеріалізм", виключну увагу до мінових вартостей та ігнорування 

продуктивних сил; 

"дезорганізуючий індивідуалізм", здатний стати на заваді індустріальному 

піднесенню нації". 

Вважаючи підхід класиків до вивчення явищ господарського життя недостатньо 

глибоким, Ф. Ліст розробив власну теоретичну систему (табл. 7.1), в основу якої поклав 

історичний метод дослідження, заснований на вивченні економічних явищ та процесів у 

історичному контексті: 

осмисленні еволюції господарського розвитку різних держав у просторово-часовому 

вимірі; 

зіставленні господарського розвитку різних націй; 

залученні до аналізу правових, культурних, морально-етичних чинників, 

особливостей природного середовища, ментальності народів тощо. 

 
Вихідною у теоретичній побудові мислителя була ідея перетворення Німеччини на 

індустріально розвинену державу, здатну до зовнішньоекономічної експансії. 
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"Національна система політичної економії" була присвячена обґрунтуванню нагальної 

потреби у захисті "надзвичайних інтересів" Німеччини та інших континентальних держав 

з метою подолання "острівного панування Англії". Відтак, на думку багатьох дослідників, 

на противагу класикам Ф. Ліст розробив не просто "національну", а "геополітичну 

економію", покликану сприяти вирішенню спільних для континентальних країн проблем. 

Праця німецького дослідника складається із 4 книг: 

Книга 1. "Історія" присвячена дослідженню економічної історії різних країн з 

урахуванням проблем реалізації національних інтересів. 

Книга 2. "Теорія" містить виклад основних ідей теоретичної системи Ф. Ліста 

("національної системи політичної економії"). 

Книга 3. "Системи" присвячена історії економічної думки та практичному аналізу 

ідей класичної школи. 

Книга 4. "Політика" містить виклад історії торговельної політики європейських 

держав та рекомендації щодо економічної політики, яку повинна, на думку автора, 

проводити Німеччина. 

Провідні ідеї теоретичної системи Ф. Ліста: 

Учення про "національну економію", національну своєрідність господарських 

систем та законів їх еволюції. Відокремлюючи космополітичну економію, покликану 

досліджувати загальнолюдський добробут, від національної економії, спрямованої на 

обґрунтування економічної політики, здатної забезпечити процвітання конкретної нації, 

вчений стверджував, що "наука не має права не визнавати природу національних 

відносин"1. Відтак він проголосив відмінною ознакою власної теоретичної системи 

економічний націоналізм, дослідження господарського розвитку нації "як середнього між 

індивідом і людством". 

Вся споруда моєї теорії побудована на ідеї нації як середнього між індивідом і 

людським родом. 

Узалежнюючи економічну спроможність суб'єктів господарювання від розвитку 

національної системи в цілому, Ф. Ліст стверджував, що лише нація як результат 

багатовікового удосконалення традицій, досвіду та знань здатна об'єднати людей у єдину 

спільноту, уможлививши тим самим розвиток кожної конкретної особистості. Відтак 

вчений не заперечував індивідуальних чинників економічного прогресу, але виступав за 

свідоме формування соціально-економічного середовища, яке б спрямовувало їх у 

необхідне русло. 

Стверджуючи, що класики прийняли як уже існуючий майбутній стан речей, Ф. Ліст 

заперечував існування універсальних економічних законів виходячи, із незіставності 

національних економік, які мають власний шлях розвитку та історичну специфіку. У 

зв'язку з цим німецький дослідник наголошував на необхідності розробки учення про 

"національну економію", виявлення істинно національних інтересів та специфічних 

законів господарського розвитку окремих країн, з метою визначення ролі та функцій 

держави щодо збудження продуктивних сил нації та створення найсприятливіших умов 

для реалізації її економічного потенціалу. Він стверджував, що "Політична економія не є 

наукою, яка вчить лише яким чином мінові цінності виробляються індивідами, 

розподіляються між ними, споживаються ними... крім цього державний діяч бажає і 

повинен знати, як збуджуються продуктивні сили всієї нації, як вони зростають, що їм 

сприяє, від чого вони слабнуть, завмирають і зовсім зникають, як за допомогою 

національних продуктивних сил найкраще і найдоцільніше розробити національні 

природні джерела, щоб забезпечувати національне існування, національний добробут і 

майбутнє нації". 

Нове розуміння предмета економічних досліджень зумовило зміну методу 

дослідження, в основну якого німецький вчений поклав "навчання історії", історичні 

порівняння, аналіз достовірності історичних фактів, комунітаризм, врахування ролі та 

значення неекономічних факторів та соціальних інституцій. 
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Теорія національних продуктивних сил. Визначивши завданням на ціональної 

економії пошук найсприятливіших умов та засобів розвитку продуктивних сил нації, Ф. 

Ліст виклав своє розуміння сутності останніх, засноване на визнанні важливості 

нематеріальних чинників зростання національного багатства. 

На думку німецького дослідника, "продуктивні сили залежать не тільки від праці, 

заощаджень, моральності та здібностей людей або від володіння природними фондами і 

матеріальними капіталами; вони залежать також від соціальних, політичних і громадських 

закладів, а також законів і, насамперед, від гарантії їх незалежного існування та 

національної могутності". Наголошуючи на тому, що зростання національного багатства 

досягається шляхом узгодженої діяльності суспільства, здатного засвоїти і примножити 

досвід і знання, успадковані від попередніх поколінь, Ф. Ліст включав до складу 

продуктивних сил нації:  

моральні та фізичні сили людей; 

громадські та політичні заклади; 

природні ресурси країни; 

матеріальний капітал (сільськогосподарський, мануфактурний, торговельний). 

Важливою складовою продуктивних сил вчений вважав національну індустрію, 

трактуючи її не лише як природний результат праці і заощаджень (на що звертали увагу 

класики), але і як творчу соціальну силу, джерело майбутнього прогресу німецької 

держави. Критикуючи А. Сміта за "протиставлення сільського господарства 

промисловості мануфактур"1, вчений стверджував, що розвиток національної індустрії 

здійснює сприятливий вплив на динаміку всіх складових продуктивних сил нації шляхом: 

стимулювання прогресу науки, наукових відкриттів; 

удосконалення громадських інститутів; 

залучення до використання незадіяних раніше природних ресурсів; 

стимулювання розвитку транспортної інфраструктури, внутрішньої та зовнішньої 

торгівлі; 

удосконалення якості сільськогосподарської продукції та відкриття нових ринків її 

збуту. 

"Мануфактури створюють попит на більший асортимент і на більшу кількість 

сільськогосподарських товарів, збільшують мінову вартість цієї продукції і дають 

можливість землевласнику отримати максимум користі із своєї землі і праці, — зазначав 

німецький дослідник, — це сприяє зростанню земельної ренти, прибутку і заробітної 

плати, а зростання ренти і капіталів виливається у збільшення мінової вартості землі і 

праці". 

Розрізняючи "мінові вартості" і "продуктивні сили", вчений на чільне місце ставив 

формування людського капіталу шляхом пізнання, засвоєння та примноження 

накопичених людством знань, ідей, винаходів, відкриттів, навичок професійної діяльності 

тощо. Відтак важливого значення Ф. Ліст надавав розвитку освітніх, наукових, духовних 

та правових закладів, мистецтва тих, хто завідує судом та адміністрацією, в чиїх руках 

освіта та релігійне виховання, хто розвиває науку, культуру тощо. Таким чином, 

німецький дослідник трактував продуктивні сили: 

як постійне джерело суспільного добробуту та найважливішу передумову 

прогресивного розвитку націй; 

здатність створювати багатство, яка набагато важливіша за саме багатство; 

інтелектуальні, соціальні, матеріальні сили нації, сукупність суспільних умов, які 

сприяють економічному зростанню. "Процвітання одного народу не залежить, як думає 

Сей, від кількості багатства і мінових цінностей, якими він володіє, — зазначав у зв'язку з 

цим дослідник, — воно залежить від рівня розвитку продуктивних сил". 

Концепція стадійного економічного розвитку. Спираючись на теорію продуктивних 

сил, Ф. Ліст обґрунтував концепцію економічного прогресу нації. Аналіз історичного 

матеріалу, дослідження еволюції галузевої структури економіки та оцінка рівня розвитку 
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продуктивних сил сучасних йому економічних систем дали змогу німецькому вченому 

виокремити такі стадії економічного розвитку націй: 

— стан дикунства; 

— стан розвитку скотарства; 

— стан землеробства (цієї стадії, на думку Ф. Ліста, досягли сучасні йому Іспанія, 

Португалія, Італія); 

— землеробсько-ману фактурний стан (на шляху до цієї стадії, на думку вченого, 

перебували на той час США та Німеччина); 

— землеробсько мануфактурно комерційний стан суспільства (Ф. Ліст вважав, що 

цієї стадії досягла на той час лише Англія, до якої наближається Франція). 

Визначаючи п'яту стадію як господарський ідеал, який забезпечує найкращу 

комбінацію та гармонійний розвиток продуктивних сил нації, вчений стверджував, що 

досягнення цієї стадії є метою розвитку усіх народів. Водночас він звертав увагу на 

необхідність певних передумов реалізації зазначеної мети: 

вигідного географічного розташування, наявності великих територій та значних 

запасів природних ресурсів, необхідних для розвитку національної індустрії; 

схильності до мануфактурного розвитку нації, її здатності до самовідданої праці 

заради майбутнього прогресу. 

У зв'язку з цим Ф. Ліст зазначав, що дух німецької нації переважає у інші народи. 

Відтак для економічного піднесення країни необхідно "окрилити" її кордони за рахунок 

невеликих держав-сусідів (Голландії, Данії), союз яких з Німеччиною буде запорукою їх 

подальшого успішного розвитку. 

Обґрунтування активної економічної ролі держави та політики "виховного 

протекціонізму". Концепція стадійного економічного розвитку дала Ф. Лісту підстави 

дійти висновку, що економічна політика держави має враховувати специфіку кожного 

етапу господарського прогресу нації з метою створення передумов неухильного зростання 

її продуктивних сил. 

На думку німецького дослідника, для країн, які перебувають на III (аграрний) і V 

(аграрно-мануфактурно-комерційній) стадіях, доцільною є політика свободи міжнародної 

торгівлі, яка дає змогу повною мірою реалізувати національні інтереси. "Нація, яка 

досягла переваг в галузі мануфактурного виробництва, — писав учений, — може вберегти 

своїх фабрикантів і комерсантів від втрати завойованих позицій та апатії лише шляхом 

вільного імпорту продуктів харчування і сировини та конкуренції з зарубіжними 

товарами". 

Водночас для держав, які перебувають на IV (аграрно-мануфактурній) стадії, украй 

важливим є протекціонізм, спрямований на захист молодої і ще не зміцнілої національної 

промисловості. На думку вченого, саме за допомогою протекціонізму держава здійснює 

"індустріальне виховання нації" на шляху переходу до вищої стадії економічного 

розвитку. "Протекціонізм — зазначав Ф. Ліст, — не збільшує безпосередньо кількість 

матеріальних благ, а значить і капіталу, але розвиває і зміцнює продуктивні сили, які 

створюють цей капітал". 

Обґрунтовуючи цю думку, вчений звертав увагу на те, що наслідування принципам 

економічного лібералізму класичної політичної економії може забезпечити певну 

абстрактну вигоду для світового господарства в цілому з погляду отримання мінових 

цінностей. Водночас він виступав з критикою теорії, "яка зайнята лише вартістю і не 

звертає ніякої уваги на продуктивні сили, розглядаючи весь світ як єдину і неподільну 

республіку торговців". Ф. Ліст стверджував, що свобода міжнародної торгівлі буде 

корисною за умов, коли всі держави досягнуть однакової стадії розвитку. У іншому 

випадку фритредерство буде корисним лише для найрозвинутіших націй, стосовно яких 

менш розвинені країни опиняться у підпорядкованому становищі "маленького хлопчика, 

який бореться з дорослим чоловіком". 
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Саме тому вчений схвально ставився до теорії активного торговельного балансу, яку 

відстоювали меркантилісти, виводячи з "уроків історії" правило, згідно з яким "нація тим 

багатша та могутніша, чим більше вона експортує промислових виробів і чим більше вона 

імпортує сировини"5. Заперечуючи ідею "невидимої руки" та природного порядку А. 

Сміта, німецький дослідник звертав увагу на те, що "Імпорт та експорт зовсім не 

регулюються за сучасних умов тим, що теорія називає природою речей: вони залежать в 

основному від торговельної політики і розвинутості країни, від її значущості у світі і 

впливу на народи інших країн, від її колоніальних володінь і кредитних закладів, на 

кінець, від стану миру чи війни"6. 

Усвідомлюючи втрати, неминучі в результаті відмови від вільної торгівлі, Ф. Ліст 

був переконаний, що стратегічні національні інтереси мають бути важливішими за 

поточні вигоди. Відтак протекціонізм вчений трактував як певну "пожертву вартостей" 

заради майбутнього зростання економічного потенціалу нації. "Втрата, викликана 

митними зборами, виражається вартістю, — писав дослідник. — Однак країна здобуває 

сили, за допомогою яких вона здатна виробляти незліченні обсяги вартостей. Ця втрата 

вартості повинна розглядатись як ціна промислового виховання нації". 

Звичайно, досвід учить нас, що вітер переносить насіння із країни в країну і таким 

чином пустинні рівнини перетворюються у густі ліси. Але чи розумно вчинив би лісник, 

століттями чекаючи, поки вітер насадить у його країні насіння? Хіба безглуздо вчинив би 

він, якби спробував з допомогою розсадників досягнути своєї мети за кілька десятків 

років? Історія вчить, що цілі нації успішно здійснюють те, що робить наш лісник. 

Водночас слід зауважити, що теорія протекціонізму Ф. Ліста має оригінальний 

характер, оскільки митний захист держави не є для вченого універсальним засобом 

історичного розвитку всіх націй. Німецький дослідник був переконаний, що політика 

протекціонізму не має абсолютного значення і є виправданою лише як виховний засіб, 

спрямований на розбудову продуктивних сил націй та вирівнювання економічного 

розвитку країн. "Протекціоністські заходи є законними лише тоді, — зазначав дослідник, 

— коли застосовуються з метою допомогти і зміцнити мануфактурну промисловість 

країни... щоб зайняти своє місце серед тих, хто досягнув висот одночасно і в сільському 

господарстві, і в торгівлі, тобто серед перших морських і континентальних держав". 

Ліст не є теоретиком протекціонізму, він — теоретик розвитку. 

Відтак вчений був впевнений, що у майбутньому, при досягненні високого рівня 

розвитку усіх країн, вільна торгівля стане загальним правилом поступово будуть створені 

усі необхідні передумови для формування загальносвітової спільноти людей та 

міжнародного союзу промислово розвиненні націй. "Країна, яка досягла могутності 

шляхом обмежень мануфактурної та комерційного панування, коли ця мета досягнута, 

повинна повертати до свободи торгівлі", — писав Ф. Ліст. 

Таким чином, на відміну від класиків, протекціонізм Ф. Ліст трактував не як 

перешкоду, а як "найпотужнішу рушійну силу кінцевого об'єднання народів і, як наслідок, 

справжньої свободи торгівлі". У зв'язку з цим вчений виступав за виважений 

протекціонізм, який "відповідає своєму рівню промислового виховання", оскільки "будь-

які надмірності протекціонізму шкідливі, тому що нації можуть прийти до вдосконалення 

мануфактур лише поступово". 

Автор "Національної системи політичної економії" не зводив діяльність держави 

лише до ролі "нічного сторожа". На думку Ф. Ліста, за умов ринкової економіки держава 

покликана створювати матеріальні, інституціональні та культурні передумови: 

для швидкого індустріального піднесення країни; 

формування і розвитку єдиного внутрішнього ринку; 

узгодження суспільних інтересів та спрямування зусиль нації на реалізацію 

стратегічних перспективних завдань. 

У цьому контексті на особливу увагу заслуговує обґрунтування Ф. Лістом 

необхідності розвитку державного сектору економіки як невід'ємної складової 
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народногосподарського комплексу, яка включає "державні засоби уряду, споживання цих 

засобів та управління ними". На думку вченого, "державна економія" покликана справляти 

стимулюючий вплив на економічний прогрес країни. Принагідно зазначимо, що Ф. Ліст 

близько підійшов до розуміння поняття "зовнішніх ефектів". Свідченням цього є його 

зауваження щодо необхідності урахування довгострокових та побічних наслідків 

створення нових галузей, які знаходять своє вираження у зміцненні економічного 

потенціалу країни та зростанні добробуту населення. 

Таким чином, науковою заслугою Ф. Ліста стало визначення та обґрунтування 

нових теоретико-методологічних положень, які не тільки засвідчили обмеженість 

підходів, заснованих на абстрактних узагальненнях, ігноруванні національної специфіки 

та нерівномірності розвитку окремих країн, але і збагатили економічну науку новими 

підходами до трактування предмета та методології економічного аналізу. 

7.1.3. Основні ідеї представників старої історичної школи в Німеччині 

 

Історичний метод дослідження, започаткований Ф. Лістом, знайшов найповніше 

відображення у поглядах представників старої історичної школи, І яка склалася в 

Німеччині у 40-ві — 50-ті pp. XIX ст. Незважаючи на певні відмінності у поглядах 

відомих німецьких дослідників В. Рошера (1817— 1894), Б. Гільдебранда (1812—1878) та 

К. Кніса (1821 — 1898), саме у працях І цих авторів історична школа заявила про себе як 

про неортодоксальний і напрям економічної думки, покликаний вивчати господарські 

явища і процеси у їх національній та часовій визначеності. Прикметник "стара" почали ] 

вживати після того, як наприкінці XIX ст. у Німеччині сформувалась "нова" (молода) 

історична школа. 

Засновником німецької історичної школи був Вільгельм Георг Фрідріх І Рошер — 

провідний німецький економіст, професор Лейпцизького університету, автор праць 

"Програма лекцій з історичного методу" (1854), "Історія І англійської політичної економії 

XVI—XVII століть" (1851), "Система політичної економії" (1854—1894), "Історія 

національної політичної економії" (1874) І та ін. 

Поставивши за мету вплинути на формування національної політики доповнивши та 

розвинувши учення класиків на основі залучення до аналізу історичного методу 

дослідження, В. Рошер: 

 
Стверджував, що не існує єдиної політичної І економії та універсальних законів 

господарського І розвитку всіх націй, оскільки генезис господарського життя кожної 

країни є специфічним, залежним від її геополітичного становища, конкретно-історичних 

та І природних умов, традицій і звичаїв, розвинутості політичних інститутів тощо. 

Критикуючи методологію класичної школи, вчений звертав увагу на те, що окремі 

індивіди керуються у своїх вчинках не лише прагненням економічної вигоди, але і 

суспільними інтересами, сімейними турботами, почуттям національної єдності тощо. 

Відтак позаекономічні чинники суттєво впливають на вчинки та прагнення людей, значно 
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збагачуючи їх палітру. Вбачав завдання економічної науки не стільки в теоретичному 

аналізі та отриманні абстрактних висновків, скільки в емпіричному дослідженні 

історичного матеріалу, вивченні конкретних форм та методів організації господарської 

діяльності, виявленні причин національних особливостей розвитку економічних процесів 

та дослідженні специфічних законів функціонування національних економік. 

"Ми залишаємо обабіч будь-яку розробку... економічних ідеалів, — писав німецький 

дослідник, — замість цього ми звернемось до простого викладу спочатку господарських 

потреб і природи народів, потім законів та закладів, покликаних їх задовольнити, 

насамкінець, до викладу більшого чи меншого успіху останніх". 

Особливий наголос вчений робив на необхідності міждисциплінарного підходу як 

важливого засобу подолання обмеженості та "шкідливого впливу" класичної доктрини. 

"Наша мета, — зазначав німецький дослідник, — просто описати економічну природу 

людини і її економічні бажання, дослідити закони і характер рішень, що їх прийнято для 

задоволення цих бажань... Таке дослідження може бути здійснене за умови тісного 

контакту з іншими знаннями із національного життя, наприклад, з історії цивілізації". 

Протиставив універсальному, космополітичному вченню класиків власну концепцію 

історичного розвитку націй, застосувавши історичний підхід до теорії трьох факторів 

виробництва. В історії розвитку націй вчений виділив три великих періоди: 

I — найдавніший, за якого головним фактором виробництва була земля; 

II — середньовічний, коли значну роль починає відігравати праця, капіталізована 

завдяки корпоративно-цеховій організації виробництва; 

III — новий, пов'язаний із пануванням капіталу. 

Аналізуючи третій період еволюції суспільства, В. Рошер вказував на зростаючі 

можливості економічного прогресу націй, зумовлені розвитком індустрії, транспорту, 

витісненням ручної праці машинною. Водночас вчений звертав увагу на викликане цими 

змінами загострення соціальних суперечностей, розшарування суспільства на багатих та 

бідних тощо. 

Особливо наголошував на необхідності розробки практичних рекомендацій, 

спрямованих на використання наявного потенціалу розвитку та вдосконалення 

суспільства відповідно до довгострокових інтересів кожної нації. Вчений стверджував, що 

історія народів торує собі шлях мирними 

засобами "позитивного права", а нація стає учасником цього процесу під 

керівництвом держави. Вважаючи законними лише еволюційні форми розвитку 

суспільства, він зазначав, що "кожна революція, яка б не була велика потреба у змінах, 

здійснюваних нею, залишається все-таки завжди найбільшим нещастям, великою і нерідко 

смертельною хворобою народного життя". 

Виразником ідей "старої" історичної школи був також професор Марбурзького, 

Цюріхського та Бернського університетів Бруно Гільдебранд, який знаходився у більшій, 

ніж В. Рошер, опозиції до класичної школи. У праці "Політична економія сучасного і 

майбутнього" (1848) вчений: 

оставив за мету "перетворити політичну економію на теорію, що має справу з 

економічним розвитком народів". Ставлячи під сумнів існування універсальних 

узагальнень, Б. Гільдебранд розглядав історію як засіб не стільки удосконалення (як це 

було у В. Рошера), скільки повного оновлення економічної науки. 

Стверджуючи, що предмет дослідження політичної економії становлять закони 

господарського розвитку націй, вчений був переконаний, що простежити останні можна 

шляхом вивчення історії та здійснення статистичних досліджень. Відтак абстрактному 

методу класиків Б. Гільдебранд протиставляв емпіричний підхід та фактозбирання. 

Заперечував концепцію "економічної людини" та прагнення звести поведінку 

господарюючих суб'єктів до егоїстичних устремлінь, ігноруючи мораль, право, звичаї та 

їх вплив на мотивацію економічної діяльності. "Людина — істота соціальна, — писав Б. 

Гільдебранд, — вона є продуктом цивілізації та історії. її потреби, її освіта і її ставлення 
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до речових цінностей, як і до людей, ніколи не залишаються незмінними, а географічно і 

історично безперервно змінюються і розвиваються...". Відтак вчений був переконаний, що 

політична економія "не є природним ученням людського егоїзму, але має бути наукою 

моральною". 

Здійснив спробу періодизації історії господарського розвитку народів, поклавши в її 

основу мінову концепцію, спосіб обміну. Запропонована вченим концепція стадійного 

економічного розвитку знайшла відображення у назві його праці "Натуральне 

господарство, грошове господарство і кредитне господарство" (1864). Таким чином 

історичний шлях економічного розвитку націй Б. Гільдебранд поділив на такі етапи: 

I — натуральне самодостатнє господарство середніх віків, яке характеризується 

нерозвиненим безгрошовим обміном; 

II — грошове господарство мануфактурного періоду, в якому гроші функціонують 

як необхідний посередник обміну; 

III — розвинене кредитне господарство, в якому обмін здійснюється на основі 

кредиту. 

Виходячи з того, що кредитне господарство створює могутні стимули підвищення 

економічної активності господарюючих суб'єктів, Б. Гільдебранд уважав третю стадію 

вершиною економічного розвитку націй. Ліквідація на цій стадії "панування грошей та 

капіталу" перетворює, на думку вченого, ринкову економіку на справедливий устрій, 

"доброчинне" суспільство, засноване на довірі та високих моральних якостях громадян. 

Метою цього суспільства є задоволення наперед визначених потреб людей, рівність та 

справедливість. 

Водночас, як і В. Рошер, Б. Гільдебранд був переконаний, що досягнення такого 

суспільного ідеалу можливе лише еволюційним шляхом під керівництвом держави. 

Виступив з критикою утопічного соціалізму, захищаючи принципи ринкового 

господарювання. Розмірковуючи над "уроками історії", вчений захищав недоторканність 

приватної власності як "потужного двигуна розвитку людського духу"1, який уможливлює 

індивідуальну різноманітність та розвиток. 

Найпослідовнішим провідником ідей "старої" історичної школи був Карл Густав 

Адольф Кніс (1821 —1898) — німецький економіст, дослідник економічної історії, 

професор Марбурзького, Фрайбурзького та Гейдельберзького університетів. У праці 

вченого "Політична економія з погляду історичного методу" (1853) знайшли відображення 

та систематизований виклад найважливіші методологічні підходи "старої" історичної 

школи. 

Заперечуючи повторюваність економічних явищ в історії різних народів, К. Кніс 

висунув на перший план відмінності у ступенях еволюції, традиціях та здібностях різних 

націй. 

Німецький дослідник: 

Відкидав саму можливість існування універсальної економічної науки, наголошував 

на тому, що вчені здатні описати виникнення та розвиток економічних процесів та явищ, 

але не в змозі здійснити відповідні узагальнення в силу унікальності та неповторності 

господарського розвитку різних народів. 

Аналізуючи господарський устрій кожної нації як результат її історичної еволюції, 

що зазнає постійних змін, вчений стверджував, що можна говорити про існування лише 

аналогій та відносних причинностей, зумовлених конкретними обставинами. Відтак 

завдання дослідників К. Кніс вбачав у факти збиранні та описі генезису економічних 

процесів та явищ. 

Наголошував на необхідності аналізу господарської еволюції народів у тісному 

взаємозв'язку з іншими аспектами їх суспільного буття. Вчений стверджував, що людська 

поведінка детермінована національними "ознаками", оскільки кожна людина є насамперед 

представником певної нації, якій апріорі притаманні певні риси (англійцям — 

ощадливість, почуття станової ієрархії, національна гордість; французам — прагнення до 
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рівності, насолоди, новацій; німцям — старанність, почуття справедливості, гуманізм 

тощо). Таким чином господарська поведінка окремої особи не зводиться до егоїстичних 

устремлінь і визначається ментальністю народу, чинними законами та мораллю. 

Доводив, що спостереження економічного розвитку різних народів уможливлюють 

емпіричні узагальнення та вплив на економічні явища і процеси шляхом розробки 

економічної політики, спрямованої на досягнення суспільно значущих цілей. 

Таким чином, представники старої історичної школи в Німеччині: 

сприйняли основні наукові цінності концепції "національної економії" Ф. Ліста, 

сформулювали альтернативні класичній політекономії методологічні положения, яких 

згодом дотримувались їх наступники; 

звернули увагу на відносну цінність економічного знання, еволюцію понять, оцінок і 

теорій у процесі історичних та інституційних змін; 

вказали на необхідність використання історичного методу дослідження; 

обґрунтували економічну роль держави у країнах, які потребують мобілізаційних 

зрушень нації для трансформування економіки. 

Водночас представники старої історичної школи: 

— не зробили навіть спроби, користуючись історичним методом дослідження, 

побудувати цілісну економічну концепцію, альтернативну класичній; 

Представники старої історичної школи перш ніж перейти до будь-яких узагальнень 

намагалися зібрати весь фактичний матеріал про відповідні події в попередній період і в 

теперішній час. Вони були впевнені, що такий метод дозволить їм зробити висновки 

більш ґрунтовними, ніж холодні і байдужі до людини дедуктивні побудови англійських 

економістів. 

Б. Селігмен відкинувши поняття економічного закону та абстрактно-дедуктивний 

метод дослідження, втратили саму економічну теорію, поступово підмінивши її 

економічною історією та економічною політикою; 

вивчення проблем та механізмів функціонування ринкової економіки замінили 

дослідженням проблем її еволюції та фактозбиранням. 

 

7.2. Нова історична школа та соціальний напрям у політичній економії 

7.2.1. Нова історична школа: передумови виникнення та основні ідеї 

 

У 70—80-ті pp. XIX ст. у Німеччині виникла так звана нова або молода історична 

школа. Вона стала безпосередньо наступницею старої історичної школи, об'єднавши нове 

покоління дослідників, які прагнули розвинути історичний метод та застосувати його до 

аналізу нових економічних процесів та явищ. 

Становлення нової історичної школи відбувалось у дещо відмінних соціально-

економічних умовах історичного розвитку Німеччини: 

у 1871 р. звершилось об'єднання німецьких земель, що сприяло формуванню 

повноцінного внутрішнього ринку, становленню єдиної грошової системи, єдиного 

торговельного законодавства тощо; 

промисловий переворот 40—60-х pp., воєнна перемога Пруссії над Францією та 

приєднання до Німеччини промислово розвинених територій Ельзасу та Лотарингії, 

величезна контрибуція (5 млрд франків), спрямована на переоснащення національної 

промисловості, сприяли швидкому індустріальному розвитку країни; 

зміни у соціальній структурі суспільства та зростання масштабів найманої праці 

супроводжувались загостренням проблем майнової нерівності та безробіття, сприяли 

формуванню масових організацій робітників, посиленню профспілкового робітничого 

руху, поширенню у суспільстві революційної ідеології марксизму тощо; 

подальше зміцнення культу німецької держави супроводжувалось розвитком її 

зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної агресивності (політика "залізного 
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канцлера" О. Бісмарка) та спробами регулювання класових відносин на шляху соціального 

реформування. 

Нові явища суспільного життя країни породжували нові проблеми, які, на думку 

нового покоління німецьких дослідників, не могли бути вирішені з позицій класичної 

політичної економії та маржиналізму, а тому вимагали неортодоксального підходу, 

започаткованого Ф. Лістом та старою історичною школою. 

Ядро "першої хвилі" теоретичних надбань нової історичної школи становили твори 

Г. фон Шмоллера (1838—1917), Л. Брентано (1844—1931), К. Бюхера (1847—1930), А. 

Вагнера (1835—1917) та інших вчених, які поставили перед собою завдання, поглибивши 

та розвинувши історичний метод, дослідити на його основі господарські явища і процеси з 

метою вирішення практичних проблем формування економічної політики, адекватної 

реаліям економічного розвитку нації. 

Нова історична школа відобразила підвищену увагу вчених до соціальних 

інституцій, насамперед до держави як гаранта еволюційного розвитку суспільства, 

досягнення загальнонаціональної мети та соціальної рівноваги. Визначаючи правовий 

порядок основою історичного розвитку, "молоді історики" надавали важливого значення 

дослідженню правових норм, їх впливу на економічні відносини та господарський 

механізм. У конкретних економічних явищах вони вбачали відображення та 

матеріалізацію соціальної психології народу як головної рушійної сили розвитку 

суспільства. 

На відміну від старої історичної школи, молода історична школа не була 

однорідною і розпалась з самого початку на дві течії: 

— консервативну, яку очолив Г. Шмоллер — прихильник традиційних підвалин 

німецького суспільства, монархії та націоналізму; 

— буржуазно ліберальну, яку очолив Л. Брентано — прихильник поступового 

реформування буржуазного суспільства на шляху розвитку профспілкового руху та 

досягнення "класового миру". 

Засновником нової історичної школи та лідером її консервативного напряму був 

видатний німецький економіст, професор Галльського, Страсбурзького та Берлінського 

університетів іноземний почесний член Петербурзької Академії наук (1901) Густав 

Шмоллер, автор праць "Основи загального учення про народне господарство" (1872), 

"Народне господарство, наука про народне господарство та її методи" (1897) та ін. 

Прагнучи перетворити економічну теорію із "голого учення про ринок т« обмін" у 

історико-етичну науку, Г. Шмоллер: 

 
Заперечував плідність теоретичних узагальнень та абстрактно-дедуктивного аналізу 

класичної (а згодом — неокласичної) теорії, трактуючи останню "не більш, ніж 

попереднім начерком загальних причин економічного життя"1. Відстоюючи історичний 

метод аналізу, вчений вимагав від дослідників скрупульозного опису фактичної 

господарської поведінки, історико-статистичних розробок, спостережень, "витонченого 

дослідження фактів", класифікації та аналізу, які уможливлюють пізнання економічних 
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закономірностей та пояснення причинно-наслідкових зв'язків. "Особливо важливо 

з'ясувати передовсім виникнення окремих господарських інститутів, — писав Г. 

Шмоллер, — а не всього народного 

Густав Шмоллер господарства або універсального світового господарства. 

Немає потреби ставити широкі історичні проблеми, 

необхідно з допомогою строгого історичного методу вивчати одиничне". 

Визначав політичну економію як науку, покликану вивчати людську діяльність, 

спрямовану на задоволення різноманітних потреб. Стверджуючи, що економічна теорія не 

може ігнорувати людські вчинки, німецький дослідник звертав увагу на різноманітність 

спонукальних мотивів людської діяльності. Відтак він обґрунтував необхідність 

міждисциплінарного підходу, встановлення наукових зв'язків політичної економії з 

економічною історією, соціологією, політикою з метою скрупульозного аналізу мінливих 

дій соціальних груп, які мають культурні, економічні, географічні та етичні відмінності. 

Водночас німецький вчений виступав проти залучення математики до економічних 

досліджень, мотивуючи це тим, що людська психіка є надто складним завданням для 

диференціального обчислення. 

Одним з перших в історії економічних учень впровадив "етичний принцип" у 

економічні дослідження, стверджуючи, що господарське життя нації визначається не лише 

природними та технічними, але у першу чергу — моральними факторами, "духовними 

силами людей". У центрі власної концепції господарського життя німецький учений 

поставив "спільність мови, історії, звичаїв та ідей", яка, на його думку, глибше за 

економічні чинники пов'язує між собою суб'єктів господарювання. Він стверджував, що 

кристалізована у звичаях і праві морально-духовна суспільна свідомість здійснює вплив 

на всі вчинки людей, а значить і на господарську діяльність також. 

Наголошуючи на тому, що економічний устрій народу визначається нормами 

поведінки (етикою) та юридичними нормами (правом), Г. Шмоллер стверджував, що 

економічного успіху в житті здатні досягти лише люди, вчинки, доброчесність та 

порядність яких відповідають високим моральним засадам. 

Вважав державу "найбільш вагомим речовим капіталом нації", покликаним 

протистояти проявам класового егоїзму та класових зловживань. Виходячи з того, що 

життєвий устрій народу набуває свого вираження шляхом державного етико-правового 

регулювання, вчений відводив останньому вирішальну роль у забезпеченні успішного 

економічного розвитку нації та усуненні соціальних суперечностей. 

Погоджуючись з висновками К. Маркса щодо існування класового конфлікту 

найманих робітників та капіталістів, німецький дослідник віддавав перевагу 

реформістському напрямку суспільної перебудови на основі усвідомлення державою своєї 

відповідальності перед суспільством. 

Хоча Шмоллер і відкидав економічний діагноз капіталізму, поставлений К. 

Марксом, він погоджувався з висновками про неминучість соціалізму. Однак соціалізм, на 

його думку, повинен був виникнути не в результаті пролетарської революції, а на основі 

спільних дій монархії і більш освічених робітників. 

Виходячи з "етичного принципу", вчений надавав великого значення моральному 

фактору як найважливішому засобу подолання наявних у суспільстві суперечностей. 

Відтак він відстоював сильну патерналістську державу, здатну не лише забезпечити 

соціальний захист робітників, але виховати їх у дусі "соціальної солідарності" з 

підприємцями. Стверджуючи, що не революція, а зміна моральності людини виступає 

найдійовішим засобом суспільного прогресу, Г. Шмоллер наполягав на проведенні 

реформ, які б усунули надмірну майнову нерівність. Водночас він був противником 

законодавчого обмеження робочого дня, не визнавав законності профспілок, підтримував 

організацію союзів підприємців, локаути, "чорні списки" тощо. 

Прагнення до практичної реалізації зазначених ідей спонукало Г. Шмоллера до 

заснування у Німеччині у 1872 р. Спілки соціальної політики — об'єднання 
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університетських професорів на ґрунті ідей німецької історичної школи для пропаганди 

здійснення соціально-економічних реформ. 

Одним із провідних представників "першої хвилі" нової історичної школи І був 

доцент Берлінського, а згодом — професор Мюнхенського університетів іноземний член-

кореспондент Петербурзької Академії наук (1895) Людвіг Йозеф (Луйо) Брентано (1844—

1931) — активний діяч Спілки соціальної політики, провідний ідеолог її буржуазно-

ліберального крила. Найважливіші економічні погляди вченого знайшли відображення у 

його працях: "Сучасні робітничі гільдії" (1871—1872), "Про відношення заробітної плати і 

робочого часу до продуктивності праці" (1877), "Класична політична економія" (1888) та 

ін. У цих творах Л. Брентано: 

Заперечував існування універсальних законів економічного розвитку, наголошуючи 

на тому, що теоретична економія не має прикладного практичного значення і є 

другорядною порівняно з безпосереднім спостереженням та описом "навіть 

найнезначніших явищ економічного життя". 

Визнавав провідну роль етичних та правових чинників господарського розвитку. 

Дотримувався мінової концепції, вважаючи пріоритетними фактори розподілу та 

обміну. Прикладом такого підходу є обґрунтування вченим зацікавленості підприємців у 

високій заробітній платі найманих робітників. Вказуючи на відсутність суперечностей між 

прибутком як винагородою "творчого духу" підприємців і заробітною платою, Л. 

Брентано трактував останню як важливий стимул зростання продуктивності праці 

найманих робітників. Відтак, він був переконаний, що низька заробітна плата гальмує 

розвиток національних продуктивних сил та знижує конкурентоспроможність німецьких 

товарів. Зацікавленість підприємців у високій заробітній платі вчений пояснював також їх 

залежністю від платоспроможного попиту населення, який значною мірою визначається 

доходами робітників. 

Пропагував ідеї соціального партнерства та вважав реформи дієвим засобом 

попередження революційних виступів пролетаріату. Брентано був палким прихильником 

тред-юніонізму, він абсолютизував роль профспілок у справі докорінного поліпшення 

становища робітничого класу і був переконаний, що профспілки здатні захистити свої 

інтереси без допомоги держави. Як активний діяч Спілки соціальної політики та лідер її 

буржуазно-ліберального крила, вчений пропагував ідеї реформізму, "класового миру" та 

соціального партнерства. 

Заперечував уявлення про вище призначення держави порівняно з індивідом. 

Звертаючи увагу на схильність державних діячів до зловживання владою, німецький 

дослідник стверджував, що саме особистість, наділена інтелектом та високими 

моральними якостями, здатна ініціювати корисні для суспільства реформи. Водночас 

Брентано не був прихильником економічного лібералізму, допускаючи помірні масштаби 

державного законодавчого регулювання. 

Виступав за примусове картелювання у промисловості, розглядаючи монополізацію 

економіки як оздоровчий захід, спрямований на планомірне пристосування виробництва 

до попиту та попередження кризових явищ у економіці. Стверджуючи, що картелі є 

найдієвішим засобом попередження ринкових катаклізмів, Л. Брентано визначав їх як 

спілки виробників, які бажають планомірно пристосовувати виробництво до попиту з 

метою уникнення надвиробництва і всіх його наслідків: падіння цін, банкрутств, 

знецінення капіталу, безробіття та голоду. 

Теоретико-методологічні особливості нової історичної школи знайшли 

відображення у працях Карла Бюхера (1847—1930) — відомого дослідника економічної 

історії, автора книги "Виникнення народного господарства" Брентано, безсумнівно, 

належав до числа найбільш талановитих представників німецької історичної школи. 

Намагаючись надати історії і політичній економії науковий характер, він водночас 

усвідомлював, ідо їм притаманні риси мистецтва, оскільки лише останні оживляють ці 

науки. 
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Ця праця сприяла започаткуванню нової хвилі "молодих істориків", які спрямували 

свої зусилля на подолання розриву між історичними та теоретичними дослідженням 

попередників. 

Найбільш виразно економічні погляди К. Бюхера відобразились у запропонованій 

ним періодизації економічної історії людства та поясненні генезису капіталізму на основі 

розвитку структури ринку. На основі мінової концепції вчений виокремив три ступені 

господарської еволюції народів: 

I — самодостатнє натуральне господарство, діяльність якого підпорядкована 

задоволенню власних потреб (первісний лад "нецивілізованих народів", антична 

латифундія, земельне господарство вільних селян та маєтки раннього середньовіччя); 

II — міське господарство, у якому рух продукції від виробника до споживача 

опосередковується місцевим ринком (робота ремісників на замовлення, обслуговування 

місцевого ринку); 

III — народне господарство зі сформованим національним ринком та значною 

кількістю посередників обміну (зріле ринкове господарство, в якому торгівля набуває 

широкого розвитку). 

Бюхер був переконаний, що істинний капіталізм існує лише на останній , стадії, яка 

характеризується найповнішою реалізацією таких економічних категорій, як капітал і 

процент. Вчений виходив з того, що еволюція форм обміну супроводжувалась 

вдосконаленням промислового виробництва та сприяла поширенню сфери впливу 

капіталу аж до повного охоплення ним національної економіки. На думку німецького 

дослідника, цей розвиток можна проаналізувати за такою схемою: домашнє виробництво, 

у якому капітал відсутній - праця ремісників на замовлення (капіталом є інструмент 

робітників) - праця на вільний ринок (капітал доповнюють приміщення та сировина) - 

кустарне виробництво (засоби виробництва і продукція стають капіталом купця-

підприємця) - фабрична система (всі складові капіталу зосереджуються у руках 

фабриканта-підприємця, який сам займається збутом виготовленої продукції). 

Підкреслюючи вирішальну роль грошового капіталів розвитку національної економіки, К. 

Бюхер тлумачив фінансовий капітал як наслідок абсолютного підпорядкування 

промислового капіталу позичковому. 

На противагу старій історичній школі "нові історики" не обмежувались 

обґрунтуванням необхідності застосування історичного методу в економічних 

дослідженнях, а широко використовували його на практиці. Заперечуючи класичний 

(неокласичний) підхід до аналізу економічних процесів та явищ, вони стверджували, що 

закони економіки не можуть бути відкриті шляхом дедуктивних, логічних обґрунтувань, а 

потребують емпіричних спостережень, індукції та дослідження народного господарства у 

конкретних реаліях його історичного розвитку. 

7.2.2. Еволюція історичного напряму у працях В. Зомбарта та М. Вебера 

 

Одним із яскравих представників наступного етапу розвитку нової історичної школи 

був учень Г. Шмоллера — Вернер Зомбарт (1863—1941) — німецький соціолог, філософ, 

економіст, професор політичної економії Бреславльського, а згодом — Берлінського 

університетів, автор праць "Сучасний капіталізм" (1902), "Буржуа. Етюди з історії 

духовного розвитку сучасної економічної людини" (1913), "Три політичні економії" 

(1929), "Німецький соціалізм" (1934) та ін. 

У своїх ранніх працях В. Зомбарт виступав прихильником теоретичної системи та 

"продовжувачем справи" К. Маркса. Один з перших творів вченого "До критики 

економічної системи Карла Маркса" отримав високу оцінку Ф. Енгельса як вдалий виклад 

марксистських ідей. Водночас В. Зомбарт вважав себе прихильником буржуазно-

ліберальних реформ, критично оцінюючи вплив бурхливої революційної пристрасті на 

наукову творчість засновників "наукового комунізму". У працях "Соціалізм і соціальний 

рух у XIX ст." (1896), "Пролетаріат. Начерки та етюди" (1906), "Чому у Сполучених 
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Штатах немає соціалізму?" (1906) вчений виступав з позицій "катедер-соціалізму", 

обґрунтовуючи ідеї реформування капіталістичного суспільства та підвищення ролі 

робітничого класу у процесі його перебудови. У своїх більш пізніх роботах 

("Пролетарський соціалізм" (1924), "Ідея класової боротьби" (1924) та ін.) вчений 

відійшов від марксистських ідей і виступив з критикою матеріалістичного розуміння 

історії, класової боротьби та диктатури пролетаріату. 

Після Першої світової війни творча діяльність німецького дослідника зазнала 

впливу ідей крайнього німецького націоналізму та шовінізму. В опублікованій в 1915 р. 

праці "Торговці і герої" В. Зомбарт протиставив об'єднаній національною ідеєю німецькій 

"нації героїв" утилітарно-гендлярську англійську "націю торговців", зорієнтовану на 

індивідуальний добробут і комфорт. У подальшому ультраправі і фашистські кола 

скористались теоретичними конструкціями вченого. Водночас, на думку багатьох 

дослідників, В. Зомбарт не поділяв багатьох аспектів нацистської ідеології, тяжіючи до 

респектабельного націонал-консерватизму. 

Гучну славу та визнання німецькому досліднику принесло побудоване на багатому 

історичному матеріалі фундаментальне дослідження "Сучасний капіталізм. Історико-

систематичне дослідження загальноєвропейського економічного життя від його 

зародження до сучасності" (1902). Центральне місце у цьому творі займає історична 

економічна соціологія. На її основі вчений здійснив спробу осмислити походження та 

форми розвитку капіталізму, виявивши систему господарських цінностей, притаманних 

різним стадіям його еволюції. 

У цій та інших працях вчений: 

Розмежував поняття "господарська система" (абстрактно-теоретична конструкція, 

позбавлена історичної специфіки і призначена для систематизації емпіричних фактів) і 

"господарська епоха" (реально існуюча господарська система). Структуру господарської 

системи В. Зомбарт характеризував поєднанням трьох груп факторів: 

технологічного способу виробництва (субстанції); 

суспільних відносин (форми); 

господарського духу (спонукального мотиву розвитку). 

Виходячи з цих міркувань, вчений виокремив три групи найважливіших чинників 

еволюції господарської системи: техніко-економічні, соціально-організаційні та 

соціально-психологічні, включаючи до складу останніх суспільну свідомість, мислення та 

ідеологію. В. Зомбарт був переконаний, що фактори, які зумовлюють господарську 

діяльність, знаходять свій вияв у певних інституціях, дослідження яких уможливлює 

виокремлення своєрідних рис того чи іншого економічного устрою. 

Дослідив еволюцію капіталізму на основі вивчення "історії духовного розвитку 

сучасної економічної людини". Завдяки В. Зомбарту термін "капіталізм" став 

загальновживаним. Аналізуючи розвиток європейського капіталізму як органічний цикл з 

еволюційними фазами, вчений виокремив: стадію його народження, молодості (ранній 

капіталізм), зрілості (розвинений капіталізм) та старості (пізній капіталізм). 

Німецький дослідник трактував стадії економічного розвитку капіталізму як 

вираження певних форм господарської діяльності, спрямованої на збільшення багатства, 

особливо у грошовій формі. Водночас зрілий капіталізм вчений визначав як господарську 

систему, підпорядковану виробництву виключно заради прибутку. 

Дослідив особливості "капіталістичного духу" як рушійної сили господарського 

розвитку націй. Не заперечуючи причетності до виникнення капіталізму таких факторів, 

як переселення народів, колонізації, відкриття родовищ золота та срібла, розвитку техніки 

та технології тощо, вчений відстоював необхідність аналізу суспільних процесів і явищ з 

позицій розвитку "духу". Останній він трактував як реальну силу, яка втілює буття у 

певну історичну епоху. Водночас В. Зомбарт усвідомлював складний та неоднозначний 

взаємозв'язок "капіталістичного духу" і "капіталістичної системи". Відмовившись від 
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спрощеної інтерпретації казуальних залежностей між ними, вчений виступив з критикою 

як марксистської теорії, так і концепції "протестантської етики" М. Вебера. 

У складі "капіталістичного духу" В. Зомбарт виділяв: 

дух підприємництва, пов'язаний із грандіозністю ініціатив, багатством ідей, 

жадобою грошей, насильством, авантюризмом, героїзмом, жагою пригод тощо; 

бюргерський (міщанський) дух, в основі якого лежать бережливість, скромність, 

уміння рахувати та заощаджувати, працьовитість, поміркованість, схильність до 

раціоналізації тощо. 

Визначив підприємництво як прагнення до "нескінченного", до самовизначення і 

влади, яка у сфері матеріальних прагнень рівнозначна збільшенню суми грошей. 

"Прагнення до влади і прагнення до грошей, — писав німецький дослідник, — переходять 

одне в одне: капіталістичний підприємець прагне до влади, щоб здобувати (прибуток) і 

здобуває, щоб добитися влади"1. 

Вчений виокремив шість основних типів капіталістичних підприємців: 

розбійників, особливо учасників військових походів і заморських експедицій за 

золотом та екзотичними товарами; 

феодалів, зайнятих комерцією (продажем зерна, вовни, гірничою справою тощо); 

державних діячів, які сприяють розвитку торговельних і промислових компаній; 

спекулянтів (лихварів, банкірів, біржових гравців, засновників акціонерних 

товариств); 

купців, які вкладають торговельний капітал у процес виробництва благ; 

ремісників, які поєднують в одній особі майстра і комерсанта2. 

До підприємців, які переважали на ранніх стадіях еволюції капіталізму, В. Зомбарт 

відносив три перших типи, стверджуючи, що на зрілих етапах типовими є три останні, 

"мирні" типи, в першу чергу фабриканти. Водночас вчений не абсолютизував ці 

відмінності, стверджуючи, що видатні підприємці поєднують у собі, як правило, 

відокремлені типи. Вони "одночасно є розбійниками і спритними обліковцями, феодалами 

і спекулянтами". 

Найважливішими функціями підприємців вчений вважав: 

організаторську, засновану на вмінні підбирати та об'єднувати фактори виробництва 

в працездатне ціле; 

збутову, яка передбачає уміння вести переговори, завойовувати довіру та спонукати 

до купівлі запропонованих товарів; 

облікову, пов'язану з точним кількісним підрахунком та зіставленням затрат і 

результатів. 

Опис Зомбартом діяльності підприємця витриманий у дусі панегірика функціям 

капіталіста: підприємець є організатором, що володіє надзвичайною винахідливістю і 

серед людей він мудро відбирає найздібніших; серед товарів прозірливо відшукує 

найкращі; швидко оцінює свої шанси на успіх; виявляє наполегливість в торговельних 

відносинах з постачальниками; підприємець бачить так, нібито він має тисячу очей, чує 

так, нібито у нього тисяча вух і сприймає так, нібито у нього тисяча пальців. 

Впровадив в економічну теорію поняття "економічної кон'юнктури", протиставивши 

учення про її коливання марксистській теорії криз. Стверджуючи, що теорія криз має бути 

розширена до теорії кон'юнктури, я вчений пов'язав ритмічний рух капіталістичної 

економіки з розвитком підприємництва та очікуванням прибутків, здатними породжувати 

спекулятивне піднесення та укрупнення виробництва. Розширення виробництва, яке з 

часом наштовхується на диспропорції між: видобувними та переробними галузями, а 

також між обсягами основного та грошового капіталів, на думку вченого, неминуче 

породжує спад економіки. 

Водночас В. Зомбарт стверджував, що чергування періодів піднесення і періодів 

спаду є необхідною передумовою розвитку "капіталістичного духу": І у період піднесення 

розвивається спекулятивно-користолюбна його складова, пов'язана з новаторством та 
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ризиком, а в період спаду — розрахункова, J організаційна, спрямована на внутрішнє 

вдосконалення капіталістичної системи та вибір найефективніших форм господарювання. 

На відміну від марксистів, німецький дослідник був переконаний, що 1 

раціоналізація грошового обігу, концентрація виробництва та централізація І капіталу, а 

також свідоме прагнення підприємців до стабілізації кон'юнктури, пов'язані з розвитком 

монополістичних тенденцій, згладжують циклічні І коливання капіталістичної економіки, 

спрямовуючи її розвиток у бік гармонійного устрою, позбавленого криз та 

антагоністичних суперечностей. 

Обґрунтував можливості еволюційного прогресу капіталізму, його мирного 

переростання в соціалізм. Виступивши одним із авторів теорії "організованого 

капіталізму", В. Зомбарт стверджував, що в майбутньому на зміну ліберальному 

буржуазному суспільству прийде устрій, заснований на етатизмі, планомірності, 

корпоративізмі, ієрархічності, принципі "фюрерства", автаркії, підпорядкуванні 

індивідуальних інтересів державним тощо. 

Започаткував концепцію "соціального плюралізму," згідно з якою розвиток 

суспільства відбувається не шляхом зміни господарських систем, а шляхом їх 

співіснування, приєднання основних елементів нового устрою до попередніх. Відтак В. 

Зомбарт був переконаний, що капіталістичне суспільство прямує до нової "змішаної" 

господарської системи, у якій будуть гармонійно поєднуватись приватні, кооперативні, 

суспільні, колективні, великі та дрібні, селянські й ремісничі господарства. Розвиток 

різних укладів та посилення впливу держави, на думку вченого, сприятимуть 

трансформації капіталізму в стабільне та високоефективне суспільство майбутнього. 

На думку більшості дослідників, нова історична школа досягла вершини свого 

розвитку у творчості Макса Вебера (1864—1920) — видатного німецького соціолога, 

історика, економіста, професора національної економії Берлінського, Фрайбурзького, 

Гейдельберзького та Мюнхенського університетів, автора праць: "Протестантська етика і 

дух капіталізму" (1904), "Господарська етика світових релігій" (1916—1919), "Загальна 

економічна історія" (1919—1920) та ін. 

М. Вебер був дослідником широкого діапазону, який системно аналізував процеси 

історичного розвитку та прагнув створити синтетичну концепцію генезису західної 

цивілізації. Осмислення теоретичної спадщини німецьких мислителів XVIII—XIX ст. та 

дослідження в сфері впливу Реформації на господарський перелом у Європі дали змогу 

вченому поглибити методологію аналізу економічних процесів і явищ, звільнивши її від 

націоналізму та односторонності історичного методу попередників. 

Твори Вебера, безперечно, стали важливим джерелом багатьох ідей, які стали 

дороговказом у недосліджених галузях суспільної науки. Однак Вебер був схильний 

вважати проблеми політичної економії односторонніми, віддаючи перевагу більш 

широким і загальним проблемам. ...Хоча йому і належить багато робіт, зміст яких 

стосується сфери політичної економії, він не був істинним економістом-теоретиком. 

Найбільше його цікавила економічна соціологія, з погляду якої він міг вивчати характерні 

для епохи інститути. 

Повернувшись до традицій абстрактно-логічного аналізу, з заперечення якого 

почала свій розвиток німецька історична школа, М. Вебер визнавав підпорядкованість 

розвитку економічного життя різних народів деяким загальним законам, які неминуче 

торують собі шлях, незважаючи на усі особливості конкретно-історичних обставин та 

національно-культурних традицій. 

На відміну від інших представників історичної школи, які відводили провідну роль 

державі, М. Вебер розглядав суспільство як сукупність вільних індивідів, пояснюючи 

соціально-економічні процеси і явища на основі індивідуальних мотивів господарської 

поведінки. Водночас він визнавав існування суперечностей між індивідуальними та 

суспільними інтересами, покладаючи на державу важливі функції з їх врегулювання. 

Найважливіші ідеї теоретичної системи М. Вебера: 
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Концепція "ідеальних типів" — певних теоретичних схем, абстрактних мислених 

конструкцій історичного процесу, які формує вчений з метою осмислення конкретних 

фактів історичного розвитку. М. Вебер трактував "ідеальні типи" як штучну побудову, яка 

полегшує виявлення економічних закономірностей. Водночас він звертав увагу на 

наявність в них елементів реальності, які використовуються як знаряддя аналізу, 

перетворюючись у логічні поняття ("економічний обмін", "економічна людина", 

"феодалізм", "капіталізм"). Зіставлення реальних фактів з абстрактною теоретичною 

моделлю уможливлює, на думку німецького мислителя, виявлення важливих рис та 

унікальних аспектів, притаманних конкретній історичній ситуації. Таким чином, М. Вебер 

вважав, що дослідник не повинен обмежуватись реконструкцією того, "що було 

насправді". Він має віднаходити, встановлювати казуальні зв'язки між індивідуальними 

історичними утвореннями. Виступаючи інструментом аналізу минулого та сучасного, 

"ідеальні типи допомагають йому систематизувати історичний матеріал, не заганяючи 

його в упереджену схему. 

Оригінальна теорія генезису капіталізму як форми цивілізації, цілісного історико-

культурного феномену, рушійною силою розвитку якого виступає раціоналізація 

суспільного життя. Спираючись на концепцію "ідеальних типів", вчений виокремив дві 

ідеально типові орієнтації економічної поведінки індивідів: 

традиційну, яка походить з глибини століть і пов'язана з рутинними, незмінними 

методами діяльності, жадібністю та прагненням до збагачення у найгірших, крайніх 

виявах; 

ціле раціональну, яка домінує з початку нового часу і є продуктом унікальних 

історичних умов, які склалися у Західній Європі у XVI—XVII ст. 

Вважаючи тенденцію до раціоналізації соціально-економічного життя] основою 

розвитку суспільства, Вебер пов'язував генезис капіталізму з подоланням традиціоналізму 

та утвердженням принципу формальної раціональності у всіх сферах суспільного життя 

(релігії, науці, праві, державному управлінні, організації підприємств тощо). 

На думку німецького мислителя, капіталізм виникає там, де "існує раціональне 

прагнення до капіталістичного прибутку", а людська діяльність "спрямована на 

планомірне використання матеріальних засобів або особистих зусиль для отримання 

прибутку таким чином, щоб розрахований у балансі кінцевий дохід підприємства, 

виражений матеріальними благами в їх грошовій цінності, перевищував капітал. 

Карл Еміль Максиміліан Вебер (1864—1920) народився в м. Ерфурті в Німеччині. 

Його батько був доволі відомим політичним діячем, тому у будинку Веберів у 

Шарлоттенбурзі часто збирались видатні буржуазні лідери епохи Бісмарка. Розмови та 

дискусії, які точилися між ними, значною мірою вплинули на формування світогляду М. 

Вебера. Мати вченого була відданою кальвіністкою, вела аскетичний спосіб життя. 

Макс Вебер 

 

Отримавши прекрасну освіту та академічну підготовку юриста в Берлінському та 

Гейдельберзькому університетах, М. Вебер спеціалізувався в галузі теорії та історії права. 

З часом він захистив дисертацію, присвячену середньовічним торговельним компаніям, 

отримав ступінь доктора філософії і почав викладати у Берлінському університеті. У цей 

період вчений зацікавився проблемами економіки, історії, соціології, які поступово 

стали справою його життя. 

У 1893 р. вчений зайняв посаду професора національної економії у Фрайбурзькому 

університеті. З 1896 р. він працював у Гейдельберзькому, аз 1919 р. — у Мюнхенському 

університетах. Читав лекції у багатьох містах Європи та США; з 1904 р. видавав разом з Е. 

Яффе та В. Зомбартом "Архів соціальних наук і соціальної політики"; у 1919 р. був 

радником німецької делегації на Версальських переговорах. 

У період 1903—1905 pp. M. Вебер підготував цикл статей під загальною назвою 

"Рошер, Кніс і логічні проблеми політичної економії". У 1919—1920 pp. він прочитав у 
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Мюнхенському університеті курс лекцій з економічної історії Європи з доісторичних 

часів і до XVIII ст., які були видані після його смерті під назвою "Загальна економічна 

історія". 

М. Вебер був мислителем широкого діапазону, який залишив помітний слід у науці 

дослідженнями в галузі впливу Реформації на господарський перелом у Європі в XVI—

XVII ст. Світове визнання вченому принесли праці "Протестантська етика і дух 

капіталізму" (1904) та "Господарська етика світових релігій" (1916—1919). Ці твори 

ввійшли в історію економічної думки як класичний зразок аналізу впливу культурного 

змісту епохи на напрями соціально-економічного розвитку. Помер вчений у 1920 р. них на 

підприємстві матеріальних засобів". Таким чином, невід'ємною складовою 

"капіталістичного духу" вчений вважав господарську поведінку, засновану на 

раціональному зіставленні користі й витрат. 

Трактуючи капітал як раціональну форму організації людської поведінки, вчений 

звертав увагу на загрозу посилення бюрократизації господарського життя. Він 

стверджував, що висока раціональність капіталістичної системи нав'язує примусові норми 

діяльності, які для багатьох людей означають втрату свободи, знеособлення, рутипізацію 

діяльності тощо. Надії на попередження розвитку бюрократизму вчений пов'язував з 

виникненням нових суспільних інституцій, здатних поєднати творчу діяльність та 

управлінські здібності у специфічній для певної людини формі. 

Аналіз взаємозв'язків між етичним кодексом протестантських вірувань і 

"капіталістичним духом" як специфічним набором звичок мислення та форм 

господарської поведінки. На думку М. Вебера, саме протестантизм (особливо кальвінізм), 

який проголосив доброчесністю трудовий аскетичний спосіб життя, стимулював появу 

нового типу господарської поведінки, заснованої на підприємливості, ощадливості, 

поміркованості, скромності, порядності, поважному ставленні до капіталу та прагненні 

життєвого успіху. 

Протестантизм — один із провідних напрямків християнства, сукупність доктрин і 

сект, які виникли у ході Реформації, що розпочалась у XVI ст. як внутріцерковний рух 

протесту (звідси — протестантизм) проти продажу індульгенцій, демонстративного 

споживання та розкоші церковної ієрархії. 

Трудова етика протестантизму була спрямована проти розкоші, бездіяльності, 

марнотратства, непродуктивних витрат та показного споживання. Вважалося, що для того, 

щоб осягнути волю Бога та заслужити спасіння, необхідно сумлінно працювати, 

розвиваючи свій талант (божественний дар) та культивуючи аскетичний спосіб життя. 

Найбільш радикальні реформатори (Кальвін) пропагували як критерій обраності успіхи 

людини у світському житті. Протестантизм заперечував пишні церковні церемонії, 

церковні податки (десятину), продаж індульгенцій, замінивши їх обов'язковими 

церковними пожертвами, які становили 3—7 % доходу (у 3 рази менше, ніж у 

середньовічній католицькій практиці). 

Ідеологія протестантизму (лютеранства, кальвінізму тощо) отримала підтримку у 

широких верств населення (селян, ремісників, купців, частини дворянства), що сприяло її 

утвердженню як державної релігії у багатьох європейських країнах (Англії, Швеції, 

Швейцарії, державах Північної Німеччини), які стали на шлях швидкого капіталістичного 

розвитку. 

Таким чином, на думку М. Вебера, на певному етапі історичного розвитку Європи 

унікальне поєднання певних течій духовного життя та матеріальної зацікавленості 

уможливило появу нової системи мотивацій індивідів, заснованої: 

на позитивному моральному санкціонуванні ощадливості та нагромадженні 

капіталу; 

аскетичному способі життя; 

систематичному і раціональному прагненні до отримання законного прибутку як 

наслідку високого професіоналізму; 
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специфічних рисах людського характеру: працелюбності, вірності слову, порядності, 

чесності, старанності, пунктуальності, діловитості, ощадливості тощо. 

Праці В. Зомбарта та М. Вебера стали важливим внеском у розвиток історичної 

традиції у політичній економії, започаткувавши дослідження морально-етичної природи 

суспільно-історичних процесів, менталітету нації як визначального чинника економічної 

поведінки, інституційних рамок господарської діяльності та факторів їх зміни тощо. 

7.2.3. Соціальний напрям у політичній економії 

 

Нова історична школа справила значний вплив на формування у 90-ті pp. XIX ст. 

сукупності поглядів, ідей та концепцій, які мали яскраво виражену етичну спрямованість і 

були підпорядковані вирішенню соціальних проблем. 

Започаткування соціального напрямку в економічних дослідженнях було зумовлене 

подальшим розвитком капіталізму, монополізацією економіки та поширенням акціонерної 

форми власності, зростанням добробуту широких мас населення європейських країн, 

розширенням економічних і політичних свобод, посиленням впливу профспілок і 

вдосконаленням системи соціального захисту тощо. Водночас проблеми соціальної 

нерівності, соціального захисту не втратили своєї актуальності і потребували вирішення 

на шляху державного регулювання суспільного життя. 

Формування нової системи організації ринкового господарювання та модифікація 

відносин праці і капіталу активізували необхідність дослідження соціальних аспектів та 

умов розвитку господарських процесів. 

Необхідно зазначити, що соціальний напрям у політичній економії не становив 

цілісне економічне учення і був спрямований в першу чергу на вирішення практичних 

проблем. Його представників об'єднували: 

соціальний підхід до аналізу господарських явищ, дослідження економіки як 

частини соціальної системи, підвищена увага до проблем соціальної справедливості, 

соціальних інститутів (держави, громадських об'єднань тощо); 

трактування виробництва як суто технічного процесу, позбавленого соціального 

змісту та зв'язку з певним соціальним устроєм, вічного, незмінного процесу взаємодії 

виробничих факторів; 

заперечення об'єктивних економічних законів та об'єктивної обумовленості 

соціальної поведінки людей на основі протиставлення світу природи 9вітові людського 

духу, залежного від людської волі; 

дослідження соціальної мотивації та ціннісних факторів економічної поведінки з 

метою вдосконалення існуючої господарської системи та досягнення вищого морального 

ідеалу — "достойного існування усіх членів суспільства"; 

визнання примату неекономічних факторів соціально-економічного розвитку, 

насамперед правових чинників (пізніше — держави), підпорядкованих етичним нормам; 

активний захист приватної власності, заперечення експлуатації найманої праці та 

визнання можливості соціально-економічного прогресу ринкової економіки на шляху 

соціальних реформ та державно-правового регулювання виробництва і розподілу. 

Ідеї соціального напряму у політичній економії знайшли відображення у програмі 

заснованої у 1872 р. в Німеччині Спілки соціальної політики, яка отримала назву "катедер-

соціалізму" ("соціалізм за професорською кафедрою" як натяк на приналежність учасників 

Спілки до академічних кіл). 

Визначаючи найважливішою детермінантою економічного розвитку сприятливе 

соціальне середовище, засноване на принципах соціальної справедливості, члени Спілки 

соціальної політики виступали за свідому перебудову суспільних відносин на шляху 

поступових реформ, основу яких мала становити цілеспрямована діяльність держави. Як 

найважливіші вимоги висувалися: 

державне регулювання праці неповнолітніх та впровадження обов'язкової 

початкової освіти; 
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страхування робітників на випадок хвороб та травматизму; 

встановлення пенсій зі старості та непрацездатності; 

організація споживчих та житлових кооперативів тощо. 

Відомими представниками соціального напряму в політичній економії були Рудольф 

Штольцман (1852—1930), Рудольф Штаммлер (1856—1938), Отмар Шпанн (1858—1950), 

Франк Оппенгеймер (1864—1943) та ін. 

Р. Штольцман у працях "Соціальні категорії" (1896), "Мета в народному 

господарстві" (1907) обґрунтував тезу, згідно з якою виробництво є виключно 

технологічним явищем, яке знаходить свій вияв у суспільному поділі праці і є 

нейтральним у соціальному відношенні. 

Стверджуючи, що економіка підпорядковується моральним ідеалам, вчений 

трактував капіталістичне виробництво як засіб реалізації моральних цілей та досягнення 

життєвого достатку усіх членів суспільства. Заробітну плату та прибуток він визначав як 

рівноправні засоби досягнення вищого морального принципу, а сутність закону вартості 

зводив до регулювання доходів та забезпечення нормального існування населення. 

Заперечуючи соціальні антагонізми та експлуатацію найманої праці, учений уважав 

підприємців організаторами виробництва та вождями нації, а робітників — виконавцями, 

які перебувають під їх захистом. 

Філософські та методологічні принципи соціального напрямку були обґрунтовані Р. 

Штаммлером у роботі "Господарство та право з погляду матеріалістичного розуміння 

історії". Визначаючи право атрибутом соціальної діяльності держави, він стверджував, що 

"соціальне життя є ззовні відрегульованим суспільним життям людей", а тому "цінність 

має значення лише для обміну товарів на основі... існуючого правопорядку"1. 

Наголошуючи на об'єктивній зумовленості історичних процесів, вчений заперечував 

будь-яку активність людей, в тому числі політичну боротьбу, трактуючи останню як 

невизнання людьми об'єктивних законів суспільного розвитку. 

Один з напрямків соціальної школи розвивав Ф. Оппенгеймер, автор теорії 

"ліберального соціалізму". Пов'язуючи несправедливість у розподілі доходів та 

експлуатацію найманої праці з виникненням та пануванням монополій, він виступав за 

повернення суспільства до природного стану — простого товарного виробництва. Останнє 

він ототожнював з "ліберальним соціалізмом" — вільним від експлуатації суспільним 

устроєм, заснованим на приватній власності та ринковому обміні. 

Один із варіантів соціального напрямку в політичній економії розвивали австрійські 

економісти — О. Шпанн, Я. Бакс, Ф. Оттель, X. Ріль та інші. їхні ідеї знайшли 

відображення у праці відомого соціолога та економіста Отмара Шпанна "Фундамент 

народного господарства" (1918). 

Виходячи з примату цілого над частиною, О. Шпанн висунув оригінальну 

концепцію "універсалізму", з допомогою якої прагнув обґрунтувати необхідність 

посилення державного регулювання економічних процесів. Австрійський дослідник 

розглядав суспільство як цілісний живий організм, заснований на свідомому поділі праці, 

який згуртовує індивідів у єдину спільноту, обмежену рамками нації. На думку вченого, у 

суспільстві "універсалізму" держава і корпорації панують над окремою особою, яка 

виконує конкретні функції, керуючись у своїй діяльності не лише власними, 

егоїстичними, але насамперед — національними, державними інтересами. Відтак держава 

проголошувалась "вічним" і "природним" суспільним інститутом, який визначає усі 

сторони суспільного життя. 

Таким чином, дослідник наголошував на необхідності докорінних змін у 

економічних функціях держави. Головне завдання останньої він вбачав в організації 

господарського розвитку на основі переходу до корпоративного устрою, здатного 

забезпечити єдність інтересів робітників та підприємців. Трактуючи державу як "вищу 

духовну цінність нації", вчений підкреслював її соціальний характер, спрямованість на 

реалізацію цілей загального добробуту та узгодження інтересів усіх господарюючих 
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суб'єктів. Основою суспільного розвитку він уважав принципи підпорядкування і в зв'язку 

з цим різко виступав проти демократизації суспільного життя, критично оцінюючи 

діяльність профспілок та організований робітничий рух. 

Стверджуючи, що функції підприємців у виробництві не менш важливі ніж 

діяльність робітників, О. Шпанн висунув власну концепцію оберненої експлуатації 

(оберненої додаткової вартості), з допомогою якої прагнув спростувати марксизм. 

Вихідною у теоретичній побудові австрійського вченого була ідея про те, що в основі 

суспільного устрою лежить організований обмін послугами. Виділяючи поряд з 

безпосередніми (виробництво предметів споживання) та опосередкованими послугами 

(виробництво засобів виробництва) послуги вищої цінності (творчі здібності, 

організаторський талант тощо), він наголошував на тому, що праця підприємців ніколи не 

оцінювалась належним чином. Протиборство праці та капіталу, на його думку, завжди 

сприяло невиправданому завищенню частки робітників у створеному продукті. Звідси 

вчений робив висновок, що в процесі еволюції буржуазного суспільства не капіталісти 

експлуатували робітників, а навпаки. 

Вирішення наявних проблем суспільного розвитку австрійський дослідник вбачав у 

переході до "універсалізму", заснованому на правовому регулюванні товарного обміну та 

посиленні державного регулювання економічного життя. 

7.2.4. Внесок історичної школи та соціального напряму в розвиток економічних 

досліджень 

 

Методологічні особливості та теоретичні висновки історичної школи і соціального 

напряму у політичній економії позитивно вплинули на подальший розвиток економічної 

думки. "Бунт проти ортодоксії" та критичне переосмислення основних ідей класичної 

політичної економії сприяли подальшому розвитку економічної теорії на шляху 

збагачення теоретико-методологічного арсеналу дослідження економічних процесів та 

явищ: 

Застосування принципу історизму та системного підходу до аналізу процесів 

господарського життя збагатило інструментарій економічних досліджень. Формування 

історичної школи спровокувало знаменитий спір про методи пізнання економічних 

процесів, який розгорнувся серед економістів-теоретиків у другій половині XIX ст., 

висунувши вимогу "вперше чіткого і критичного усвідомлення самої проблеми методу 

економічних до-j сліджень". 

Обґрунтування єдності правових, соціальних, економічних взаємовідносин та 

необхідності аналізу господарської діяльності у тісному зв'язку із динамічним 

соціокультурним середовищем сприяли усвідомленню необхідності міждисциплінарного 

підходу, залучення до аналізу позаекономічних чинників господарського розвитку. 

Виявлення специфічних особливостей інституційної структури та форм організації 

реальних економічних систем, способів існування та розвитку національних економік у 

різні історичні епохи знайшли відображення в інституційному напрямі економічної 

думки. 

Аналіз суперечностей ринкової економіки сприяв усвідомленню обмежень 

ринкового механізму саморегулювання, що дало змогу задовго до Дж. М. Кейнса 

порушити питання про необхідність державного регулювання економічних і соціальних 

процесів. 

Заперечення революційних методів вирішення соціально-економічних проблем та 

обґрунтування еволюційного розвитку капіталізму на шляху його поступового 

реформування вплинули на формування концепцій "змішаної економіки", "організованого 

капіталізму", "державного соціалізму" тощо, справивши конструктивний вплив на 

економічну політику європейських держав. 

Водночас відмова від абстрактних узагальнень та нерозуміння єдності логічного й 

історичного методів наукового аналізу, невизнання закономірного характеру 
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економічного життя суспільства, акцент на емпіричному підході та вивченні конкретно-

історичних форм економічного розвитку окремих країн, гіпертрофованість ідей 

унікальності та неповторності "німецького національного духу", особливої історичної 

місії арійської раси, значно знизили науковість концепцій багатьох представників 

історичної школи, збіднивши спектр їх наукових досліджень, які не змогли виокремитись 

у завершену політекономічну доктрину, альтернативну класичній. 

Важливо зазначити, що історична школа в політичній економії не була виключно 

німецьким явищем. Досягнення німецьких "істориків" сприяли пробудженню інтересу 

вчених інших країн до самостійного застосування історичного методу в економічній науці 

та здійснення історико-економічних досліджень. При цьому зарубіжні дослідники не 

просто копіювали німецьких авторів, а йшли власним шляхом, залишивши після себе 

цікаві праці, які і сьогодні вражають фундаментальністю та глибиною аналізу. 

В Італії ідеї історичної школи наприкінці XIX ст. розвивали Г. Ферреро, Г. Сальвіолі 

та ін., у Франції на теренах економічної історії успішно працювали У. Шевальє, П.Ж. 

Манту та ін., серія глибоких історико-економічних досліджень з'явилась в Англії та Росії. 

Так, наприклад, видатний французький дослідник Франсуа Сіміанд (1873—1935) у 

руслі традицій німецької історичної школи приділяв велику увагу культурному змісту 

господарської діяльності. Стверджуючи, що теоретичним висновкам мають передувати 

нагромадження та класифікація значних масивів емпіричних даних, вчений здійснив 

оригінальне історико-економічне дослідження заробітної плати. 

Відомим представником англійської історичної школи був Арнольд Тойнбі (1852—

1883), автор "Лекцій про промислову революцію в Англії" (1884), в яких вчений вперше 

впровадив у науковий вжиток термін "промислова революція", здійснивши дослідження 

господарського перевороту XVIII — початку XIX ст., який у подальшому привертав увагу 

багатьох дослідників. Англійський вчений звертав увагу на те, що характер та особливості 

розвитку тієї чи іншої країни не можуть бути визначені виключно на основі аналізу її 

власної історії. Водночас вони не пояснюються також ідеєю лінійного прогресу людства. 

А. Тойнбі був переконаний, що поєднання історії і політичної економії здатне збагатити 

обидві наукові дисципліни. Не заперечуючи важливості дедуктивного методу пізнання, 

вчений звертав увагу на те, що історичний метод виявив відносність економічних законів. 

Прикладом самостійності англійських вчених у застосуванні історичного методу є 

також праця видатного мислителя Вільяма Дж. Ешлі (1860—1927) "Економічна історія 

Англії у зв'язку з економічною теорією", у якій автор не лише глибоко проаналізував 

історичний матеріал, але і дослідив господарське законодавство та економічні погляди, які 

формувались у період з XI по XVI ст. Виходячи із безперервної мінливості суспільного 

життя, В. Ешлі стверджував, що економічні теорії не можуть мати універсального 

характеру і бути справедливими для всіх епох і народів. 

Розвиток ідей історичної школи в Росії та в Україні характеризувався відсутністю 

національно-шовіністичної спрямованості та жорсткої опозиції класичній політекономії. 

При цьому російські та українські вчені не обмежувались дослідженням лише вітчизняної 

історії, свідченням чого є праці 1.1. Янжула "Англійська вільна торгівля" (1882) та І.І. 

Кауфмана "Історія банківської справи у Великобританії" (1877) та ін. 

На особливу увагу заслуговують праці видатного українського дослідника, вченого-

економіста М.І. Тугана-Барановського "Періодичні промислові кризи" (1894) та 

"Російська фабрика" (1898), у яких вдало поєдналися глибокі історичні дослідження та 

фундаментальні теоретичні узагальнення автора. 

Теоретико-методологічні надбання історичної школи та соціального напряму в 

політичній економії мають важливе значення для сучасних науковців. Вони засвідчують 

альтернативність економічного мислення, багатство ідей! та напрямів розвитку 

економічних знань, небезпеку як поверхового аналізу, ] так і захоплення універсальними 

схемами на шляху ігнорування специфіки І історичного та економічного розвитку 

окремих країн. 
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РОЗДІЛ 8. МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В 

ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ 

 

8.1. Виникнення та сутність маржиналізму 

 

Сам образ "маржиналістської революції" — це своєрідне раціональне відтворення 

історії економічної думки як поняття "меркантилізм" і "класична економічна наука, 

М. Блауг 

 

8.1.1. Історичні передумови виникнення, зміст та етапи маржинальної революції 

 

Важливим етапом розвитку економічної науки наприкінці XIX ст. стало відкриття 

маржинального аналізу та започаткування неокласичної теорії як однієї з магістральний 

течій сучасної економічної думки. 

Об'єктивна зумовленість появи маржиналізму була пов'язана з новими історичними 

реаліями розвитку капіталізму в 60—70-ті pp. XIX ст.: 

глибокими якісними змінами у характері, структурі виробництва та методах 

управління економікою, які відбувалися під впливом науково-технічного прогресу; 

інтенсивним розвитком ринкових відносин, ускладненням господарських зв'язків та 

ринкової кон'юнктури; 

переходом економіки у монополістичну стадію розвитку, модифікацією моделі 

ринкової конкуренції; 

якісними зрушеннями у структурі споживчих потреб, формуванням ринку 

споживача на зміну ринку виробника; 

зростаючою індивідуалізацією господарського життя, формуванням принципово 

нового типу економічної поведінки та взаємозв'язків між економічними агентами; 

актуалізацією потреб у рекомендаціях щодо раціонального господарювання на 

мікрорівні на основі вивчення конкретних проблем ринкової економіки (взаємодії ціни, 

попиту, пропозиції, оптимальної комбінації факторів виробництва в межах окремих 

підприємств тощо). 

Маржинальній революції сприяли також якісні зміни у розвитку наукового знання, 

які відбулися у другій половині XIX ст. і були пов'язані: 

з кризовим станом класичної політичної економії, заснованої на витратній концепції 

вартості та ідеї безмежних можливостей розширення виробництва; 

прогресом точних наук, математичних дисциплін на основі розвитку 

диференціального числення та функціонального аналізу; 

еволюцією гуманітарних дисциплін (філософії, психології, соціології) у напрямку 

подолання кризи позитивізму та формування нових парадигм. 

Позитивізм (від лат. positivus — позитивний) — філософський напрямок, 

заснований у 30-ті pp. XIX ст. Огюстом Контом (1798—1857), який вважав, що наука 

покликана пізнавати не сутність, а явище. Виходячи з того, що незіставні з фактами 

наукові твердження є безплідними, О. Конт стверджував, що дослідження сутності речей 

та першопричин явищ є безглуздим та недопустимим. Позитивне знання трактувалося як 

узагальнення та систематизація здорового глузду на основі пізнання об'єктивного, 

корисного і достовірного. Природничі науки вважались еталоном, висувалась теза про 

необхідність відповідного реформування суспільних наук. 

Спроби наблизити науку до проблем господарської практики, первинних потреб і 

прагнень економічних суб'єктів на основі виявлення мікрорівневих закономірностей 

сприяли переоцінці основних теоретичних положень класичної школи. Були 

започатковані нові форми та методи економічного аналізу, які змінили найважливіші 

принципи побудови економічної теорії, систему основоположних підходів до вирішення 

дослідницьких завдань, що сприяло формуванню нової парадигми економічної науки. 
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Переоцінка цінностей, усталених майже за 200 років розвитку класичної політичної 

економії, та формування принципово нових поглядів на основні проблеми економічної 

науки, методи їх дослідження та вирішення, уможливили наукову революцію, яка 

знаменувала перехід від класичної до неокласичної економічної теорії. 

Наукова революція — розрив поступовості розвитку наукового знання, порушення 

спадкоємності наукової думки, різкий перехід від одного якісного стану до іншого. 

Концепція "наукових революцій" була висунута американським фізиком, філософом, 

істориком науки Т. Куном (1922—1996), який трактував наукові революції як зміну 

парадигм — концептуальних схем, способів і методів дослідження, що панують в науці 

протягом певного історичного періоду. 

Радикальні зміни, які відбулися в економічній науці наприкінці XIX ст., отримали 

назву "маржинальноїреволюції" (від фр. marginal — грань, межа), пов'язаної з переходом 

від абстрактно-наукового аналізу, заснованого на ло-гіко-філософських категоріях, до 

дослідження конкретних господарських проблем на основі широкого використання 

граничних величин та нової теорії цінності (табл. 8.1). 

 
На думку відомого дослідника історії економічних учень М. Блауга "термін 

"маржиналістська революція" звичайно вживається щодо майже одночасного, але цілком 

незалежного відкриття на початку 70-х pp. XIX ст. В. Джевонсом, К. Менгером і Л. 

Вальрасом принципу спадної граничної корисності як основного блоку для побудови 

нового виду статичної мікроекономіки. Як кажуть, це один з найкращих прикладів 

"множинного" відкриття в історії економічної думки". 

Характерні ознаки маржиналізму : 

Суб'єктивно-психологічний підхід до аналізу економічних процесів і явищ, 

дослідження та тлумачення перебігу подій на основі їх суб'єктивної оцінки 

господарюючими індивідами; перетворення політичної економії в науку про поведінку, 

яка вивчає схильності, бажання, інтереси та очікування суб'єктів господарювання. 

Визначаючи політичну економію як розділ прикладної психології, один із засновників 

маржиналізму Ф. Візер зазначав, що для всіх дій, що здійснюються з усвідомленням їх 

необхідності, економічній теорії зовсім не потрібно прагнути встановити індуктивний 

закон. У цих випадках кожен з нас чує закон, що проголошується безпомилковим 

внутрішнім голосом. 
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Маржинальна теорія означає не просто інший спосіб дослідження проблеми 

вартості, вона знаменувала собою інший підхід до економічного аналізу. Як умови, що 

визначають господарські рішення, стійко утвердились психологічні фактори. 

Б. Селігмен 

Водночас еволюція маржиналізму була пов'язана з поступовою відмовою від 

суб'єктивізму та психологізму та переходом до об'єктивного функціонального аналізу. 

Методологічний індивідуалізм, позасоціальний підхід (метод робінзона), пояснення 

економічних процесів і явищ на основі дослідження поведінки окремих, ізольованих 

індивідів, які керуються власними оцінка ми вигод та втрат; аналіз суспільства як 

сукупності атомістичних суб'єктів господарювання. 

Панування принципу індивідуалізму та усунення із економічного аналізу 

історичного, соціального підходів сприяли перетворенню політичної економії в 

ідеологічно нейтральну "чисту науку", спрямовану на дослідження вічних та 

універсальних економічних законів. 

 

Граничний аналіз, використання граничних величин і відповідних категорій 

(граничної корисності, граничних витрат, граничної продуктивності, що ми зараз 

називаємо граничним аналізом, виникло ніби на пустому місці. Аж до Дж.С. Мілля ми 

могли відстежити певну наступність завдань та ідей. Де зупинявся або щось пропускав 

один, там починав другий — так продовжувався і нарощувався безперервний ланцюг 

еволюції економічної думки. Граничний аналіз виглядає розривом цього ланцюга. 

Здається, нібито він не випливає із ідей вчених попередніх поколінь. Це дійсно схоже на 

справжню революцію. Після неї в економічній науці все пішло не так, як до цього. 

Визначення цінності корисним ефектом благ; розмежування сукупної корисності 

благ (корисності всього запасу чи всієї доступної індивідові кількості блага) і граничної 

корисності останньої одиниці з усього запасу чи всієї доступної індивідові кількості блага. 

"Ідея граничної корисності, —І зазначав відомий австрійський маржиналіст Е. Бем-

Баверк, — це "Сезам відкрийся" — формула, що дає ключ до всіх найскладніших явищ 

економічного життя і дає змогу вирішити найзаплутаніші проблеми науки". 

Згідно з маржинальним підходом цінність благ зумовлюється їх граничною 

корисністю — найменшою додатковою корисністю, що надається новою і в кожному 

конкретному випадку останньою, кінцевою одиницею (чаї стиною, порцією) блага. 

Принцип рідкісності, визнання обмеженості економічних ресурсів порівняно з 

людськими потребами; ідея оптимальпості, заснована на моделі раціональної поведінки 

суб'єктів господарювання, які, вибираючи альтернативні варіанти застосування 

обмежених ресурсів, прагнуть до максимізації своїх цільових функцій. На думку одного із 

засновників маржиналізму B.C. Джевонса, "кожна людина шукає задоволення і втікає від 

неприємностей за будь-яких умов прагне отримати максимум одного при мінімумі 

другого". 

Математичні методи, якими користувались економісти того періоду, не виходили за 

межі диференціального числення. Економічні функції завжди вважалися диференційними 

і неперервними. Однак основний принцип максимізації так само можна застосовувати до 

розривних функцій. ...У цьому розумінні граничний аналіз як такий відступає на задній 

план, а на перший план виходить принцип, що економічна поведінка — це максимізаційна 

поведінка за наявності обмежень. 

Перенесення уваги дослідників на сферу обміну та споживання; визнання примату 

споживання над виробництвом; зосередження уваги на дослідженні проблем попиту та 

поведінки споживача. 

"По суті нова школа зводить всю економічну науку до механізму обміну, — 

зазначали Ш. Жід та Ш. Ріст. — Кожен індивід розглядається як істота, що піддається 

імпульсу з боку інтересу, подібно до більярдної кулі, що штовхається києм; тут йдеться 
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про те, щоб зрозуміти, — як це повинен робити кожний хороший гравець, — які складні 

фігури утворюються від зіткнення куль між собою і з бортами більярду"1. 

Ідеологічна нейтральність, деполітизація, позаісторичний підхід, спрямовані на 

розвиток "чистої науки" та дослідження універсальних законів, незалежних від місця і 

часу. Засновник австрійської школи маржиналізму К. Менгер наголошував на 

необхідності застосування "природничо-наукового методу", спільного для всіх наук, 

сутність якого полягає у тому, щоб "звести складні явища людського господарства до їх 

найпростіших елементів, ще доступних точному спостереженню, прикласти до останніх 

відповідну їх природі міру і з встановленням останньої знову показати, як складні 

господарські явища закономірно розвиваються із своїх елементів". 

Дослідження статичних, рівноважних станів, стійких до короткострокових коливань 

економічних змінних; вивчення архітектоніки, а не динаміки економічної системи. 

Акцентуючи увагу на основоположному для маржиналізму принципі "рівності граничних 

величин", М. Блауг зазначав: "Упродовж 1879—1914 pp. економічна теорія майже 

повсякчас зводилась до статичного мікроекономічного аналізу, безпосередньо 

побудованого на правилі рівності граничних величин". 

Активне впровадження кількісних методів економічного аналізу, трактування 

економічних проблем як задач на знаходження умовного екстремуму, широке 

використання диференціального числення та інших інструментів математичних 

досліджень. 

Необхідно зазначити, що спроби знайти масштаб споживчої цінності благ і зробити 

його основою їх мінової цінності здійснювались протягом усієї історії розвитку 

економічної думки. Засновник маржиналізму К. Менгер посилався на висловлювання 

відомого старогрецького вченого Аристотеля, який звертав увагу на те, що "повинно бути 

те, що може слугувати мірою всього... Насправді ця міра не що інше, як всеохоплююча 

потреба, оскільки за умов відсутності потреби або однакової потреби у всьому не існувало 

б обміну благ" . 

У XVIII ст. француз Бтьєн Кондильяк (1715—1780) та італієць Фернди-нанд Галіані 

захищали положення про залежність мінових цінностей від інтенсивності людських 

потреб, ідею нееквівалентності та взаємовигідності обміну тощо. "Не правильно, нібито за 

товарного обміну обмінюють одну цінність на іншу, рівну цінність, — писав Е. 

Кондильяк, — навпаки, кожний із обох контрагентів дає завжди меншу цінність за 

більшу"1. 

Основні ідеї маржиналізму виникали у XIX ст. в різних країнах. Концепції спадної 

граничної корисності, граничного аналізу, функціональних залежностей для виявлення 

рівноваги господарських систем були вперше сформульовані у 30—50-ті pp. XIX ст. Р. 

Дженінгсом, С. Лонгфілдом, П. Ллойдом в Англії, Ж. Дюпюї, А. Курно у Франції, У. 

Тюненом та Г. Госсеном у Німеччині. 

Задовго до Маршалла в 1838 р. А. Курно в своїй класичній праці "Дослідження 

математичних принципів теорії багатства" застосовував апарат диференціального 

числення, що забезпечує максимум прибутку. Питання про мінімізацію витрат також було 

поставлене більш ніж сто років тому. Принаймні ним займався Тюнен, розглядаючи 

поняття граничної продуктивності. 

П. Семюелсон 

Водночас основні ідеї попередників маржиналізму не були зрозумілі сучасникам, 

вони залишались непоміченими, були "перевідкриті" заново і гідно оцінені лише у кінці 

XIX ст. 

В історії економічних учень виділяють два етапи маржинальное революції (рис. 8.1): 
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1-й етап (70—80-ті pp. XIX ст.) — започаткування "суб'єктивного н пряму" в 

політичній економії та теорії граничної корисності як основ: цінності. 

Хронологічно цей етап пов'язаний із виходом у світ трьох книг: "Теорії політичної 

економії" B.C. Джевонса (1871 p., Англія), "Основ учення пр(^ народне господарство" К. 

Менгера (1871 p., Австрія), "Елементів чисто політичної економії" Л. Вальраса (1874 p., 

Швейцарія). Незважаючи н відмінності у соціально-економічних умовах та традиціях 

економічної думки трьох різних країн, ці книги мали фундаментальну єдність у 

трактуванні основних проблем економічної теорії та методів їх вирішення. Водночас лідер 

маржинальної революції довгий час не знали про існування один одного, о кільки в ті часи 

економічні твори рідко перекладались іноземними мовами не було всесвітнього наукового 

товариства економістів, єдиної системи на: кової інформації тощо. Так, наприклад, книга 

засновника маржиналізму К. Менгера "Основи учення про народне господарство" (1871) 

була перекладена англійською мовою лише через 80 років після її написання. 

Початок маржинальної революції не був помічений сучасниками. Про те, що вона 

відбулася, вперше заявив Л. Вальрас. Водночас у 80-ті pp. XIX ст. розпочалося активне 

поширення маржиналізму і нова методологія економічних досліджень поступово зайняла 

панівні позиції в економічній науці. 

2-й етап (90-ті pp. XIX ст.) — започаткування неокласичного напряму економічної 

думки на основі відмови від суб'єктивно-психологічного підходу та поєднання 

маржиналізму з функціональним мікроекономічним аналізом. Основні ідеї цього етапу 

маржинальної революції знайшли відображення у творах А. Маршалла, Д.Б. Кларка, В. 

Парето та ін. 

Залучення нового методологічного інструментарію сприяло розвитку та збагаченню 

методології економічних досліджень на основі впровадження математичного 
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моделювання економічних процесів як засобу реалізації концепції економічної рівноваги 

на мікрорівні. Водночас відбулося звуження предметного простору економічної науки в 

результаті вилучення з аналізу соціальних та макроекономічних проблем. 

Маржинальна революція 70-х pp. минулого століття стала відомою в історії 

економічної думки головним чином завдяки спростуванню панівної на той час теорії 

цінності, заснованої на виробничих витратах. Крім того саме в результаті цієї революції 

відбулася заміна старої теорії абсолютно новою концепцією, згідно з якою ціна залежить 

від суб'єктивних індивідуальних виборів, виражених в граничних величинах. Під впливом 

робіт Джевонса, Вальраса і Менгера увага була перенесена з довгострокових історичних 

факторів у сфері виробництва, які задають напрямок економічного розвитку, на розробку 

системи законів, які визначають, яким чином дані ресурси розподіляються для 

задоволення потреб атомізованих і анонімних агентів. Попит став ключем до 

ціноутворення. Таким чином мікроекономіка стала полем дослідження для економістів. 

Англо-американської, заснованої А. Маршаллом, ідеї якого розвивали] А. Пігу, Д.Б. 

Кларк та ін. 

8.1.2. Основні ідеї попередників маржиналізму 

 

Передвісником граничного аналізу та деяких інших важливих теоретико-

методологічних положень маржиналізму був німецький поміщик Йоган Генріх фонТюнен 

(1783—1850), який успішно застосовував свої знання з математики та економічної теорії 

для узагальнення власного господарського досвіду. Значний інтерес для дослідників 

економічної думки становить праця вченого "Ізольована держава щодо сільського 

господарства і національної економіки (1826—1863), у якій вчений не лише дав 

рекомендації щодо підвищення прибутковості сільськогосподарського виробництва, але й 

сформулював закони граничного аналізу "з метою досягнення максимуму значення 

функції з 6aгатьма змінними". 

Серед творчого доробку Й. Тюнена чільне місце належить побудованій вченим 

економіко-математичній моделі державного господарства, яка стала першою спробою 

опису економічних зв'язків та залежностей мовою математики, з використанням 

диференціального числення. Економіко-мате матична модель Й. Тюнена заснована на ряді 

спрощень: 

ізольована держава має територію у вигляді кола, у центрі якого знаходиться єдине 

Місто; 

навколо Міста концентричними колами розташовані ферми; 

земля на території держави має однакову родючість і придатна для будь-якої галузі 

сільськогосподарського виробництва; 

весь ринок збуту зосереджений у Місті, де здійснюється обмін 

сільськогосподарської продукції на промислову; 

зовнішньої торгівлі немає, держава ізольована від решти країн світу; 

єдиним видом транспорту є гужовий (віз з кіньми), оскільки в державі немає 

судноплавних річок та каналів. 
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Відомий німецький дослідник і практик Йоган фон Тюнен (1783—1850) народився у 

німецькому герцогстві Ольденбурзі. Навчався у сільськогосподарському коледжі поблизу 

Гамбурга, де вивчав сільське господарство, природничі науки, математику та економіку. 

Продовжив навчання у Геттінгемському університеті, багато часу приділяв самоосвіті. У 

1809 р. за доходи від успадкованої батьківської ферми Тюнен купив збиткове 

господарство у Макленбурзі, де почав старанно господарювати. Протягом 10 років він вів 

скрупульозний облік усіх сільськогосподарських робіт, доходів та витрат у своєму 

помісті. Згодом дослідник здійснив спробу опрацювати ці дані математично, 

використовуючи метод максимуму в значеннях функції з кількома змінними. Результатом 

теоретичних узагальнень вченого Йоган фон Тюнер стала праця "Ізольована держава 

щодо сільського 

господарства і національної економіки". Перша частина твору, присвячена 

проблемам оренди та розміщення земельних угідь, була опублікована у 1826 р. Друга 

частина твору, у якій знайшла відображення теорія граничної продуктивності, — у 1850 р. 

Третя частина книги була видана у 1863 p., після смерті автора. 

Однак революційні ідеї німецького дослідника в галузі методології економічних 

досліджень не були сприйняті сучасниками. Тюнен був відомим насамперед як знавець 

сільськогосподарських проблем та успішний практик, маєток якого вабив відвідувачів з 

усієї Європи. Визнанням його заслуг стало присвоєння почесного звання доктора в 

університеті Ростока. Помер вчений у своєму маєтку в 1850 р. 

Виходячи з того, що єдиним фактором, який впливає на формування цін та доходи 

фермерів, є відстань від ферми до міста, Йоган фон Тюнен: 

Започаткував системне вивчення просторових характеристик економічної 

діяльності, заклавши основи теорії розміщення продуктивних сил. Взявши за критерій 

раціонального розміщення необхідних для держави галузей їх максимальний сумарний 
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чистий дохід, вчений отримав різні відстані для різних галузей, виходячи з рівності 

транспортних витрат і чистої виручки. 

Проаналізував механізм формування земельної ренти залежно від віддаленості 

земельних ділянок від ринку збуту сільськогосподарської продукції. Виходячи з того, що 

вся продукція фермерів знаходить попит на ринку Міста, Тюнен дійшов висновку, що ціна 

зерна відповідає витратам крайніх (маржинальных) ферм, які знаходяться на граничному 

концентричному колі. Оскільки всі фермери продають свою продукцію за однаковою 

ціною, то | ті з них, які розташовані ближче до Міста і мають менші витрати, отримують 

додатковий дохід у вигляді ренти. Величина останньої коливається залежно від радіуса 

кола. На крайньому (граничному) колі рента дорівнює нулю. 

Сформулював новаторську ідею про взаємозалежність факторів виробництва, яка 

знайшла відображення у виробничій функції. 

Займався пошуком оптимального поєднання факторів виробництва з метою 

максимізації прибутку на капітал. Експериментуючи з різними пропорціями факторів 

виробництва (змінюючи по черзі вкладення праці за І постійної величини капіталу і землі, 

а потім — вкладення капіталу за пот стійних обсягів праці та землі і т. д.), Тюнен дослідив 

вплив вартості факторів виробництва на оптимальне співвідношення ресурсів, що 

використовуються, і довів, що максимальний чистий дохід можна отримати лише ц тому 

випадку, коли граничні витрати козиного фактора дорівнюватимуть його граничній 

віддачі. 

Започаткував теорію граничної продуктивності факторів виробництва і засновану на 

ній некласову теорію розподілу. 

Таким чином, розпочавши з дослідження конкретних сільськогосподарських 

проблем, Й. Тюнен розробив загальноекономічний метод аналізу широкого кола 

господарських процесів та явищ на основі граничного підходу, передбачивши 

маржиналізм, просторову економіку та економетрику. 

Видатним попередником маржиналізму був французький економіст, філософ і 

математик Антуан Огюстен Курно (1801 —1877), який одним з перших застосував 

математичний апарат в економічних теоретичних дослідженнях.) Відчувши "необхідність 

з допомогою відомих... символів зробити визначеним і точним той аналіз, який є зазвичай 

невизначеним і часто темним у авторів, які вважають достатнім обмежуватися 

можливостями звичайної мови," вчений зосередився на проблемах взаємодії попиту та 

ціни. У своїй основній праці "Дослідження математичних принципів теорії багатства" 

(1838) А. Курно зі провадив в економічній науці: 

Поняття функції попиту (D = / (Р), де D — величина попиту, Р — ціна) та відкрив 

закон попиту, згідно з яким "попит зростає при падінні ціни", і навпаки. 

Поняття еластичності попиту, яке відображає реакцію попиту на зміну ціни. Вчений 

звернув увагу на те, що низька еластичність попиту за ціною характерна як для предметів 

розкоші (за умов, коли ціни мало значать для дуже багатих покупців), так і для товарів 

першої необхідності (продуктів харчування, одягу, взуття), від яких не можуть 

відмовитись навіть люди з низькими доходами. 

Поняття економічної рівноваги, засноване на аналізі функціональних залежностей. 

Виходячи з того, що для повного і точного вирішення локальних проблем необхідно 

розглядати економічну систему як єдину цілісність, Курно побудував модель, в якій ціни 

диктують покупці, а продавці визначають обсяг виробництва залежно від рівня ціни та 

попиту на товар. Водночас вчений наголошував на неможливості дослідження проблем 

загальної економічної рівноваги за допомогою математичного аналізу, що згодом 

спростував Л. Вальрас. 

Основи математичного апарату теорії фірми. Започаткувавши математичний аналіз 

економіки на мікрорівні, А. Курно задовго до А. Маршалла застосував апарат 

диференціального числення для дослідження умов максимізації прибутку фірми. У цьому 
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контексті на особливу увагу заслуговує здійснене вченим дослідження проблем 

ціноутворення за різних форм організації ринку: 

— Розпочавши аналіз з чистої монополії та зіставивши функції сукупного і 

граничного доходу із функціями сукупних і граничних витрат, вчений дійшов висновку, 

що максимальний прибуток буде отриманий за таких обсягів виробництва, за яких 

урівнюються граничний дохід і граничні витрати. За умов монополії — це найменший з 

можливих обсягів випуску продукції. 

 
Видатний французький вчений, філософ, математик, економіст Антуан Огюстен 

Курно (1801— 1877) народився у невеликому містечку Гре (Східна Франція) у заможній 

сім'ї. 

У дитячі та юнацькі роки А. Курно відвідував коледж у Безансоні, вивчав 

математику та інші природничі науки в Еколь Нормаль у Парижі, займався самоосвітою. З 

1823 до 1833 р. був секретарем маршала Сен-Сіра та вихователем його сина. Постійно 

виявляючи інтерес до науки, А. Курно відвідував лекції у різних наукових закладах, 

спілкувався з багатьма видатними вченими свого часу, опублікував кілька статей. У 1929 

р. він отримав докторський ступінь у Паризькому університеті за роботу з математики. 

Антуан Курно У 1834 р. за сприяння видатного фізика та статистика С.Д. Пуассона 

учений отримав місце професора математики в Ліонському університеті. У 35 років він 

став ректором академії у Греноблі, у 37 років змінив A.M. Ампера на посту генерального 

інспектора університетів Франції, вісім років був ректором університету в Діжоні, 

зарекомендувавши себе не лише хорошим адміністратором, але й новатором-дослідником. 

В історію науки А. Курно увійшов як автор історико-філософських творів, [ 

оригінальних досліджень з проблем математики, філософії науки, економіки, теорії 

ймовірності, які на десятки років випередили свою епоху. На думку одного з біографів А. 

Курно, "є очевидний контраст між його блискучою службовою кар'єрою і абсолютно 

недостатнім визнанням його за життя як вченого... Сумно і гордо говорить він у своїх 

записках, що незважаючи на малий попит на його твори, особливо у Франції, вони все ж 

таки містять більш-менш нові ідеї, здатні більше, ніж раніше освітити загальну систему 

наук". На думку французьких дослідників Ш. Жіда та Ш. Ріста, економічні твори А. 

Курно — це "прекрасний приклад немилості щодо людини, яка випереджає свій час". 
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Запровадивши фактор конкуренції між двома продавцями, А. Курно дослідив 

модель дуополії. При цьому вчений виходив з того, що виробники оцінюють функцію 

попиту на продукцію і лише потім визначають обсяг реалізації на основі постійної 

величини пропозиції конкурента. Проведени аналіз дав підстави стверджувати, що у точці 

рівноваги дуополістів формується ціна, нижча за ціну монопольного ринку, але вища за 

ціну ринку вільно конкуренції. Методологічні підходи економіста до аналізу цих проблем 

знайшли відображення у сучасних теоріях ігор та недосконалої конкуренції. 

Розвиваючи далі свої економічні міркування, вчений дослідив випадок досконалої 

конкуренції, за якої фірми не мають можливості впливі ти на стан ринку. Наголошуючи, 

що в цьому випадку випуск є максимальним, а ціни — мінімальними, дослідник 

стверджував, що максимізація прибутку на вільноконкурентному ринку досягається за 

умов рівності гранив них витрат та середнього доходу. 

Ідеї граничного аналізу знайшли відображення у дослідженнях французького 

інженера, автора кількох наукових праць з проблем соціально-економічної ефективності 

технічних проектів Жюля Дюпюї (1804—1866). 

Опублікована у 1844 р. стаття вченого "Про вимір корисності громадський робіт" 

була присвячена проблемам зіставлення корисності індивідуальних та суспільних благ. 

Розмірковуючи над тим, що кожна додаткова порція суспіль-1 них благ приносить щоразу 

менше задоволення її споживачам, Ж. Дюпюї вивів криву попиту як функцію граничної 

корисності, яка зменшується міру зростання кількості куплених споживчих благ. 

Значний інтерес для дослідників економічної думки становить здійснений вченим 

аналіз "відносної корисності" (цінового надлишку) — максимальне можливого доходу, 

який виникає внаслідок того, що економічні суб'єкти (споживачі, виробники) купують та 

продають кожну одиницю товару за незмінної ціни. Дослідження надлишку споживача та 

надлишку виробника (за сучасною термінологією) дало змогу вченому зробити висновок 

про недоцільність підвищення тарифів на суспільні послуги внаслідок зменшення су 

марної суспільної вигоди. 

Одним із найвидатніших попередників маржиналізму був німецький юрист, 

спеціаліст у галузі страхової справи Генріх Герман Госсен (1810—1858), ідеї якого стали 

важливою складовою теорії граничного аналізу, лягли в основу теорії поведінки 

споживача, пошуку оптимуму за обмежених ресурсів. 

Головна праця вченого "Еволюція законів людської взаємодії" (1854) започаткувала 

нетрадиційний підхід в економічних дослідженнях, пов'язаний з переміщенням проблеми 

оптимізації у центр теорії цінності. Спираючись на ідеї утилітаризму та розумного 

егоїзму, Госсен вважав основою економічної поведінки психологічну оцінку та вибір благ 

індивідами. Відтак вчений пропонував перейменувати політичну економію в учення про 

задоволення. У сучасній економічній літературі головні теоретичні висновки вченого 

отримали назву першого і другого законів Госсена: 

Генріх Вільгельм Йозеф Герман Госсен (1810—1858) — видатний німецький 

дослідник, "людина однієї ідеї, яка виявилась безсмертною", яскравий приклад вченого, 

який випередив свій час. Він народився у невеликому містечку Дюрен поблизу Кельна, 

який входив у ті часи до складу Наполеонівської імперії. Батько Генріха був збирачем 

податків при французькій адміністрації, а згодом — при відновленому після краху 

французької імперії прусському уряді. Г. Госсен вивчав право та державне управління в 

університетах Бонна та Берліна, займався самоосвітою, виявляючи неабиякі здібності до 

математики. 

З 1834 р. він поступив на державну службу, однак кар'єра його не була вдалою. 

Відтак Г. Госсен пішов у 1847 р. у відставку і зайнявся страховою справою. У 1853 р. під 

час епідемії тифу хвороба підірвала його здоров'я. У 1858 р. вчений помер від 

туберкульозу легенів. 

Видана у 1854 р. книга "Еволюція законів людської взаємодії" покликана була, на 

думку автора, здійснити переворот в економічній науці подібній до того, який зробив М. 
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Коперник в астрономії. Однак книга залишилась непоміченою і не отримала визнання 

сучасників Г. Госсена. Розчарований автор знищив більшу частину тиражу. 

Після того, як у 1870 р. відомий англійський маржиналіст B.C. Джевонс виявив, що 

практично всі найважливіші ідеї граничного аналізу знайшли відображення у надісланій 

йому книзі невідомого німецького автора, випадково купленій у букініста, Г. Госсен 

заново був "відкритий" як один із найвидатніших представників нової наукової течії. Його 

праця була перевидана у 1889 р. і отримала широке визнання. 

Перший закон Госсена (закон насичення потреб або принцип спадної граничної 

корисності) розкриває залежність, згідно з якою "Величина (інтенсивність) задоволення 

буде послідовно зменшуватися, якщо ми будемо безперервно задовольняти свою потребу 

в тому самому задоволенні до того часу, поки не досягнемо пересичення"1. Важливо 

зазначити, що вчений вперше показав, що задоволення потреб має поступовий характер. 

Він зобразив принцип спадної граничної корисності за допомогою кривої, показавши її 

відмінність від кривої попиту. 

Другий закон Госсена (закон вирівнювання граничних корисностей, або закон) 

рівномірного задоволення потреб) наголошує на тому, що оптимальна структура 

споживання досягається за умов рівності граничних корисностей благ, які споживаються. 

"Для того, щоб досягнути максимальної суми задоволень, індивід, який має ] вибір між 

різними видами задоволень, але не має вдосталь часу, щоб випробувати їх усі, — зазначав 

Госсен, — зобов'язаний... випробувати їх усі частково ще до того, як він повністю 

випробує найбільш сильне з них. Співвідношення між ними має бути] таким, щоб у 

момент переривання величина усіх задоволень була однакова"2. Другому закону вчений 

дав математичну інтерпретацію, розглянувши лінійну залежніст| між корисністю та 

кількістю блага. 

Таким чином, із законів Госсена випливає принцип рівності граничне норми 

заміщення, згідно з яким за існуючих альтернатив розподілу певне блага можливий 

"ефективний розподіл", відхилення від якого пов'язане з вт тами від вибору інших 

варіантів. Важливо, що цей принцип залишається змінним незалежно від того, чи йдеться 

про розподіл фіксованого доходу мі} певною кількістю споживчих благ, розподіл 

фіксованих виплат між певні набором виробничих факторів, розподіл фіксованого часу 

між працею і дозвіллям тощо. 

Аналізуючи причину обміну, вчений зазначив, що підставою для здійснення 

останнього є нерівноцінність одних і тих самих благ для учасників відносин обміну. 

Відтак обмін Г. Госсен розглядав як джерело приросту коріності для кожного його 

учасника, наголошуючи на тому, що обмін продовжуватися до того моменту, доки не 

урівноважаться (урівняються цінності останніх одиниць двох благ. Формулюючи умови 

оптимальної рівні] ваги, вчений наголошував, що необхідними умовами їх реалізації є 

відсутність монополізму, рівність можливостей суб'єктів господарювання, стабільність цін 

тощо. 

8.1.3. Австрійська школа граничної корисності 

 

Австрійська школа маржиналізму отримала назву "суб'єктивно-психологічної", 

оскільки в основу теоретичних досліджень її представників були покладені суб'єктивні 

фактори: індивідуальні оцінки корисності, зіставлення вигод і втрат, очікування тощо. 

Засновником нової школи став відомий австрійський вчений К. Менгер (1840—1921), 

один з першовідкривачів теорії граничної корисності, яка знайшла продовження у 

суб'єктивних теоріях витрат виробництва, капіталу та процента, започаткованих його 

учнями Ф. Візером (1851 — 1926) та Е. Бем-Баверком (1851 — 1919). 

Теоретико- методо логічні особливості австрійської школи: 

Послідовний та безкомпромісний суб'єктивізм та психологізм. Визначивши у якості 

основи економічної діяльності психологію суб'єкта господарювання, яка зумовлює його 

потреби, мотиви діяльності та економічну поведінку, представники австрійської школи 
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побудували систему економічних категорій, засновану на суб'єктивній оцінці корисності 

благ як визначального чинника ціни товарів споживчого і виробничого призначення. 

Дослідження представників австрійської школи — це різкий відхід від панівної в 

минулому ортодоксії з її вірою в "об'єктивне" за своєю сутністю економічне знання, таке 

саме точне і кількісно визначене, як в природничих науках, з її наголосом на точний 

прогноз як на основну мету і з її прагненням формалізувати і математизувати економічні 

явища. На противагу цьому австрійська школа аналізує людську діяльність у світі 

невизначеності. Вона досліджує людину, суб'єктивний і непередбачуваний вибір якої 

чинить опір будь-яким спробам загнати себе в рамки механістичної науки. 

Н.П. Беррі  

Строгий методологічний індивідуалізм. Пояснюючи економічні явища як рівнодію 

індивідуальних переваг і рішень, представники австрійської школи виступали проти будь-

якого агрегування. Вони були переконані, що складні суспільні явища можуть бути 

адекватно пояснені як логічні наслідки дій, суб'єктивного сприйняття і психологічних 

настанов окремих індивідів. Зосередившись на мікроекономічному рівні аналізу, 

"австрійці", за образ ним виразом К. Маркса, "населили економічну теорію своїми 

робінзонами". 

Дедуктивний підхід, причинно-наслідковий аналіз та відмова від математичних 

міркувань і побудов. Наголошуючи на тому, що в економічних дослідженнях необхідно 

"об'єкти нашого наукового спостереження досліджувати через... їх причинний зв'язок і 

закони, якими вони управляються"1, засновник австрійської школи маржиналізму К. 

Менгер стверджував, що узагальнення, які стосуються "сутності економічних дій", 

можуть бути виведені дедуктивно, без звернення до історичних даних та емпіричних 

перевірок. 

Ні Менгер, ні Візер, ні Бем-Баверк у жодній своїй праці ніколи не користувались 

справжніми алгебраїчними рівняннями або геометричною побудовою. Ба більше, вони 

опирались використанню математики як знаряддю економічного аналізу з методологічних 

міркувань. У листі Вальрасу від 1884 р. Менгер наполягав на тому, що математика 

неспроможна допомогти економістові добратися до якісної суті таких явищ, як вартість, 

рента і прибуток. І 

М. Блауг 

Примат споживання, ідея каталлактики (економіки, заснованої на обміні). 

Поширивши принцип суб'єктивізму на всі види економічної діяльності, "австрійці" 

поставили в центр досліджень економіку, засновану на] обміні. Відносини обміну та 

споживання вони трактували як такі, що визначають пропорції виробництва і надають 

йому відповідного характеру. \ 

Реалістичність економічного аналізу, врахування фактора часу, невизначеності, 

очікувань та сподівань суб'єктів господарювання. Аналізуючи економіку як процес, що 

здійснюється у реальному світі, та пов'я зуючи ціннісні судження індивідів з "періодом 

передбачливості", представники австрійської школи вказували на невизначеність, яка 

уможливлює паї учасників обміну, перешкоджаючи встановленню економічної рівної ваги 

і формалізації економічного аналізу. 

Засновником австрійської школи був видатний економіст Карл Менгер, профеcop 

Віденського університету, автор праць "Основи учення про народне господарство" (1871), 

"Дослідження про метод соціальних наук і політичної економії зокрема (1883), "Гроші" 

(1909) та ін. 

Основні теоретичні здобутки вченого: 

Учення про блага (рис. 8.2), згідно з яким блага є предметами. 
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Водночас Менгер наголошував на тому, що скромності стають благами за умов 

пізнання людиною необхідних властивостей предметів та наявності можливості 

розпоряджатися ними. У зв'язку з цим вчений звертав увагу на те, що предмети втрачають 

характер благ, коли: 

 
Відомий економіст, засновник австрійської школи маржиналізму Карл Менгер 

(1840—1921) народився в Галичині, яка на той час входила до складу Австрійської 

імперії. Був вихідцем із дворянської сім'ї. Навчався в університетах Відня (1859—1860) та 

Праги (1860—1863) на факультеті юридичних і політичних наук. У 27 років захистив 
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докторську дисертацію у Краківському університеті. Згодом працював у Відні 

журналістом і економічним оглядачем при уряді Австро-Угорщини. 

Карл Менгер 

У 1871 p. K. Менгер видав фундаментальну працю "Основи учення про народне 

господарство". Це була перша частина запланованого тритомного видання, яку він 

присвятив відомому німецькому досліднику, представникові "старої" історичної школи В. 

Рошеру. Однак дві інші її частини так і не були опубліковані. Ця робота була 

представлена у Віденський університет як обґрунтування для прийняття на посаду приват-

доцента (з 1872 р.) 

У 1876 p. K. Менгер став одним із наставників кронпринца Рудольфа і деякий час 

супроводжував його під час подорожей Європою. У 1897 р. він повернувся до 

викладацької роботи у Віденському університеті, де працював професором політичної 

економії, а з 1897 р. — завідувачем кафедри політичної економії. 

У 1883 р. вчений опублікував "Дослідження про методи соціальних наук і 

політичної економії зокрема", яке відобразило основні моменти знаменитої 

методологічної дискусії (Methodenstreit), яка розгорнулась між К. Менгером та Г. 

Шмоллером у 1875—1887 pp. 

Передавши у 1903 р. кафедру своєму учневі Ф. Візеру, К. Менгер зосередився на 

науковій роботі. Помер учений у 1921 р. так і не завершивши запланованого видання 

системи політичної економії. Складене із рукописів К. Менгера друге видання "Основ 

учення про народне господарство" було відредаговане і видане його сином у 1923 р. 

змінюються уподобання людини, що "призводить до зникнення потреби, для задоволення 

якої був призначений предмет"; 

трансформуються властивості предмета і "втрачається його готовність бути 

поставленим у причинний зв'язок із задоволенням людських потреб"; 

"зникає пізнання причинного зв'язку між ним (предметом) і задоволенням людських 

потреб"; 

унеможливлюється розпорядження предметом у зв'язку з тим, що люди "не 

володіють засобами підкорення його своїй владі". 

У структурі блага вчений виокремлював: 

блага нижчого (першого) порядку, призначені для безпосереднього задоволення 

людських потреб; 

блага вищих (другого, третього і т.д.) порядків, призначені для опосередкованого 

задоволення людських потреб шляхом виробництва благ першого порядку. 

Відкинувши започатковану класичною політичною економією теорію трьох 

факторів виробництва, К. Менгер стверджував, що найважливішим у економічній науці є 

виявлення "причинного співвідношення благ"1, дослідження їх не як розрізнених понять, 

а як взаємопов'язаних категорій, які перебувають у системній єдності, оскільки за 

безпосередньою потребою людини у споживчих благах приховується розгалужена 

система опосередкованих потреб у засобах їх виробництва. 

К. Менгер стверджував, що не цінність і ціна залежать від витрат виробництва, а 

навпаки, завдяки існуванню цінності споживчих благ виникає оцінка факторів 

виробництва, яка і формує витрати виробництва* На думку вченого, цінність благ вищого 

порядку, уже витрачених при виробництві блага нижчого порядку, не може бути 

визначальним фактором цінності останнього. Навпаки, цінність благ вищого порядку у 

всіх випадках регулюється очікуваною цінністю благ нижчого порядку, для виробництва 

яких їх призначили чи призначать учасники економічного процесу. 

Слід зауважити, що К. Менгер виходив з того, що цінність благ вищого порядку 

відображає не поточну, а очікувану цінність благ нижчого порядку. Він стверджував, що 

існування часового інтервалу, необхідного для перетворення благ виробничого 

призначення у споживчі блага, породжує невизначеність та невпевненість суб'єктів 

господарювання щодо кінцевих результатів їх діяльності. У подальшому ця ідея знайшла 
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відображення в економічних теоріях ризику, невизначеності та очікувань. Заслугою 

вченого стало запровадження понять взаємодоповнюваності (компліментарності) та 

взаємо-замінюваності (субституційності) благ вищого порядку, що в подальшому знайшло 

відображення у концепціях виробничих функцій. "Певну кількість блага нижчого порядку 

можна виробити із благ вищого порядку, які можуть перебувати у різноманітних 

кількісних співвідношеннях один з одним, — зазначав австрійський дослідник. — 

Насправді, одне або кілька благ вищого порядку, які є доповнюючими 

(компліментарними) для групи інших благ вищого порядку, часто можна виключити, не 

порушуючи здатності компліментарних благ, які залишились, виробляти благо нижчого 

порядку". 

Менгер описував ринкову економіку в категоріях строгих законів. Прикладами 

подібних законів він вважав закон спадної граничної корисності (з якого виводився закон 

попиту), рікардівський закон ренти та ін. Однак для К. Менгера ці закони не володіли 

передбачувальною силою у кількісному розумінні. Відсутність досконалої інформації в 

економічних агентів, а також ймовірність того, що не всі дії людей підпорядковані 

меркантильним мотивам, унеможливлюють для зовнішнього спостерігача точне 

передбачення поведінки. Ці закони складають сутність саме економічної дії як 

протилежної іншим видам людської активності і надають конкретної форми "потребам, 

яким підпорядковані людські вчинки" (Л. Роббінс). Це позаісторичне бачення Менгера, 

його впевненість у існуванні інваріантних законів економічного життя, нехай навіть дещо 

відмінних від законів фізики, — важлива складова спадщини австрійської школи. 

Виходячи з того, що "критерій економічного характеру благ" необхідно шукати 

"виключно у співвідношенні між потребою в благах і їх кількістю, доступною для 

розпорядження", К. Менгер визначав економічні блага як такі, потреба в яких перевищує 

їх доступну в певний період кількість. 

Відтак неекономічними вчений вважав блага, кількість яких перевищує потребу в 

них. Він писав, що "у місцевостях, розташованих біля річок, які дають більше води, ніж 

потребують для задоволення своїх потреб довколишні жителі, кожен індивід іде до річки, 

щоб зачерпнути будь-яку кількість води; у первісних лісах кожен без перешкод добуває 

собі необхідну кількість деревини; так само кожен впускає у своє житло таку кількість 

повітря і світла, яка йому потрібна. Комунізм цей має таку саму природну основу у 

вказаному кількісному відношенні, як власність у протилежному. 

В останній третині XIX ст. між К. Менгером (представником австрійської школи 

маржиналізму) та Г. Шмоллером (представником нової історичної школи) розгорнулась 

багаторічна полеміка у галузі методології та теорії пізнання, відома в історії економічної 

думки як Methodenstreit — "суперечка про методи'*. 

Виступаючи проти методологічного індивідуалізму класиків, представники 

історичної школи наголошували на соціальній природі людини, стверджуючи, що 

економічна наука має бути історичною, заснованою на емпіричних, індуктивних 

дослідженнях, етично та практично орієнтованою, спрямованою на міждисциплінарний 

підхід та вивчення інституційної динаміки. 

На противагу "історикам" представники австрійської школи вважали економічну 

теорію етично нейтральною наукою, незалежною від історичних обставин, національної 

специфіки та індуктивних узагальнень. Наголошуючи на безплідності спроб "осягнути 

емпіричні основи економічної науки", К. Менгер стверджував, що завдання дослідника 

полягає у тому, щоб "звести складні явища людського господарства до їх найпростіших 

елементів, ще доступних точному спостереженню, прикласти до останніх відповідну їх 

природі міру і з встановленням останньої знову показати, як складні господарські явища 

закономірно розвиваються зі своїх елементів". 

"Суперечка про методи" сприяла формуванню нової моделі економічної науки, 

активізувавши процес диференціації і фрагментації економічного знання та поділу його на 

"основну течію" та альтернативні напрями. 
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Водночас необхідно зазначити, що запал полеміки сприяв перебільшенню 

суперечностей двох шкіл. Вбачаючи головне завдання економічної науки у виявленні 

загальних економічних законів, які лежать в основі господарської поведінки індивідів, К. 

Менгер не заперечував важливості всього комплексу суспільних наук та розуміння 

історичного контексту. Важливим досягненням вченого стало дослідження соціальних 

феноменів, які не були продуктом попереднього розрахунку і виникли як засіб здійснення 

намірів і цілей людей. "Мова, релігія, навіть сама держава, а також, якщо говорити про 

деякі економічні і соціальні явища, різні прояви ринкової системи, конкуренція, гроші та 

багато інших соціальних утворень, — зазначав К. Менгер, — уже існували в ті історичні 

епохи, коли безглуздо було б говорити про навмисні дії суспільства, спрямовані на їх 

встановлення". Здійснене вченим дослідження "органічного розвитку" грошей, ринків, 

держави отримало подальший розвиток у теорії "спонтанного порядку" Ф. фон Хайєка та 

в сучасній еволюційній економіці. 

Таким чином, звертаючи увагу на відсутність чіткої межі між економічними та 

неекономічними благами, Менгер вказував на зв'язок рідкісності та приватної власності. 

Він стверджував, що "вільні" блага можуть стати економічними благами за умов, коли 

"той, хто має владу, виключає інших суб'єктів господарювання від вільного 

розпорядження ними"1. 

Слід зазначити, що К. Менгер розрізняв товар і благо. Визначаючи товар як 

економічне благо, призначене для продажу, вчений наголошував на тому, що ознака 

товарності не є природною характеристикою блага і виступає як "тимчасові відносини між 

благами та індивідами — учасниками економічного процесу". 

• Теорія цінності, заснована на переконанні, що цінність має суб'єктивний характер і 

не існує поза свідомістю людини. На думку К. Менгера, праця, затрачена на виробництво 

блага, не може бути ні джерелом, ні мірилом його цінності. Вчений зазначав, що 

абсолютно немає значення для цінності діаманта, знайдемо ми його випадково чи 

здобудемо з надр землі шляхом витрати тисячі робочих днів. Цей факт, на думку 

дослідника, підтверджує також те, що часто блага, на які затрачено багато праці, не мають 

цінності, інші, на які не затрачено праці, мають велику цінність, а різноманітні блага, на 

одні з яких затрачено багато, а на інші — мало або зовсім не затрачено праці, мають 

однакову цінність для людей, що господарюють. 

Стверджуючи, що цінність не є об'єктивно притаманною благам властивістю, К. 

Менгер трактував останню як судження, яке мають індивідуальні учасники економічного 

процесу щодо значимості благ, які знаходяться у їх розпорядженні для підтримки їх життя 

і добробуту. Звідси учений робив висновок, що цінність не існує поза свідомістю людей. 

Виходячи з того, що "цінність суб'єктивна не лише за своєю сутністю, але і за своєю 

мірою", К. Менгер визначав останню через "кінцеву інтенсивність" — ту найменшу 

корисність, яку має остання одиниця запасу певного блага. Водночас граничну корисність 

вчений узалежнював від двох факторів: 

інтенсивності індивідуальної потреби, її нагальності; 

рідкісності блага, яка визначається існуючим його запасом. 

Розвиваючи свої економічні міркування, вчений доводив, що при визначенні 

цінності благ необхідно брати за основу конкретні потреби конкретної людини. Згідно з 

цим положенням К. Менгер побудував шкалу корисностей на основі ранжування благ за їх 

цінністю для споживача. При цьому він не намагався кількісно виміряти граничну 

корисність і суб'єктивну цінність, вважаючи можливим визначення лише порядку 

розташування потреб за принципом "від більшого до меншого" (ординалістський підхід). 

Побудована австрійським дослідником шкала корисностей, яка відобразила систему 

потреб конкретного споживача та міру їх задоволення, отримала назву "таблиці Менгера" 

(табл. 8.2). 
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У вертикальних рядках, позначених римськими цифрами, К. Менгер відобразив 

потреби в різних благах (від найважливіших, життєво необхідних (І) до найменш 

важливих (X)). Горизонтальні рядки, позначені арабськими цифрами, відобразили 

суб'єктивну оцінку індивідом кожної наступної одиниці блага, призначеного для 

задоволення конкретної потреби. 

Важливо зазначити, що у таблиці Менгера знайшли відображення обидва закони 

Госсена: 

закон спадної граничної корисності та зменшення нагальності кожного виду потреб 

в міру її насичення (поступове зменшення значення чисел у кожному стовпчику); 

закон вирівнювання граничних корисностей на основі рівномірного насичення 

кожної з потреб (рівність чисел у рядках). 

Зазначивши, що величина цінності матеріального блага визначається важливістю 

тієї конкретної потреби (або часткової потреби), яка займає останнє місце в ряду потреб, 

які задовольняються усім наявним запасом матеріальних благ цього виду, вчений дійшов 

висновку, що "цінність речі вимірюється величиною граничної корисності цієї речі". 

Головною перешкодою для застосування поняття корисності при визначенні 

цінності довгий час вважався парадокс А. Сміта, згідно з яким корисні для людей блага 

(наприклад, вода), які задовольняють життєво важливі потреби, оцінюються низько, 

водночас блага менш корисні (наприклад, діаманти), які задовольняють другорядні 

потреби, оцінюються набагато вище. 

Граничний підхід, врахування фактора рідкісності та розмежування загальної та 

конкретної корисностей, запропоновані К. Менгером, дали змогу розв'язати цей парадокс. 

Визначивши цінність як граничну корисність (найменш важливою із усіх можливих для 

задоволення з допомогою наявного запасу благ), австрійський дослідник вказав на те, що 

за умов, коли вода є в надлишку, вона не має ніякої цінності для суб'єкта господарювання, 

оскільки при високій загальній корисності її гранична корисність наближається до нуля. 

Водночас діаманти, кількість яких обмежена, мають велику граничну корисність і 

цінуються дуже високо. 

"Необхідного зв'язку між корисністю та рідкісністю не помічали до того часу, доки 

дотримувалися думки про корисність взагалі, — зазначали у зв'язку з цим французькі 

дослідники історії економічних учень Ш. Жід та Ш. Ріст. — Бачили, що всяке пояснення 

цінності, яке опиралося лише на одне із цих двох понять (корисності й рідкісності), 
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кульгало на обидві ноги. Нині взаємозв'язок кидається в очі: корисність є функцією 

кількості. А міра корисності і є те, що називається цінністю". 

Учення про обмін, засноване на запереченні еквівалентності обміну, та 

обґрунтування його взаємовигідності. "Дослідники ціни докладали зусилля для вирішення 

проблеми зведенням передбачуваної рівності між двома кількостями благ до її причин, — 

писав К. Менгер, — і одні шукали ці причини в затратах однакової кількості праці на ці 

блага, інші — в рівних витратах виробництва, виникла навіть суперечка щодо того, 

обмінюються блага тому, що вони еквівалентні, чи блага тому еквівалентні, що в акті ціни 

віддаються одне за одне, тоді як у дійсності ніде не буває рівності в цінності двох 

кількостей благ (рівності в об'єктивному розумінні)". 

Стверджуючи, що причиною обміну є відмінність суб'єктивної цінності одних і тих 

самих благ для різних індивідів, К. Менгер зазначав, що обмін триватиме до тих пір, поки 

не зрівняються відносні цінності обмінюваних благ для обох контрагентів. Відтак 

пропорції обміну австрійський дослідник визначав співвідношенням граничних 

корисностей благ, які обмінюються. При цьому сам обмін вчений трактував як певну 

пожертву, втрату частини економічної корисності, яку можна здобути з існуючого 

мінового відношення, що нерідко унеможливлює реалізацію там, де вона могла бути ще 

здійсненою. 

Обґрунтовуючи продуктивність економічних мінових операцій, вчений наголошував 

на тому, що обмін змінює граничну цінність благ шляхом збільшення або зменшення їх 

запасу. У зв'язку з цим він зазначав, що "обмін І благами означає для суб'єктів, які 

обмінюються, приєднання до їх майна І нового майнового об'єкта, а тому обмін можна 

порівняти з... промисловою та сільськогосподарською діяльністю". 

ізольований обмін (один покупець і один продавець), який передбачає 1 врахування 

найменшої кількості суб'єктивних оцінок і встановлення цінив приблизно посередині між 

ними; 

односторонню конкуренцію (один продавець і кілька покупців) і дво- і сторонню 

конкуренцію (кілька продавців і кілька покупців), які передбачають більш складний 

аналіз. Опосередковано роблячи припущення, що всі] продавці оцінюють благо однаково, 

К. Менгер вважав, що за умов неподільності блага ціна встановиться в інтервалі між 

оцінками продавця і найсильнішого покупця (той, який вище оцінює це благо). У разі 

подільності блага ціна буде знаходитись в інтервалі між оцінками найслабшого покупця, 

який вступив в угоду, та найсильнішого покупця, який залишився ні з чим. 

Теорія розподілу. Категорично заперечуючи експлуатацію та "можливість відбирати 

у робітників частину продукту праці", К. Менгер стверджував, що праця є економічним 

благом не більше, німе інші елементи виробництва. Відтак учений був переконаний, що 

власники землі та капіталу живуть не за рахунок робітників, а "за рахунок використання 

землі й капі! талу, які для індивіда і суспільства мають цінність так само, як і праця".  

Критикуючи теорію заробітної плати класиків, згідно з якою ціна простої праці 

тяжіє до мінімуму засобів існування робітника та його сім'ї, К. Менгер трактував останню 

як рентний дохід, який визначається перевагами високої кваліфікації або таланту. Він 

стверджував, що лише процес послідовного приписування (на основі принципу спадної 

граничної корисності) встановлює про! порції розподілу винагороди між факторами, які 

беруть участь у виробництві У зв'язку з цим учений зазначав, що цінність певної кількості 

блага вищого порядку не зводиться до значення потреб, що задовольняються з допомоги 

всього продукту, який це благо допомагає виробити. На думку К. Менгера, остання 

дорівнює лише значенню потреби, яка задовольняється тією частиною продукту, яка 

залишається невиробленою, якщо у нашому розпорядженні не буде певної кількості блага 

вищого порядку.  

Визначені вченим принципи оплати факторів виробництва пізніше отримали назву 

теорії розподілу Менгера, згідно з якою пропорційність доходів розмірам виробленої 
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продукції та оплата кожного фактора відповідно до його граничного продукту визначають 

рівність сукупної винагороди факторів сукупному продукту. 

Організаційному оформленню австрійської школи маржиналізму значною мірою 

сприяв учень К. Менгера барон Фрідріх фон Візер (1851—1926), професор Празького 

(1884—1902) та Віденського (1903—1922) університетів, автор праць "Походження і 

основні закони господарської цінності" (1884), "Природна цінність" (1889), "Теорія 

суспільного господарства" (1914) та ін. 

Відомий австрійський економіст Фрідріх Фрайхер фон Візер народився у Відні 1851 

р. у сім'ї крупного державного чиновника. Закінчивши елітну школу, де він 

потоваришував з Е. Бем-Баверком, Ф. фон Візер продовжив навчання на юридичному 

факультеті Віденського університету. Згодом він вступив на державну службу і деякий час 

працював у міністерстві фінансів. 

Практична діяльність та знайомство з "Основами учення про народне господарство" 

К. Менгера сприяли зростанню його інтересу до економічних проблем. З метою 

поглиблення своїх знань Ф. Візер продовжив вивчення економіки в університетах 

Гейдельберга та Лейпціга. У 1883 р. вчений отримав місце приват-доцента у Віденському 

університеті та захистив докторську дисертацію. Згодом він викладав економічну теорію у 

Празькому (1884— 1902) та Віденському університетах, де успадкував у 1903 р. кафедру 

від К. Менгера. 

Тривала викладацька діяльність Ф. Візера, присвячена популяризації ідей 

австрійської школи переривалась лише один раз (у 1917—1918 pp., до самого падіння 

Австро-Угорської монархії, він займав посаду міністра торгівлі). 

Основні праці вченого присвячені викладу та обґрунтуванню найважливіших ідей 

австрійської школи. Залишивши кафедру 1922 p., вчений зацікавився проблемами 

економічного розвитку, ролі та місця видатних особистостей (вождів, новаторів) у 

соціальному прогресі. Ці питання знайшли відображення у праці "Соціологія і закони 

влади", опублікованій в рік смерті автора — 1926 р. Ці ідеї Візера були розвинуті його 

учнем Й. Шумпетером в оригінальній теорії економічного розвитку. 

Абсолютизуючи психологічні засади економіки, Ф. фон Візер трактував політичну 

економію як розділ прикладної психології, покликаний пояснювати економічні явища за 

допомогою аналізу мотивів економічної діяльності. Він чітко сформулював ідеї 

австрійської школи, впровадивши в науковий вжиток терміни "гранична корисність", 

"приписування", "закони Госсена", "граничний продукт" тощо. Теоретичні здобутки 

вченого, пов'язані з розвитком фундаментальних ідей маржиналізму, знайшли 

відображення в таких теоріях: 

Теорії приписування, згідно з якою цінність споживчих благ замалі оцінку 

виробничих ресурсів, формуючи витрати виробництва. Іншими словами, споживчі блага 

наділяють цінністю ті фактори виробництва, які берг1 участь у їх виготовленні. 

Термін приписування (від лат. emplicit — приписування, замовлення) має юридичне 

походження. Згідно з юридичним трактуванням злочин (уби~ ство) може бути повністю 

приписаний убивці, хоча причиною злочину можи було б вважати також необережне 

поводження жертви, погане виховання сім'ї злочинця тощо. Аналогічно економісти 

приписують дохід лише голо( ним економічним агентам, незважаючи на те, що процес 

виробництва має велику кількість необхідних передумов. 

При цьому вчений: 

виходив з того, що індивіди не в змозі безпосередньо оцінити від них фактори 

виробництва, які не пов'язані з кінцевим споживанням. 

пов'язував із приписуванням проблему розподілу доходів. На австрійського 

дослідника, "виробник повинен уміти в кожному окрем ому випадку скласти думку про 

те, у якому обсязі бере участь у створенні дох: кожний із багатьох взаємодіючих 

виробничих засобів, він має бути здати визначити, яка частина цілого продукту завдячує 

відповідним засобам в виробництва", тобто "якщо яке-небудь сільськогосподарське 
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підприємство використало певну кількість центнерів пшениці, то приписування має 

встановити, частка припадає на землю, яка — на працю і яка на засоби виробництва" 

Намагаючись вирішити ці завдання з урахуванням компліментарн факторів 

виробництва, Ф. фон Візер виділив: 

1)Загальне приписування, пов'язане із умовами, за яких різні споживачі блага 

виробляються з допомогою різних комбінацій одних і тих самих в виробничих факторів. 

Вирішення проблеми приписування у цьому випадку ний зводив до побудови системи 

рівнянь, кожне з яких виражає зв'язок виробничної корисності певного продукту із 

затратами факторів на його виробництво (для того щоб система рівнянь мала розв'язок, 

чисельність продуктів має відповідати чисельності факторів). Наприклад, якщо виробничі 

блага х, у, z використовують у різних пропорціях для виробництва трьох різних товарів, то 

система рівнянь може мати вигляд: 

 
Розв'язок цієї система рівнянь дає змогу визначити внесок кожного фактора у 

цінність продукту: х = 15, у = 40, z = 54. 

2) Специфічне приписування, пов'язане з умовами, за яких на виробництво певного 

продукту крім загальних благ використовується особливий, нетрадиційний ресурс. Його 

внесок у цінність виробленого продукту, на думку вченого, можна визначити як різницю 

між цінністю продукту та цінністю загальних витрат виробництва. 

Увівши в науковий вжиток поняття граничного продукту (споживчого блага, 

виробленого продуктивним благом, яке має найменшу граничну корисність), Ф. фон Візер 

сформулював "закон витрат виробництва" (закон Візера) згідно з яким гранична 

корисність граничного продукту зумовлює ціну продуктивного блага, витраченого на його 

виготовлення і відповідну частину витрат виробництва. 

Теорії альтернативних витрат, згідно з якими: 

обмеженість ресурсів визначає конкурентність та альтернативність способів їх 

використання; 

витрати виробництва мають суб'єктивний характер і залежать від альтернативних 

можливостей, якими доводиться жертвувати, продукуючи певне благо; 

витрати виробництва виступають формою компенсації за відмову від 

альтернативного способу використання благ, платою за відволікання ресурсів від інших 

способів їх використання; 

цінність певного блага є не що інше як недоотримана корисність інших благ, які 

могли бути вироблені (куплені) з допомогою ресурсів, витрачених на виробництво 

(купівлю) цього блага; 

приписування відбувається на основі альтернативних витрат — витрат втрачених 

можливостей. 

Таким чином, у теорії Ф. Візера не лише попит, але й пропозиція узалеж-нювалися 

від корисності. Обсяг благ для продажу визначався мірою їх корисності для продавця, а 

пропозиція трактувалась як відмова від інших способів їх використання, в тому числі для 

власного споживання самим продавцем. 

У зв'язку з цим слід зазначити, що Ф. фон Візер (на відміну від К. Мен-гера) змістив 

акцент з окремого індивіда на суспільство в цілому, досліджуючи закономірності, які 

складаються з багатьох оцінок і переваг. З ім'ям Ф. Візера пов'язаний також перехід від 

кардиналістського (кількісного) до ординалістського (порядкового) виміру корисності 

(рис. 8.3), який став панівним серед маржиналістів. 
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Учений відмовився від кількісного виміру корисностей окремих благ і перейшов до 

ранжування наборів благ на основі споживчих переваг. Водночас сумарну корисність 

запасу блага Ф. фон Візер визначав як добуток граничної корисності на загальне число 

одиниць цього блага (мультиплікативний спосіб обчислення сумарної корисності), за-| 

значаючи, що "кожний подільний запас економічно оцінюється шляхом множення 

граничної корисності на кількість одиниць запасу (частин, штук)". 

Концепції приватного господарського порядку. Виходячи з того, що] "приватний 

господарський порядок — єдина форма великого громадського! економічного союзу, яка 

себе виправдала і досвідом століть підтвердила більші успішну суспільну взаємодію, ніж 

за загального підкорення за наказом", Ф. Візер заперечував соціалістичний ідеал 

суспільної власності, за якої дуже швидко держава стала б єдиним власником усіх засобів 

виробництва. Учений був переконаний, що остання не в змозі так само ефективно 

управляти цими засобами виробництва, як це робить приватна особа. 

Розвиваючи цю тезу, австрійський дослідник заперечував зрівняльний розподіл 

доходів, акцентуючи увагу на тому, що завдання економіки не зводиться до "прямого... 

розподілу запасів благ серед найбільш нужденних". Згідно з сучасними підходами до 

оптимального розподілу доходів важливою є думка Ф. Візера про те, що "суспільство не 

наважиться відмовити у вищій зарплаті компетентному працівнику", ризикуючи втратити 

"найцінніші послуги". Водночас за умов, коли строге правило застосовується і проти того, 

хто не за своєю власною провиною втратив те, що мав і, можливо, навіть саму здатність 

працювати, співчуття бере верх і ми не в змозі цілком виправдати строгу дисципліну. 

Таким чином, надмірний дохід і багатство, що значно перевищують середній добробут, 

теж не можуть бути схвалені суспільною думкою. Відтак Ф. Візер не був апологетом 

необмеженого ринкового лібералізму, сповідуючи філософію поміркованого державного 

втручання в економіку. 

Видатним представником австрійської школи був відомий учений-економіст, 

державний діяч, професор Віденського університету Е. Бем-Баверк (1851 —1919). 

Популяризуючи ідеї маржиналізму, він виступив з критикою марксистського учення і 

розвинув найважливіші концепції австрійської школи. Основні ідеї вченого знайшли 

відображення у працях "Критична історія теорій доходу з капіталу" (1884), "Основи теорії 

цінності господарських благ" (1886), "Позитивна теорія капіталу" (1891), "Теорія Карла 

Маркса та її критики" (1896) та ін. Основні теоретичні здобутки вченого: 
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Розгорнутий виклад теорії цінності, заснованої на ідеї граничної корисності. 

Виходячи з того, що трудова теорія вартості є "порожньою вигадкою, в яку повірили 

неграмотні маси", вчений стверджував, що цінність не може бути об'єктивною 

внутрішньою властивістю матеріального блага. Він трактував цінність як судження про 

значимість господарських благ, що знаходяться у розпорядженні людей, результат 

"своєрідного відношення міме об'єктом і суб'єктом". 

Відстоюючи суб'єктивно-психологічний підхід в економічних дослідженнях, Е. Бем-

Баверк трактував закони економіки як результат узгодження дій та мотивів поведінки 

окремих індивідів. "Величина цінності матеріального блага, — зазначав дослідник, — 

визначається нагальністю тієї конкретної потреби (або часткової потреби), яка 

знаходиться на останньому місці у ряду потреб, що задовольняються усім наявним 

запасом матеріальних благ цього виду. ...Цінність речі вимірюється величиною граничної 

корисності цієї речі. Це положення є центральним пунктом нашої теорії цінності. Все 

подальше пов'язується з ним і виводиться з нього". 

Учений ілюстрував цю ідею за допомогою прикладу, який став хрестоматійним. 

Йдеться про аналіз поведінки самітника, який живе у первісному лісі й вирішує, яким 

чином використати запас із п'яти мішків зерна. Перший мішок зерна необхідний йому, 

щоб не вмерти з голоду до наступного врожаю; другий щоб покращити своє харчування з 

метою збереження здоров'я і сил; третій щоб відгодовувати птахів і мати в раціоні м'ясо; 

четвертий — для приготування горілки; п'ятий — на корм папуг, які його розважають. 

Стверджуючи, що "проста людина застосовувала учення про граничну корисність на 

практиці задовго до формулювання цього учення політичною економією"1, вчений 

звертав увагу на те, що при обміні товарів самітник буде схильний відмовитись від 

останнього, п'ятого мішка зерна, який задовольняє найменш нагальну потребу. Таким 

чином, на думку Е. Бем-Баверка, ми приймаємо за вимірник цінності найменшу 

корисність, заради отримання якої видається ще вигідним, з господарської точки зору, 

використовувати цю річ. 

Відомий австрійський економіст Ейген фон Бем-Баверк (1851—1919) народився у м. 

Брюнні. Після закінчення школи він вивчав право у Віденському університеті, згодом 

разом з Ф. Візером поглиблював економічні знання в університетах Гейдельберга, 

Лейпціга та Єни. 

У 1881 р. вчений захистив дисертацію на тему: "Права і відносини з погляду учення 

про господарські блага". У 1889 р. вступив на службу в міністерство фінансів Австрії, 

брав активну участь в реалізації проекту податкових реформ, тричі (1895, 1897, 1900 pp.) 

призначався міністром фінансів Австрії. 

Подавши у відставку, Е. Бем-Баверк присвятив себе викладацькій та науково-

дослідницькій діяльності. З 1905 р. він працював у Віденському університеті, керував 

науковими семінарами, в роботі яких брали участь майбутні відомі економісти Й. 

Шумпетер, Л. Мізес, Р. Гільфердінг. У 1911 p. E. Бем-Баверк став президентом Академії 

наук Австрії. 

Велику популярність вченому принесли його полемічні твори, які вирізнялись 

блискучим стилем. Серед них: перша та друга частини книги "Капітал і прибуток" (1884 

та 1889), у якій знайшла відображення критика теорій капіталу та процента попередників; 

"Основи теорій цінності господарських благ" (1886) з чітким та доступним викладом 

теорії цінності і ціни австрійської школи; "До завершення марксистської системи" (1890), 

"Теорія Маркса та її критики" (1896), в яких учений виступив з критикою марксистської 

теорії вартості, одним з першим вказавши на суперечність 1 -го і 3-го томів "Капіталу"; 

"Позитивна теорія капіталу" (1891), яка стала важливим внеском дослідника у розвиток 

маржиналістської теорії. 

Водночас учений звертав увагу на те, що зменшення кількості мішків зерна буде 

збільшувати цінність останньої одиниці цього блага. Якщо у самітника буде лише один 

мішок зерна, від якого залежатиме життя, цінність останнього буде нескінченно високою. 
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Обґрунтовуючи суб'єктивно-психологічний підхід до визначення цінності, Е. Бем-

Баверк виокремив три види корисності: 

просту (абстрактну) корисність, яка не є цікавою для політичної економії, оскільки 

визначається фізико-хімічним складом речі й характеризує "здатність речі давати якийсь 

об'єктивний результат (наприклад, здатність хліба наситити людину)"1; 

кваліфіковану (конкретну) корисність — "те значення, яке має матеріальне благо або 

комплекс матеріальних благ з погляду добробуту суб'єкта"2. На думку вченого, саме 

конкретна корисність як основа цінності повинна бути предметом дослідження 

економічної науки. Розвиваючи цю тезу, Е. Бем-Баверк звертав увагу на те, що "для 

утворення цінності необхідно, щоб з корисністю поєдналась рідкісність, — не абсолютна, 

а лише відносна, тобто у порівнянні з розмірами наявної потреби у речах цього роду"3; 

субституційну корисність — гранична корисність того блага, від якого людина 

вимушена відмовитись, щоб придбати певну річ. Наводячи приклад із загубленим пальто, 

вчений стверджував, що гранична корисність останнього визначається граничною 

корисністю тих товарів, якими людина вимушена пожертвувати, щоб придбати нове 

пальто. 

Важливо зазначити, що відстоюючи кардиналістський підхід до виміру корисності, 

вчений заперечував обґрунтований Ф. Візером мультипліка-тивний спосіб розрахунку 

загальної корисності. Стверджуючи, що задоволення тримати папугу + вживання 

пшеничної горілки + споживання м'яса + -f збереження здоров'я + продовження життя = 

сумі, яка не в п'ять, а у нескінченно більше перевищує задоволення тримати папуг, вчений 

відстоював адитивний метод обчислення загальної корисності на основі додавання 

граничних корисностей кожної одиниці запасу блага (рис. 8.4). 

 
Теорія ціноутворення. Розкриваючи взаємозв'язок граничної корисності та 

механізму ринкового ціноутворення, Е. Бем-Баверк виокремив: 

суб'єктивну (індивідуальну) цінність, засновану на особистих оцінках товарів 

окремими суб'єктами господарювання (покупцями і продавцями); 

об'єктивну (ринкову) цінність — мінові пропорції, які формуються на ринку під 

впливом конкуренції. 

Вихідною у теоретичній побудові вченого була думка про те, що "ціна від початку 

до кінця є продуктом суб'єктивних визначень цінностей". 

Відтак Е. Бем-Баверк трактував ринкову ціну як рівнодіючу суб'єктивних оцінок 

товару з боку покупців (максимальна межа ціни товару) і продавців (мінімальна межа ціни 

товару). Використовуючи поняття граничної корисності грошей (суми граничних 

корисностей товарів, які індивід може купити за одиницю свого грошового доходу), він 

надав цим суб'єктивним оцінкам грошової форми. 



 291 

Стверджуючи, що "висота ринкової ціни обмежується і визначається висотою 

суб'єктивних оцінок товару двома граничними парами", вчений виокремив: 

"граничну пару зверху" — найслабшого із покупців, який вступив в угоду, і 

найсильнішого із продавців, відсторонених конкуренцією; 

"граничну пару знизу" — найсильнішого із покупців, який був вимушений піти з 

ринку, і найслабшого із продавців, який вступив в угоду. 

На думку Е. Бем-Баверка, ринкові ціни знаходяться між оцінками цих двох 

граничних пар, оскільки "обмін виявляється економічно можливим тільки між такими 

двома особами, які визначають цінність речі, що пропонується для обміну і отримується в 

обміні, неоднаковим, навіть протилежним чином. Покупець повинен оцінювати річ, яку 

він купує вище, а продавець — нижче тієї речі, в якій виражається ціна першої; і ...вигода, 

яку вони отримують від мінової угоди тим вища, чим значніша різниця між оцінками 

одних і тих самих матеріальних благ,.". 

Таким чином, на думку австрійського дослідника, ціна, прийнятна для обох сторін, 

виражає максимальну корисність для покупця і мінімальні витрати для продавця. Саме за 

цих умов ринковий механізм через врівноваження попиту і пропозиції сприяє досягненню 

найбільшої вигоди, яка може бути отримана за існуючих умов. 

Позитивна теорія капіталу і суб'єктивна концепція процента. Виходячи з того, що 

"все, що ми отримуємо у виробництві, є результатом дії двох елементарних продуктивних 

сил: природи і праці", Е. Бем-Баверк аналізував капітал як похідний фактор виробництва, 

результат взаємодії первинних факторів, який пов'язує та узгоджує їх між собою. Усі 

споживчі блага, які виробляє людина, дослідник трактував як результат взаємодії сил 

людини і природних сил, одні з яких є економічними, інші — незалежними силами 

природи. На думку вченого, використання цих вихідних виробничих сил дозволяє людині 

виробляти необхідні споживчі блага безпосередньо або опосередковано, завдяки 

застосуванню проміжних продуктів, які Бем-Баверк називав "благами капіталів". 

При цьому вчений розрізняв: 

безпосереднє виробництво, яке здійснюється без участі капіталу; 

опосередковане (капіталістичне) виробництво, яке здійснюється за участі капіталу. 

Таким чином, капіталістичне виробництво Е. Бем-Баверк трактував не в контексті 

специфічних соціально-економічних відносин, а з погляду здійснення певного 

виробничого циклу, заснованого на використанні проміжних продуктів. Порушуючи 

питання про походження капіталу, вчений дійшов висновку, що останній є одночасним 

результатом заощадження і виробництва. Він стверджував, що для формування капіталу 

необхідно "із повсякденного споживання зекономити необхідні продуктивні сили," які "є 

об'єктом безпосереднього нагромадження". Трактуючи капітал як "проміжний продукт 

природи і праці", вчений розмежував: 

приватний (дохідний) капітал — сукупність засобів, призначених для придбання 

благ; 

суспільний (виробничий) капітал — сукупність проміжних продуктів, призначених 

для виробничого використання. 

Суспільний капітал Е. Бем-Баверк визначав як похідний від приватного капіталу і 

включав до його складу виробничі споруди, знаряддя та інструменти виробництва, 

транспортні засоби, сировину, обігові грошові кошти тощо. 

На думку австрійського дослідника, суспільний капітал виконує три основні 

функції: 

функцію спрямування виробництва на найвигідніший (із можливих) 

функцію інструмента виробництва; 

функцію посередньої, непрямої причини започаткування нових виробничих циклів. 

Учений звертав увагу на те, що за умов використання капіталу досягається більший 

результат, ніж за умов безпосереднього виробництва. "Припустимо, що якомусь 

сільському жителю необхідна вода і він хоче добути її, -—, писав Е. Бем-Баверк, — На 
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деякій відстані від його будинку тече струмок. Щоб забезпечити себе необхідною водою, 

він може використати різні способи. Можливо, він буде щоразу йти до струмка і пити з 

пригорщі. Це найпростіший і прямий спосіб (задоволення отримується відразу ж після 

затрат праці). ...Або ж — це другий спосіб — він видовбе із колоди відро, у якому можна 

принести в дім воду, необхідну на день. Перевага є очевидною, але, щоб добитись успіху, 

він повинен використати певні знаряддя, ...піти в ліс і зрубати там дерево, ...виготовити 

сокиру і т.д. Але у нашого селянина є ще один спосіб: замість того, щоб зрубати одне 

дерево, він рубає певну їх кількість, видовбує в них відвідний жолоб, по якому спрямовує 

в дім воду із струмка. Очевидно, що шлях від затрат праці до споживання води ще 

довший, але він приводить до кращого результату: нашому робітнику вже більше не 

потрібно проходити утомливий шлях від дому до джерела і у нього є в будь-який момент 

необхідна кількість свіжої води"1. 

Звідси вчений зробив висновок, що капітал має власну продуктивність, оскільки він 

уможливлює виробництво споживчих благ шляхом започаткування та звершення 

відповідних виробничих циклів. Стверджуючи, що капіталістичне виробництво 

(виробництво з участю капіталу) дає змогу досяг-\ нути вищої продуктивності, Е. Бем-

Баверк звернув увагу на пов'язане з цим зростання витрат часу. Він стверджував, що 

капітал як результат обхідних (непрямих) методів у виробництві спричиняє перенесення 

споживання на майбутнє. Виходячи з того, що "товари, які можуть бути використані за 

асортиментом і кількістю негайно, як правило цінніші, ніж ті, які будуть використані у 

майбутньому", вчений обґрунтував оригінальну теорію процента. 

Вбачаючи суть проблеми у відмінностях оцінки теперішніх і майбутніх благ, Е. Бем-

Баверк стверджував, що людям неоднаково, "отримають вони тисячу шилінгів зараз або 

через три роки". Відтак він трактував процент як частину цінності майбутнього 

граничного продукту, який виробляється із застосуванням теперішніх засобів виробництва 

(капіталу), тобто як дисконт з цінності майбутнього граничного продукту. За цих обставин 

процент перетворювався у загальноекономічну категорію, пов'язану з існуванням обміну 

товарів теперішнього та майбутнього споживання. 

Обґрунтовуючи суб'єктивну теорію процента, вчений виділив три незалежні 

причини, які породжують процент на капітал, спонукаючи людей віддавати перевагу 

теперішнім благам порівняно з майбутніми: 

"оптимізм" суб'єктів господарювання, які розраховують на зростання запасів благ у 

перспективі та прогнозують зменшення їх цінності на основі падіння граничної 

корисності. Позитивна норма процента за цих обставин є необхідною компенсацією 

погіршення становища та зниження добробуту тих, хто відкладає поточне споживання на 

майбутнє; 

"короткозорість" суб'єктів господарювання, які мають нестачу уяви, слабку волю, а 

також невизначеність майбутнього та швидкоплинність людського життя. Позитивна 

норма процента за цих обставин є необхідною передумовою надання переваги теперішнім 

благам порівняно з майбутніми, навіть якщо з часом запас благ не буде зростати; 

технічна перевага теперішніх благ над майбутніми, яка відповідає фізично більшому 

і дорожчому обсягу виробництва. Позитивна норма процента за цих обставин покликана 

компенсувати різницю між теперішнім непрямим, обхідним виробництвом і 

безпосереднім майбутнім виробництвом з урахуванням зниження віддачі у перспективі. 

Учений трактував процент як "усякий дохід, який складає винагороду капіталу" і 

реалізується в обміні сьогоднішніх благ на майбутні. Він 

стверджував, що саме в "затратах часу, які в цілому невіддільні від капіталістичного 

шляху виробництва, прихована причина і зміст залежності... робітника від капіталіста"1. 

Якби капіталістичне виробництво не потребувало часу та попередніх заощаджень, то, на 

думку вченого, "ніщо б не перешкоджало робітникам іти на свій страх і ризик шляхом 

виробництва від початку і до кінця: вони б стали незалежними від капіталіста. 
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Заперечуючи марксистську теорію експлуатації, Е. Бем-Баверк звертав увагу на те, 

що робітники як власники вироблених ними майбутніх благ отримують від підприємців 

заробітну плату, яка є благом теперішнім. Різниця між цими благами з часом зростає, 

утворюючи прибуток капіталіста. Відтак роботодавці привласнюють результат чистої 

продуктивності капіталу, а робітники отримують повністю поточну цінність майбутніх 

результатів своєї праці. Саме тому, на думку вченого, відносини робітників та капіталістів 

є справедливими та рівноправними. 

Беручи до уваги незаперечні заслуги представників австрійської школи у розвитку 

змісту та методології економічних досліджень, необхідно зазначити, що К. Менгер та його 

послідовники не змогли подолати суперечність моністичного трактування ціни, виходячи 

із суб'єктивних оцінок корисності без урахування витрат виробництва. Критики концепції 

цінності австрійської школи звертали увагу на те, що за умов розвиненої ринкової 

економіки типовим стає не збут надлишку виробленої продукції, а масове виробництво на 

ринок, яке характеризується відсутністю заснованих на корисності оцінок благ з боку 

виробників. Крім того, самі суб'єктивні оцінки зумовлюються рівнем цін та доходів, 

відтак поза системою цін немає кількісного визначення корисності. 

Водночас важливо зазначити, що наблизивши економічну науку до потреб 

господарської практики, представники австрійської школи розширили межі економічних 

досліджень, започаткувавши: 

поглиблене дослідження економічних проблем на мікрорівні; 

граничний аналіз як універсальний метод дослідження динамічних і нестійких 

взаємозв'язків; 

системний підхід до вивчення споживчих вартостей на основі розмежування благ 

вищого та нижчого порядків; 

концепцію альтернативних витрат та теорію приписування; 

теорії невизначеності, очікувань, лагові концепції, засновані на врахуванні фактора 

часу в економічних дослідженнях; 

дисконтування як процедуру зведення оцінки майбутніх благ до теперішніх 

цінностей; 

дослідження взаємозв'язку корисності та ціни, закономірностей формування 

споживчого попиту, взаємозв'язку попиту та пропозиції у ціноутворенні, оптимізаційних 

моделей господарської діяльності тощо. 

Основні здобутки австрійських учених сприяли утвердженню плюралізі економічної 

думки. Вони лягли в основу мікроекономічних досліджень ступних поколінь економістів, 

а методологія граничного аналізу та макс мізації граничної корисності ввійшла в сучасну 

економічну науку як класі на логіка прийняття рішень. 

 

8.2. Формування неокласичної економічної теорії. кембриджська та американська 

школи 

 

Економічна наука як інструмент пізнання конкретної істини в тому вигляді, в якому 

ми сьогодні його використовуємо, в значній мірі є творінням А. Маршалла. Дж.М. Кейнс 

8.2.1. Теоретико-методологічні особливості неокласичного напряму економічної 

думки 

 

Формування неокласичної економічної теорії розпочалося на другому етапі 

маржинальної революції, що знайшло відображення у творах представників 

кембриджської та американської шкіл. На противагу класичній політичній економії, 

спрямованій на аналіз глобальних динамічних процесів та закономірностей розвитку 

ринкової економіки, неокласики прагнули сформулювати закономірності оптимального 

господарювання та визначити принципи рівноваги на мікрорівні за умов вільної 
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конкуренції. Ці завдання вирішувались на шляху кардинального перегляду методу 

економічної науки та розширення предметного поля наукових досліджень (рис. 8.5). 

 
Оголосивши предметом економічної науки так звану "чисту економіку", незалежну 

від суспільної форми її організації, неокласики зосередились на аналізі поведінки 

"економічної людини" (споживача, підприємця, найманого робітника), яка завжди прагне 

максимізувати вигоду (дохід, корисність) і мінімізувати витрати (зусилля). Керуючись 

маржиналістськими принципами економічного аналізу, представники неокласичного 

напряму намагались дослідити так звані "природні" закони, які визначають цінність (ціну) 

товарів споживчого та виробничого призначення, а також розподіл доходів у суспільстві. 

Термін "неокласична теорія" першим запровадив у науковий вжиток видатний 

американський економіст Т. Веблен, який звертав увагу на те, що представники нового 

напряму економічної думки не вийшли за межі утилітаризму та гедоністської психології 

класичної школи, успадкувавши її основні ідеї. 

Неокласична школа дійшла майже того самого висновку, що і класична школа, а 

саме, що абсолютна свобода конкуренції реалізує максимум задоволення для кожної 

приватної особи, і в цьому пункті вона відновлює... велику класичну традицію. 

Обґрунтовуючи внутрішню стійкість капіталістичної економіки, заснованої на дії 

конкурентних сил, неокласики висунули теорію загальної економічної рівноваги. Вони 

стверджували, що механізм вільної конкуренції та ринкового ціноутворення забезпечує 

"алокаційну ефективність" (повне використання економічних ресурсів) і "справедливу" 
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винагороду факторів виробництва. Водночас у рамках неокласичної теорії було 

започатковане дослідження нових явищ, породжених "провалами ринку" (екстерналій або 

зовнішніх ефектів, монополій, виробництва суспільних благ тощо), які викликають 

необхідність державного втручання в економічне життя. 

Характерні риси методології неокласиків: 

Функціональний аналіз, відмова від казуального (причинно-наслідко-вого) методу 

класичної школи та гіпертрофованого суб'єктивізму представників австрійського 

маржиналізму. 

Мікро економічний підхід, дослідження ринкової рівноваги на основі аналізу 

поведінки окремих економічних суб'єктів; трактування макрорівно-ваги як результату 

взаємодій мікроодиниць. 

Аналіз статичних рівноважних господарських систем, заснованих на досконалій 

конкуренції; абстрагування від суперечностей виробництва та споживання, проблем 

реалізації та економічних криз. 

Широке застосування математики та економічних моделей не лише як 

ілюстративного матеріалу, але і як важливого інструменту теоретичного аналізу. 

Синтетичний підхід, спрямований на поєднання протилежний наукових підходів, 

традицій, методів та прийомів наукових досліджень. 

Особливе місце у системі неокласичних концепцій посідають теоретичні розробки 

кембриджської школи, заснованої видатним англійським економістом А. Маршаллом 

(1842—1924) та його послідовниками А. Пігу (1877— 1959) та Ф. Еджуортом (1845—

1926). 

8.2.2. Економічна теорія А. Маршалла 

 

Фундатор неокласичної теорії, один із найвидатніших учених в історії економічної 

науки, Альфред Маршалл за 50 років своєї творчої діяльності написав 82 праці. Серед них 

"Економіка промисловості" (1889), "Учення політичної економії" (1906), "Трактат про 

соціологію" (1916), "Промисловість і торгівля" (1919), "Гроші, кредит і комерція" (1923) 

та ін. Основний твір вченого — "Принципи економіко" (1890), над яким він працював 

більше 20 років, — замінив книгу Дж.С. Мілля у якості базового підручника з економічної 

теорії для багатьох поколінь студентів західних вузів і лише за життя автора 

перевидавався вісім разів (табл. 8.3). 
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Вважається, що саме цією працею вчений започаткував неокласичний напрям в 

економічній науці. 

Математичний додаток 

А. Маршалл вважав себе спадкоємцем класичної традиції, започаткованої Д. Рікардо 

та продовженої Дж. С. Міллем. Стверджуючи, що істини, відкриті класиками, будуть 

зберігати своє значення, доки існує світ, він систематизував та поєднав теоретичні 

розробки своїх попередників у плодотворний синтез, адаптувавши "готову рухнути 

доктрину Рікардо до інтелектуального клімату вікторіанської епохи. Своєю працею 

"Principles of Economics" він визначив для багатьох поколінь тенденції економічного 

мислення в Англії". 

Маршалл вивчав економічну науку за Мілом і зберіг зв'язок із класичною думкою 

через теорію вартості на основі "реальних витрат". Більше того, він ніколи повністю не 

відмовлявся від глибокого закоріненого класичного переконання, що економічний 

добробут залежить від нагромадження капіталу та приросту населення так само, як і від 

розподілу ресурсів. 

М. Блауг 

Найважливіші теоретичні здобутки А. Маршалла: 

Нове трактування предмета економічної науки та розвиток методології економічних 

досліджень. Стверджуючи, що "економічна наука займається вивченням того, як люди 

існують, розвиваються і про що вони думають у своєму повсякденному житті", вчений 
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вважав предметом її дослідження "головним чином ті спонукальні мотиви, які 

найсильніше та найстійкіше впливають на поведінку людини в господарській сфері її 

життя". 

Розмірковуючи над тим, що найстійкішим стимулом до господарської діяльності є 

бажання отримати дохід від неї, вчений стверджував, що "застосування наукових методів і 

аналізу в економічній науці виникає лише тоді, коли уможливлюється приблизний вимір 

сили спонукальних мотивів людини... тією сумою грошей, яку вона готова віддати, щоб 

отримати натомість бажане задоволення, або, навпаки, тією сумою, яка необхідна, щоб 

спонукати її витратити певну кількість утомливої праці". На думку А. Маршалла, саме 

існування точного грошового виміру найстійкіших стимулів у господарському житті дало 

змогу економічній науці набагато випередити всі інші суспільні науки. 

При цьому вчений звертав увагу на подвійну мету економічних досліджень, 

покликаних: 

розвивати "чисту економічну науку"; 

проливати світло на практичні питання. 

"Економіст ніколи не повинен випускати з уваги можливості практичного І 

застосування результатів економічних досліджень", — писав А. Маршалл Водночас він 

зазначав, що "наукові дослідження мають будуватися не з розрахунку на практичні цілі, 

досягненню яких вони сприяють, а відповідно до змісту самого предмета, якому вони 

присвячені".  

Видатний англійський економіст Альфред Маршалл (1842—1924) народився в 

Лондоні у сім'ї банківського службовця. 

 
Всупереч бажанню батька, який хотів бачити сина студентом Оксфордського 

університету, а потім — священиком, Альфред позичив гроші у свого дядька і вступив до 

Кембриджського університету, щоб вивчати математику. На відкритому іспиті з 

математики він був другим з усіх кембриджських бакалаврів (першим став майбутній 

відомий математик лорд Рейлі). Закінчивши з відзнакою Кембриджський університет, А. 

Маршалл залишився в цьому навчальному закладі для викладацької роботи. Його 

зарахували до аспірантури і він збирався присвятити себе вивченню молекулярної фізики. 
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З 1867 р. А. Маршалл серйозно захопився економічною наукою. Цьому сприяло 

знайомство з працями Д. Рікардо, Дж.С. Мілля, А. Курно, Й. фон Тюнена та ін. З 1868 по 

1908 pp. вчений викладав економічну теорію в Кембриджі (з перервою у вісім років, 

оскільки з 1877 по 1885 р. він працював у Брістольському та Оксфордському 

університетах). За його ініціативою у Кембриджі було впроваджене викладання нового 

курсу "economics", який витіснив традиційну політичну економію, яка читалась за 

канонами класичної школи Дж. С. Мілля. 

Відомий не лише в університетських колах, А. Маршалл активно займався 

громадською діяльністю, його часто запрошували як експерта до роботи в різноманітних 

комісіях (з питань валютної і податкової політики, золота, грошей, праці тощо). 

У 1890 р. А. Маршалл організував Королівське економічне товариство. У 1908 р. 

вчений залишив кафедру політичної економії, щоб присвятити себе науковій та 

літературній діяльності. До кінця своїх днів він удосконалював головну працю свого 

життя "Принципи економіко", перше видання якої вийшло у 1890 р. Останнє за життя 

автора восьме видання побачило світ у 1920 р. 

А. Маршалл був визнаним лідером економічної науки кінця XIX — початку XX ст., 

засновником кембриджської школи маржиналізму, яка об'єднала багатьох його учнів та 

послідовників (А. Пігу, Ф. Еджуорта, Д. Робертсона та ін.). Серед учнів видатного 

теоретика був відомий англійський економіст Дж.М. Кейнс.) 

політики", вчений запропонував замінити вузький термін Political Economy на більш 

широкий — Economics. 

Йіддаючи належне класичній школі, автор "Принципів економікс" розпочав 

дослідження з виявлення сутності таких категорій, як багатство, капітал, гроші, 

економічна свобода та економічна конкуренція тощо. Стверджуючи, 

що всяке багатство "складається... із речей, які прямо чи опосередковано 

задовольняють потреби людини"1, А. Маршалл запропонував власну класифікацію благ 

(рис. 8.6). 
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До економічних благ дослідник відносив: 

матеріальні блага, якими людина володіє на правах приватної власності; 

ділові і професійні зв'язки та організацію підприємства. 

Водночас вчений полемізував із А. Смітом, стверджуючи, що багатство створюється 

не лише у сфері виробництва, але й у сфері послуг. "Інколи говорять, що торговці нічого 

не виробляють, що в той час, як столяр виготовляє меблі, торговець меблями лише продає 

те, що вже виготовлене. Але проведення такої відмінності між ними не має під собою 

наукових підстав, 

зазначав Маршалл. — Вони обидва створюють корисності і жоден з них не здатний 

на більше...". 

Розмірковуючи над сутністю категорії "капітал", вчений виокремив дві її 

найважливіші складові: "здатність виробляти і здатність нагромаджувати". 

У цьому контексті на особливу увагу заслуговує думка А. Маршалла про те, що 

здібності людини як засоби виробництва так само важливі, як і будь-який інший вид 

капіталу. Вчений прийшов до висновку, що мотиви, які "змушують людину акумулювати 

капітал у голові свого сина в процесі навчання" аналогічні мотивам, які "керують нею при 

нагромадженні матеріального капіталу для сина". 

Розуміння ролі та значення "людського капіталу" дало змогу А. Маршаллу 

відмовитись від рікардівського трактування динаміки економічного зростання, яке 

базувалось на неухильному падінні граничної продуктивності капіталу. "В той час як 

роль, яку відіграє у виробництві природа, виявляє тенденцію до скорочення віддачі, роль, 

яку відіграє у ньому людина, виявляє тенденцію до зростання віддачі", — зазначав 

учений. Він також звертав увагу на те, що "у переважній більшості галузей технічні 

знання і навички стають з кожним днем усе менш суттєвими порівняно з такими... 

якостями, як здатність правильно приймати рішення, оперативність, винахідливість, 

обережність і наполегливість у досягненні мети". 

Рушійною силою розвитку суспільства вчений вважав економічну свободу та 

конкуренцію. Він звертав увагу на те, що "...самостійність і звичка кожного самому 

обирати свій власний шлях, віра у власні сили; обачливість і разом з тим швидкість у 

виборі рішень та суджень; звичка передбачити майбутнє і визначити курс дій з 

урахуванням далеких цілей"4 є факторами, які спонукають людей як до конкуренції, так і 

до співробітництва. Водночас, на думку А. Маршалла, "термін "конкуренція" відгонить 

значним присмаком зла, він став припускати певну долю егоїзму та байдужості до 

добробуту інших людей", тоді як вираз "свобода виробництва і підприємництва", або 

"економічна свобода" є більш вдалим, оскільки "не пов'язаний з моральними рисами, 

добрими чи поганими, а відображає той незаперечний факт, що для торгівлі та 

промисловості нашого часу характерні більша самостійність, більша передбачливість, 

більш твердий і вільний вибір рішень". 

Для методології А. Маршалла характерні: 

Мікроаналіз та дослідження спонукальних мотивів економічної діяльності з позицій 

"чистої економічної теорії", ідеальних моделей господарювання, заснованих на 

"досконалій конкуренції". 

Еволюціонізму що ґрунтується на визнанні поступовості, спадкоємності, 

неперервності розвитку господарського життя та економічної думки. Стверджуючи, що 

"Меккою економіста є скоріше економічна біологія, ніж економічна динаміка", вчений 

вважав, що епіграф "Nature nonfacit saltum" (природа не робить стрибків) найкраще 

підходить до праці з основ економічної науки. 

Синтетичний підхід, спроба інтегрувати в єдину теорію найважливіші здобутки 

маржиналізму, класичної та історичної шкіл. Посилаючись на наукові дебати австрійської 

та історичної шкіл, А. Маршалл висловлював переконання, що "жоден метод досліджень 

не може бути названий методом економікс; але всякий метод може бути корисним, якщо 

він застосований на своєму місці, як один, так і в поєднанні з іншими". 
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Функціональний аналіз, заперечення необхідності визначення економічних 

категорій на казуальній основі, яка вимагає "доведення тих чи інших сутнісних 

розмежувань". Поклавши в основу наукових досліджень принципи взаємодії, А. Маршалл 

посилався на А. Курно, який "учив, що при вивченні різних аспектів певної економічної 

проблеми завдання полягає не в тому, щоб розглядати їх як такі, що послідовно 

детермінують один одного у ланцюгу причинних зв'язків..., а в тому, щоб бачити взаємний 

вплив усіх їх один на одного". 

Метод часткової рівноваги, який передбачає, що у процесі дослідження економічних 

явищ та процесів... "наперед приймається гіпотеза, згідно з якою ніяка інша причина, крім 

чітко визначеної цією доктриною, не береться до уваги". При цьому виключається вплив 

усіх інших факторів застереженням "за інших незмінних умов", хоча вони не вважаються 

інертними, а лише тимчасово ігнорується їх дія". 

Широке використання кількісних методів дослідження, математичного та 

графічного аналізу. Водночас сам А. Маршалл при викладі своїх теоретичних узагальнень 

відводив математиці скромне місце чіткої мови, з допомогою якої можна строго і науково 

виразити думку. У цьому контексті на особливу увагу заслуговує застереження вченого, 

згідно з яким надмірне захоплення кількісними методами аналізу може відволікти нашу 

увагу на аналіз інтелектуальних іграшок, надуманих проблем, які не відповідають умовам 

реального життя. 

Розроблені А. Маршаллом математичні і графічні методи аналізу в економічній 

теорії відрізнялись такою переконливістю, виразністю і науковою точністю і вийшли так 

далеко за межі "чистих ідей" його попередників, що ми цілком виправдано можемо 

вважати його засновником сучасної графічної економічної науки. 

Розвиток теорії попиту на основі дослідження та графічної інтерпретації функції 

попиту, його еластичності, поняття "споживчого надлишку" тощо. А. Маршалл: 

розмежував індивідуальний та ринковий попит, зазначивши, що останній "є сумою 

попитів усіх окремих осіб"1 за кожного із можливих рівнів цін; 

сформулював закон попиту, згідно з яким "...кількість товару, на який формується 

попит, зростає за зниження ціни і скорочується за підвищення2; 

дав графічну інтерпретацію закону попиту, довівши, що "крива попиту 

характеризується одним загальним правилом, яке проголошує, що по всій своїй довжині 

вона має від'ємний нахил" (рис. 8.7); 

 
Курно, відповідно до стандартної математичної практики, поміщав ціну як 

незалежну змінну на осі абсцис, а кількість купленого товару — як залежну змінну на осі 
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ординат. Маршалл запровадив звичне тепер розміщення ціни на осі у, а кількості — на осі 

х. Причина порушення загальноприйнятого математичного правила, мабуть, полягала в 

тому, щоб подати графічне виведення ринкових кривих попиту як суми індивідуальних 

кривих попиту; з використанням такої системи координат можна було помістити криві 

попиту разом з кривими пропозиції на одному малюнку, причому тепер кількість ставала 

незалежною змінною, а ціна — залежною, яку треба визначити. 

М. Блауг був першим економістом, який вивів криву попиту із функції корисності, 

переклавши закон спадної граничної корисності "на мову цін". Водночас крива попиту, за 

А. Маршаллом, відображала лише ефект заміщення, оскільки вчений виходив із 

припущення про фіксовану граничну корисність грошей для покупців; 

дослідив та впровадив у науковий вжиток поняття "цінової еластичності попиту", 

визначивши останню як алгебраїчно, так і геометрично. Стверджуючи, що "ступінь 

еластичності (або швидкість реакції) попиту на ринку залежить від того, якою мірою його 

обсяг зростає при певному зниженні ціни або скорочується при певному підвищенні 

ціни"1, А. Маршалл запропонував математичний інструментарій для виміру еластичності 

та сформулював найважливіші закономірності, яким підпорядковується еластичність 

попиту. На думку вченого, еластичність попиту дорівнює одиниці, коли зниження ціни на 

1 % збільшує продаж на 1 %; за умов коли зниження ціни на 1 % викличе збільшення 

попиту більше, ніж на 1 %, попит є еластичним; зниження попиту менш ніж на 1 % у 

відповідь на 1 % зростання ціни засвідчує, що попит на певний товар є нееластичним. 

Вчений розрізняв еластичність попиту на товари першої необхідності й предмети 

розкоші, товари, які мають незначну і вагому частки у споживчому бюджеті, товари з 

більшою чи меншою кількістю замінників та способів застосування тощо. Водночас він 

звертав увагу на те, що еластичність попиту висока для високих цін і наближається до 

нуля за умов повного насичення потреби; 

здійснив аналіз "ренти споживача" ("споживчого надлишку") як економічного 

вимірника додаткового задоволення споживача, "різниці між ціною, яку покупець готовий 

був сплатити, тільки б не обійтись без певної речі і тією ціною, яку він фактично за неї 

сплачує". Підхід, запропонований А. Маршаллом, знайшов подальший розвиток в 

економічній теорії добробуту. 

Теорія споживчого надлишку була визнана найважливішою новинкою в "Принципах 

економіко" в рік їх опублікування і отримала широке застосування в економічних 

дослідженнях. 

Розвиток теорії пропозиції, дослідження структури та динаміки витрат виробництва, 

аналіз та графічна інтерпретація функції пропозиції, еластичності тощо. При цьому А. 

Маршалл: 

виходив з того, що динаміка пропозиції залежить від витрат виробництва; 

розмежував реальні витрати виробництва (пожертви праці, пов'язані з трудовими 

зусиллями, та пожертви капіталу, пов'язані з утриманням від особистого споживання) та 

грошові витрати виробництва — "суми грошей, які доводиться сплачувати за ці зусилля і 

пожертви"; 

виявив закономірності зміни питомих витрат виробництва при зростанні обсягів 

виробництва та сформулював: 

закон спадної продуктивності (зростання витрат при збільшенні обсягів 

виробництва), пов'язаний з використанням природних факторів виробництва; 

закон зростаючої продуктивності (зниження витрат при зростанні обсягів 

виробництва), згідно з яким "зростання обсягу витрат праці та капіталу, як правило, 

сприяє удосконаленню організації виробництва, що підвищує ефективність використання 

праці й капіталу"2. В основі цієї тенденції лежить "внутрішня економія" (організаторські 

здібності, технологічні вдосконалення всередині фірми) та "зовнішня економія", пов'язана 

із загальним зростанням та вдосконаленням певної галузі виробництва; 
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закон постійної продуктивності, дія якого проявляється за умов урівноваження дії 

законів зростаючої та спадної продуктивності й полягає у тому, що "зростання обсягів 

затрат праці та інших витрат веде до пропорційного збільшення обсягів продукції". 

Висновок про дію законів зростаючої і постійної віддачі Маршалл зробив на основі 

аналізу репрезентативної фірми — представницької фірми з середніми галузевими 

характеристиками. На думку відомого дослідника історії економічних учень М. Блауга, 

"Концепція репрезентативної фірми — це одна з багатьох поступок Маршалла перед 

лицем грубих фактів. Він був заклопотаний суто формальним боком аналізу так само, як і 

спробою врахувати досвід свого часу. На його думку, збільшення розмірів фірми 

змушувало визнати існування економії від масштабу виробництва. З іншого боку, він не 

хотів погодитись з висновком, що це приведе до знищення конкуренції... Придумана 

Маршаллом репрезентативна фірма дала йому змогу визначити умови рівноважного 

сукупного обсягу виробництва, не потребуючи водночас, щоб усі фірми галузі перебували 

у рівновазі. Недолік цього поняття в тому, що це конструкція на основі фактичних даних; 

вона описує особливості рівноважного стану, але не містить аналізу переходу до цієї 

рівноваги і неспроможна показати, що такий процес приведе до неї." 

виокремив постійні, змінні, граничні та загальні витрати виробництва (рис. 8.8); 

 
узалежнив еластичність пропозиції від періоду часу, зазначивши, що: 

"коли ми розглядаємо тільки короткі періоди... існує еластичність пропозиції, 

відповідна еластичності попиту"1. Іншими словами, певне підвищення ціни викликає 

більше або менше збільшення замовлень, яке продавці приймають залежно від наявності 

більших чи менших запасів, а також залежно від сприятливих чи несприятливих уявлень, 

які у них склалися, про рівень цін на ринку; 

"у більш суттєвих питаннях, які стосуються тривалих періодів, проблема 

виявляється складнішою", оскільки "максимальний випуск продукції за умов безмежного 

попиту навіть за поточних цін є теоретично нескінченною величиною; тому еластичність 

пропозиції товару... для довгих періодів теоретично безмежна"2. 

Теорія ринкової рівноваги, аналіз прямих та зворотних залежностей між ціною, 

попитом та пропозицією, дослідження ціни як регулятора ринку. При цьому А. Маршалл: 

Відкинув ідею пріоритетності виробництва або споживання і здійснив системне 

дослідження попиту і пропозиції як рівноправних ринкових сил. Якісні особливості 

попиту та пропозиції він трактував у психологічному плані: як бажання покупців 

придбати те чи інше благо і небажання виробників нести тягар праці та пожертви 

капіталу. Вчений кількісно охарактеризував ці категорії на основі впровадження у 

науковий вжиток понять "ціна попиту", (максимальна ціна, яку споживач готовий 

заплатити за той чи інший товар, яка залежить від граничної корисності) і "ціна 

пропозиції" (мінімальна ціна, за якою продавець погоджується продавати певну кількість 

продукції, що залежить від граничних витрат). 
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Здійснив аналіз ринкової рівноваги та рівноважної ціни, які стали 

фундаментальними поняттями неокласичної теорії та наукового аналізу. А. Маршалл був 

переконаний, що майже всі проблеми в політичній економії мають ту саму сутність — 

йдеться про те, як попит і пропозиція урівноважують один одного. 

"Коли попит і пропозиція перебувають у рівновазі, — писав учений, — кількість 

товару, що виробляється за одиницю часу, можна назвати рівноважною кількістю, а ціну, 

за якою він продається, рівноважною ціною"1. Таким чином основоположною в 

теоретичній побудові А. Маршалла була думка про те, що попит і пропозиція є 

рівноправними елементами механізму ринкового ціноутворення. Стверджуючи, що 

"принцип витрат виробництва і принципи кінцевої корисності, без сумнівів, є складовими 

одного всезагального закону попиту і пропозиції", вчений створив двокритеріальну 

концепцію ринкової ціни, поєднавши підходи класиків і маржиналістів (рис. 8.9). 

 
"Ми могли б з однаковою підставою сперечатися про те, регулюється вартість 

корисністю чи витратами виробництва, як і про те, верхнє чи нижнє лезо ножиць розрізає 

шматок паперу", — писав дослідник. 

Узагальнивши дослідження попередників щодо функціональної залежності ціни, 

попиту і пропозиції, вчений проаналізував основні причини зміщення кривих попиту та 

пропозиції. Аналіз ринкової рівноваги (рис. 8.9) дав йому змогу дійти висновку, що за 

умов, коли "...OR є фактичним рівнем виробництва, a Rd — ціною попиту, вищою за ціну 

пропозиції Де, виробництво стає виключно прибутковим і буде зростати... R — індекс 

обсягу ...буде рухатись управо. З іншого боку, якщо величина Rd нижча за Rs, то R буде 

відхилятись уліво. Якщо ж Rd дорівнює Я«, ...попит і пропозиція перебувають у стані 

рівноваги"1. Таким чином, вчений переконливо довів, що за умов вільної конкуренції 

ринкова рівновага є стійкою, оскільки будь-яке відхилення ринкової ціни від рівноважної 

буде повертати її у рівноважний стан подібно до того, як "маятник коливається в ту чи 

іншу сторону від своєї нижчої точки". 

Введення до наукового аналізу фактору часу та дослідження його впливу на 

динаміку попиту і пропозиції. Стверджуючи, що фактор часу є головною причиною 

значних труднощів у економічних дослідженнях і відіграє величезну роль у взаємодії 

попиту та пропозиції, А. Маршалл виокремив довгострокові та короткострокові періоди. 

Вчений, наголошував на тому, що вплив змін у витратах виробництва потребує для свого 

прояву, як правило, більше часу, ніж вплив змін у попиті. Відтак він дійшов висновку, що 
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"загальним правилом" має стати підхід, згідно з яким "чим коротший період, який 

розглядається, тим більше слід враховувати у нашому аналізі вплив попиту на вартість, 

чим цей період триваліший, тим більшого значення набуває вплив витрат виробництва...". 

Виходячи з того, що час сам по собі є неперервним, і "немає різкого поділу між 

довгими та короткими періодами", А. Маршалл виокремив чотири категорії проблем, у 

кожній з яких "ціна регулює відносини між попитом і пропозицією": 

проблеми, пов'язані з щоденним коливанням ринкових цін за умов, коли пропозицію 

"прийнято розуміти як запас певного товару, який є в наявності або, у всякому випадку, 

надходження якого передбачається"; 

проблеми, пов'язані з аналізом "нормальних" цін4 за умов короткострокового 

періоду, коли "пропозиція відображає кількість продукції, яка може бути вироблена за 

певною ціною на наявних виробничих потужностях... за певний період"; 

проблеми, які стосуються дослідження "нормальних" цін у довгостроковому періоді, 

коли "пропозиція означає те, що може бути вироблено на потужностях, які можна з 

вигодою відтворити і ввести в експлуатацію в межах певного строку"; 

проблеми, пов'язані з "віковим рухом нормальної ціни, породжені поступовим 

зростанням знань населення і капіталу, зміною умов попиту і пропозиції від покоління до 

покоління". 

Часовий вимір, що пропонує Маршаллів аналіз, вдало названо "операційним часом". 

Хоча вжита термінологія начебто відображає реальний годинниковий час, таке враження 

оманливе; періоди короткі або тривалі не відповідно до руху стрілок, годинника, а 

відповідно до часткового або повного пристосування виробників і споживачів до 

змінюваних обставин. 

Теорія розподілу та доходів. Наголошуючи на тому, що проблеми розподілу 

набагато складніші, ніж вважали економісти минулого, оскільки "жодне рішення, яке має 

видимість простоти, не може бути правильним", А. Маршалл стверджував, що "джерелом 

доходів усіх факторів виробництва в міру граничних послуг, які вони надають, є 

національний дивіденд" (національний дохід). Вихідною у його теоретичній побудові була 

думка, що кожен фактор виробництва підлягає дії закону попиту і пропозиції. При цьому 

ціна попиту того чи іншого фактора виробництва визначається його граничною 

продуктивністю, а ціна пропозиції — граничними витратами на нього. 

Виокремлюючи у якості факторів виробництва землю, працю, капітал та 

організацію, вчений звертав увагу на те, що "у певному розумінні є лише два фактори 

виробництва — природа і людина. Капітал і організація є результатом роботи людини, яка 

здійснюється з допомогою природи і спрямовується її здатністю передбачати майбутнє і її 

готовністю потурбуватися про майбутнє"3. Здійснений дослідником аналіз взаємозв'язку 

факторів виробництва дав змогу визначити їх подвійну функцію, пов'язану з тим, що 

фактори виробництва: 

"часто конкурують за зайнятість: той, чия продуктивність відносно витрат на нього 

вища, прагне витіснити інший і тим самим обмежує ціну попиту на нього"; 

"формують сферу зайнятості один для одного, оскільки для будь-якого з них не 

існує сфери зайнятості окрім тієї, яку створюють інші". 

Відтак А. Маршалл робив висновок, що національний дохід, який є результатом 

функціонування усіх факторів і який зростає разом зі збільшенням пропозиції кожного з 

них, є також єдиним джерелом попиту на будь-який з факторів виробництва. 

Стосовно природи доходів учений дотримувався думки, що: 

Заробітна плата є винагородою за негативні емоції робітників, пов'язані із важкістю 

праці. Вчений аналізував поведінку робітника як раціонального суб'єкта, який оцінює 

свою участь у виробництві через зіставлення доходів і витрат. Відтак пропозицію праці А. 

Маршалл узалежнював як від демографічних факторів, так і від суб'єктивних оцінок 

тягаря праці. "Незручність, тягар праці виникає від фізичної чи розумової втоми, або від 

того, що вона здійснюється у шкідливому середовищі... або від того, що вона забирає час, 
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необхідний для відпочинку або громадської чи розумової діяльності, — зазначав 

дослідник. — Але яку б форму не мала незручність, вона завжди посилюється зі 

зростанням важкості і тривалості праці". 

Вчений виходив з того, що попит на робочу силу, як і попит на матеріальні блага, 

детермінований законами спадної корисності та спадної продуктивності. Він стверджував, 

що "заробітна плата кожної категорії робітників має тенденцію дорівнювати чистому 

продукту, виробленому додатковою працею граничного робітника". Для розкриття 

сутності поняття "граничний робітник" Маршалл наводив приклад фермера, який 

"роздумує над питанням про кількість своїх пастухів", виходячи з того, що чистий 

продукт від використання одного додаткового робітника складає 20 овечок. Якщо цей 

робітник може обійтись йому значно дешевше, ніж еквівалент ціни цих овечок, — 

зазначав А. Маршалл, — передбачливий фермер безумовно візьме його до себе на ферму; 

але, якщо додатковий робітник буде коштувати йому майже стільки, скільки коштують 20 

овечок, фермер буде сумніватися". Робітника, заробітна плата якого дорівнює 

виробленому ним чистому продукту, вчений назвав граничним, "так як його використання 

є граничним". 

Прибуток складається із двох самостійних видів винагороди факторів виробництва: 

підприємницького доходу та процента. Підприємницький дохід вчений трактував як 

винагороду за підприємницьку діяльність, компенсацію негативних емоцій, пов'язаних з 

ризиком, конкуренцією, невизначеністю, страхом та виробництвом, орієнтованим на 

невідомий ринок. На думку А. Маршалла, "риси, які мають бути притаманні ідеальному 

підприємцю, настільки значні й численні, що дуже мало людей можуть повною мірою 

володіти ними"4. Серед найважливіших рис підприємця вчений виокремив: 

уміння передбачати загальні тенденції розвитку виробництва і споживання; 

здатність до тверезих суджень і сміливого ризику; 

досконале знання тонкощів власного бізнесу; 

уміння керувати людьми, стимулювати їх підприємливість та ініціативу; 

здатність здійснювати дієвий контроль над підприємством, забезпечуючи 

послідовність та єдність дій тощо. 

Розвиваючи цю тезу, А. Маршалл поділив усіх підприємців на дві категорії: 

1) тих, хто йде уторованим шляхом і отримує винагороду у вигляді нормального 

прибутку, який входить до витрат виробництва і є винагородою "висококваліфікованої 

категорії учасників виробництва"; 

2) тих, хто відкриває нові та покращенні методи господарювання, отримуючи 

додатковий дохід. 

У цьому контексті на особливу увагу заслуговує Маршаллова концепція 

"квазіренти" — рентоподібного доходу (від лат. quasi — "подібний до"). Взявши за основу 

ідею класиків, згідно з якою фіксований запас та відсутність замінників земельних угідь у 

сільському господарстві перетворює винагороду за надання послуг землі у рентний дохід, 

вчений поширив це твердження на всі види ресурсів, які "є фіксованими для коротких 

періодів". На думку А. Маршалла, за цих умов будь-яке підвищення попиту сприятиме 

зростанню ціни, що уможливить отримання додаткового доходу як різниці між новою 

ціною і витратами виробництва, в тому числі нормальним прибутком. "...Для таких 

періодів доходи, здобуті з цих засобів виробництва, — зазначав дослідник, — 

перебувають у тому самому відношенні до вартості, створеного з їх допомогою продукту, 

як і справжня рента". 

Виходячи з того, що елементи квазіренти є практично у всіх видах факторних 

доходів, в тому числі у прибутку підприємця-новатора, Маршалл звертав увагу на те, що 

існування надлишкових доходів викликає переміщення ресурсів та зміну умов пропозиції. 

Закономірним наслідком цього у довгостроковому періоді, на думку вченого, стає 

вирівнювання факторних доходів та відновлення "нормальної" ціни, заснованої на 

граничній продуктивності ресурсів. 
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Процент на капітал є "винагородою за втрати, з якими пов'язане очікування 

майбутнього задоволення від матеріальних ресурсів". На відміну від Н. Сеніора, А. 

Маршалл стверджував, що "процент можна вважати винагородою за очікування, а не за 

утримання", оскільки "нагромадження багатства зазвичай є результатом відстрочки 

задоволення або результатом його очікування". 

Обґрунтовуючи економічні підстави існування процента, вчений писав: "якщо 

правильно, що відкладення задоволення на майбутнє означає в цілому жертву з боку того, 

хто відкладає, точно так само як додаткове зусилля означає жертву з боку того, хто 

працює, і якщо правильно, що така відстрочка задоволення дає змогу людині 

застосовувати методи виробництва, початкові витрати на які будуть великими, але в 

результаті застосування яких сукупне задоволення зросте так само напевно, як і при 

збільшенні кількості праці, тоді не може відповідати істині, що вартість речі залежить 

лише від кількості витраченої на її виробництво праці". Відтак А. Маршалл заперечував 

трудову теорію вартості, звертаючи увагу на те, що вона заснована на припущенні, що 

"послуги капіталу є "дармовим" благом, яке надається без усяких пожертв і тому не 

потребує винагороди як стимулу для подальшого його функціонування". 

Узалежнюючи величину процента від суб'єктивних оцінок власників капіталу, 

вчений був переконаний, що поки людська натура зберігає свої одвічні властивості, кожне 

скорочення процентної ставки здатне спонукати багатьох людей зберігати менше, а не 

більше. Ця ідея знайшла подальший розвиток у теорії державного регулювання економіки 

видатного економіста XX ст., учня А. Маршалла Дж.М. Кейнса. 

Необхідно зазначити, що запропонований А. Маршаллом аналіз найважливіших 

економічних категорій базувався на дослідженні моделі досконалого конкурентного 

ринку. Водночас практика розвинених країн демонструвала посилення монополістичних 

тенденцій у розвитку економіки. Звернувшись до аналізу цих процесів, вчений розглядав 

монополію як окремий випадок на фоні панування вільної конкуренції та відповідного їй 

механізму ціноутворення. Заслугою англійського дослідника стало розуміння нових 

неринкових механізмів регулювання, пов'язаних з діяльністю монополій, їх здатністю 

регулювати обсяги виробництва та ціни з метою максимізації прибутку. 

А. Маршалл виходив з того, що монополія негативно впливає на розподіл ресурсів 

та загальний рівень національного доходу. Водночас він застерігав від поспішних 

висновків щодо діяльності монополій, звертаючи увагу на те, що економія на масштабі та 

можливості фінансування нововведень приводить до зростання обсягів виробництва та 

зниження цін. За цих умов довгострокова крива пропозиції монополізованої галузі буде 

проходити нижче кривої пропозиції тієї самої галузі за умов вільної конкуренції. Відтак 

монопольна фірма, яка керується альтруїстичними мотивами (наприклад, держава, 

особливо у випадку природної монополії) максимізує не лише свій дохід, але і споживчий 

надлишок. 

Концептуальний підхід та основні теоретичні здобутки А. Маршалла витримали 

перевірку часом і займають важливе місце в арсеналі сучасної економічної теорії. Перехід 

до неокласичної парадигми, який сприяв подальшому розвиткові економічної теорії, 

отримав назву "маршаллівської революції", яка полягала: 

в розширенні предметного поля економічних досліджень, запровадженні нового 

категоріального апарату, збагаченні методології економічної науки; 

започаткуванні мікроекономічного аналізу та дослідження економічних 

взаємозв'язків на системній та функціональній основі, що сприяло формуванню "єдиної 

мови" економічної теорії та відіграло важливу роль у професіоналізації економічної науки 

та утвердженні світового наукового співтовариства економістів; 

розробці синтетичної теорії, заснованої на рівноправності фактора граничної 

корисності (попиту) та фактора витрат (пропозиції) у формуванні ринкової ціни; 
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включенні у економічний аналіз фактора часу, розмежуванні довгострокового та 

короткострокового періодів, що уможливило створення "загальної системи, в якій усі 

попередні теорії знайшли собі місце"1. 

Водночас більш абстрактний рівень аналізу порівняно з класичною і історичною 

школами, "обмежена сфера такого аналізу і його крайня віддаленість від практичних 

проблем", сприяли спрощенню образу людини як раціонального максимізатора та 

виключенню зі сфери дослідження неокласиків (аж до 30-х pp. XX ст.) макроекономічної 

проблематики та процесів економічного зростання. 

Те, що ґрунтовно викладено в "Принципах економіко" А. Маршалла, менш важливе, 

ніж те, на що він лише вказав мимохідь. Більше, ніж будь-який інший економіст... 

Маршалл відкрив шлях досліджень для інших. 

8.2.3. Розробка А. Пігу економічної теорії добробуту 

 

Вагомий внесок у розвиток неокласичних ідей здійснив учень і послідовник 

Альфреда Маршалла, представник Кембриджської школи неокласики Артур Пігу (1877—

1959). Основні ідеї вченого знайшли відображення у праці "Економічна теорія добробуту" 

(1932), яка започаткувала новий напрям 

економічних досліджень та перші спроби теоретичного обґрунтування економічних 

функцій держави. 

Розмірковуючи над проблематикою економічних досліджень, вчений робив наголос 

на реалістичності економічної науки, сфера інтересів якої має визначатись практичними 

завданнями. На думку А. Пігу, "Початком економічної науки має бути не пристрасть до 

знання, а громадський ентузіазм, який постає проти убозтва брудних вулиць і 

безрадісності понівечених життів". Відтак мету власного дослідження вчений вбачав у 

тому, щоб "знайти зручний практичний інструментарій для забезпечення добробуту, 

іншими словами, розробити такі заходи, які, ґрунтуючись на пропозиціях економістів, 

може приймати державний діяч". З огляду на це А. Пігу: 

Обґрунтував поняття економічного добробуту та найважливіші його фактори. 

Стверджуючи, що категорія суспільного добробуту "відображає елементи нашої 

свідомості" і може бути описана термінами "більше-менше," вчений свідомо обмежив 

власне дослідження "рамками тієї сфери суспільного добробуту, в якій можна прямо або 

побічно застосувати шкалу виміру з допомогою грошей"3. Цю сферу суспільного 

добробуту вчений назвав економічним добробутом. 

Стверджуючи, що немає чіткої межі між економічним і неекономічним добробутом, 

А. Пігу звертав увагу на те, що "економічний добробут не слугує барометром або 

показником добробуту в цілому", оскільки "добробут часто змінюється, тоді як 

економічний добробут залишається на попередньому рівні; і при цьому зміни 

економічного добробуту рідко відповідають таким самим змінам добробуту в цілому"4. 

Відтак вчений наголошував на тому, що поняття індивідуального добробуту не зводиться 

до його економічного аспекту і включає такі показники якості життя, як умови довкілля, 

умови праці та відпочинку, доступність освіти, громадський порядок, медичне 

обслуговування тощо. 

Найважливішим показником економічного добробуту, його "двійником" А. Пігу 

вважав національний дивіденд — "...ту частку матеріального доходу суспільства 

(включаючи, певна річ, дохід, який надходить з-за кордону), яка може бути виражена у 

грошах". Тим самим економічний добробут вчений визначав через національний дохід — 

величину, яка залишається після вирахування із річного потоку товарів і послуг кінцевого 

споживання затрат на відшкодування витрачених капітальних благ. 

Економічний добробут суспільства вчений обумовлював: 

розміром національного дивіденду; 

способом розподілу його між членами суспільства. 
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Визначаючи критерії максимізації економічного добробуту суспільства у термінах 

оптимальної аллокації ресурсів, А. Пігу використовував поняття граничного чистого 

продукту. Він стверджував, що вирівнювання граничних чистих продуктів, отриманих в 

результаті багатоваріантного використання ресурсів, уможливлює максимізацію 

національного дивіденду. Необхідною передумовою досягнення цього стану вчений 

вважав вільну конкуренцію, здатну забезпечити реалізацію приватних інтересів та 

необмежене переміщення благ. 

Видатний англійський економіст Артур Сесія Пігу (1877—1959) народився у сім'ї 

військового. Завдяки своїм здібностям та підтримці батька отримав освіту у престижній 

школі Херроу. 

У 1897 р. він став студентом Королівського коледжу в Кембриджі, де економічну 

теорію викладав А. Маршалл. Після закінчення університету А. Пігу присвятив себе 

викладацькій та науковій роботі. У цей період вчений цікавився проблемами історії 

робітничого руху, боротьби за підвищення заробітної плати, тарифними реформами тощо. 

З 1904 р. він почав читати курс лекцій з економічної теорії, спираючись на учення А. 

Маршалла. Коли у 1908 р. А. Маршалл залишив кафедру, А. Пігу став його наступником. 

Цю посаду він обіймав 35 років, з 1908 по 1943 pp. Учений мав значний авторитет в 

урядових колах. Він неодноразово залучався до роботи в різноманітних урядових 

закладах: у 1918—1919 pp. брав участь у роботі Валютного комітету при уряді Англії; у 

1919—1920 pp. був членом Королівської податкової комісії; У 1925 р. працював 

помічником Чемберлена у комітеті з питань грошового обігу тощо. 

Вагомий творчий спадок А. Пігу значною мірою пов'язаний з дослідженням проблем 

суспільного добробуту, які знайшли відображення у праці вченого "Багатство і добробут" 

(1912). У 1932 р. у переробленому і розширеному вигляді цей твір був опублікований під 

назвою "Економічна теорія добробуту" і приніс А. Пігу визнання. Теоретичні здобутки 

вченого знайшли відображення також у роботах "Коливання промислової активності" 

(1929) та "Економіка стаціонарних станів" (1935). Свідченням великої поваги А. Пігу до 

свого вчителя стала його праця "Альфред Маршалл і сучасна економічна думка". Помер 

вчений у 1959 р. 

Проаналізував проблеми строгого обліку обсягів та динаміки "національного 

дивіденду". А. Пігу одним із перших звернув увагу на недосконалість показника 

національного доходу як вимірника економічного добробуту, зазначивши, що грошовий 

вимір матеріального доходу суспільства "призволить до найнеймовірніших парадоксів"1. 

Так, наприклад: 

"якщо людина орендує будинок, який належить певній особі, і обстановку в цьому 

будинку, то отримані цією людиною послуги включаються в національний дивіденд... 

якщо ж ця людина отримала будинок з обстановкою у якості подарунку... то такі 

послуги... не включаються до складу національного дивіденду"; 

"якщо фермер, який реалізував продукцію своєї ферми, купує на ринку необхідне 

для його сім'ї продовольство, то значна частина придбаних ним товарів ввійде до 

національного дивіденду; однак ця продукція уже не ввійде що складу національного 

дивіденду, якщо фермер замість того, щоб купувати товари на ринку, залишить у себе 

частину виробленого м'яса і овочів"; 

"філантропічна діяльність організацій, які не отримують за неї оплати, церковних 

служителів, учителів недільних шкіл, наукова робота безкорисливих експериментаторів... 

поки що не враховуються у складі національного дивіденду"; 

"в національний дивіденд входить номінальна оплата праці, набагато менша ніж її 

реальна цінність"; 

"систематичне задавання шкоди природі... не впливає на величину національного 

дивіденду"; 

"жіноча праця, яка застосовується на фабриці або вдома, враховується в дивіденді, 

коли за неї платять, але не враховується, коли дружини і матері працюють безкорисливо у 
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своїх власних сім'ях. ...Якщо чоловік одружується на своїй економці або кухарці, то 

національний дивіденд зменшується". 

Здійснив дослідження проблеми узгодження економічних інтересів окремих 

індивідів, фірм та суспільства в цілому в контексті відносин розподілу. Розмірковуючи 

над проблемами економічного добробуту, А. Пігу розрізняв добробут окремих осіб, 

соціальних груп та суспільства в цілому. У зв'язку з цим вчений виділив: 

суспільний чистий продукт як "сукупний приріст національного дивіденду"; 

приватний чистий продукт, як "приріст благ, які можна продати, а також приріст 

доходів того індивіда, який забезпечує капіталовкладення". 

Вихідною у його теоретичній побудові була думка, що вільна конкуренція не 

забезпечує урівноваження приватного та суспільного чистих продуктів і автоматичного 

узгодження інтересів суспільства та приватних осіб. 

Таким чином, на відміну від своїх попередників А. Пігу аналізував не статичну 

ринкову рівновагу, а відхилення від неї. Порушення досконалого ринкового механізму, 

викликані розбіжностями приватних і суспільних інтересів, вчений пов'язував: 

У своїй праці А. Пігу часто посилається на опублікований у 1883 р. трактат 

"Принципи політичної економії" англійського дослідника Генрі Сіджвіка (1838—1900), 

який стояв у витоків економічної теорії добробуту. 

Г. Сіджвік одним з перших звернув увагу на відмінності одних і тих самих понять 

залежно від мікро- або макроекономічного рівнів аналізу. На противагу "класикам" він 

стверджував, що система "природної свободи" породжує конфлікт між приватними і 

суспільними інтересами і не забезпечує ефективного вирішення багатьох соціально-

економічних проблем, особливо в області розподілу. Обґрунтовуючи необхідність 

обмеження системи "laissez faire" на основі державного втручання в економічне життя, Г. 

Сіджвік вважав, що більш рівномірний розподіл суспільних благ підвищує загальний 

рівень добробуту нації. 

з виникненням монополій, які порушують підвалини ринкової конкуренції, 

перешкоджаючи вільному переміщенню ресурсів. Аналізуючи цю проблему, А. Пігу 

вперше запровадив терміни "недосконала" та "монополістична конкуренція", які відіграли 

важливу роль у дослідженнях наступних поколінь неокласиків; 

існуванням зовнішніх, позаринкових ефектів для третіх осіб, а відповідно, і для 

суспільства в цілому. 

Стверджуючи, що приватна підприємницька діяльність, яка забезпечує відповідний 

чистий продукт, може приносити суспільству як вигоди, так і втрати, вчений започаткував 

сучасну теорію зовнішніх ефектів (екстер-налій). Він виокремив: 

Позитивні зовнішні ефекти, за яких "граничний приватний чистий продукт менший 

за відповідний суспільний продукту з тієї причини, що побічні послуги отримує деяка 

третя сторона, якій технічно важко оплатити ці послуги". На думку дослідника, 

прикладами позитивних екстерналій можуть бути випадки, коли: 

"послугами зручно розташованого маяка в основному користуються судна, яких 

неможливо примусити якимось чином оплачувати ці послуги"; 

"йдеться про інвестування засобів у облаштування приватних міських парків; хоча 

публіка до них не допускається, завдяки зелені повітря на околицях парків стає 

чистішим"; 

"інвестування ресурсів у будівництво доріг або приватних шляхів, завдяки якому 

підвищуються ціни на земельні ділянки, розташовані поряд..."; 

"вкладення коштів у лісопосадки, ...установку ліхтарів біля дверей приватних 

будинків... інвестування ресурсів, які спрямовуються на очищення викидів із заводських 

труб..."; 

"вкладення ресурсів у вирішення фундаментальних наукових проблем, без яких 

нерідко неможливі відкриття величезної практичної значимості, а також у впровадження 

винаходів і удосконалень промислових процесів" 
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Негативні зовнішні ефекти, за яких "...граничний приватний чистий продукт 

перевищує суспільний чистий продукт". На думку вченого, про побічні некомпенсовані 

збитки для третіх осіб можна говорити за умов, коли, наприклад: 

"одна людина зайнята тим, що випускає кролів, які спустошують рослинність в 

угіддях, які належать іншій особі"; 

"коли власник ділянки, розташованої у житловому кварталі, будує там фабрику, 

руйнуючи тим самим красу пейзажу, коли він зводить на своїй ділянці будівлю, яка 

затіняє розташовані поряд будинки або... не залишає людям місця для відпочинку, що 

шкодить їхньому здоров'ю і зменшує продуктивність їх праці". 

Обґрунтував необхідність доповнення економічної політики "laissez faire" 

державним, регулюванням економічного життя. 

Стверджуючи, що за умов вільної конкуренції існують обставини, які 

перешкоджають автоматичному досягненню оптимуму, А. Пігу звертав увагу на те, що у 

випадках, коли приватні підприємства виявляються залишеними самі на себе, розподіл 

ресурсів (навіть за умов вільної конкуренції) стає найменш сприятливим (із усіх 

можливих) способом з погляду впливу на національний дивіденд. Відтак вчений робив 

висновок про необхіднії доповнення політики "laissez faire" державним регулюванням 

економічного життя, зазначаючи, що "навіть Адам Сміт не усвідомлював повністю, 

наскільки "Система Природної Свободи" потребує утвердження правомочное й охорони з 

допомогою спеціальних законів з тим, щоб вона могла забезпечити найбільш продуктивне 

використання ресурсів країни". 

Узалежнюючи максимізацію національного дивіденду від дії двох 

взаємодоповнюючих сил (приватних та суспільних інтересів), А. Пігу виокремив дві 

форми державного втручання в економічне життя: 

пряму, виправдану за умов монополізації економіки і пов'язану з контролем держави 

над цінами та обсягом виробництва; 

непряму (опосередковану), виправдану за умов вільної конкуренції і пов'язану з 

механізмом оподаткування. 

"Для будь-якої галузі, щодо якої є підстави вважати, що в результаті вільної 

реалізації промислового інтересу ресурси будуть інвестовані не у тому обсязі, який 

необхідний з погляду збільшення національного дивіденду, — зазначав учений, — є 

підстави для державного втручання"1. Відтак за умов ринкової економіки завдання 

держави, на думку англійського дослідника, полягає в інтерналізації зовнішніх ефектів, 

перетворенні із неявної у явну різниці між приватними і суспільними інтересами. "Уряд у 

змозі скоротити розрив між відповідними продуктами у тій або іншій сфері, надаючи 

інвестуванню засобів у цій сфері "особливу підтримку" або накладаючи на нього 

"особливі обмеження"2, — писав А. Пігу. Найголовнішими формами надання такої 

підтримки і накладання обмежень він вважав субсидіїта, відповідно, податки. 

Ідея А. Пігу про те, що наявність зовнішніх ефектів робить легітимним державне 

втручання в економіку, була піддана сумніву лише у 60-ті pp. XX ст., коли лауреат 

Нобелівської премії 1991 р. американський економіст Р. Коуз довів, що наявність 

зовнішніх ефектів пов'язана з інституційним середовищем та розмитими правами 

власності. Специфікація останніх, на думку Р. Коуза, уможливлює інтерналізацію 

зовнішніх ефектів і виключає державне втручання в економіку за умов вільної 

конкуренції. 

Відстоюючи принципи "найбільшого блага для найбільшої кількості людей", А. Пігу 

дотримувався думки, що найважливішим фактором, який впливає на добробут 

суспільства, є розподіл національного доходу. Вихідним у цьому теоретичному положенні 

було твердження, згідно з яким максимізація суспільного добробуту може бути досягнута 

шляхом більш рівномірного розподілу доходів, навіть якщо це негативно вплине на 

нагромадження капіталу та приватну ініціативу. 
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Спираючись на закон спадної граничної корисності та ідею А. Маршалла щодо 

різної цінності однієї і тієї самої суми грошей для багатих і бідних людей, вчений 

стверджував, що "збитки, завдані економічному добробуту заможних верств у випадку 

передачі їх права розпоряджатися ресурсами незаможним, будуть суттєво меншими 

порівняно з виграшем у рівні економічного добробуту незаможних...". Звідси вчений 

робив висновок, що "до тих пір, поки величина дивіденду в цілому не зменшується, будь-

яке значне збільшення реальних доходів незаможних верств за рахунок відповідного 

зниження реальних доходів порівняно багатих верств... приведе до зростання 

економічного добробуту". 

Відтак вчений відстоював систему прогресивного оподаткування згідно з 

принципом "найменшої сукупної жертви". Він вказував на необхідність узалежнення 

ставки оподаткування від величини доходу тієї чи іншої особи, використання пільгових 

цін на товари, впровадження податку на спадок, заохочення добровільних пожертвувань 

тощо. 

Важливо зазначити, що праці А. Пігу сприяли поступовому відходу від j 

ортодоксальної версії кількісної теорії грошей. Вчений вніс корективи в методологію 

досліджень американського економіста І. Фішера (1867—1947), автора знаменитого 

рівняння грошового обміну. Він запропонував урахувати вплив на мотиви поведінки 

суб'єктів господарювання прагнення відкладати j частину грошей як запас у вигляді 

банківських внесків або цінних паперів. J 

У сучасній неокласичній теорії широко використовується так званий "ефект Пігу", 

або "ефект реальних касових залишків", згідно з яким зростання (зниження) рівня цін має 

здатність знижувати (підвищувати) реальну] вартість (або купівельну спроможність) 

фінансових активів особливо з фіксованою грошовою вартістю (строкових рахунків, 

облігацій), уможливлюючи зменшення (збільшення) сукупних витрат в економіці. 

8.2.4. Американська школа неокласики 

 

Вагомий внесок у формування неокласичного напряму економічної думки здійснив 

видатний вчений, засновник американської школи маржиналізму Джон Бейтс Кларк 

(1847—1933), автор праць "Філософія багатства" (1886),: "Розподіл багатства" (1899), 

"Проблеми монополії" (1901), "Сутність економічної теорії" (1907) та ін. Заглиблення у 

маржиналістські ідеї та неординарність аналізу дали змогу американському досліднику 

сформулювати ряді нових ідей, які лягли в основу неокласичної економічної теорії. 

Основні теоретичні здобутки Дж. Б. Кларка: 

Розвиток методології економічних досліджень на основі учення про статику і 

динаміку. За аналогією з теоретичною механікою вчений поділив! економічну теорію на 

три розділи (рис. 8.10). 
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Перший розділ, присвячений дослідженню "універсальних законів багатства", до 

яких вчений відносив: 

— Закон граничної корисності. Стверджуючи, що "принципи, які управляють 

господарством ізольованого індивідуума, продовжують керувати й| економікою сучасної 

держави", вчений дотримувався традиційного для] маржиналізму визначення граничної 

корисності як "корисності, яку має останній із ряду однакових предметів"1. На відміну від 

європейських маржиналістів, він вважав, що: 

1) оцінку корисності благ та регулювання цін на них здійснюють не окремі індивіди, 

а групи (класи) покупців. Відтак гранична корисність є корисністю блага, яке певний клас 

покупців може придбати на свою останню грошову одиницю; 

Видатний американський економіст Джон Бейтс Кларк (1847—1933) народився в 

місті Провіденсі штату Род-Айленд. 
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Закінчивши Амхерст-ський коледж, Кларк, як і більшість американців того часу, 

продовжив освіту в європейських університетах Гейдельберга та Цюриха. Своїм учителем 

та наставником з економічної науки він вважав одного із засновників німецької історичної 

школи Карла Кніса, лекції якого слухав у Гейдельберзькому університеті. 

Джон Бейтс Кларк 

Сприйнявши ряд ідей історичної школи, Дж.Б. Кларк не став її адептом і пішов 

власним шляхом у науковій та викладацькій діяльності. Протягом 1872—1895 pp. він 

викладав економіку в ряді американських коледжів в тому числі в Карлтонсь-кому 

коледжі (Мінесота), де серед його учнів був майбутній відомий економіст, засновник 

американського інституціоналізму Т. Веблен. З 1895 по 1923 р. вчений працював у 

Колумбійському університеті. Він став одним із засновників та першим президентом 

Американської економічної асоціації (1893—1895), що засвідчило високий авторитет та 

визнання заслуг Кларка у розвитку економічної науки. 

У 1877 р. вчений опублікував низку нарисів, які згодом увійшли до книги 

"Філософія багатства" (1886). Ця праця засвідчила помітний вплив історичної школи на 

методологію економічних досліджень Дж.Б. Кларка, його прагнення поглибити етичні 

засади економічного аналізу, зробивши акцент на морально-психологічних основах 

багатства. Критикуючи класичну економічну теорію як "апофеоз егоїзму", вчений 

обґрунтовував необхідність державного втручання в економіку з метою забезпечення 

справедливого розподілу багатства та заміни конфліктів і конкуренції взаємовигідним 

співробітництвом. 

Однак з часом Дж.Б. Кларк відійшов від ідей історичної школи і здійснив спробу 

вирішити проблему справедливого розподілу багатства на основі ідей маржиналізму та 

концепції граничної продуктивності факторів виробництва. У 1899 р. вчений опублікував 

свою знамениту працю "Розподіл багатства", в якій обґрунтував справедливість та 

ефективність стихійного саморегульованого ринкового господарства. На думку відомого 

дослідника історії економічного аналізу Й. Шумпетера, "Розподіл багатства" Дж.Б. Кларка 
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став видатною науковою працею, "витвором мистецтва", який "створив школу і єдиний 

шлях американської теорії". 

З 1911 р. Кларк був директором відділу економіки та історії Фонду Кар-негі. Помер 

вчений у 1933 р. 

2) ціна товару відображає не єдину для всіх корисність, а "пучок елементарних 

корисностей", оскільки будь-який товар має перелік властивостей, кожна з яких 

приваблює свою групу покупців. 

Застосовуючи маржинальной аналіз не до приросту благ, а до приросту Ї] окремих 

корисних якостей, Дж.Б. Кларк обґрунтував ідею, згідно з якою ціннім товару 

вимірюється сумою граничних корисностей усіх його властивостей, колена з яких 

стосується окремого класу споживачів (закон Кларка). 

Закон специфічної продуктивності. Модифікувавши теорію факторії виробництва 

Ж.Б. Сея, вчений виокремив чотири фактори виробництва: 

грошовий капітал; 

капітальні блага (засоби виробництва, земля); 

підприємницьку діяльність; 

працю. 

Таким чином, Дж.Б. Кларк одним із перших розмежував капітал і капітальні блага. 

"Єдиною найхарактернішою рисою того, що ми називаємо капіталом, — зазначав 

дослідник, — є факт перманентності. ...Капітель™ блага... не тільки можуть бути 

зруйновані, але мають бути знищені для того, щоб капітал був збережений. Насіння 

пшениці мусить загинути для тої щоб пшениця залишалась жити...". Відтак капітал Дж.Б. 

Кларк визнана як "нескінченну послідовність благ, що змінюються, але завжди коштують 

певної суми"1. На думку вченого, "капітал абсолютно мобільний, хоча капітальні блага 

далекі від цього. Можна вилучити мільйон доларів із однієї галузі і вкласти їх в іншу. 

Абсолютно неможливо, однак, фізично вилучити із однієї галузі знаряддя, які їй належать, 

і розмістити їх в іншій". 

Стверджуючи, що у виробництві завжди задіяні чотири фактори, кожен з яких має 

специфічну продуктивність і робить свій внесок у цінність продукту, вчений був 

переконаний, що власнику відповідного фактора має належати його специфічний внесок: 

капіталу — процент, капітальним благам — рента, підприємницькій діяльності — 

прибуток, а праці — заробітна плата. 

— Закон спадної продуктивності. Спираючись на концепцію спадної граничної 

корисності, ідеї Т. Мальтуса щодо спадної родючості ґрунтів та здійснене Й. фон 

Тюненом дослідження спадної продуктивності праці та капіталу, Дж.Б. Кларк обґрунтував 

закон граничної продуктивності факторів виробництва. Згідно з цим законом за умов 

вільної конкуренції та мобільності суб'єктів господарювання послідовне збільшення будь-

якого виробничого фактора при незмінній величині інших призводить до зменшення 

приросту продукції. Іншими словами, гранична продуктивність змінного фактора постійно 

скорочується. 

Аналізуючи виробництво сільськогосподарської продукції на земельній ділянці 

фіксованої площі (200 акрів) при незмінних знаряддях праці та методах виробництва, 

вчений зазначав, що "найпростіший і найприродніший спосіб проілюструвати цей закон 

полягає в тому, щоб уявити собі, що люди вводяться на поле один за одним до тих пір, 

поки чисельність їх не досягне двадцяти. Можна буде бачити, таким чином, що кожен з 

них додає до врожаю менше, ніж його попередник. Продукт, який може бути приписаний 

кожній окремій людині, стає поступово меншим, у міру того, як робоча сила досягає 

таким чином свого повного складу. І величина, створена двадцятим робітником — 

найменша із усіх". 

Розвиваючи далі свої економічні міркування, Дж. Б. Кларк стверджував, що 

відкритий ним загальний закон "...настільки всеохоплюючий, що панує у всьому 

економічному житті. Цей закон виявляється як у споживанні, де кінцевий приріст 
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окремого предмета менш корисний, ніж попередній приріст, так і у виробництві, де 

кінцевий приріст виробничого агента менш продуктивний, ніж попередні прирости". 

Другий розділ економічної науки, на думку вченого, "включає соціально-економічну 

статику. В ньому йдеться про те, що відбувається надалі з багатством, якщо суспільство 

органічне і якщо не відбувається ніяких змін у формі його організації І у способі 

діяльності". 

Здійснений ученим аналіз дав підставу дійти висновку, що статика: 

досліджує дію економічних законів за умов незмінної технології, постійної 

чисельності населення, фіксованих обсягів капіталу, техніки, грошей тощо; 

має справу не з економічною реальністю, а з абстрактною, ідеальною моделлю 

економіки, яка перебуває у стані стійкої рівноваги; 

дає змогу виявити основні закономірності забезпечення рівноваги економічної 

системи. У зв'язку з цим Дж. Б. Кларк стверджував, що "статичні закони ніколи не 

втратять свого провідного значення, оскільки усяке дійсне знання законів руху залежить 

від відповідного знання законів спокою"; 

аналізу є цінності благ та доходи факторів виробництва за їх "природного" або 

"нормального" значення. Дж. Б. Кларк вважав, що за умов статики ціна визначається 

граничними витратами виробництва і включає заробітну плату, процент і нормальний 

прибуток, який отримують підприємці як організатори виробництва. Вільна конкуренція 

за умов статичної рівноваги, на думку вченого, унеможливлює отримання 

підприємницького доходу.. 

Третій розділ економічної науки, на думку вченого, покликаний досліджувати 

соціально-економічну динаміку, пов'язану зі зміною форм та способів господарської 

діяльності, вивчати зміни, які "стосуються власне способу виробництва і діють на саму 

структуру суспільства". 

Виходячи з того, що статичний стан є ідеальним, оскільки всі природні суспільства 

динамічні, вчений надавав великого значення дослідженню того, "що відбувається з 

багатством і добробутом суспільства за умов, коли суспільство змінює форму і способи 

діяльності"4. Водночас Дж.Б. Кларк свідомо обмежував своє завдання статичним 

підходом, покладаючи на майбутні теоретичні дослідження якісний аналіз явищ 

мінливості, здатний не лише розширити предмет економічної теорії, але й перенести її в 

нову площину. 

Розмірковуючи над проблемами економічної динаміки, вчений виокремив зміни, 

здатні порушити статичні умови. Він звертав увагу на те, що "потреби змінюються, і 

разом з ними мають змінюватись види багатства, яке виробляється. Застосовуються нові 

механічні процеси. Машини витісняють ручну працю, а більш продуктивні машини 

заміщують менш продуктивні. Використовуються нові рушійні сили і застосовується нова 

сироївина. Населення зростає і мігрує. Зростає велика промисловість і витісняє дрібну...". 

Трактуючи динамічні процеси як результат виключно зовнішнього впливу, Дж. Б. 

Кларк зазначав, що "статичні сили встановлюють рівні, а динамічні сили породжують 

відхилення". Він звертав також увагу на те, що "динамічні сили створюють нові умови для 

дії статичних сил", уможливлюючи діяльність підприємців як винахідників, новаторів, 

прискорювачів технічного прогресу, які отримують додатковий прибуток — 

підприємницький дохід. 

Концепція розподілу доходів заснована на теорії граничної продуктивності факторів 

виробництва. Вбачаючи своє завдання у тому, щоб "показати, що розподіл суспільного 

доходу управляється природним законом, і що цей закон, якщо він діє без перешкод, дає 

кожному фактору виробництва ту суму багатства, яку цей фактор створює", вчений 

стверджував, що: 

процеси виробництва і розподілу мають єдину основу — граничну продуктивність 

факторів; 
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участь кожного виробничого фактора у створенні цінності продукту визначається 

його граничною продуктивністю; 

граничний продукт як критерій оцінки внеску кожного фактора у створення цінності 

продукту є приростом продукції, одержаним у результаті збільшення певного виду 

фактора на одиницю при незмінній величині інших; 

граничний продукт визначає справедливий рівень цін факторів виробництва і 

справедливий рівень доходів їх власників. 

Необхідно зазначити, що теорія розподілу Кларка ґрунтується на аналізі граничної 

продуктивності двох основних факторів виробництва: праці та капіталу. Землю та 

підприємництво вчений трактував як різновид та одну із функцій капіталу. 

Розмірковуючи над природою заробітної плати, вчений виходив з того, що праця, 

подібно до інших товарів, підпорядковується граничній оцінці: "Ціна встановлюється 

ринком для кінцевої одиниці запасу кожного з них і поширюється на весь запас. І подібно 

до того, як остання одиниця споживчих благ є ціноутворюючою, так остання одиниця 

праці визначає заробітну плату"3. Продуктивність праці робітника, який виробляє 

продукцію, рівну величині його заробітної плати, Кларк назвав граничною, а отриманий за 

рахунок праці цього граничного робітника приріст продукції — граничним продуктом 

праці. Дійшовши висновку, що "кожна одиниця праці оцінюється підприємцем у стільки, 

скільки остання одиниця виробляє" вчений дав граничну інтерпретацію тези, згідно з 

якою кінцева продуктивність управляє зарплатою (рис. 8.11) 

 
Згідно з аналізом американського дослідника "вздовж лінії АР вимірює і число 

одиниць праці, які послідовною кількістю одиниць вступають у роботі при незмінній 

величині капіталу. Продукт першої одиниці, яка працює допомогою всього капіталу, 

вимірюється лінією А1 В1, третя збільшує на Аш Виі і т.д., остання — на DC DC вимірює 

ефективну продуктивність будь-якої одиниці праці у переліку і водночас загальний рівень 

заробітна плати. Якби перша одиниця праці потребувала більше, ніж DC, підприємці: 

замінили б її останньою одиницею. Те, що вони втрачають внаслідок усуненя якоїсь 

одиниці із робочої сили, є величина DC". 
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У цьому контексті заслуговує на увагу теза американського дослідник; про 

існування контрольованої підприємством "зони байдужості" або "граничної сфери". 

Остання визначалась Дж.Б. Кларком як сфера, в межах якої підприємство може найняти 

на роботу кілька зайвих робітників, які вирощуватимуть такий самий обсяг продукції, як і 

працівники, що вже знаходяться в цій граничній сфері. За цих умов для підприємства 

"немає суттєвого значення, працюють ці люди чи ні. Найнявши їх, воно буде виплачувати 

у якості заробітної плати те, що вони виробляють, і не буде отримувати від них ніякого 

прибутку"1. Відтак вчений робив висновок, що заробітна плата наближається до продукту 

граничної праці, і та частина робочої сили, яка займає зону байдужості, є таким чином 

граничною. 

Аналогічним був хід міркувань Дж. Б. Кларка щодо утворення процента. 

Стверджуючи, що здатність капіталу створювати продукт є основою процента, вчений 

визначав рівень останнього граничною продуктивністю капіталу, тобто "додачею до 

продукту, яка надається останньою одиницею капіталу", (рис. 8.12). 

 
У зв'язку з цим американський дослідник стверджував, що "теорія має приписати 

капіталу, а не праці, той додатковий продукт, який надлишок капіталу забезпечує 

робітникам, які вступили в ряд у нашому випадку раніше за інших". 

Очевидною істиною для американського дослідника було твердження про те, що 

"один і той самий закон управляє заробітною платою і процентом — закон граничної 

продуктивності. При одному способі формування закону (рис. 8.12, а) ми отримуємо 

заробітну плату як величину, яка безпосередньо визначається цим принципом: це площа 

AECD нашого рис. 8.12, б. ...За іншого способу формулювання закону (рис. 8.12, б) ми 

отримуємо вже процент у якості величини, визначеної законом граничної продуктивності. 

Разом узяті ці величини складають весь статичний дохід суспільства"1. 

Таким чином, у підприємця після виплати заробітної плати, зображеної як AECD на 

рис. 8.12, а, залишається ЕВС, з якої він може виплатити процент, і те, що він повинен 

сплатити як процент, є величина AECD рис. 8.12 б. Якби площа ЕВС на рис. 8.12, а 

перевищувала площу AECD на рис. 8.12 б, тоді у підприємця був би залишок. Це був би 

чистий прибуток, єдиний в доходу, який завжди визначається залишковим шляхом. 

Таким чином, згідно із законом розподілу Дж. Б. Кларка, за умов, коли дія побічних 

факторів нейтралізована або урівноважена, граничний продукт кожного фактора визначає 

справедливий природний рівень доходів оскільки на кожен фактор виробництва припадає 

та сума багатства, які, він створює. Тим самим за умов статичної рівноваги 

уможливлюється оптимальне співвідношення затрат підприємства на фактори 
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виробництва. Це таке] співвідношення, за якого ринкові величини заробітної плати і 

процента рівні; граничній продуктивності праці й капіталу. 

Поширення граничного аналізу на процес формування факторних до ходів дало 

змогу вченому покласти в основу теорії цінності й теорії розподілу єдиний 

методологічний підхід. На думку відомого дослідника історії] економічних учень М. 

Блауга, теорія граничної продуктивності Дж. Б. Кларка ніби замкнула маржинальну 

систему, стимулюючи появу різноманітних прикладних досліджень кількісних 

співвідношень між затратами фактор виробництва на основі виробничих функцій. 

Водночас, на думку багатьох дослідників, обґрунтована Дж. Б. Кларко теорія 

розподілу не може бути вичерпною, оскільки вона: 

є однобічною, враховує лише попит на фактори виробництва, тоді як їх пропозиція 

вважається постійною і не досліджується. Крім того, як справедливо зазначає М. Блауг, 

"насправді не існує ніякого окремо взятого виробничого фактора і фактори виробництва 

по суті комплементарні, і граничний продукт будь-якого з них є наслідком граничних 

продуктів усіх інших факторів". 

ототожнює алокаційну ефективність і розподільчу справедливість; 

не змогла довести чітко, що вироблений продукт без залишку розпадається на 

доходи факторів, що сприяло виникненню проблеми "вичерпності продукту", яка знайшла 

відображення у дослідженнях економістів наступних поколінь (Ф.Г. Вікстіда, К. Вікселя 

та ін.). 

У сучасній економічній науці теоретичні положення, сформульовані Дж. Б. 

Кларком, мають скоріше інструментальне значення, не претендуючи на обґрунтування 

справедливості розподілу створеного продукту. 

 

8.3. Становлення математичної школи в економічній теорії 

 

Економічна наука, якщо вона претендує на те, щоб вважатися наукою, має бути 

математичною наукою... просто тому, що вона має справу з кількостями. 

B.C. Джевонс 

Взаємна залежність економічних феноменів робить необхідним використання 

математики для вивчення цих феноменів: звична логіка може досить бобре слугувати 

вивченню відносин причинності, але швидко стає безсилою, як тільки йдеться про 

відносини взаємної залежності. 

В. Парето 

8.3.1. Економічні погляди B.C. Джевонса 

 

Видатний англійський дослідник Вільям Стенлі Джевонс (1835—1882) ввійшов в 

історію економічної думки як один з фундаторів теорії граничної корисності та засновник 

математичної школи в економічній теорії. 

Найважливіші теоретичні здобутки вченого знайшли відображення в основних його 

працях "Теорії політичної економії" (1866) та "Принципах науки" (1874). 

Характерні риси методології B.C. Джевонса: 

суб'єктивізм, прагнення розглядати психологічні фактори як визначальні економічні 

чинники; 

мікроекономічний підхід до аналізу економічних явищ та процесів; 

методологічний індивідуалізм, заснований на переконанні, що стан суспільства в 

цілому можна дослідити на основі вивчення поведінки окремих індивідів; 

утилітаризм та гедонізм, засновані на вченні про задоволення потреб як сенс життя і 

основу всіх дій людей, прагненні "розглядати економіку як підрахунок насолод і 

страждань"1; 

граничний аналіз, активне використання математики як важливого інструмента 

дослідження та пріоритетного методу розвитку економічної науки. "Моя теорія, — писав 
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B.C. Джевонс, — за своїм характером є суто математичною. Більш того, вважаючи, що 

зміни всіх кількісних показників, з якими ми маємо справу, повинні мати безперервний 

характер, я без вагань зважуюсь на використання відповідного розділу математики, аж до 

безболісного використання нескінченно малих величин. Теорія полягає у застосуванні 

диференціального числення до дослідження знайомих понять багатства, корисності, 

цінності, попиту, пропозиції, капіталу, процента, праці та всіх кількісно визначених 

понять, які пов'язані з повсякденним економічним життям"2. 

Утилітаризм (від лат. utilitas — користь, вигода) — етична доктрина, обґрунтована у 

XIX ст. англійським філософом і соціологом Ієремією Бентамом (1748—1832), який 

трактував принцип корисності як прагнення досягнути максимального задоволення і 

уникнути страждань. 

З ім'ям І. Бентама пов'язана так звана "бентамівська модель" людини. На відміну від 

класичного бачення homo oeconomicus як активної господарської одиниці, виробника, 

"бентамівська людина" керується принципами егоїзму, орієнтованими на споживання, а не 

на працю. Корисність вчинку визнається критерієм його моральності, а вимір позитивних 

чи негативних наслідків людських дій оцінюється ступенем щастя або страждань діючої 

особи. При цьому щастя (задоволення, користь) різних людей трактується як порівнянне 

та адитивне. Відтак стверджується, що добробут можна виміряти, віднявши суму 

страждань від суми задоволень за певний період часу. 

B.C. Джевонс визнавав модель "бентамівської людини" відправним моментом в 

своїй теорії цінності. 

Трактуючи економічну теорію як науку, яка вивчає поведінку індивідів з метою 

виявлення можливостей максимального задоволення людських потреб за мінімуму зусиль 

(затрат), B.C. Джевонс писав: "Політична економія є науковою про зусилля для 

задоволення потреб; вона вчить нас знаходити найкоротший шлях до досягнення 

задоволення наших бажань. Мета, до якої ми прагнемо, — це здобуття якомога більше 

багатств, затративши якомога менше праці"3. При цьому вчений абстрагувався від аналізу 

політичних, моральних, культурних та інших чинників суспільного життя. Відмовившись 

від наукових традицій класичної школи, вчений запровадив у науковий вжиток термін 

"економіко" замість звичного поняття "політична економія". 

Економічну теорію вчений трактував як "механіку корисності та власного інтересу". 

Визначаючи предмет економічних досліджень, він виходив з того, що "дано певну 

кількість населення з різними потребами і виробничими можливостями, яке володіє 

певною кількістю землі та іншими матеріальними ресурсами; треба знайти спосіб 

застосування його праці, який максимізував би корисність виробленої продукції". 

Вихідні положення теоретичної системи B.C. Джевонса: Теорія граничної 

корисності. Надаючи пріоритетного значення проблемам попиту та споживання, 

англійський дослідник проаналізував еволюцію математичної теорії граничної корисності 

і обґрунтував власний варіант останньої. 

Стверджуючи, що цінність благ визначається їх корисністю, вчений зазначав, що 

"корисними є ті речі, які прямо або опосередковано приносять задоволення або 

позбавляють від страждань". Таким чином, B.C. Джевонс поділяв бентамівський підхід до 

визначення корисності. При цьому він розрізняв валову (сумарну) насолоду і чисту 

насолоду (насолода мінус страждання). Достатньо простим способом виміру корисності 

вчений вважав порядкове зіставлення насолоди і страждань (ординалістський підхід). 

Розрізняючи загальну корисність, яку має кожний товар, і корисність, яку має 

"кожна конкретна його порція", англійський дослідник приділяв особливу увагу аналізові 

"кінцевої міри корисності", тобто граничної корисності — "міри корисності останньої 

порції, або наступної добавки дуже малої або нескінченно малої кількості товару до 

запасу, що є в наявності". Відтак, на відміну від представників австрійської школи 

маржиналізму, B.C. Джевонс: 
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оперував не суб'єктивним, а математичним розумінням корисності й заперечував 

трактування граничної корисності як корисності останньої одиниці запасу блага. Кінцеву 

міру корисності за умов нескінченно малого приросту запасу блага вчений визначав 

похідною U від X: 

де MU — гранична корисність; X — кількість блага; U — корисність; 

вважав, що граничний підхід коректно застосовувати до аналізу поведінки 

агрегованого або середнього суб'єкта, яка є стабільнішою, ніж поведінка окремого 

індивіда, який "не змінює кожен тиждень споживання цукру, масла чи яєць нескінченно 

малими кількостями залежно від незначних змін у цінах"1. Водночас, на думку вченого, 

агреговане або середнє споживання великої кількості людей змінюється безперервно, що 

уможливлює дослідження неявно вираженої загальної тенденції з допомогою апарату 

диференціального числення; 

Математичним побудовам Джевонса не вистачає літературних достоїнств, 

притаманних формулюванням К. Менгера і Ф. фон Візера. Однак заслуга Джевонса 

полягає в тому, що він зумів привернути увагу до суб'єктивної граничної корисності, яка 

відіграє в його моделях центральну роль. 

Видатний англійський економіст Вільям Стенлі Джевонс (1835—1882) народився у 

Ліверпулі. Його батько був успішним торговцем залізом, мати — поетесою, дочкою 

вченого-історика В. Роско. 

 
Крах сімейного бізнесу та скрутне матеріальне становище сім'ї після кризи 1847 р. 

не дозволили Джевонсу закінчити навчання у Лондонському університетському коледжі, 

де він вивчав математику, хімію та металургію. У 

Вільям Джевонс 

19 років юнак вимушений був виїхати на заробітки до Австралії, влаштувавшись 

лаборантом-хіміком на монетний двір у Сіднеї. Однак Джевонс не залишив навчання. У 

вільний від виконання службових обов'язків час він вивчав статистику, економіку, 

цікавився проблемами залізничного транспорту та метереологією, якій присвятив свою 

першу наукову працю "Клімат Австралії і Нової Зеландії". У 1859 р. Джевонс повернувся 

до Лондона. Він завершив університетську освіту і зацікавився економічними 

дослідженнями. Результатом його наукових пошуків стало "Коротке повідомлення про 
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загальну математичну теорію політичної економії", а також праця "До питання про 

вивчення періодичних коливань комерційної діяльності", які у 1862 р. вчений відправив 

до Британської асоціації на підтримку розвитку науки. Однак ці новаторські праці не 

привернули уваги членів асоціації і не мали особливого успіху. 

У 1866 р. Джевонс отримав наукове звання і зайняв посаду професора логіки, 

філософії і політичної економії в коледжі Оуенс в Манчестері. З 1876 по 1880 р. він 

працював у Лондонському університетському коледжі, викладаючи курс політичної 

економії відповідно до теорії класичної школи. 

протягом наступних 50 років. 

Продовживши розробку математичної логіки, розпочату англійським математиком 

Дж. Буллем, Джевонс опублікував у 1870 р. "Курс елементарної логіки", а у 1863 р. — 

"Чисту логіку", за якою англійські студенти вивчали цю дисципліну 

У 1871 p. вийшла у світ "Теорія політичної економії" B.C. Джевонса, яка разом з 

працями К. Менгера та Л. Вальраса започаткувала маржинальну революцію в економічній 

науці. У 1872 p. B.C. Джевонс став членом Королівської академії. Він був першим 

економістом після В. Петті, який був удостоєний такої честі. У 1874 р. вчений опублікував 

свої знамениті "Принципи науки — трактат про логіку і науковий метод". 

У 1880 p., посилаючись на слабке здоров'я, вчений залишив обов'язки професора 

Лондонського університету. Водночас він не полишав наукові дослідження, їх перервала 

трагічна загибель вченого, який потонув у 47-річно-му віці, що стало великою втратою 

для економічної науки. 

У працях B.C. Джевонса знайшли відображення обидва закони Госсена, до яких 

вчений прийшов незалежно від інших дослідників: 

стверджуючи, що кінцева міра корисності змінюється разом з кількістю блага і в 

кінцевому підсумку зменшується в міру збільшення кількості останнього, вчений 

самостійно сформулював принцип спадної граничної корисності (перший закон Госсена); 

наголошуючи на тому, що за оптимального стану одне і те саме благо має мати 

однакову кінцеву міру корисності за різних способів його застосування, дослідник не 

лише сформулював принцип, близький до другого закону Госсена, але й поглибив його 

розуміння з урахуванням фактора часу. На думку B.C. Джевонса, оптимальне споживання 

блага передбачає розподіл останнього між різними періодами такими порціями, щоб у 

кожний момент часу його кінцева міра корисності (з поправкою на ймовірність отримання 

цієї порції і на близькість за часом) була однаковою. 

B.C. Джевонс сформулював закон спадної граничної корисності. Він звернувся до 

фізіологічного узагальнення, посилаючись на авторитет Річарда Дженінгса, про те, що 

сила реакції на подразнення зменшується з кожним його повторенням упродовж певного 

часового проміжку (закон Вебера — Фехнера). Джевонс був у той час єдиним 

економістом, який обґрунтував закон спадної граничної корисності на основі 

фізіологічного принципу. 

На відміну від представників Кембриджської школи B.C. Джевонс не надавав 

самостійного значення граничній корисності у відриві від витрат виробництва. "Чому 

перли мають цінність? Перли мають цінність тому, що вони корисні дамам, які бажають 

мати побільше дорогоцінних речей, прикрашених перлами, — зазначав вчений, — перли 

корисні дамам тому що вони до цього часу не могли отримати їх стільки, скільки б їм 

хотілось; а не могли вони отримати бажану кількість тому, що спускатися за 

перлами на дно моря важко. Цей приклад пояснює всю теорію цінності і праці: 

праця управляє пропозицією, пропозиція регулює потреби, потреби визначають цінність". 

Ця логічна побудова отримала назву "ланцюжок Дже-вонса" (рис. 8.13). 
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Таким чином у моделі Джевонса попит і пропозиція не впливають на цінність 

одночасно. На момент виявлення останньої пропозиція визначена на попередньому етапі і 

зафіксована. 

Теорія обміну (цінності). Спираючись на власну теорію корисності, вчений 

трактував обмін як "один з визначальних способів нарощування багатства, який постійно 

викликає приріст користі. Теорія обміну Джевонса є водночас теорію цінності. 

Аналізуючи останню, вчений розрізняв: 

споживчу цінність, яка означає "корисність певної речі, або, скоріше, корисність тієї 

чи іншої частини речі, яку ми можемо в певний час використати"; 

мінову цінність, яка означає "співрозмірність при обміні... кількість тієї або іншої 

речі, яку ми можемо за це отримати". 

Вважаючи цінність пропорцією обміну одного блага на інше, яка складається на 

вільноконкурентному ринку (міновою цінністю), вчений був переконаний, що "слово 

"цінність" означає лише те, що певна кількість якоїсь речі віддається за певну кількість 

іншої речі і лише пропорції цих кількостей визначають цінність"5. 

Обґрунтовуючи власний оригінальний підхід, вчений запровадив у науковий 

вжиток: 

поняття "торгуючої сторони", яку "в одному випадку може представляти індивід, в 

другому — жителі цілого континенту, в третьому випадку... індивіди, розосереджені по 

країні 

закон відсутності цінової дискримінації, згідно з яким у стані рівноваги "на одному і 

тому самому відкритому ринку в кожний певний момент неможе бути двох цін на один і 

той самий товар", тому "останні залучені в обмін порції товару обмінюються у тому 

самому співвідношенні, що і вся кількість товару". Рівняння закону відсутності цінової 

дискримінації за Джевонсом має вигляд: 

 
де у та х — кількості двох товарів, залучених до обміну; 

рівняння рівноваги обміну, яке, на думку Джевонса, є "наріжним каменем всієї 

теорії обміну і основних проблем економіки". Згідно з цим рівнянням "мінове 

співвідношення двох довільних товарів дорівнює величині, оберненій відношенню 

кінцевих мір корисності товарів, доступних для споживання після завершення обміну" 

або: 

 
де FliGl — кінцеві міри корисності товарів, які обмінюються для торгуючої сторони 

А; 

F2 і G2 — кінцеві міри корисності товарів, які обмінюються для торгуючої сторони 

В; 

а — кількість товару, якою розпоряджається торгуюча сторона А; 

в — кількість товару, що знаходиться у розпорядженні торгуючої сторони В; 
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х — кількість товару, який обмінює торгуюча сторона А; 

у — кількість товару, яку обмінює торгуюча сторона В. 

Суб'єктивна теорія пропозиції праці, яка стала вагомим внеском вченого у 

неокласичну теорію. Застосовуючи поняття граничної корисності до трактування процесу 

праці, вчений аналізував останній як тяжке і неприємне заняття, яке має в цілому 

негативну корисність (рис. 8.14). 

 
B.C. Джевонс стверджував, що тяжкість праці змінюється в міру збільшення 

витраченого на неї часу: на початку роботи важкість праці є значною відрізок LLj), потім 

людина починає отримувати від трудових зусиль задоволення, яке перевищує неприємні 

відчуття (лінія LlL2), але з часом втома ростає і гранична корисність праці набуває 

від'ємного значення (відрізок 2L3 ), тоді як гранична корисність створюваного продукту 

монотонно спадає крива XX\). З огляду на це B.C. Джевонс зробив висновок, що процес 

виробництва буде продовжуватися доти, доки негативна корисність праці буде меншою за 

позитивну корисність створеного нею продукту. Відтак робота буде припинена в точці, у 

якій кінцева міра корисності продукту fXx зрівняється з мірою антикорисності праці fL3, 

або 

 
де U — корисність створюваного продукту; 

L — тяжкість праці; 

х — обсяг продукту. 

Теорія капіталу. Трактуючи капітал як важливу передумову виробництва "багатства, 

з допомогою якого створюється нове багатство", B.C. Джевонс обмежив свій аналіз 

дослідженням так званого вільного капіталу, який забезпечує виробництво споживчих 

благ, котрі обмінюються на заробітну плату. "Капітал, витрачений на будь-яку справу, 

можна завжди розглядати як суму заробітної плати і речей, отриманих як заробітна 

плата"1 — писав учений. 
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.Аналізуючи сутність капіталу та процента, B.C. Джевонс одним із перших звернув 

увагу на фактор часу. Він стверджував, що "капітал становить собою питання часу", 

відтак його найважливішою функцією є авансування затрат на купівлю праці та 

забезпечення пропозицій споживчих благ. Відкидаючи концепцію утримання як джерела 

прибутку на капітал, вчений доводив, що зростання капіталу рівносильне зростанню 

строків інвестування. У зв'язку з цим він визначав норму процента як відношення між 

зростанням продуктивності в результаті збільшення тривалості часу і збільшенням 

інвестицій, необхідних для виробництва певної кількості продукції. Ідея продуктивності 

капіталу як функції від часу отримала подальший розвиток у працях відомого 

австрійського маржиналіста Е. Бем-Баверка. 

Теорія економічного циклу, заснована на періодичності сонячної активності. 

Вихідною у теоретичній побудові B.C. Джевонса була ідея впливу сонячної активності на 

зміну кліматичних та природних умов, здатну викликати циклічні коливання 

сільськогосподарського виробництва, які, в свою чергу, стають причиною чергування фаз 

промислової активності. Водночас досліджуючи циклічність економічного розвитку, 

вчений звертав увагу на те, що І економічна криза може мати "психологічний характер і 

залежати від послідовної зміни зневіри, надії, збудження або розчарування і паніки"1. 

Ідеї B.C. Джевонса щодо існування зв'язку циклічності з коливаннями вкладень в 

основний капітал та сприятливого впливу стійкої тенденції до зростання цін на розвиток 

економіки були сприйняті видатним англійським економістом XX ст. Дж.М. Кейнсом. 

Серед творчого доробку B.C. Джевонса важливе місце посідають статистичні 

дослідження. Вчений зробив вагомий внесок у розробку теорії індексів, вперше j 

розрахувавши індекс цін, зважений за показниками базового року за півстолітній період. 

Джевонс дав перший потужний поштовх розвитку статистичного аналізу у сфері 

економічної теорії. 

8.3.2. Модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса 

 

Одним із основоположників математичної школи в економічній теорії був 

впливовий швейцарський економіст, фундатор маржиналізму, праці якого дали поштовх 

багатьом напрямкам сучасної економічної теорії, Леон Вальрас (1834—1910). Основні ідеї 

вченого знайшли відображення у працях: "Теорій грошей" (1886), "Нарис соціальної 

економії. Теорія розподілу суспільного багатства" (1896), "Нариси прикладної політичної 

економії. Теорія виробництва суспільного багатства" (1898) та ін. Світову славу 

швейцарському досліднику принесла теорія загальної економічної рівноваги, викладена у 

праці "Елементи чистої політичної економії або теорія суспільного багатства", яка була 

опублікована двома частинами у 1874 та 1877 pp. 

Видатний швейцарський економіст Марі Еспрі Леон Вальрас (1834—1910) 

народився у Франції. 
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Батько Огюст Вальрас був професором філософії, цікавився економічними та 

математичними дослідженнями. Саме він привернув увагу сина до праці А. Курно 

"Дослідження математичних принципів теорії багатства", в якій було сформульоване 

поняття ринкової рівноваги, та наштовхнув його на ряд цікавих економічних ідей. 

Леон Вальрас 

В молоді роки Леон Вальрас захоплювався класичною літературою та філософією. 

Два роки підряд він намагався вступити до Політехнічної школи, але не проходив за 

конкурсом. У 1854 р. як вільний слухач Л. Вальрас навчався у Паризькому гірничому 

інституті, але, проваливши іспити за перший курс, так і не отримав ніякого диплома. 

Протягом 1858—1860 pp. вчений займався дослідженнями в галузі економіки, 

заробляючи на життя журналістикою. У 1860 р. він взяв участь у Міжнародній 

конференції з питань оподаткування, яка проходила в Лозанні (Швейцарія). Його 

блискучий виступ сприяв тому, що вчений був запрошений на посаду позаштатного, а 

згодом — штатного професора Лозаннського університету. З 1870 по 1892 р. Л. Вальрас 

очолював кафедру політичної економії у цьому навчальному закладі. 

У 1874 р. у Лозанні вийшла праця вченого "Елементи чистої політичної економії або 

теорія суспільного багатства", в якій він блискуче довів, що за допомогою математичного 

аналізу можна виявити умови загальної ринкової рівноваги, що ставив під сумнів А. 

Курно. 

У 1896 р. вчений опублікував працю "Нариси соціальної економії. Теорія розподілу 

суспільного багатства", в якій знайшли відображення проблеми економічної ролі держави, 

оподаткування та націоналізації землі. 1898 р. пов'язаний з виходом у світ праці Л. 

Вальраса "Нариси прикладної політичної економії. Теорія виробництва суспільного 

багатства", присвяченої проблемам фінансів, грошового обігу, банківської діяльності та ін. 

У 1896 р. було здійснене третє видання "Елементів чистої політичної економії", доповнене 

статтею "Про граничну продуктивність", а у 1899 р. вийшло четверте видання книги, яке 

сьогодні є основним. 
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У Лозанні Л. Вальрас заснував наукову школу, яка згодом отримала назву 

"лозаннської". Серед його учнів та послідовників був видатний італійський економіст В. 

Парето, якому Л. Вальрас передав кафедру, коли залишив викладацьку діяльність. 

Помер учений у 1910 р. в Кларені недалеко від Лозанни. 

Вихідні положення теоретичної системи Л. Вальраса: 

І. Аналіз структури загальної системи економічних наук (рис. 8.15), до складу якої 

вчений включав: 

 
чисту економічну теорію (позитивну теорію ринкового господарства), яка досліджує 

цінність в "гіпотетичних умовах абсолютної конкуренції", є "теорією мінової цінності та 

обміну"1, подібною до природничих наук, які використовують метод та мову математики. 

У центрі чистої економічної теорії, на думку Л. Вальраса, знаходиться модель загальної 

економічної рівноваги; 

прикладну економічну теорію (нормативну теорію розподілу), яка вивчає 

фундаментальні проблеми суспільного виробництва, виходячи з того, що національне 

багатство має бути "добре збалансованим і справедливо розподіленим, щоб не допустити 

занепаду моральності та економічного безладу"; 

соціальну економічну теорію (прикладну теорію або теорію політики), яка аналізує 

різноманітні способи і форми привласнення багатства. Виходячи з того, що "теорія 

власності — це, головним чином, наука моралі", вчений стверджував, що соціальна 

економіка є наукою, "спрямованою на розподіл суспільного багатства", яка має на меті 

"наміри віддати кожному те, що йому належить. 

II. Теорія цінності. Аналізуючи досягнення попередників, Л. Вальрас виокремив три 

основні теорії цінності: 

теорію цінності англійської школи А. Сміта, Д. Рікардо та інших економістів, які 

"вказували на походження цінності у праці"; 

теорію цінності французької школи Ж.Б. Сея та його послідовників, які "вказували 

на походження цінності в корисності"; 

За задумом Л. Вальраса "Елементи чистої політичної економії" (1874— 1877) стали 

першою частиною "Елементарного дослідження з політичної і соціальної економії", до 

складу якого ввійшли також праці "Нариси з соціальної економії" (1896) та "Нариси з 

прикладної політичної економії" (1898). "Елементи чистої політичної економії" 

складаються з восьми розділів: 

І розділ присвячений проблемам предмета, завдань та структури економічної науки; 

II розділ містить теоретичне обґрунтування кривих попиту та поняття граничної 

корисності; 

у III розділі викладається "теорія взаємного обміну великої кількості товарів"; 

IV розділ присвячений теорії виробництва та механізму визначення вартості 

"продукуючих служб"; 

у V розділі досліджуються зміни рівноваги "економіки, яка розширюється", а також 

"теорія капіталізації кредиту"; 

VI розділ присвячений аналізу ролі грошей в економіці; 
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у VII і VIII розділах аналізуються умови та наслідки економічного прогресу, 

проблеми монополізації економіки, оподаткування тощо. 

теорію цінності О. Вальраса (батька вченого), яка "вказує на походження цінності в 

рідкісності"1. 

Зазначаючи, що перший підхід є занадто вузьким, оскільки він "відмовляє у цінності 

тим речам, які нею володіють", вчений вважав другий підхід занадто широким, 

посилаючись на те, що він "приписує цінність тим речам, які нею не володіють". 

Відстоюючи третій підхід, Л. Вальрас наголошував на тому, що "цінність породжується 

рідкісністю, і всі речі, які є рідкісними (нехай це буде що завгодно, окрім праці), будуть 

мати мінову цінність і будуть достойні і варті обміну...". 

Як і всі маржиналісти, вчений вважав основою цін товарів їх граничну корисність, 

стверджуючи, що остання прямо пропорційна інтенсивності потреби і обернено 

пропорційна кількості певного блага. Водночас, на відміну від представників австрійської 

школи маржиналізму, Л. Вальрас здійснив спробу поєднати у теорії цін принцип 

граничної корисності з дослідженням взаємодії попиту і пропозиції та врахуванням витрат 

виробництва. 

Використовуючи зазначений підхід, швейцарський дослідник сформулював 

основний закон обігу, згідно з яким споживач досягає максимальної вигоди за умов, коли 

граничні  

III. Модель загальної економічної рівноваги, описана у вигляді цілісної системи 

чітких кількісних залежностей. 

Модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса у математичній формі відбиває 

взаємозв'язок ринків товарів, послуг, факторів виробництва за умов вільної конкуренції 

(рис. 8.16). 

 
Вона є статичною, схожою на своєрідний одномоментний знімок національного 

господарства з заданими ресурсами, потребами і технологіями. Водночас аналіз економіки 

як абстрактної, далекої від реальності системи, в якій діють суверенні раціональні 

індивіди, зорієнтовані на максимізацію своїх цільових функцій, дав ученому можливість 

виявити суттєві риси ринкової економіки. 

Вальрас сміливо обіймає своїми формулами всі галузі економічного світу — це щось 

на зразок системи всесвіту Лапласа... Це замкнутий кругообіг, в якому одна і та сама 

кількість рідини, що витікає через один кран, вливається через інший... Ми знаходимо тут 

дещо подібне до знаменитої "економічної таблиці" Кене, але більш наближеної до 

дійсності. 

Ш. Жід, Ш. Ріст 
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Вихідні теоретичні припущення моделі загальної ринкової рівноваги Л. Вальраса: 

всі економічні суб'єкти поділяються на дві взаємопов'язані групи, які постійно 

змінюють ролі покупців і продавців: 

домашні господарства, які є власниками і продавцями виробничих послуг (землі, 

праці, капіталу) та покупцями споживчих товарів; 

фірми, які є виробниками і продавцями споживчих товарів і послуг та покупцями 

виробничих послуг (факторів виробництва). 

кожен економічний агент прагне максимізувати власну вигоду; 

економіка функціонує як замкнена система взаємодії виробництва і споживання, 

пов'язаних через: 

ринок факторів виробництва (виробничих послуг); 

ринок споживчих товарів і послуг. 

передбачається існування "ринку, досконало організованого з погляду конкуренції, 

— подібно до того, як в механіці допускається існування машини без тертя"1. Відтак усі 

економічні суб'єкти мають справу з однією і тією самою системою цін, яка задається 

екзогенно. У цінах міститься необхідна інформація, яка є однаково доступною для всіх 

учасників угод. Всі зміни в економіці відбуваються миттєво. Головним регулюючим 

механізмом виступають коливання структури рівноважних цін; 

ринковий попит є функцією граничної корисності, заданою певною кількістю 

товарів і послуг, які реалізуються на ринку; ринкова пропозиція, задана функцією 

граничної продуктивності виробничих факторів. 

Стан загальної ринкової рівноваги за Л. Вальрасом визначається трьома умовами, 

дві з яких відображають рівність пропорцій обміну, а третя характеризує рівновагу у сфері 

виробництва: 

на ринку виробничих послуг попит і пропозиція рівні, встановлюються постійні та 

стійкі ціни; 

на ринку споживчих товарів і послуг попит і пропозиція рівні, реалізація 

здійснюється на основі постійних і стійких цін; 

ціни продажу товарів відповідають витратам на їх виробництво, виражених у 

продуктивних послугах. 

Зазначені умови вчений відобразив за допомогою системи рівнянь (блоків моделі), 

які у спрощеному варіанті мають такий вигляд: 

 
де р. — ціна товару і; 

je-j — попит споживача на і-й товар; 

q%i — обсяг фактора k у споживача;  

rk — ринкова ціна фактора  

k акі коефіцієнт питомих витрат. 

Таким чином, у моделі Л. Вальраса: 

функції (1) і (2) описують поведінку споживачів; 

функція (3) описує поведінку фірм; 

функція (4) описує попит на фактори з боку фірм; 



 331 

функції (5) і (6) є балансовими рівностями для всієї системи. 

Не намагаючись вивести точні математичні умови існування рівноваги, Л. Вальрас 

продемонстрував можливий механізм її досягнення, довівши: 

що рівновага в економіці не зводиться до рівноваги обміну і передбачає 

взаємозв'язок і взаємозалежність виробництва, споживання і доходів усіх ] економічних 

суб'єктів; 

рівноважні ціни формуються в результаті взаємодії всіх ринків; 

визначення цін на кінцеві товари і виробничі послуги може бути лише одночасним, 

а не почерговим у тому чи іншому напрямку; 

існує взаємозв'язок і взаємозумовленість всіх цін як регулюючих інструментів на 

всіх ринках; 

часткова рівновага (рівновага частини окремих ринків) не гарантує загальної 

рівноваги для економіки із заданою кількістю ринків; 

системна рівновага може бути досягнута як певний "ідеал", до якого 1 прагне 

конкурентна ринкова економіка; 

ринкова економіка є в принципі стійкою і стабільною системою, в якій і діють сили, 

здатні вирівнювати відхилення, що виникають (рис. 8.17). 

 
Підкреслюючи вагомість теоретичних здобутків ученого, його наступники 

вказували на ряд обмежень, пов'язаних із статичністю моделі загальної j економічної 

рівноваги, абстрагуванням від факторів економічної динаміки, 1 нововведень та 

економічного зростання, неврахуванням фактора часу, процесів циклічності та ознак 

невизначеності економічного середовища; ігноруванням психології, очікувань 

економічних агентів тощо. 
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Вальрас запропонував нам картину системи в цілому; але це надто загальна картина, 

і навряд чи вона дає щось, крім впевненості в тому, що все якось само собою влаштується. 

...Він не сформулював закони зміни системи загальної рівноваги. Він міг формулювати 

умови, що стосуються цін, встановлених з урахуванням заданих ресурсів і заданих 

переваг; але він не пояснив, що трапиться, якщо смаки чи ресурси зміняться. 

Незважаючи на те, що Л. Вальрас не зміг повністю подолати математичні труднощі 

власної моделі, у 1933 р. лауреати Нобелівської премії К. Ерроу (1972) і М. Дебре (1983) 

довели існування єдності цін, які урівноважують конкуренцію попиту і пропозиції на всіх 

ринках. Модель Ерроу-Дебре стала основою подальших досліджень неокласиків, 

спрямованих на математичне обґрунтування соціально-економічних відносин та 

взаємозв'язків суб'єктів господарювання. 

Вальрас першим знайшов одну із цих систем рівнянь, а саме ту, яка стосується 

вільної конкуренції, і це капітальне відкриття. Звичайно, наука уже розвинулась і буде 

безперервно розвиватись у майбутньому, але це ніскільки не применшить важливості 

відкриття Вальраса, так само, як прогрес небесної механіки не применшив "Принципів" 

Ньютона. 

Теоретична система Л. Вальраса справила значний вплив на подальший розвиток 

економічної науки, започаткувавши нові напрямки економічних досліджень: 

пов'язавши рівень ринкової ціни з граничною корисністю блага і трактуючи 

господарські зв'язки як функціональні, а не причинно-наслідкові залежності, вчений став 

засновником маржиналізму та неокласики застосувавши математичний апарат до аналізу 

економічних явищ і процесів, Вальрас відкрив еру математизації економічної науки, став 

одним із засновників математичної школи в політичній економії; 

Вальрасу ми зобов'язані концепцією економічної системи і теоретичним апаратом, 

яким уперше в історії нашої науки ефективно охоплена чиста логіка взаємозв'язків і 

взаємозалежностей кількісних економічних показників. 

обґрунтувавши теорію загальної економічної рівноваги як універсального засобу 

аналізу економічної системи в цілому, вчений започаткував макроекономічне 

моделювання, став першовідкривачем нового напрямку економічних досліджень, 

пов'язаних з вивченням системи міжгалузевих зв'язків, динаміки економічного зростання, 

суспільного добробуту тощо. 

Теорія загальної рівноваги — аналізу взаємної залежності всіх виробничих та 

споживчих одиниць, які складають національну економіку (а якщо розглядається 

міжнародна торгівля — світову економіку в цілому) — є стрижнем сучасної економічної 

теорії. 

В. Леонтьев 

Жоден економіст не може вважати свою освіту завершеною, якщо він до кінця не 

прочитав книгу Вальраса. 

8.3.3. Теорія оптимуму В. Парето 

 

Видатним представником неокласичної теорії періоду ЇЇ формування б" італійський 

економіст і соціолог, учень Л. Вальраса, продовжувач традиції Лозаннської школи 

маржиналізму Вільфредо Парето (1848—1923). Найважливіші теоретичні досягнення 

вченого знайшли відображення в опублікована му в 1896—1897 pp. двотомнику "Курс 

політичної економії", "Підручник! політичної економії" (1906) та "Трактаті з загальної 

соціології" (1916). 

Відомий італійський економіст, соціолог Вільфредо Парето (1848—1923) народився 

у Парижі в аристократичній сім'ї, яка емігрувала до Франції з політичних мотивів. 

У 1850 р. родині Парето дозволили повернутись на батьківщину. 
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В Італії Вільфредо отримав середню та вищу освіту. Він успішно закінчив 

Туринський політехнічний університет за спеціальністю інженера. Диплом на робота 

майбутнього вченого була присвячена дослідженню основних принципів рівноваги 

твердих тіл. Протягом наступних вісімнадцяти років В. Парето працював у Флоренції, 

пройшовши шлях від інженера шляхів сполучення до головного управляючого 

металургійними заводами Італії. Вільфрсдо Парето 

Переломним моментом у житті В. Парето стало знайомство у 1891 р. з Л. Вальрасом, 

праці якого (а також твори А. Курно та Ф. Еджуорта) пробудили інтерес вченого до 

проблем економічної теорії. У 1893 р. А. Парето прийняв пропозицію Л. Вальраса зайняти 

очолювану ним кафедру політичної економії в Лозаннському університеті. З цього 

періоду розпочалась наукова кар'єра італійського дослідника. У 1892—1894 pp. він видав 

ряд статей, присвячених теорії загальної економічної рівноваги. У 1896—1897 pp. вчений 

видав "Курс політичної економії" у двох томах, в якому знайшли відображення ідеї 

математичної школи та були розвинуті основні ідеї теорії загальної економічної рівноваги 

Л. Вальраса. 

Отримавши у 1896 р. великий спадок від свого дядька, В. Парето у 1901 р. купив 

віллу на березі Женевського озера в Селіньї і, оселившись там, зайнявся науковою 

роботою. Результати творчих пошуків вченого знайшли відображення в опублікованому в 

1906 р. "Підручнику політичної економії". Проблеми зі здоров'ям примусили В. Парето 

відмовитись від викладацької роботи і керівництва кафедрою. Свою останню лекцію з 

соціології вчений прочитав у 1916 р., а у 1918 р. його вшанували у Лозаннському 

університеті з нагоди 70-річного ювілею. 

Першою дружиною італійського вченого була росіянка Олександра Бакуніна, яка 

після двадцяти років подружнього життя повернулась на батьківщину. Розлучившись з 

нею, В. Парето одружився з Жанною Рехсі, присвятивши молодій дружині одну з кращих 

своїх праць — "Трактат із загальної соціології" (1916), 2-томне видання, яке нараховує 

більш ніж 1600 сторінок. Якщо на початку своєї кар'єри В. Парето був завзятим лібералом, 

то на схилі років він зневірився у демократії і вітав прихід до влади італійських фашистів. 

Незадовго до смерті вчений був призначений режимом Муссоліні членом італійського 
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сенату, що підірвало його наукову репутацію в очах сучасників. Помер вчений у 1923 р. в 

Селіньї. 

Розвиваючи головні положення теорії загальної економічної рівноваги Л. Вальраса, 

заснованої на ідеях маржиналізму, та наголошуючи на необхідності створення "чистої 

економічної теорії" і широкого використання функціональних, математичних методів 

дослідження, вчений виявив себе глибоким і самостійним дослідником. 

У своїх творах В. Парето: 

Зробив вагомий внесок у дослідження корисності, започаткувавши сучасну теорію 

поведінки споживача. 

Реформувавши індивідуальну функцію корисності Джевонса — Вальраса, В. Парето 

відмовився від традиційних підходів щодо кількісної характеристики останньої. 

Стверджуючи, що "мінові цінності товарів — це невідомі рівняння економічної рівноваги, 

які можуть бути визначені лише разом з іншими невідомими проблемами", В. Парето 

наголошував на необхідності більш загальної теорії цінності, заснованої: 

на дослідженні поведінки раціонального суб'єкта з допомогою функції, яка 

відображає послідовний порядок його переваг; зіставленні порядкової корисності не 

окремих благ, а їх наборів; 

визнанні неправомірності існування сумарної корисності як суми індивідуальних 

корисностей. 

Підкреслюючи принципову неможливість кількісного (кардиналістського) виміру 

абсолютної корисності, вчений виходив з того, що граничні корисності завжди можуть 

бути представлені як співвідношення, які не залежать від граничної величини. Відтак він 

відстоював необхідність відносного (ординалістського) зіставлення корисностей через їх 

ранжування, оцінку ступеня пріоритетності залежно від споживчих переваг. 

Оскільки спостереження за поведінкою споживача при виборі товарів залишається 

єдиним об'єктивним джерелом інформації про вигляд функції корисності, порядкове 

зіставлення її різних рівнів є єдиною реальною процедурою, необхідною для цілей 

дослідження. 

В. Леонтьев 

Для характеристики переваг між наборами благ італійський дослідник використав 

апарат кривих байдужості, запропонований англійським економістом Ф. Еджуортом 

(1845—1926), замінивши криві байдужості поверхнями байдужості, які дають змогу 

простежити порядок, послідовність ранжування індивідом своїх переваг. Стверджуючи, 

що корисність для кожної окремої особи є неоднорідною, що унеможливлює порівняння 

та додавання індивідуальних корисностей, вчений був переконаний, що "немає ніякого 

поняття "кривих байдужості" першим запровадив у науковий вжиток англійський 

економіст френсіс Ісідоро Еджуорт (1845—1926), який аналізував корисність як функцію 

кількості не одного, а кількох, у найпростішому варіанті — двох благ: U = U (х, у). Криві 

байдужості стали графічним відображенням цієї функції, підтвердивши той факт, що 

завжди є така комбінація благ, за якої споживачеві байдуже, у якій пропорції він їх 

отримає, оскільки сумарна корисність цих благ є однаковою в усіх точках. Заслугою 

вченого стала теорія обміну, заснована на кривих байдужості, яка заклала основи теорії 

споживчого вибору, сенсу говорити про сумарну корисність, її просто не існує, її не 

можна розглядати". 

Сформулював поняття суспільної максимальної корисності, відомої як "оптимум 

Парето", яка лягла в основу так званої "нової економіки добробуту". 

Сприйнявши ідеї Л. Вальраса, В. Парето визначав економічну рівновагу як "стан, 

який зберігався б невизначений час, якби не було зміни умов, у яких він спостерігається". 

Відтак вчений обмежив свій аналіз статичним підходом. Він стверджував, що стабільна 

рівновага "визначається таким чином, що при незначному порушенні прагне негайно бути 

відновленою". 
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Водночас італійський дослідник по-новому підійшов до соціальної оцінки рівноваги, 

визначивши критерій оптимального розподілу економічних ресурсів та вироблених благ 

за якого добробут суспільства досягає максимуму. "Оптимум Парето" — такий 

рівноважний стан, за якого ніякий перерозподіл ресурсів чи продуктів не може поліпшити 

становище одного раціонального суб'єкта, не погрішивши тим самим становище іншого. 

Парето оптимальний стан ринку означає, що за умов, коли всі учасники ринку, кожен з 

яких оптимізує власну цільову функцію, досягають взаємної рівноваги інтересів і вигод, 

сумарна функція корисності максимізується. Відтак рух до оптимуму пов'язаний з таким 

переміщенням ресурсів, яке підвищує добробут хоча б однієї особи, не погіршуючи при 

цьому становища інших. За умов досягнення економікою оптимуму Парето подальше 

покращання її найважливіших параметрів можливе лише на шляху глибоких структурних 

зрушень. 

Стверджуючи, що оптимальний розподіл ресурсів можливий лише за умов 

довгострокової рівноваги досконало конкурентного ринку (і навпаки), В. Парето визнавав 

існування множинності оптимумів, заснованих на різних способах розподілу власності на 

ресурси. Водночас, на відміну від Л. Вальраса, вчений звертав увагу на існування 

монополізованих ринків, які стали самостійним об'єктом економічних досліджень лише у 

30-ті pp. XX ст. 

За півстоліття до В. Парето Дж. С. Мілль провів межу між незмінними "законами 

виробництва" та гнучкими "законами розподілу", намагаючись переконати своїх читачів у 

тому, що питання про розміри торта можна відділити від питання про його шматки. Віра в 

те, що "ефективність" і "справедливість" можна якось розділити, — це одна з найдавніших 

мрій економічної науки... Цінність визначення суспільного добробуту за Парето полягала 

в тому, що воно криштально ясно розрізняло ефективність і справедливість. 

На основі аналізу статистичних даних вивів закон розподілу доходів ("закон 

Парето"), який виражає залежність міме величиною доходу і кількістю його отримувачів, 

засновану на розподілі здібностей людей. 

Відштовхуючись від "суспільної гетерогенності", що ґрунтується на "фізичній, 

моральній та інтелектуальній" нерівності людей, вчений стверджував, що "цій нерівності, 

властивій людській істоті, відповідає економічна та соціальна нерівність". Таким чином, 

на думку В. Парето, "суспільство постійно повертається до властивого йому типу 

розподілу доходів так само, як розчин солі завжди виділяє кристали певного типу". 

Опублікований у 1906 р. "Підручник політичної економії" В. Парето 

є в першу чергу полемічним твором, а не систематизованим викладом економічної 

теорії призначеним для студентів. Праця складається з дев'яти глав та математичного 

додатку, який містить формулювання принципу оптимуму за Парето. 

1 глава — "Загальні принципи" присвячена аналізу методологічних проблем 

суспільних наук, нормативного та позитивного підходів у економічних дослідженнях; 

2 глава — "Вступ до суспільної науки" — заперечує логічність людських вчинків, 

відкидаючи поняття, які, на думку В. Парето, є надуманими (прогрес, гуманізм, 

демократія, рівність тощо); 

3 глава — "Загальні поняття економічної рівноваги" — містить аналіз ключових 

понять економічної теорії (корисність, благо, ринок, виробництво, рівновага тощо); 

4 глава — "Смаки" — досліджує проблеми споживання, класифікації споживчих 

благ, формування споживчих смаків з урахуванням фактора часу тощо; 

5 глава — "Перешкоди" — присвячена аналізу проблем виробництва як головного 

способу подолання перешкод на шляху задоволення людських потреб; 

6 глава — "Економічна рівновага" — звернена до проблем досягнення економічної 

рівноваги та максимізації корисності; 

7 глава — "Населення" — досліджує питання нерівності, містить полемічний 

матеріал щодо "закону народонаселення" Т. Мальтуса; 

8 глава — "Рухомі і земельні капітали" присвячена теорії капіталу, грошей і банків; 
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9 глава — "Конкретний економічний феномен" досліджує проблеми взаємовідносин 

теорії і практики, економічної політики, економічних криз і циклів. 

Зауваживши стійку тенденцію розподілу доходів, які наближаються до середньої 

величини або перевищують її, вчений дійшов висновку, що переважна частина доходів 

акумулюється у основної маси населення, тоді як великі доходи утворюють лише 

незначну частину національного доходу. 

Виходячи з того, що "умова максимуму добробуту пов'язана з певними величинами 

коефіцієнтів виробництва" і "визначає умови перетворення заощаджень в капітал", 

італійський дослідник був переконаний, що прагнення перерозподіляти багатство змінює 

ці величини, знищуючи в кінцевому підсумку саме багатство. Відтак він відкидав 

соціалістичні ідеї перерозподілу доходів, наполягаючи на тому, що "проблема зростання 

добробуту бідних класів є насамперед проблемою виробництва і збільшення багатства. 

Найкращий спосіб поліпшення становища бідних класів — зробити так, щоб багатство 

зростало швидше ніж населення"1. Звідси вчений робив висновок, що основою державних 

доходів має стати оподаткування доходів переважної маси населення, а не великих 

статків. У зв'язку з цим він виступав проти відміни непрямих податків та впровадження 

прогресивного оподаткування капіталів. 

"Ефективність за Парето" та запропонований вченим метод зіставлення споживчих 

переваг стали надбанням скарбниці економічної думки, отримавши продовження у 

подальших дослідженнях критеріїв та обмежень ефективності, теорії споживчого вибору 

та проблем оптимізації. У сучасній економічній науці для вирішення проблеми 

зіставлення оптимальних планів застовуються компенсаційні критерії, запропоновані Д. 

Хіксом (1904—1989) та Н. Калдором (1908—1986). "Зміна, яка дає вигоду одним людям, 

але приносить збиток іншим, — зазначає у зв'язку з цим М. Блауг, — тепер може 

вважатись приростом загального добробуту, якщо ті, хто виграв, можуть компенсувати 

збитки тим, хто програв, так, що останні добровільно приймуть ці зміни. Після того, як 

здійснені компенсаційні виплати, тим, хто виграв стає краще, а тим, хто програв не стає 

гірше"1. 

Таким чином, характерною ознакою економічних досліджень представників 

математичної школи стало використання особливого інструментарію, заснованого на 

математичних методах аналізу економічних явищ та процесів з позицій маржиналізму. А. 

Курно, B.C. Джевонс, Л. Вальрас, В. Парето та їх послідовники: 

розробили математичні методи економічних досліджень; 

дали математичну інтерпретацію економічних явищ та процесів; 

започаткували теорію загальної економічної рівноваги тощо. 

Нові методи економічного аналізу, обґрунтовані математичною школою, сприяли 

збагаченню інструментарію економічної науки та подальшому розвитку теоретичних 

досліджень. 

Характерною рисою математичної школи є те, що обмін вона ставить на чільне 

місце у всій політичній економії. Чому? Тому, що всякий обмін передбачає відношення 

між кількостями, що обмінюються, яке виражається і формулюється в ціні, і ось ми вже з 

першого стрибка в обіймах математики. 

Допустимо. Але ж цей метод представляє лише дуже обмежене поле для його 

застосування, оскільки він не може вийти зі сфери обміну? 

Неправильно. Якраз однією із найталановитіших і плідних заслуг нової школи є 

саме те, що вона показала, як ця галузь розширюється, і в кінці кінців охоплює економічну 

науку повністю. 

Водночас виникла загроза "неподоланної схильності" економістів до дедуктивного 

аналізу, дедуктивної аргументації і "математичних формул, які ведуть читача від більш-

менш правдоподібних, але абсолютно довільних припущень до точно сформульованих, 

але таких, що не мають відношення до справи, теоретичних висновків"2. Саме тому, 

наголошуючи на необхідності та доцільності широкого використання математичних 
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методів у економічному аналізі, сучасні дослідники звертають увагу на те, що "...для 

економіста, як і для фізика, основне завдання — це не використання математики заради 

неї самої, а її застосування у якості засобу дослідження і аналізу конкретної реальності. 

Завдання, таким чином, полягає в тому, щоб ніколи не відривати теорію від її 

застосування". 

Історія економічних учень - Базилевич:9.1. ЗАГАЛЬНЕ І СПЕЦИФІЧНЕ У 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 

9.1. ЗАГАЛЬНЕ І СПЕЦИФІЧНЕ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В 

УКРАЇНІ 

Історія економічних учень - Базилевич:9.1.1. Класичні ситуації в українській 

економічній думці та їх характеристика 

Історія економічної думки вивчає становлення і розвиток економічної науки у 

просторі та часі, в єдності логічного та історичного. Просторовий аспект передбачає 

аналіз розгортання науки у світовому, регіональному та по країнному розрізах. Тому 

завжди існує проблема співвідношення інтернаціонального та національного у розвитку 

науки і відповідно його розкриття в економічній теорії та історико-економічних науках. 

Часовий аспект охоплює всі етапи (періоди) виникнення, становлення і розвитку 

економічної думки, а не лише політичної економії (економічної теорії). Тому процес 

розвитку світової і національної економічної науки відбивається в історичному розрізі. 

Об'єктивне наукове відтворення реальної картини історичного полотна розвитку 

національної економічної науки передбачає розгляд його на фоні поступу світової 

економічної науки. 

В останній третині XVIII ст. політична економія завершила довгий звивистий шлях свого 

остаточного виділення із низки суспільних наук та становлення як особливої самостійної 

галузі наукового пізнання. У подальшому вона розвивалась спільними зусиллями вчених 

різних країн, насамперед Західної Європи. Національна (вітчизняна) економічна наука 

прогресувала в складі єдиної світової науки, виступаючи її невід'ємним елементом. 

Розвиток національної економічної науки в Україні у XIX ст. характеризувався рядом рис, 

спільних із розвитком світової економічної думки. В той же час цей розвиток мав свою 

специфіку порівняно з західним та російським, на певних етапах зазнавав радикальних 

змін і знаменувався виходом на світовий рівень на рубежі XIX—XX ст., а в чомусь навіть 

випереджав розвиток економічної думки в окремих європейських країнах. 

У XIX ст. політична економія вступила переможницею меркантилістської системи. 

Значимість цієї події відтінюється тим фактом, що до того часу меркантилізм панував у 

Західній і Східній Європі більше чотирьох століть. Але вже італійські та французькі 

фізіократи розпочали активну боротьбу з ним у теоретичному і практичному плані. Вони 

створили нову теоретичну систему і прагнули покласти її в основу економічної політики. 

Щоправда, в сфері економічної політики їм не вдалося досягнути чогось значного, бо 

навіть практичні заходи, здійснені А.Ж. Тюрго як генеральним контролером фінансів 

Франції (1774—1776) у дусі фізіократії, були відмінені королем Людовіком XVI. Пізніше 

знаменитий шотландський вчений-політеконом А. Сміт визначив історичне місце як 

меркантилізму, так і фізіократії. Вчений охарактеризував меркантилізм ("комерційну 

систему") як ненаукову і практично віджилу систему регламентації та утисків, що 

стримувала подальший розвиток економіки. На противагу цьому фізіократія 

("землеробська система") характеризувалась як у цілому благородне та істинне вчення, не 

зважаючи на деякі її серйозні помилки. Віджила свій вік і камералістика (від лат. camera, 

що означає скарбниця), представники якої обговорювали поточні проблеми економічної 

політики, пов'язані зі становленням національних держав тощо. 

Для прогресивного розвитку світової економічної науки протягом XIX ст. характерні такі 
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принципово важливі явища і процеси: 

тривала провідна роль класичної школи політекономії (у широкому, немарксистському 

розумінні суті цього поняття, кола його представників і хронологічних меж); 

боротьба альтернативних шкіл та напрямів економічної думки; 

зіткнення "ортодоксії" і "єресі" практично в межах кожної із шкіл, внутрішні розколи 

різних напрямів економічної думки, яких не уник жоден із них; 

криза класичної політекономії і боротьба навколо питання про її суть та шляхи виходу з 

кризового стану економічної науки; 

маржиналістська революція і формування неокласичного напряму економічної теорії; 

завершення другої і настання після 1870 р. чергової, третьої, класичної ситуації у розвитку 

економічної науки; 

Класична ситуація, або класичний стан — такий стан в економічній науці, коли після 

тривалого періоду боротьби і дискусій досягається значний ступінь згоди, відбувається 

консолідація тих нових і оригінальних робіт, які велись раніше. За Й. Шумпетером, перша 

класична ситуація склалася у другій половині XVIII ст., а раніше подібний класичний стан 

не виникав жодного разу. В результаті його економічна наука набула статусу визнаної 

галузі наукового знання. Друга класична ситуація мала місце в період між 1790 і кінцем 

1860 pp. Підсумком її стали праці Дж. С. Мілля. Третя класична ситуація охоплює період з 

1870 р. до 1914 р. (і далі до 30-х pp. XX ст.). Вона пов'язана подальше ускладнення 

структури економічної науки і спроби її класифікації; 

зміна співвідношення наукових сил і впливу різних шкіл економічної науки, тріумф одних 

і занепад інших. 

Всі ці явища та процеси спостерігались також у розвитку національної економічної науки 

в Україні. Проте форми їх прояву були специфічними. Крім того, існували і деякі суто 

національні моменти у цьому розвитку. 

Згідно з моделлю розвитку економічної науки Й.А. Шумпетера (1883— 1950), економічна 

теорія до 70-х pp. XIX ст. перебувала у другій класичній ситуації. Відмітною рисою її було 

панування у економічній науці англійської класичної політекономії. У такій самій ситуації 

перебувала і політична економія (економічна теорія) в Україні. Отже, у черговий раз 

підтвердилась спільність закономірностей становлення і розвитку економічної науки в 

різних країнах Європи. 

Відображенням основних процесів, що відбувалися у світовій та вітчизняній економічній 

науці, стали насамперед зміцнення та прогрес тогочасної провідної школи економічної 

думки — класичної, а також поступове виникнення на різних етапах розвитку економічної 

думки ряду інших шкіл та напрямів (марксистського, історичного, неокласичного, 

інституціонального та ін.). Отже, структура економічної науки значно ускладнилась і сама 

вже потребувала наукового пояснення. 

Доречно звернути особливу увагу на національний аспект прогресивного розвитку 

економічної теорії. На думку Й.А. Шумпетера, економічна наука до останньої чверті 

XVIII ст. була переважно італійською. Іспанці, французи та англійці в цілому поділяли 

друге місце, хоч співвідношення сил між ними з плином часу сильно змінювалось. З кінця 

XVIII ст. Англія легко вийшла на перше місце за рівнем досягнень в економічній науці і 

міцно утримувала його до 70-х pp. XIX ст. У подальшому відбулася зміна національної 

першості у розвитку загальної економічної теорії. Настав край відчутній перевазі Англії 

попереднього періоду в економічних дослідженнях. Набагато сильніше порівняно з 

попереднім часом проявилась тенденція до створення основоположних робіт, особливо 

оригінальних, представниками інших країн. 

Щоправда, австро-американський вчений не згадує жодної із слов'янських країн щодо 

розвитку в них економічної науки і співвідношення його з процесами у 

західноєвропейських країнах. Між тим безперечно, що слов'янські 

з науковою революцією, яка полягала насамперед у розвитку теорії граничної корисності і 

знаменувала собою початок періоду панування неокласики. 
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Слід зробити застереження про необхідність строгого розмежування понять "класична 

ситуація (стан)" і "класична політична економія", з яких перше набагато ширше за 

періодом охоплення теорій країни брали ту чи іншу участь у процесі розвитку економічної 

науки і мали як певні здобутки, так і значні проблеми на цьому шляху. На відміну від Й.А. 

Шумпетера це показано у працях видатного італійського економіста професора 

Міланського та Павійського університетів Луїджі Косса (1831 — 1896). 

Л. Косса констатував посилене вивчення економіки в Росії з 1865 р. На його думку, воно 

стало частково наслідком ліквідації кріпосництва і безпосередньо викликаної цим 

господарської кризи, частково ж наслідком зміні: системи податків та розмноження 

акціонерних товариств, особливо залізничних, заснування Державного банку і зміни у 

грошово-кредитних відносинах1. Як показав далі Л. Косса, вчені Російської імперії плідно 

працювали у різних галузях економічних наук. Італійський вчений називав "дивним 

явищем" рясноту в російській літературі (яка для нього існувала безвідносно до 

національності авторів) творів з історії економічної думки та історії народного 

господарства, статистики і порівняльного законодавства. Вчений пояснював це явище 

суворими цензурними утисками, особливо за царювання Миколи І, які заважали багатьом 

видатним умам займатись теоретичними завданнями і множиною прикладних питань. 

Справді, не можна виключити впливу строгості попередньої цензури на вибір 

пріоритетних напрямків наукових досліджень. Очевидно, для розвитку історико-

економічних наук та статистики умови були справді порівняно більш сприятливі, ніж для 

економічної теорії, управлінської науки чи економіки сільського господарства, 

враховуючи існування кріпосництва до 1861 р. 

Представники політичної економії вперше почали активно осмислювати складні питання 

методології своєї науки — її об'єкт, предмет, методи, логіку, структуру, взаємозв'язки з 

іншими науками. Перші ж глибокі узагальнення цього осмислення в українській 

літературі з'явилися лише наприкінці XIX — початку XX ст. у працях відомих вчених-

професорів — В.Ф. Левитського, О.М. Миклашевського, Г.Ф. Симоненка, М.І. Тугана-

Барановського, К.Г. Воблого та ін. Проте слід зауважити, що ці узагальнення за часом 

появи та глибиною розробки були відповідними подібним західноєвропейським 

дослідженням, а то й випереджали їх. Одночасно в російських перекладах з'явились праці 

провідних західних теоретиків, присвячені зазначеним актуальним проблемам 

економічної науки. Це "Основы науки. Трактат о логике и научной методологии" B.C. 

Джевонса (1884), "Характер и логический метод политической экономии" Дж. Кернса 

(1897), "Предмет и метод политической экономии" Дж.Н. Кейн-са (1899), "Исследование о 

методах социальных наук и политической экономии в особенности" К. Менгера (1899), 

"Система логики" Дж.С. Мілля (1900), "Народное хозяйство, наука о народном хозяйстве 

и ее методы" Г. Шмоллера (1902) та ін. Отже, не лише вітчизняні професійні економісти, 

які добре володіли західноєвропейськими мовами, але й відносно широкий загал 

вітчизняних читачів мали змогу своєчасно познайомитися з новітніми віяннями західної 

науки в галузі економічної методології і економічної думки взагалі. При цьому важливим 

було те, що практично були перекладені праці провідних представників різних, у тому 

числі протилежних, шкіл та напрямів економічної науки Заходу. 

Вже в першій половині XIX ст. поряд із теоретичними дослідженнями розпочалося 

активне вивчення історії економічної думки, власне — її формування як нової економічної 

науки. Аналогічні процеси відбувалися і у вивченні економічної історії, статистики, 

фінансів та інших конкретно-економічних дисциплін. 

Цілком закономірно, що лише у XIX ст. з'явились перші класифікації теоретичних систем 

економічного знання. їх поява обумовлювалась накопиченням достатнього матеріалу і 

досить зрілим розвитком самої економічної науки. У вітчизняній економічній літературі 

вперше таку класифікацію здійснив і дав її розгорнутий виклад видатний український 

вчений-політеконом та фінансист, почесний доктор Київського університету, з 1835 р. 

професор М.А. Балудянський (1769—1847). Звернемо увагу на те, що це було майстерно 
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зроблено ще на початку століття (1806—1808 pp.). Для порівняння: Дж. Р. Мак-Куллох, 

перший англійський історик політичної економії, видав свій "Історичний нарис 

виникнення політичної економії" ("Historical Sketch of the Rise of the Science of Political 

Economy") лише через двадцять років (1826 р.). У 1849—1858 pp. І.В. Вернадський в низці 

своїх праць поглибив класифікацію економічних теорій. Йдеться про такі його відомі 

праці, як "Критико-историческое исследование об итальянской политико-экономической 

литературе до начала XIX века" (М., 1849), "Проспект политической экономии" (СПб., 

1852), "Очерки истории политической экономии" (СПб., 1858) та ін. Згодом до питання 

класифікації теорій, враховуючи його значущість для успішного розвитку економічної 

науки, неодноразово повертались і інші відомі українські дослідники, передусім М.Х. 

Бунге, М.І. Туган-Барановський, В.Ф. Левитський, К.Г. Воблий. 

Національна економічна наука стала достатньо зрілою з погляду розробки і використання 

економічного інструментарію у другій половині XIX ст. На шляху до цієї зрілості 

виділяється ряд віх. 

По-перше, введення у регламент (статут) Російської академії наук у 1803 р. політичної 

економії та статистики до розряду тих наук, вдосконалення яких покладалось на вищий 

науковий центр країни. По-друге, викладання професійними економістами самостійного 

курсу політичної економії в університетах Росії (з 1801 р.) і України (з 1805 p.), а трохи 

згодом — навіть в гімназіях і ліцеях. По-третє, відкриття в університетах кафедр 

політичної економії та статистики. По-четверте, заснування нових політико-економічних 

товариств, видання нових журналів. По-п'яте, активна та різноманітна участь учених у 

сфері економічної та фінансової політики. 

Серед інших важливих явищ у розвитку економічної науки відмітимо також процес її 

диференціації та спеціалізації, пов'язаний із поглибленням поділу наукової праці. В 

останній третині XIX ст. відбулася суттєва зміна поглядів вчених на предмет і методи, 

структуру економічної науки, на динаміку економічних процесів. За цим стояли 

виникнення та розвиток нових наукових шкіл (маржиналізм, інституціоналізм та ін.), 

швидка професіоналізація, "професоризація" та спеціалізація економічної науки. 

Тут необхідно зробити ряд застережень і роз'яснень, насамперед щодо викладання 

економічних наук. Потреба у навчанні державних службовців виникла задовго до того, як 

економічна наука стала самостійною дисципліною і отримала офіційне визнання. 

Схоласти і філософи природного права викладали її ще з XIII—XIV ст. в складі курсів 

права і моральної філософії. Вже у першій половині XVII ст. у деяких 

західноєвропейських університетах були створені кафедри економії (Галле — 1727 p., 

Упсала — 1740 p., Неаполь — 1754 р. та ін.). Щодо України, то у Києво-Могилянській 

Академії (заснована в 1632 р. митрополитом Петром Могилою) викладались основні 

положення античної економії Ксенофонта і Арістотеля, канонічної політекономії 

Середньовіччя, меркантилізму, сільської економії тощо. 

У Російській імперії, включаючи Україну, кафедри політичної економії з'явилися навіть 

раніше, ніж у більшості західноєвропейських університетів: Московський університет — 

1804 p., Харківський університет — 1835 p., Київський університет — 1842 р. Для 

порівняння: кафедри політичної економії у Единбурзькому та Оксфордському 

університетах відкрились відповідно у 1871 та 1825 pp. 

До нових явищ у сфері розвитку національної економічної науки належали видавнича 

діяльність відомих вітчизняних учених і їх активна участь як дорадників урядових кіл та 

практична діяльність. Серед українських учених як видавець був широко відомим 

професор І.В. Вернадський. Він видавав журнал "Экономический указатель" (1857—1861) 

та додаток до нього "Экономист" (1858—1864) — кращі на той час економічні видання в 

країні. Професор Харківського університету П.П. Мігулін був редактором і видавцем 

наукового журналу "Новый экономист" (1913—1917). Практично всі українські вчені були 

відомі як автори багатьох наукових публікацій у періодичній літературі, що давало 

можливість своєчасно доносити їх ідеї до широкого загалу. 
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У другій половині XIX ст. зросла роль вітчизняних науковців як безпосередніх учасників 

формування та здійснення економічної і фінансової політики. Найбільш яскравими 

прикладами є діяльність професорів, ординарних академіків М.Х. Бунге, В.П. Безобразова, 

І. І. Янжула. 

Розглянемо національні особливості розвитку економічної теорії в Україні в найширшому 

плані. У період першої класичної ситуації відбувалося накопичення економічних знань, 

яке супроводжувалося переважанням національного меркантилізму і врешті-решт привело 

до витіснення застарілої системи економічних знань класичною політичною економією. 

Вже в першу половину XIX ст. виросла талановита плеяда українських економістів, які 

зробили суттєвий внесок у забезпечення суспільного прогресу країни в період її переходу 

від традиційного до індустріального типу соціально-економічного розвитку. Серед них — 

В.Н. Каразін, професори М.А. Балудянський (Санкт-Петербурзький університет), Т.Ф. 

Степанов, К.К. Гаттенбергер, І.В. Платонов, П.І. Сокальський (Харківський університет), 

Д.П. Журавський, І.В. Вернадський, М.Х. Бунге (Київський університет) та ін. 

Ці вчені персоніфікували ідеї вітчизняного економічного лібералізму. Вони виступали 

одними з найбільш дієвих розробників стратегії і тактики формування національної 

економіки, брали активну участь у впровадженні у суспільну свідомість сучасного 

економічного мислення, своєю творчістю сприяли формуванню економічної культури 

українського та російського суспільства. 

Втягнувшись у вир народного життя, в епіцентр дискусій про подальшу долю країни, 

вітчизняні вчені проявили себе як справжні патріоти та гуманісти, для яких вищими 

цінностями виступали економічні інтереси країни та її народу. Щоправда, в силу всіх 

обставин тодішнього життя ці інтереси, як правило, не вирізнялись із загальноімперських. 

Українські вчені проявили себе переконаними противниками кріпацтва й активними 

пропагандистами принципів свободи у всіх сферах людської діяльності, особливо свободи 

підприємництва і торгівлі. У їх творах праця розглядається як головне джерело багатства 

країни. 

Друга класична ситуація в Україні, як і в значній кількості інших країн Європи і США, 

характеризується переробкою та інтерпретацією різноманітних теорій класичної 

політекономії з поправкою на свої місцеві особливості. Зокрема, враховувалась менша 

розвиненість капіталістичних економічних відносин порівняно із західноєвропейськими 

країнами, особливо Англією. Досить своєчасно здійснювалися російськомовні переклади 

праць провідних західноєвропейських вчених-економістів, що, звичайно, значно 

полегшувало знайомство з класичною політекономією та її опонентами "з перших рук", 

тобто за першоджерелами. 

Становлення третьої класичної ситуації в Україні мало свої особливості. Найважливіші 

серед них такі: 

більш пізнє її настання порівняно із Заходом; 

триваліший період виходу з кризи класичної політекономії; більша широта "розкидання" 

теоретичних концепцій; 

необхідність подолання впливу суто специфічних концепцій (легального марксизму, 

народництва тощо) на розвиток економічної науки; 

розриви у розвитку економічної думки у зв'язку з революційними подіями; 

незавершеність у формуванні окремих шкіл та напрямів в країні (наприклад, 

інституціоналізму, соціальної школи). 

Професор Харківського університету В.Ф. Левитський (1854—1939) писав: "Ми зовсім не 

схильні применшувати важливість часткових досліджень окремих явищ і фактів 

господарського життя, але ми думаємо, що подальше вдосконалення політичної економії 

залежить не тільки від ретельного вивчення та пояснення нових господарських явищ, але 

й такою ж мірою від правильної оцінки результатів, добутих до цих пір всіма 

економічними школами — оцінки всього сучасного здобутку економічної науки" Цю ж 

думку вчений розвивав і в подальших роботах. "Весь сучасний зміст політичної економії, 



 342 

— підкреслював він, — складається із елементів знання, що становлять здобуток окремих 

економічних шкіл. Майже кожна з них представляє плід небезуспішних зусиль до 

з'ясування явищ господарського життя народів усвідомлення наукового достоїнства 

кожної з економічних шкіл повинна нам надати історія політичної економії". 

У професора В.Ф. Левитського, на відміну від багатьох інших економістів немарксистів, 

прямо сформульована і доведена правильна теза про залежність політико-економічних 

поглядів від виробничих (економічних) відносин, а саме від зіткнення економічних 

інтересів, до яких ці погляди не нейтральні. "Склад суспільно-господарських відносин 

даної епохи відбивається на всьому складі економічних учень, — писав В.Ф. Левитський. 

— Будь-яке вчення, що займає певне місце в історії економічної літератури, виявляється 

або захистом певних господарських установ свого часу, які намагається ідеалізувати, або, 

навпаки, у ньому, в більш чи менш відвертій формі, міститься критика і засудження 

різних сторін господарського стану і установ. 

Відомий український вчений дав таку оцінку стану досліджень у середині XIX ст.: була 

лише "часткова систематика і методологія двох окремих шкіл — історичної та англійської 

класичної"4. Відповідно до свого методологічного кредо про рівноправність теорій і 

необхідність їх взаємозбагачення працю К. Менгера "Исследование о методах соціальних 

наук и политической экономии в особенности" (1882) вчений розглядав як "вдалу спробу 

пов'язати в одну загальну систему результати цих двох найбільш важливих шкіл і з тих 

результатів побудувати загальну систему науки про народне господарство". На думку 

В.Ф. Левитського, загальна частина політичної економії (або, за його термінологією, 

"економічна енциклопедія") має включати в себе вчення про головні напрями економічних 

досліджень, складові науки, її систему, завдання і методи, маючи на увазі всі економічні 

школи, а не лише окремі напрями в політичній економії. В галузі економічної методології 

В.Ф. Левитський приєднувався до класичного і неокласичного напрямів політичної 

економії, користувався результатами їх досліджень і в дусі цих напрямів вирішував 

теоретико-методологічні питання економічної теорії. 

Коротко розглянемо питання про соціально-економічні умови розвитку вітчизняної 

економічної науки. Звичайно, не існує абсолютної відповідності між рівнем соціально-

економічного розвитку тієї чи іншої країни, з одного боку, і ступенем та оригінальністю 

розробки в ній економічної теорії, з другого боку. Однак не варто применшувати 

важливого значення соціально-господарського чинника у розвитку економічної науки. 

Немає серйозних підстав ототожнювати це положення винятково з марксизмом, хоч його 

основоположники дійсно надавали економічному чиннику надмірного значення. 

Для кращого розуміння особливостей трактування вітчизняними вченими питань 

економічної теорії, методології економічних досліджень, історії політичної економії тощо 

в останній третині XIX — на початку XX ст. необхідно з'ясувати специфіку соціально-

економічного розвитку країни у цей період. Під її впливом формувалися основні підходи 

до аналізу економічних явищ і процесів, їх відображення в теоретичних концепціях. У 

цілому ця специфіка характеризується винятково глибокими суперечностями епохи так 

званого класичного капіталізму, входженням у новий етап розвитку капіталістичної 

економіки, загостренням соціальної боротьби трудящих, визріванням передумов Першої 

світової війни як війни імперіалістичної. Виділимо лише декілька ключових проблем. 

Перша. Все більш нагальною ставала потреба забезпечення капіталістичного виробництва 

висококваліфікованою і професійною робочою силою. Недооцінка цього чинника з боку 

капіталу суперечила вимогам нового часу, стримувала розвиток ринкової економіки і 

суспільства. Проблема "людського капіталу" висувалась на одне з перших місць. 

Друга. Вкрай загострилися соціальні проблеми розвитку. На Заході їх прагнули розв'язати 

шляхом соціальних реформ. Вони зосереджувались на вирішенні окремих питань або 

заходів в галузі соціального життя. При цьому фундаментальна перебудова суспільства 

мислилась лише як справа майбутнього і швидше як побічний продукт, ніж результат 

безпосередньо спрямованих на нього реформаторських зусиль. 
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Третя. Досить виразно виявилися недостатність і згубні наслідки застосування 

основоположного принципу економічного лібералізму — невтручання держави в 

економічне життя. Вони особливо проявлялися в руйнівних економічних кризах. 

Настійними ставали вимоги втручання держави в економічне життя з метою відвернення 

економічних криз і забезпечення загального добробуту. 

Четверта. Відбувалося масове виникнення акціонерних товариств. Виникали кредитні 

комерційні банки, розширювалась і вдосконалювалась вся система кредитування. У 90-ті 

pp. XIX ст. склалася досить могутня індустріальна база підприємництва. Посилився 

приплив у країну іноземного капіталу. На початку XX ст. в країні створювалися нові для 

неї об'єднання: картелі, синдикати, трести, концерни, фінансово-промислові групи. 

П'ята. З розвитком світового господарства посилилось втягнення країни разом з іншими 

народами і цивілізаціями у світові господарські процеси та зв'язки. 

Характерна риса творчості відомих українських і російських вчених XIX — початку XX 

ст. — добре володіння найпоширенішими європейськими мовами та чудове знання 

світової економічної літератури, широке її використання у своїх творах. Досить зазначити, 

що бібліографія у переважній більшості монографій українських науковців містить сотні 

найменувань найважливіших робіт економістів Заходу, які залюбки й часто цитувалися. А 

втім, для всіх вітчизняних економістів дореволюційної епохи це було настільки 

природним, що ті з них, хто жив пізніше, були неймовірно вражені протилежною 

ситуацією, яка штучно створилась у радянській економічній літературі після 20-х pp. XX 

ст. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.1.2. Перші висвітлення розвитку 

національної економічної думки 

Розвиток національної економічної науки у XIX ст. характеризувався парадоксом, 

який ще й до цього часу не отримав належного пояснення. При досить всебічному 

висвітленні вітчизняними вченими історії світової економічної думки фактично аж до 20-х 

років XX ст. білою плямою залишалося з'ясування процесу формування та розвитку 

вітчизняної економічної науки. Серед його проблем були такі важливі, як загальне і 

специфічне у цьому розвиткові, здобутки та прорахунки вітчизняної економічної думки. 

Поодинокі згадки про вітчизняних економістів були розкидані у різних працях 

вітчизняних та зарубіжних дослідників. 

Лише у 1899 р. в енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона з'явилася перша 

аналітична стаття про розвиток політичної економії в Російській імперії, написана М.І. 

Туганом-Барановським. Вона заслуговує на увагу з кількох поглядів. По-перше, щодо 

тодішнього бачення стану і розвитку вітчизняної економічної науки. По-друге, стосовно 

виявлення спільного та відмінного у розвитку української і російської економічної думки. 

По-третє, з погляду зіставлення аналізу цього розвитку з подальшими дослідженнями 

питання у сучасній економічній літературі. 

Розгляд питання М.І. Туган-Барановський свідомо обмежив XIX ст. Тому проблема 

вітчизняних витоків економічної науки залишилася осторонь дослідження. Слід 

зазначити, що джерельна база для з'ясування їх була бідною. Вчений правильно вказав на 

значну популярність ідей А. Сміта як в освічених колах суспільства, так і серед урядовців. 

Показовий факт: перший російський переклад книги А. Сміта "Багатство народів" 

зроблений у 1802—1806 pp. за розпорядженням тодішнього міністра фінансів графа 

Васильєва. В офіційному органі міністерства внутрішніх справ "Санкт-Петербургом 

журнале" популяризації вчення А. Сміта було присвячено кілька статей. 

Вчений звернув увагу на цікавий епізод в історії вітчизняної економічної думки та в 

економічній історії країни. Саме значне розповсюдження в російському суспільстві часів 

царювання Олександра І ідей А. Сміта уможливило енергійну агітацію на користь вільної 

торгівлі. її здійснював впливовий щотижневик "Дух журналов" (виходив у 1815—1820 
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pp.). На думку М.І. Тугана-Барановського, вона привела до короткострокової перемоги — 

видання ліберального тарифу 1819 р. Проте він протримався недовго і вже у 1822 р. був 

замінений новим тарифом у дусі крайнього протекціонізму1. Цей епізод викликає роздуми 

щодо існування складного взаємозв'язку між економічною теорією та господарською 

практикою, а також стосовно пошуку найбільш ефективних видів торгової і митної 

політики, втручання держави в економіку в умовах промислово відсталих і промислово 

передових країн. Ці питання тісно пов'язані зі з'ясуванням ролі держави в економіці. Як 

відомо, це була та проблема, яка перебувала в центрі уваги представників історичної 

школи та ряду інших напрямів економічної науки. 

Поширення ідей класичної політекономії в Україні насамперед пов'язане з іменами 

видатних вчених Т.Ф. Степанова, І.В. Вернадського, М.Х. Бунге, М.І. Зібера та ін. М.І. 

Туган-Барановський дав досить невисоку оцінку науковому доробку багатьох російських 

та українських економістів. Вона значно розходиться з сучасними високими оцінками. 

Аналізуючи статтю М.І. Туга-на-Барановського, Л.П. Горкіна пояснює специфіку позиції 

вченого у цьому та інших питаннях його соціальною орієнтацією. М.І. Туган-

Барановський захоплювався на той час марксизмом і віддавав перевагу рікардівській 

системі економічного аналізу1. 

На наш погляд, вирішальну роль відіграла панівна на той час у вітчизняній та зарубіжній 

літературі загальна тенденція заперечення оригінальності вітчизняних розробок у галузі 

політичної економії. її витоки сягають праць ряду економістів країни кінця першої — 

початку другої половини XIX ст. У зв'язку з цим наведемо оцінку М.І. Туганом-

Барановським значення російськомовних перекладів творів відомих вчених Західної 

Європи. "При бідності оригінальної літератури, — констатував український вчений, — 

переклади іноземних авторів завжди мали у нас особливе значення. У 60-х роках наша 

література збагатилася перекладами творів А. Сміта, Мальтуса, Д.С. Мілля, Бентама, 

Тюнена, Рошера, Бруно Гільдебранда та ін." 

У своїй статті М.І. Туган-Барановський виявив основні особливості еволюції російської 

економічної думки. Серед них — існування "романтичного" народницького напряму, 

поширення марксизму, виникнення наприкінці XIX ст. неомарксизму (за термінологією 

ортодоксальних марксистів, ревізіонізму). Сучасні дослідники використовують їх як 

своєрідні орієнтири для визначення суттєвих відмінностей процесу розвитку політичної 

економії в Україні. На думку Л.П. Горкіної, він передусім більш рельєфно відбив усю 

складність перебудови політичної економії на Заході саме в частині її теоретико-

методологічних засад. У середовищі українських професійних економістів ідеї утопічного 

соціалізму, общинні ідеї та марксизм з його трудовою теорією цінності сприймалися 

більш критично, ніж у середовищі російських економістів3. 

Поряд з аналітичною статтею М.І. Тугана-Барановського, в якій розглядалися в основному 

питання стану та розробки концепцій політичної економії в Російській імперії, в 

енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза і Єфрона (1899) були також надруковані ще дві 

статті, присвячені висвітленню розвитку національної економічної науки. Одна з них 

містила ґрунтовний огляд становлення та розвитку фінансової науки в Росії, а в іншій 

досить докладно розглядались питання розвитку статистики. 

Національна економічна думка отримала більш-менш цільне висвітлення у працях 

професора Володимира Володимировича Святловського (1869—1927) "К истории 

политической экономии и статистики в России" (1906), "Очерки по истории 

экономических воззрений на Западе и в России" (1913), "История экономических идей в 

России" (1923). 

Таким чином, була започаткована традиція вивчення та оцінки досягнень і прорахунків 

національної економічної науки. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.1.3. Відмінності української і 

російської економічної думки 
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Практично аж до 20-х років XX ст. ні в зарубіжній, ні у вітчизняній економічній 

літературі в силу цілого ряду об'єктивних і суб'єктивних умов не існувало чіткого 

розрізнення української і російської економічної думки. Лише ретроспективно дослідники 

із загального масиву економічної літератури XIX ст. виділили праці дослідників, яких 

віднесли до числа українських. Вивчення ж питання про відмінності української і 

російської економічної думки розпочалось значно пізніше. 

На початку XX ст. професор Київського університету О.Д. Білімович чітко вказав на 

існування особливої київської школи в політичній економії. Поряд з її фундатором М.Х. 

Бунге вчений відніс до цієї школи також професора Д.І. Піхна. Він звернув увагу на 

позитивну роль Д.І. Шхна у розвитку теорії цінності. Вчений не лише заперечував трудову 

теорію цінності в умовах, "коли навкруги російські економісти майже поголовно 

повторювали її", але й звернув увагу на однобічність теорії граничної корисності. О.Д. 

Білімович відніс теорію Д.І. Піхна до "примирювальних" теорій цінності, "які, власне 

кажучи, становлять не що інше, як подальший розвиток старої теорії попиту і 

пропозиції"1. Йшлося про розв'язання проблеми цінності та ціни в неокласичній традиції, 

започаткованій у 1890 р. А. Маршаллом та одночасно з ним окресленій М.І. Туганом-

Барановським. 

О.Д. Білімович наголошував на існуванні відмінностей між різними школами в межах 

єдиної, за його уявленнями, російської економічної думки. 

Київська політекономічна школа стала однією зі шкіл маржиналізму, який на той час 

склався на Заході у самостійний і надзвичайно впливовий напрям економічної науки та 

існував у сукупності своїх різних шкіл (австрійської, кембриджської, математичної, 

американської та ін.). 

На думку О.Д. Білімовича, "в багатьох найбільш основних питаннях як в економічній 

теорії, такі в економічній політиці, вона (київська школа. — Авт.) різко розходилася з 

іншою школою російських економістів — петербурзькою, марксистською в теорії, і 

народницькою в політиці — школою московською, що пов'язана з іменем покійного 

московського професора О.І. Чупрова". 

Незважаючи на певні розбіжності у теоретичних поглядах представників київської школи, 

їх наукова позиція виокремлювалася єдністю методології (психологізмом, послідовним 

еволюціонізмом, певним прагматизмом у розумінні ролі економічної теорії, критичним 

ставленням до економічної теорії марксизму). 

Одним з перших, хто поставив питання про відмінності української і російської 

економічної думки та достатньо ґрунтовно з'ясував його, був відомий український вчений-

економіст Всеволод Голубничий (1928—1977). До числа найбільш значних відмінностей 

він відніс такі. 

По-перше, серед українських економістів завжди переважав антиетатизм та прихильність 

до вільного, конкуренційного господарського життя. Ці відмінності пояснюються тим, що 

в Україні розвиток капіталізму як у промисловості, так і у сільському господарстві був 

незрівнянно інтенсивніший, ніж у Росії. 

Проте такі твердження необхідно сприймати із суттєвими застереженнями. Оцінюючи 

погляди вчених, варто врахувати відмінності соціально-економічних умов, в яких вони 

формуються, і корінні завдання епохи. Залежно від цього погляди вчених навіть однієї і 

тієї ж країни на різних етапах її розвитку не можуть завжди бути етатичними чи 

антиетатичними. Для порівняння: в період боротьби з кріпацтвом і становлення 

капіталістичної ринкової економіки серед українських вчених панує прихильність до 

класичної політекономії з її постулатами вільної конкуренції та "невидимої руки" ринку, 

фритредерства, а на більш пізніх етапах розвитку капіталізму — прихильність до 

втручання держави в економічне життя. 

По-друге, серед вчених та політиків існувало різне розуміння історичної долі капіталізму. 

У Росії з поширенням ідей соціалізму та марксизму посилились пророцтва неминучості 

загальної кризи та загибелі капіталізму. На противагу цьому українські економісти в 
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цілому оптимістично оцінювали перспективи розвитку капіталістичного ладу і теоретично 

обґрунтовували таке бачення. Так, М. Туган-Барановський, розвиваючи класичні 

принципи Рікардо — Сея та опонуючи В. Ленінові і Р. Люксембург, висунув свою теорію 

ринків (1898). Згідно з нею, за умов раціонального розподілу ресурсів можливий 

безкризовий розвиток капіталістичної економіки. Циклічне скорочення народного 

споживання може компенсуватися розширенням продуктивних приватних і державних 

капіталовкладень. Як зазначає В. Голубничий, український вчений таким чином до деякої 

міри попереджав новітні теорії планового і регульованого капіталізму. 

По-третє, романтична, історична та інституційна школи політичної економії в Україні 

майже не мали послідовників. Не було послідовників і націоналістичної школи Ф. Ліста. 

Натомість у Росії ідеї цих шкіл були помітно поширені. 

По-четверте, прихід ідей соціалізму, в Україну з Франції, а в Росію — з Німеччини, 

обумовив істотну різницю їх сприйняття і розвитку. Зокрема, український соціалізм був 

головним чином етичним, а не матеріалістичним, і тому в центрі його уваги стояв не 

розвиток продуктивних сил, як у російському соціалізмі, а добробут народних мас, 

проблеми злиднів, здоров'я, соціального забезпечення тощо. 

По-п'яте, політична економія марксизму аж до кінця 20-х pp. в Україні мала неспівмірно 

менше значення, ніж класична політична економія чи немарксистський соціалізм. 

По-шосте, психологічна школа політичної економії, теорія граничної корисності, 

маржиналізм та математична економія прийшли в Україну наприкінці XIX ст. Однак 

політекономія англійського й американського неокласицизму не встигла поширитися в 

країні. Трохи більше розповсюдження мала ця школа в Росії вже за часів НЕП . 

Більш пізні дослідження українських науковців дали змогу уточнити ряд із зазначених 

відмінностей, а деякі з них взагалі поставити під сумнів. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.1.4. Вітчизняні класифікації 

економічних теорій та економічної думки 

Наприкінці XIX — початку XX ст. у вітчизняній літературі з'явився ряд праць, 

автори яких (В.Ф. Левитський, Г.Ф. Симоненко, О.М. Миклашевський, К.Г. Воблий та ін.) 

по суті підвели своєрідні підсумки в тодішніх теоретико-методологічних дискусіях. 

Важливо зазначити, що ці вчені належали до різних напрямів економічної теорії. Так, В.Ф. 

Левитський тяжів до класичної і неокласичної політекономії, Г.Ф. Симоненко вважав себе 

ревним прихильником староісторичної школи, О.М. Миклашевський — історико-етичного 

напряму, М.І. Туган-Барановський — до синтезу теорій цінності класики і маржиналізму, 

для поглядів К.Г. Воблого була характерна певна еклектика. Всі вони не прийняли 

економічну теорію марксизму, постійно полемізували з її конвенційними засадами, 

рішуче відкидали революційний перехід від капіталізму до соціалізму. Одночасно всі вони 

виступали за втручання держави в економічне життя і шукали оптимальних меж 

поєднання саморегулювання та державного регулювання економіки. 

Важливе місце в працях українських вчених займали питання класифікації економічних 

теорій та класифікації економічних наук. В.Ф. Левитський розкрив, що політична 

економія у тодішньому своєму стані становила неоднорідну за своїми завданнями і 

методами науку. На думку вченого, вона складалася із трьох категорій економічних знань: 

теоретичних, історичних і прикладних. Тому основним принципом здійснення 

класифікації економічних шкіл вчений вважав суворе розмежування начал теорії, 

політики та історії в складі економічних учень. 

В.Ф. Левитський піддав критиці погляди тодішніх представників історичної школи за 

змішування ними різних завдань політичної економії. Наслідком цього стали важливі 

непорозуміння в економічній науці. Вчений диференціював склад представників 

історичної школи, виділивши три основні групи. Прибічники першої розглядали 

політичну економію як науку виключно історичну (В. Рошер, К. Кніс). Прихильники 
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другої мали погляди на політекономію як на науку виключно прикладну (Г. Шмоллер, Ю. 

Каутц, Г. Кон). Нарешті, представники третьої групи помилково ототожнювали політичну 

економію з соціологією (Дж.К. Інгрем, В. Шеєль). У подальшому групування 

представників історичної школи дещо змінилось, особливо щодо В. Рошера та К. Кніса, 

теоретико-методологічні погляди яких насправді тяжіли до класичної політичної економії. 

До певного часу поділ політичної економії на вчення про виробництво, розподіл, обмін і 

споживання цілком задовольняв представників економічної науки. Іншими словами, 

йшлося про вивчення економічних законів, що управляють цими сферами суспільного 

відтворення. Не було особливої потреби виділяти ту частину політекономії, в якій би 

спеціально розглядались заходи державної влади з забезпечення зростання ринкової 

економіки і народного добробуту. Вважалося, що це цілком залежить від природних 

економічних законів, які управляють народним господарством. Викладення цих законів і 

становило, по суті, зміст політичної економії. Але вже у ЗО—40 pp. XIX ст. багато 

німецьких економістів (Л. фон Якоб, Ф. фон Соден, К.Г. Pay та ін.) поставили під сумнів 

таке розуміння об'єкта і предмета політичної економії. Вони показали, що у розвитку 

національної економіки не можна цілком покладатися лише на стихійну дію економічних 

законів і обмежувати зміст політичної економії лише їх вивченням. 

Вплив державної влади на економічні відносини і досягнення загального добробуту також 

має велике значення для розвитку народного господарства. Він поширюється на всі 

питання кожного із чотирьох розділів політичної економії, виділених згідно з фазами 

суспільного виробництва. Щоб уникнути ототожнення двох різних учень — про природні 

економічні закони і про позитивне економічне законодавство та інші різні заходи для 

піднесення рівня народного добробуту, вчені виділили в особливу частину політичної 

економії матеріал, пов'язаний з впливом держави на економіку. Тому до прийнятого 

французькими, англійськими та іншими вченими поділу політичної економії, згідно з 

тодішньою термінологією, за предметами змісту (виробництво, розподіл, обмін, 

споживання), німецькі економісти додали поділ її за характером принципів. 

Для представників світової і національної економічної науки другої половини XIX ст., 

незалежно від їх прихильності до тих чи інших шкіл та напрямів, типовим став поділ 

політичної економії на дві частини: чисту (теоретичну) і практичну (прикладну) або 

економічну політику. Кожна з них зберігала попередній загальноприйнятий поділ за 

змістом, тобто вивчення фаз суспільного виробництва — власне виробництва, розподілу, 

обміну і споживання, але займалася вивченням економічних законів по-різному. В основі 

виділення двох зазначених частин політекономії лежав поділ явищ та процесів 

економічного життя на дві сфери — сферу сущого і сферу належного. 

Згідно з таким поділом, теоретичне пізнання обмежується лише описанням і поясненням 

явищ, а практичне має своєю метою з'ясування впливу на пізнані явища у бажаному 

напрямі. Відповідно чиста або теоретична частина науки являла собою вчення про основні 

елементи та функції народного господарства, головним чином про ті об'єктивні (за 

тодішньою термінологією, природні) економічні закони, які управляють всіма цими 

явищами. Тут же з'ясовувалось, якою мірою дія таких законів забезпечує загальний 

добробут і соціальну справедливість. Прикладна або практична частина (економічна 

політика) містила викладення вчення про заходи, яких повинен вживати уряд у тих 

випадках, коли дія одних лише природних законів народного господарства не забезпечить 

достатньою мірою загальний добробут. 

Теоретичну політичну економію вчені, наприклад М.І. Туган-Барановський у своїй праці 

"Основи політичної економії", ділили, у свою чергу, також на дві частини: абстрактну і 

конкретну. На їх думку, абстрактна політекономія встановлює загальні причинно-

функціональні залежності народного господарства і використовує дедуктивний метод. 

Цей підрозділ економічної науки, користуючись абстрактною теорією господарства, 

досліджує як існуючі типи явищ господарювання, так і, зокрема, історичний розвиток їх. 

Установлення напрямків економічного розвитку господарства — одне з найважливіших 
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завдань цього підрозділу науки. Конкретна політекономія ставить своєю метою описання, 

класифікацію і пояснення конкретних типів народногосподарських явищ і використовує 

індуктивний метод. Вона має справу з "реальним народним господарством", яке являє 

собою не лише стихійний комплекс одиничних приватних господарств: у ньому діє і 

регулююча сила органів суспільної влади — насамперед держави. Держава у більшій чи 

меншій мірі обмежує свободу дій одиничних господарств, підпорядковуючи їх діяльність 

певному плану, що привноситься самою державою. Об'єктом регулювання з боку держави 

і профспілок є насамперед відносини розподілу, які, на думку М.І. Тугана-Барановського, 

за своєю природою є соціальними, а не ринково-господарськими. 

Отже, видатний український вчений підпорядкував поділ політичної економії на 

підрозділи всебічному розкриттю народногосподарських явищ і процесів з врахуванням 

взаємодії всіх суб'єктів економічного життя суспільства. Він розвивав багатофакторний 

еволюційний підхід до предмету і методу економічної теорії. Характерні його риси: 

народне господарство як об'єкт дослідження; розуміння господарства як системи взаємодії 

стихійних і свідомих начал; синтез дедуктивного та індуктивного методів дослідження; 

з'ясування напрямків історичного розвитку; вплив на нього держави, профспілок, 

кооперації. 

Необхідно чітко розрізняти два аспекти піднятих питань. Перший — відношення вчених 

до самого поділу політичної економії на дві частини, неоднозначність (а інколи і 

суперечливість) їх оцінок. Другий — відношення вчених до змісту кожної із виділених 

частин, яке обумовлювалось належністю вченого до того чи іншого конкретного напряму 

економічної думки. 

Ставлення українських вчених до поділу політичної економії на дві частини не було 

однозначним. Насамперед вони зазначали позитивні сторони цього поділу. Завдяки йому 

економістам вдалося краще з'ясувати двоїстий характер начал, покладених в основу 

економічної науки, і відповідним чином субординувати їх. Згідно з канонами класичної 

політичної економії на перше місце вчені поставили ті начала, які мають природний, 

стихійний, незалежний від державної влади характер. Він обумовлений законами, що 

управляють зовнішньою природою, з якою людина у всіх своїх економічних відносинах 

повинна постійно мати справу. На другому місці перебувають начала, які лежать в основі 

позитивного державного законодавства, спрямованого на поліпшення існуючого 

економічного становища країни. Вони відносно самостійні, але значною мірою залежать 

також від перших начал, мають узгоджуватися з ними. В іншому випадку будь-яке 

позитивне законодавство ризикує бути недоцільним і замість користі може принести 

навіть шкоду. Достоїнством зазначеного вище поділу вчені вважали також створювану 

ним сприятливу можливість для більш цілісного, повнішого з'ясування значення у 

народному господарстві, з одного боку, спільних усьому живому світові спонукань 

людської природи і, з другого боку, — вищих моральних мотивів людської діяльності. 

Більшість вчених вважали поділ політичної економії на дві частини з виключно наукового 

погляду цілком правильним, але не зовсім зручним і корисним у педагогічному 

відношенні. По-перше, було неможливо уникнути повторень у прикладній частині 

матеріалу, вже викладеного в теоретичній частині. Адже важко довести необхідність 

вжиття тих чи інших заходів економічної політики без посилань на дію економічних 

законів, видозмінити результати якої прагнуть за допомогою цих заходів. По-друге, 

створювалось вкрай хибне уявлення про значення економічних законів у народному 

господарстві. Адже всупереч абстрактним припущенням чистої частини політекономії 

насправді практично не існує такого народного господарства, яке б не піддавалось 

якомусь впливу державної влади. У свою чергу заходи держави в галузі економіки, щоб 

бути ефективними, мають опиратися на дію природних економічних законів. Оскільки 

вивчення в університетах першої і другої частин політекономії було розірвано в часі, то 

виникала небезпека створення у студентів спотвореного уявлення про нібито можливість 

функціонування народного господарства поза системою економічних законів. 
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Під кутом зору існування специфічного співвідношення двох частин політичної економії 

вітчизняні вчені піддавали критиці погляди прихильників нової історичної школи. 

"Вчення про економічну політику, яке становить, по суті, не більше, ніж прикладну 

частину політекономії, — писав Г.Ф. Симоненко, — у працях представників нової 

історичної школи затіняють собою, якщо не цілком витісняють, першу теоретичну 

частину її, яка з'ясовує природу народного господарства і його закони". 

З часом при трактуванні змісту двох частин політичної економії вчені (В.Ф. Левитський, 

М.І. Туган-Барановський, О.Д. Білімович та ін.) все більше переносили акцент із 

з'ясування співвідношення суті економічних законів і їх практичного використання на 

співвідношення теорії і реалізації в ході економічної політики класових та інших 

економічних інтересів. Поділ (розмежування) двох частин політекономії все більше 

тлумачився як надійний засіб уникнути "зараження" економічної теорії політичними, 

класовими інтересами і таким чином позбутися тенденційності в теоретичних поглядах. 

Звідси робився прогноз відносно подальшого розвитку економічної науки: все більше 

зближення різних шкіл і напрямів економічної науки в чистій (теоретичній) її частині при 

неминучості подальшого існування і навіть можливого посилення) розбіжностей в 

прикладній (практичній) частині або оцінках тенденцій розвитку сучасної економічної 

теорії щодо двох її складових — позитивної та нормативної теорії. 

Визнання протилежності інтересів різних груп суспільства привело М.І. Тугана-

Барановського до констатації зв'язку кожної економічної теорії з інтересами певних 

соціальних груп. У свою чергу це привело вченого до постановки гостро дискусійного в 

той час питання, чи не щезає у такому випадку будь-яка єдність у науці, якщо кожна 

суспільна група буде вимагати побудови науки з погляду її інтересів? М.І. Туган-

Барановський запропонував оригінальне вирішення цієї проблеми. 

На його думку, загальна теоретична наука — політична економія — можлива лише на 

основі єдиної реальної сили, що об'єднує людей, — загальнолюдської моральності. Вона 

має лежати в основі всіх складових частин науки. Основний принцип цієї моральності — 

рівноцінність кожної людської особистості. М.І. Туган-Барановський стверджував: "Будь-

яка людська особа є верховна мета в собі, чому всі люди рівні як носії святині людської 

особистості.  

Критерії класифікації економічних систем 

1. Необхідність строгого розмежування начал теорії, політики та історії в складі 

економічних учень. 

"Для того, щоб орієнтуватися в масі економічних систем, — підкреслював В.Ф. 

Левитський, — ми повинні насамперед визначити, яку категорію завдань економічного 

знання вирішує чи має на увазі вирішити кожна дана економічна система, тобто чи 

стосується вона питань теорії, господарської політики, або історії господарства"'. 

2. Протилежність критеріїв щодо різних частин економічних учень. 

"Більш розроблені економічні системи (наприклад, школи класична, історична і 

соціалістична) складаються із двох паралельних систем, тобто однією частиною своїх 

учень стосуються господарської політики, а іншою — теорії, а тому при оцінці 

економічних систем у цих двох різних відношеннях потрібно застосовувати радикально 

протилежні критерії". 

3. Історичність предмета кожної з економічних систем. 

"Кожна система теоретичних поглядів має своїм предметом пояснення явищ певної 

історичної формації господарського життя. Більшість економічних систем розраховані на 

пояснення господарського побуту сучасних нам культурних народів, але існують системи 

теоретичних поглядів, які мають своїм предметом пояснення явищ господарського стану 

народів минулого часу"3. 

4. Особливості методів наукового дослідження. 

"Системи економічних теорій різних шкіл, що належать до одних і тих же історичних 

епох, серії господарських явищ та завдань — теоретичного пояснення явищ— показують 
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докорінні відмінності ...Основа їх коріниться в особливостях методу та прийомів 

наукового дослідження"4. 

У теорії вартості цей підхід набув свого вираження у спробі синтезу теорії трудової 

вартості та теорії граничної корисності, у теорії розподілу — поєднання ідей теорії 

граничної продуктивності та соціальної теорії розподілу. 

Врахування морального, етичного начала — характерна риса української економічної 

думки ще з часів Київської Русі. її виокремлювали багато вітчизняних і зарубіжних 

істориків. Вона знаходить свій прояв в економічних поглядах і теоріях по-різному. 

Українські економісти, зокрема В.Ф. Левитськнй, здійснювали спроби класифікації 

економічних теорій та шкіл (за тогочасною термінологією, економічних систем), 

застосовуючи, по суті, комплекс специфічних критеріїв класифікації. 

Проте використовуючи зазначені вище критерії, В.Ф. Левитський та інші вчені одні й ті ж 

школи часто відносили до цілком різних груп у господарській політиці та економічній 

теорії. 

Українські вчені (В.Ф. Левитський, М.М. Соболев, К.Г. Воблий та ін.) запропонували 

приблизно однакові класифікації економічної науки. Так, В.Ф. Левитський виділив серед 

наукових дисциплін політичну економію і статистику, вважаючи, що кожна з них, зі свого 

погляду, досліджує фактично наявні явища народного господарства сучасного 

історичного періоду. При цьому теоретична політекономія вивчає економічні явища у 

загальних рисах з боку їх типових форм, а статистика — з боку їх індивідуальних 

особливостей, які залежать від умов місця та часу. Прикладна політична економія, або 

економічна політика, також досліджує фактичні господарські відносини, але у зв'язку з 

тими змінами у народному господарстві, які бажані з погляду досягнення загального 

добробуту. Поряд з діяльністю людей могутнім органом перетворень є держава. 

Дослідження сучасного державного, земського і міського господарств здійснює також 

наука про фінанси, яка в одних своїх частинах є теоретичною, а в інших — прикладною 

дисципліною. 

Окремими науковими дисциплінами в класифікації В. Левитського є історія народного 

господарства та історія економічних учень. Для їх виділення з інших економічних наук 

учений застосував подвійний критерій: вивчення дослідниками не сучасного, а минулого 

господарського життя народів у тих формах, в яких воно виразилось в різні історичні 

епохи, та специфіку цього вивчення2. 

Класифікація економічних наук, запропонована М.М. Соболевим, дещо | відрізнялась від 

інших. Відповідно до різних завдань, що вирішуються економічною наукою, вчений 

поділив її на три частини: 

конкретна економічна наука, яка вивчає історію господарського побуту різних народів і 

описує їх економічне становище (економічна історія і статистика як вивчення конкретних 

явищ); 

теорія соціальної економіки, яка досліджує типи господарських явищ і закони їх 

причинного зв'язку (теоретична наука); 

економічна політика, яка вивчає заходи, що найкраще сприяють досягненню 

господарської діяльності, тобто головним чином розвитку народного добробуту 

(практична наука). 

Зазначимо, що у цьому випадку термін "теорія соціальної економії" був еквівалентним 

поняттю "теоретична політична економія". Поряд із загальноприйнятим у вітчизняній та 

зарубіжній літературі поділом політичної економії на теоретичну і прикладну М.М. 

Соболев додав до складу економічної науки ще й конкретну економічну науку. 

Проте в жодній зі складових не згадується історія економічних учень. І це незважаючи на 

те, що у другій половині XIX ст. завершилося її становлення як самостійної економічної 

науки і в університетах (наприклад, Харківському) вона вивчалась як самостійна 

навчальна дисципліна. У структурі теорії соціальної економіки М.М. Соболев виділив 

загальну частину, в якій розкривались загальні економічні поняття та методологія 
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економічної науки, і чотири частини відповідно до розділів суспільного відтворення 

(вчення про виробництво, обмін, розподіл і споживання). 

В А. Сміта прикладні частини економічної науки поставлені у безпосередню залежність 

від законів її чистої частини. Розкриваючи цю залежність, вітчизняні економісти 

зверталися до архітектоніки, за їх висловом, безсмертного трактату А. Сміта 

"Дослідження про природу і причини багатства народів". При викладенні законів 

фінансового господарства і вчення про управління слушно зверталась увага на те, що А. 

Сміт не тільки постійно перевіряє їх законами політичної економії, але навіть 

безпосередньо обґрунтовує прикладні частини науки цими законами. Внаслідок такого 

підходу смітівське вчення про державні доходи і витрати представляє разом із загальною 

частиною економічної теорії гармонічне ціле, яке містить ряд наукових положень. У п'ятій 

книзі свого дослідження А. Сміт використовував для роз'яснення свого вчення лише те, 

що було вже розвинуто ним у перших чотирьох книгах. 

Розуміння такого органічного зв'язку політичної економії з іншими науками було 

характерне і для відомих українських економістів. Цікавий варіант визначення місця 

науки, яка займається державною діяльністю, запропонував професор Харківського 

університету М.М. Алексєснко. Він розглядав державне господарство як лише одну із 

форм народного господарства. Тому наука про державне господарство має перебувати у 

тісному зв'язку із загальною наукою про народне господарство, тобто політичною 

економією, використовувати її основні положення і принципи. Розгляд науки про 

державну діяльність з погляду пропозиції і попиту приводить до поділу її відповідно на 

управлінську і фінансову діяльність. До кола питань першої належить процес виробництва 

державою різноманітних благ і задоволення потреб всього суспільства та окремих його 

членів. Друга ж розглядає питання оплати благ, які надає держава (податки, мито, 

державний борг тощо). У податку, на думку М. Алексєєнка, відчувається тісний зв'язок 

економічних і політичних явищ. З одного боку, податок — один із елементів розподілу, 

складова ціни. З другого боку, встановлення, розподіл, вилучення і використання податку 

— одна із функцій держави. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.1.5. Теоретична і прикладна економія: 

різні оцінки змісту 

До змісту обох частин класичної політекономії останньої третини XIX — початку 

XX ст. українські вчені ставились, як правило, неоднозначно і досить критично. 

Насамперед вони негативно сприймали крайній індивідуалізм, проголошуваний 

прибічниками так званої манчестерської школи, "паризькою групою" (М. Блок, І. Гюйо, 

Ж. Курсель-Сеньой, П. Леруа-Больйо та ін.). Він проявлявся у наданні виняткового 

значення особистому егоїстичному інтересу, проголошенні повного невтручання держави 

у економічні відносини, нічим необмеженої свободи торгівлі тощо. 

Представники вітчизняної економічної думки справедливо вважали такі допущення 

нереалістичними і неправомірними. Жодне суспільство не може основуватись лише на 

відносинах егоїзму та особистого інтересу його членів. Щоправда, це не заважало вченим 

визнавати величезне значення особистого інтересу за умови збігання його з суспільним. У 

цьому випадку він виступає одним з рушійних, об'єднуючих суспільство начал. Однак при 

цьому вітчизняні вчені робили принципове застереження: надання особистому інтересу 

ролі єдиного керівника людських дій знищило б суспільство як моральний організм і 

перетворило б його у торгову контору. У ній всі людські відносини визначались би 

винятково комерційним розрахунком, принципом "do ut des, facio ut facias". Але за такого 

принципу як єдиної основи людських відносин саме існування багатьох членів 

суспільства, наприклад, неспроможних власною працею створювати будь-які економічні 

цінності, стало б взагалі неможливим або перетворило б їх у маргіналів. 

Вже в середині XX ст. Й.А. Шумпетер дав таку характеристику крайнім економічним 
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лібералам: вони були антиетатистами, тобто вірили в те, що основне завдання економістів 

— спростовувати соціальні доктрини і боротися з жахливими помилками, які містяться у 

всіх планах соціальної реформи і будь-якого державного втручання. Зокрема, вони 

наполегливо стояли під пониклим прапором нічим не обмеженої свободи вільної торгівлі 

та "laissez faire". Це легко пояснює їх непопулярність у соціалістів, радикалів, католицьких 

реформаторів, солідаристів та ін. 

Тут доречно провести певні паралелі між поглядами класиків, марксистів і провідних 

представників української економічної думки. Для останніх суспільство, засноване на 

виключно егоїстичних інтересах, — гіпотетичне, небажане. Для марксистів воно — 

реальне, капіталістичне, ринкове. Українські вчені заочно полемізували з такими 

представниками класичної політекономії, як, наприклад, Ф. Бастіа. Але одночасно, по 

суті, вони дискутували з прихильниками економічної теорії марксизму, їх тлумаченнями 

капіталістичної економіки, навіть у тих випадках, коли не називалися конкретні прізвища. 

До сказаного вище додавалося ще одне критичне зауваження на адресу прибічників Ф. 

Бастіа та манчестерської школи. Суть його полягала в тому, що послідовне перенесення 

трактувань економічних законів, які ґрунтуються на приматі особистого інтересу, із 

теоретичної частини політекономії на все економічне вчення, тобто і на практичну 

частину політекономії, робить зайвою будь-яку економічну політику. Воно тим самим 

усуває майже будь-який вплив державної влади на народне господарство та може 

привести навіть до майже повного заперечення самої держави1. Очевидно, це значне 

перебільшення або буквальне розуміння принципу "laissez faire". Насправді, навіть за його 

проголошення, як показав А. Сміт, держава виконує ряд важливих функцій в галузі 

економіки. 

Одночасно в українській економічній літературі оригінально ставилося питання про носіїв 

етичного начала загального блага у теоретичній і практичній частинах політичної 

економії. Навіть при допущенні у теоретичній частині політичної економії таких 

економічних відносин, які ґрунтуються виключно на особистому інтересі, вона не може 

випускати з уваги свого основного завдання — загального добробуту. У зв'язку з цим 

доречно нагадувалось саме про таку постановку питання А. Смітом. "Політична економія, 

розглядувана як галузь знання, — писав він, — конче потрібна державному діячеві або 

законодавцеві, ставить перед собою два різні завдання: по-перше, забезпечити народові 

високий дохід або засоби існування, а точніше, забезпечити йому можливість добувати їх; 

по-друге, давати державі чи суспільству дохід, достатній для суспільних потреб. Вона 

ставить собі за мету збагачення як народу, так і правителя". На думку професора Г.Ф. 

Симоненка, теорія має вказувати, наскільки ці відносини сприятливі чи несприятливі для 

досягнення загального добробуту, щоб в останньому випадку вимагати втручання 

економічної політики. При цьому вчений досить чітко розрізняв суб'єктів учення кожної із 

двох зазначених частин економічної науки. У теоретичній частині політичної економії 

ними виступали переважно окремі особи, а у галузі економічної політики — переважно 

держава, община, асоціація, сім'я та інші громадські союзи. Головне ж полягало у тому, 

що обидві частини економічної науки мали своїм найважливішим завданням спільну 

кінцеву мету — дослідження умов найбільш ефективного досягнення народного 

добробуту. Якраз це об'єднувало їх (частини) в одну економічну науку, надавало 

спільності її функціям. 

Разом з тим представники економічної науки неоднозначно оцінювали смітівську 

постановку питання про двояке завдання політичної економії та її нагальну потребу для 

державних діячів і законодавців. Окремі з них вбачали у цій постановці суперечність 

загальній теорії. Адже проголошувана нею опора на саморегулювання економіки, 

відстоювання принципу невтручання держави в економічне життя виключали потребу в 

якійсь особливій практичній частині політекономії, яка б займалася проблемами свідомого 

використання природних економічних законів. 

Одночасно в українській економічній літературі піддані критиці погляди тих 
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представників німецької новоісторичної школи на чолі з Г. Шмоллером, які заперечували 

поділ економічної науки на чисту (теоретичну) і прикладну (практичну) частини. У цій 

критиці В.Ф. Левитський, Г.Ф. Симоненко та інші українські вчені вдало використали 

певні розбіжності в поглядах прихильників новоісторичної школи, зокрема судження 

професора А. Вагнера. "У працях цієї школи щезає, — писав професор А. Вагнер, — будь-

яка відмінність між завданнями, методом і способом обробки історії і теорії господарства. 

При цьому остання замінюється першою, яка переходить у декого з нових істориків в 

архівно-історичні дослідження. Значення результатів таких досліджень для економічної 

науки природно перебільшується, оскільки мікроскопічним речам на зразок історії 

окремих цехів надається набагато більше значення, ніж яке вони можуть мати 

насправді"2. Як слушно зазначав Г.Ф. Симоненко, французький історик-соціолог Ж. 

Лакомб визнавав такого роду вченість навіть небезпечною для розумового життя людства. 

На його думку, необхідно зняти з людського розуму непосильний тягар подробиць 

історичної реальності, який полягає у все більшому нагромадженні не використаних до 

цього часу істориками сирих матеріалів. Для цього необхідно встановити причинний 

зв'язок між фактами. Здійснити ж це можна лише шляхом наукового узагальнення3. 

Отже, в працях українських науковців йшлося не про позбавлення політичної економії 

історичності чи про бажаність витіснення історією політекономії, а про необхідність 

розумного поєднання теорії та історії. Насправді політична економія за своєю суттю 

глибоко історична. Вона має справу з історично-плинним матеріалом, тобто таким, який 

постійно змінюється у просторі й часі. Це зовсім не суперечить її теоретичному характеру. 

Єдність логічного та історичного у політичній економії втілюється в її змісті. Ця єдність 

характерна для політекономії у вузькому і широкому розумінні. В обох випадках йдеться 

про науку, яка вивчає історичний розвиток систем економічних відносин, способів 

господарювання, що виникають, формуються, розвиваються, функціонують і змінюються 

врешті-решт іншими. 

Г.Ф. Симоненко слушно вбачав недоліки поділу політичної економії на теоретичну і 

практичну частини: "Він поділяє те, що за самою своєю суттю неподільне, відділяє, так би 

мовити, душу від тіла, моральні завдання і прагнення людини від її чисто тваринних, 

стихійних устремлінь, які керують нею в її боротьбі за існування; між тим як у живій, 

нормальній людині і в реально існуючих суспільствах обидві ці сторони мотивів людської 

діяльності знаходяться у постійному зв'язку між собою, взаємно контролюють та 

послаблюють і діють безперервно"1. 

Це критичне зауваження вченого також становить інтерес з погляду з'ясування питання 

про носія етичного начала. Він не ототожнювався з раціональним егоїзмом смітівського 

"homo oeconomicus" ("людини економічної"). Це був самостійний і безпосередньо діючий 

чинник, носієм якого виступала людина у всій суперечливості притаманних їй начал: 

егоїстичного і кооперативного, індивідуалістичного і колективістського, 

матеріалістичного і духовного. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.2. КРИЗА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 

ТА ЇЇ ВИСВІТЛЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

9.2. КРИЗА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ЇЇ ВИСВІТЛЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ 

 

Історія економічних учень - Базилевич:9.2.1. Погляди українських учених на 

суть і форми вияву кризи політекономії 

Як свідчить досвід, розвиток світової і національної економічної науки 1 час від 

часу переривається кризовими явищами. Подібно до економічних криз, які є переломними 

моментами у розвитку ринкової економіки, кризи в помічній науці так само є важливим 
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чинником її розвитку. У XIX ст. мала І місце криза класичної політичної економії, у 

зв'язку з якою відбулася докорінна перебудова економічної науки. Тому питання про 

кризу в політичній І економії перебувало в центрі уваги представників світової і 

вітчизняної економічної думки. З ним були пов'язані численні проблеми подальшого 

розвитку економічної теорії, навколо яких серед науковців велися жваві дискусії. І 

У другій половині XX ст. методологи та історики економічної науки безперервно 

поверталися до питань кризового розвитку політекономії з метою І здобути певні уроки з 

минулого і краще осмислити сучасне в галузі економічної теорії. Саме у зв'язку з цим 

з'явилися відомі у сучасній економічній і науці моделі її розвитку Й.А. Шумпетера, Т. 

Куна, І. Лакатоша, П. Фейєрабенда, Д. МакКлоскі та ін. 

Спільним для вітчизняних і зарубіжних науковців останньої третини XIX ст. була 

констатація факту очевидного кризового стану політичної економії. Проте саме явище 

кризи, її причини, хронологічні межі, а також особливо шляхи виходу з кризового стану 

науки набули різного тлумачення. Воно залежало від того, до якої школи чи напряму 

економічної думки належав той ч™ інший вчений. У найширшому плані всі тлумачення 

зводились до двох діаметрально протилежних за своєю суттю — марксистських і 

немарксистських. 

На думку ортодоксальних марксистів, це була криза класичної буржуазної політекономії, 

що охопила її ще у 30-ті pp. XIX ст. Як наслідок, шляхом кристалізації із окремих 

ненаукових елементів у поглядах класиків та нових поверхових досліджень ринкової 

економіки виникла вульгарна буржуазна політекономія. Вона стала самостійною, хоч і 

ненауковою, гілкою економічної думки пострікардовського періоду. Крах класичної 

політичної економії, на думку марксистів, не вирішив проблеми виходу із кризи 

економічної науки. За їх уявленнями, після 30-х pp. XIX ст. сама вульгарна буржуазна 

політекономія перебуває у перманентній кризі. Отже, для належного вирішення проблеми 

необхідне усунення вульгарної політекономії і встановлення неподільного панування 

марксистської політекономії (або, за виразом К. Маркса, політекономії праці). Зрозуміло, 

це можливо лише в результаті революційної ліквідації капіталістичного способу 

виробництва — матеріальної основи і реального об'єкта вивчення політичної економії у 

вузькому розумінні слова. 

Представники всіх інших шкіл і напрямів економічної думки — поза марксизмом — не 

прийняли жодного із ключових понять викладеного Марксового трактування кризи: суті 

її, кола представників і хронологічних меж класичної і вульгарної політекономії, 

пропонованих шляхів виходу тощо. Саме поняття "вульгарна буржуазна політекономія" 

було відкинуте, як партійне, ненаукове. Між тим існувала реальна проблема пояснення 

суттєвих відмінностей у поглядах представників раннього і пізнього класичної 

політекономії. Абсолютизація їх якраз і наштовхнула марксистів на пошук особливої, 

"вульгарної" (тобто ненаукової, поверхової) політекономії. 

Але при спільному неприйнятті Марксової моделі розвитку економічної науки між 

представниками немарксистських шкіл на Заході і в Україні не було єдності у 

тлумаченнях кризових явищ та процесів у розвитку економічної науки, механізмів виходу 

із кризи. Так, М. Рождественський, абсолютизуючи ці процеси, вважав їх всезагальними, 

розповсюджував на всі тодішні напрями економічної думки, а вихід із такої жалюгідної 

ситуації вбачав у заміні політичної економії соціологією, тобто, по суті, в ліквідації 

політичної економії як науки. На Заході подібні погляди розвивали основоположник 

філософського позитивізму О. Конт, англійський економіст Дж.К. Інгрем та ін. 

Переважна більшість вітчизняних і зарубіжних учених-економістів правильно 

констатували факт банкрутства класичної політекономії, пропонували відмовитись від її 

основних постулатів і замінити їх іншими. Проте впадають в очі щонайменше три 

обставини. По-перше, велика розтягнутість у часі таких констатацій. Вони розпочались 

ще з 40-х pp. XIX ст. (В.О. Mi-лютін) і продовжувались ще й у перше десятиріччя XX ст. 

(М.І. Туган-Барановський, П.Б. Струве, СМ. Булгаков та ін.). При цьому йшлося про 
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констатацію кризи класичної політекономії не в ретроспективі, а як все ще реально 

існуючого явища. По-друге, вихід із кризи багатьма вітчизняними вченими-економістами 

вбачався на шляхах переважно історичної школи. По-третє, тлумачення причин та суті 

кризи були скоріше емоційними, ніж строго науковими, досить поверховими і 

однобічними. 

У "синтетичній формі" всі ці особливості відбиті у тлумаченнях наукової кризи відомими 

вченими, професорами К.Г. Воблим, В.Ф. Левитським, О.М. Миклашевським, Г.Ф. 

Симоненком та ін. Так, на думку Г.Ф. Симоненка, криза виявилась у тому, що в останню 

чверть XIX ст. в економічній науці порушено і піддано сумніву все, що раніше міцно і 

непохитно встановлене класиками з часів А. Сміта і Д. Рікардо. Підірвано авторитет 

економічної науки, відкидається все те, що виставлялось багатьма за взірець для розвитку 

інших суспільних наук. Проте це зроблено не попередніми противниками політичної 

економії чи марксистами, а представниками нової історичної школи1. Подібні думки щодо 

кризи в економічній науці висловлював і професор О.М. Миклашевський (1864—1911), 

який писав: "Кінець XIX — початок XX ст. застає політичну економію в стані 

неймовірного хаосу; вся стрункість і логічність попередніх теоретичних побудувань 

зруйнована; інколи уявляється, що саме існування політичної економії, як теоретичної 

науки, більше недопустиме". Дещо інше, більш широке значення кризи обстоював 

завідувач кафедри політичної економії Київського політехнічного інституту професор 

СМ. Булгаков (1871 —1944). У своїй праці "Философия хозяйства" (1912) він писав про 

кризу теоретичної політекономії як про жорстоку філософську кризу. "Відмовляючись від 

свідомого економічного матеріалізму, — стверджував учений, — вона (політекономія) 

залишається позбавленою будь-яких філософських основ, без яких вона перетворюється в 

суму емпіричних знань та роздумів, що навряд чи заслуговує назву науки"3. 

Специфіка підходу СМ. Булгакова, О.Д. Білімовича та ряду інших вчених до питань про 

кризу політичної економії полягала в критиці так званого економічного матеріалізму. Він 

розглядався як один з вирішальних чинників, що призвів до кризового стану економічної 

науки. Відомо, що економічний матеріалізм — це концепція, згідно з якою суспільно-

економічний розвиток цілком визначається дією економічного чинника (або економічного 

середовища). Політична, ідеологічна, моральна та інші сфери соціального життя постають 

лише як наслідок економічного чинника, позбавлені своєї самостійності та здатності 

активно впливати на хід історії. Принципи соціального детермінізму доводяться 

прибічниками економічного матеріалізму до економічного фаталізму. Проте справедлива 

критика економічного матеріалізму, як правило, ототожнювала останній з 

матеріалістичним розумінням історії і, таким чином, критика розповсюджувалася на 

економічну теорію марксизму4. 

Визнання помилковості економічного матеріалізму не супроводжувалося запереченням 

найтіснішого зв'язку всіх сторін історичного процесу з господарським життям народних 

мас. "У світлі цього, — писав професор О.Д. Білімович, — економічний матеріалізм з 

усіма своїми недоліками як соціологічна теорія мав все ж здійснити плідний вплив на 

історичну науку, змусивши її звернути більше уваги на господарський бік людського 

суспільства1. Тому свідома відмова від економічного матеріалізму і сприймалася С.М. 

Булгаковим та рядом інших вітчизняних вчених як філософська криза економічної науки. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.2.2. Національна економічна думка 

про шляхи виходу з кризи 

Суперечливим було і продовжує залишатися питання про провідні школи та 

напрями економічної думки, на основі яких пропонувався вихід із кризового стану 

економічної науки. Ряд тодішніх відомих вчених, насамперед К.Г. Воблий, О.М. 

Миклашевський, Г.Ф. Симоненко, П.Б. Струве, В.В. Святловський, проголошували 

історичну школу основним напрямом вітчизняної економічної думки. При цьому її часто 
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ототожнювали з так званим катедер-соціалізмом. Наприклад, О.М. Миклашевський 

вважав, що майже всі вітчизняні економісти були послідовниками соціал-політиків, але 

"за умовами російського життя далі звичайної соціальної політики вони і не йшли". Навіть 

школу К. Маркса вчений відносив до однієї з гілок німецької історичної науки, вбачаючи 

головне позитивне значення марксизму в розвитку "еволюційного позитивізму". 

У велику заслугу історичній школі ставилось впровадження ідеї історизму та релятивізму 

у вивченні суспільно-економічних явищ і процесів. Введення етичних начал в економічну 

теорію вітчизняні прибічники історичної школи розглядали як значний крок вперед, 

оскільки, на їх думку, це означало заперечення невтручання держави в економічні 

відносини. Вважалося, що вчення про державне втручання і застосування принципу 

релятивізму відкривають широкий шлях для соціальної політики. 

СМ. Булгаков намагався створити нову "філософію господарства" як засіб подолання 

кризи економічної теорії. Вчений прагнув поєднати політичну економію з християнською 

релігією, стверджував, що християнство, не даючи конкретних економічних програм, 

вносить свій зміст у всі форми життя, формує "нову людину". Проблема цієї "нової 

людини", очищеної релігією від всіх матеріальних, земних потреб, — ось та вісь, навколо 

якої обертається думка нового часу. "Стосовно цієї проблеми новітня соціальна наука, 

політична економія, державоведення, — підкреслював учений, — є лише техніка, яка на 

основі вивчення соціальної матерії дає можливість розв'язувати поставлені нею завдання, 

але яка не має самостійного ідеалу, який дається релігійним відношенням до особи". 

Керівне начало у новій "філософії господарства" — це ідея абсолютної гідності особи. У 

такому поєднанні релігії з кантіанською етикою СМ. Булгаков вбачав основу для 

перетворення економічна науки. 

Із сучасних дослідників історії вітчизняної економічної науки відомий вчений професор І. 

С. Коропецький також обстоював думку про вирішальний вплив на національну 

економічну науку німецької історичної школи. За термінологією І. С. Коропецького, у 

дослідженнях українських науковців використовувались переважно історичний та 

індуктивний підходи. Переважання останнього підходу над теоретичним вчений пояснює 

впливом місця студіювання українських економістів, а саме Німеччини. "Нові течії в 

економічній теорії, які виходили з Англії, Швейцарії чи Австрії, — зазначає І. С. 

Коропецький, — не справили на українських економістів належного впливу. 

Повернувшись додому, вони продовжували працювати згідно з німецькою традицією". 

Ще однією причиною переваги індуктивної методології серед українських економістів 

відомий вчений називає соціальні та економічні обставини в тогочасній Україні та імперії 

взагалі.  

Інший відомий український дослідник історії економічної думки Л.П. Горкіна, 

розкриваючи вплив історичної школи на національну економічну науку, займає, по суті, 

протилежну позицію. Вона вважає, що ставлення більшості політекономів до цієї школи в 

Україні було досить прохолодне як теоретично безплідної, порівняно з класичною. її 

центральна ідея щодо можливості розв'язання економічних та соціальних проблем на 

основі втручання держави в економічні процеси українськими політекономами, 

вихованими на засадах класичної школи, майже до кінця 90-х pp. XIX ст. сприймалася 

досить стримано. Лише на межі століть вплив німецької історичної школи дійсно значно 

посилився. Але при цьому розвиток соціального напрямку, який спочатку XX ст. став 

пануючим як у Східній Україні, так і в Росії, за змістом був у багатьох відношеннях 

аналогічним формуванню соціальної школи в Німеччині. 

Насправді немає вагомих підстав ні применшувати значення впливу німецької історичної 

школи на національну економічну науку, ні перебільшувати його, вважаючи головним або 

єдиним у будь-який період розвитку. На неї також впливали класична політична економія, 

марксизм, маржиналізм, неокласика тощо. Набирали сили українські витоки 

інституціоналізму. Широко обговорювались у вітчизняній літературі питання економічної 

теорії соціалізму. Ставлення до самого соціалізму у різних представників національної 
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економічної науки також було різним: від прямого заперечення і відвертих атак на нього 

до спроб пристосувати ті чи інші ідеї соціалізму на користь ліберальному реформуванню 

існуючого ладу. 

Серед вітчизняних прихильників історичної школи не було єдності є оцінці її двох гілок 

— старої і нової. Так, Г.Ф. Симоненко негативно характеризував здобутки нових 

істориків. Ця школа, вважав дослідник, не дала ніякого прирощення наукових знань, 

нових теорій, які могли б замінити собою попередні. Праці прибічників нової історичної 

школи сконцентрувались лише на руйнуванні попередніх основ економічної науки. 

Проте парадокс ситуації у вітчизняній економічній науці полягав у тому, що чимало 

критиків нової історичної школи працювали не в англо-американській, а в німецькій 

науковій традиції. Щоправда, В.Ф. Левитський, Г.Ф. Симоненко, К.Г. Воблий та інші 

спиралися на вчення про природні економічні закони, теорію продуктивності трьох 

факторів виробництва, закон поділу праці, закон попиту і пропозиції тощо. Однак ці вчені 

не пов'язували вихід з кризи з маржиналістською науковою революцією, становленням 

маржиналізму і неокласики. Модель наукових революцій або зміни парадигм як розвитку 

економічної науки з'явилася лише у 60-ті pp. XX ст. Тому було б несправедливо 

розглядати заднім числом відсутність аналізу розвитку науки у категоріях цієї моделі 

вітчизняними вченими як серйозну ваду їх теоретико-методологічних поглядів. Але 

фактом залишається відсутність у багатьох з них розгляду маржиналізму. І це в той час, 

коли в Російській імперії вже у 90-ті pp. XIX ст. з'явилися маржиналістські роботи і перші 

переклади праць зарубіжних маржиналістів. 

Передмова до російськомовного перекладу книги одного з основоположників австрійської 

школи маржиналізму, професора Віденського університету Карла Менгера може пролити 

додаткове світло на мотиви досить пізнього російського перекладу цієї праці (1901 р.) і 

трактування розвитку економічної науки вітчизняними вченими. Тут зазначено, що робота 

"Основи політичної економії" К. Менгера написана у 1871 p., і з того часу в 

західноєвропейській літературі вчений створив школу. Проте у нас він залишився майже 

не поміченим і у всякому разі недостатньо оціненим. Було кілька причин такого стану у 

національній економічній науці. По-перше, більш, пізній порівняно із Заходом період 

існування класичної політичної економії в країні. На думку професора В. Голубничого, 

англійська класична політекономія дійшла в Україну за життя Д. Рікардо і панувала тут аж 

до Першої світової війни1. Тому видається природним і більш пізнє та розтягнуте у часі 

порівняно із Заходом усвідомлення кризового стану цієї школи як її тодішніми 

прихильниками, так і опонентами. По-друге, захоплення певної частини інтелігенції та 

молоді доктринами К. Маркса, що заважало конкуренції інших економічних шкіл. По-

третє, особлива прихильність ряду вітчизняних вчених до історичної та соціальної шкіл у 

політичній економії. 

Необхідно підкреслити, що у працях вітчизняних економістів різні школи і напрями 

економічної думки не відгороджувалися один від одного "китайською стіною". Навпаки, 

вони розглядалися спільно і часто ставилося питання про поєднання їх окремих положень. 

Так, К.Г. Воблий, Г.Ф. Симоненко та інші прагнули поєднати деякі положення класичної 

політичної економії з старою історичною школою, МЛ. Туган-Барановський, В.Ф. 

Левитський та інші — з психологічною школою, М.М. Коссовський — з марксизмом. 

Питання суспільних реформ і перебудови економічної науки стояли в центрі уваги 

професора Харківського університету Михайла Мартиновича Алексєєнка (1847—1917). 

Вчений підкреслював специфіку тогочасного перехідного періоду в суспільстві та 

економічній науці: "...відсутності порядку в житті відповідав хаотичний стан науки, яка в 

свою чергу впливала на практику" . Вихід із цього стану М.М. Алексєєнко вбачав у 

створенні нових теоретичних розробок, практичне втілення яких забезпечувало б 

суспільно-економічний прогрес. Методологічним кредо відомого українського вченого 

було таке положення: "будь-яка доктрина, всяка реформа, котра не має в основі 

підвищення продуктивності, іншими словами скорочення затрат виробництва, дешевості, 
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якнайбільшого задоволення потреб, будь-яка така теорія повинна бути відкинута, тому що 

вона не відповідає життєвим потребам" . 

Такий загальний підхід потребував конкретизації. Вчений здійснив її на основі розвитку 

ідеї державності, яку вважав базою суспільного життя. Держава, підкреслював М.М. 

Алексєєнко, є могутньою у своїй діяльності, тому що її завдання — дати умови для 

безмежного розвитку людства, сприяти щастю людини, досягненню духовного та 

матеріального багатства. Якраз у цьому вчений вбачав глибокий принцип державної 

діяльності — управління . 

Одночасно М.М. Алексєєнко добре бачив і негативні сторони можливого надмірного 

втручання держави в економічне життя. У зв'язку з цим учений застерігав, що держава, 

навіть дбаючи про загальне благо, може знищити найцінніше — "самостійність підданих". 

На його думку, найкращою гарантією уникнути цієї небезпеки є забезпечення 

самоуправління. 

У своїх працях М.М. Алексєєнко поставив і розв'язав відповідно до назрілих потреб 

розвитку вітчизняної економіки проблему про межі державної діяльності. Вчений 

констатував: "Шляхом аналізу теперішнього становища суспільства економічна наука 

приходить до висновку, що основний принцип приватного одиничного господарства — 

мінова конкуренція — не може задовольнити всіх наявних потреб членів суспільства". 

Вчений розкрив різні причини цього. Є продукти і послуги, які задовольняють певні 

потреби всіх людей разом (при цьому важко визначити, яку частину цих благ споживає 

кожна людина зокрема). Інші потреби для свого задоволення вимагають виключно 

монопольного виробництва. Є продукти і послуги, виробництво яких або неприбуткове, 

або безумовно не під силу приватним особам, але які необхідні для всього суспільства. Як 

підкреслював М.М. Алексєєнко, такі продукти і послуги мають бути результатом 

діяльності особливого господарського організму" — держави. Вона може зробити це 

шляхом або зближення приватних дій окремих осіб, або власною діяльністю. Разом з тим, 

М.М. Алексєєнко робив наголос і на необхідності та важливості принципів забезпечення 

особистого інтересу, свободи підприємництва, конкуренції і кооперації. Він виходив з 

того, що "душа господарності — дешевизна, в ім'я її з'являється державне господарство, 

яке лише настільки і може бути виправдане, наскільки його функції не можуть таким же 

господарським чином виконуватися одиничними господарствами". Якщо певна державна 

функція буде виконана більш дешево приватними підприємцями, або кооператорами, то 

вона "повинна бути викреслена із обов'язків держави в ім'я дешевизни". 

Специфічним було бачення стану світової і вітчизняної економічної науки на початку XX 

ст. у професора Харківського університету В.Ф. Левитського. Він констатував 

безсумнівний факт накопичення знань про закони методології і теорії пізнання. Це стало 

сприятливим чинником для подальшого розвитку політичної економії. Такий період у 

розвитку економічної науки В.Ф. Левитський назвав методологічною фазою, коли наука 

достатньо переробила свій матеріал і вже склалась в систему знань, почала ставити та 

розглядати питання про свої межі, завдання і методи. З цього моменту, писав В.Ф. 

Левитський, політична економія володіє вже певним готовим синтезом для більш повного 

орієнтування у новому колі економічних явищ, які безперервно висуваються історичною 

еволюцією. Тому подальший розвиток науки йде більш точним шляхом, під контролем 

теоретично сформульованих законів методології та теорії пізнання. Вчений виходив з 

того, що у цьому розвитку мають враховуватися надбання кожної з економічних шкіл. 

Його висновки про стан і перспективи розвитку економічної науки характеризувалися 

оптимізмом. "Хоч у політичній економії труднощі розв'язання методологічних проблем не 

остаточно подолані, — писав В.Ф. Левитський, — але основні методологічні питання 

отримали правильну постановку завдяки, з одного боку, працям історичної школи і, з 

другого боку, — англійській школі теоретиків з Дж. С. Міллем на чолі, а також школі 

австрійських теоретиків, видним представником яких є віденський професор Карл 

Менгер". Отже, це була принципово важлива загальна постановка питання, а 
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запропоноване рішення характеризувалося прагненням врахувати здобутки розвитку 

політичної економії у сукупності ряду її шкіл та напрямів. 

З погляду з'ясування становища у національній економічній науці або, використовуючи 

термінологію Й.А. Шумпетера, третьої класичної ситуації, цікавою є своєрідна заочна 

полеміка між двома відомими вченими, згодом першими українськими академіками-

економістами М.І. Туганом-Барановським та К.Г. Воблим. 

На відміну від багатьох вітчизняних і зарубіжних економістів, які досить песимістично 

оцінювали стан тодішньої економічної науки, М.І. Туган-Барановський привернув увагу 

до її підйому у перше десятиліття XX ст. Вчений пов'язував його з виникненням та 

розвитком маржиналізму. "Теорія економічної науки переживає у теперішній час період 

енергійного розвитку та зростання, — підкреслював М.І. Туган-Барановський. — Теорія 

граничної корисності дала дуже сильний поштовх економічній думці, і тепер робота 

закипіла" . Разом з тим видатний український вчений писав про незадовільний стан 

багатьох важливих складових економічної науки, зокрема, вчення про розподіл Та 

реалізацію суспільного продукту. 

Проте на твердження М.І. Тугана-Барановського про загальне поширення у вітчизняній 

літературі теорії граничної корисності К.Г. Воблий як контраргумент навів той факт, що 

ряд економістів у Російській імперії притримуються позицій класичної та історичної шкіл. 

Сам К.Г. Воблий украй негативно оцінив перспективи розвитку математичного напряму в 

економічній науці. 

Насправді ж в Україні й Росії на початку XX ст. досить значного поширення набув 

маржиналізм. З розповсюдженням його основоположних ідей та теорій був пов'язаний 

реальний вихід з кризового стану економічної науки. Проте він, як і весь подальший 

розвиток економічної теорії, відбувався у протиборстві різних теоретичних концепцій. 

Виразно протистояли одні одним немарксистські та марксистські школи, а всередині 

кожної з них — їх специфічні течії. 

Одночасно основним напрямком розвитку економічної науки став синтез положень 

класичних і маржиналістських теорій, започаткований на Заході А. Маршаллом, а в 

Україні М.І. Туганом-Барановським. 

Найбільш значним явищем у русі економічної думки за останні роки був поворот до чисто 

теоретичної роботи, метою якої все більше і більше стає синтез основних положень, 

встановлених класичною школою та її продовжувачами, школою граничної корисності. 

М.І. Туган-Барановський блискуче здійснив глибокий порівняльний аналіз різних 

політекономічних шкіл та соціалістичних учень. Вчений розкрив неперехідне значення 

маржиналізму, представленого австрійською, англійською та іншими його школами, для 

подальшого розвитку економічної теорії. Велике значення мали спроби українських та 

російських вчених синтезувати теорію трудової вартості та теорію граничної корисності. 

Таким чином, наприкінці XIX ст. в економічній науці відбулась маржиналістська 

революція, нові економічні школи неокласичного напряму економічної думки крок за 

кроком завоювали визнання. Утвердження неокласичного напряму в економічній науці як 

провідного знаменувало собою настання третьої класичної ситуації. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що вже наприкінці XIX — початку XX ст. українська 

економічна наука успішно подолала кризу класичної політичної економії як панівної 

економічної школи до 70-х pp. XIX ст. і впевнено вступила на шлях розвитку, яким пішла 

економічна наука Заходу. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.3. ПРЕДМЕТ І МЕТОД 

ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 

9.3. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 
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Історія економічних учень - Базилевич:9.3.1. Національні відмінності у 

визначеннях предмета політекономії 

Питання про предмет і метод політичної економії — вихідне і одночасно 

основоположне в економічній науці. Незважаючи на це, у розумінні його серед 

вітчизняних учених, як, до речі, і серед зарубіжних, не було єдності. До того ж з плином 

часу погляди дослідників у цій важливій ділянці економічної науки досить суттєво 

змінювались. 

Насамперед звернемо увагу на різні традиції у розумінні науковості економічних теорій. 

Першу з них можна назвати ессенціалістською або континентальною. Згідно з нею, 

завдання науки полягає у проникненні в сутність (essence) явищ, переході від сутності 

першого порядку до сутності другого і вищих порядків, відкритті все більш загальних 

законів природи. Другу з традицій часто називають функціональною-прогнозною або 

острівною. Відповідно до неї завдання науки полягає у поясненні подій, що 

спостерігаються, та передбаченні майбутніх. Перша із цих традицій більше орієнтується 

на метафізичний характер наукового знання, його відстороненість від злободенності 

("чиста наука"), друга — на прикладну його цінність. 

В умовах першої та другої класичних ситуацій сильніший вплив мала континентальна 

традиція. Із здійсненням маржиналістської революції, яка привела до встановлення 

третьої класичної ситуації, посилюється вплив острівної традиції. Наприклад, питання про 

сутність вартості (цінності), природу ціни, якими посилено займались представники 

класичної політекономії, були полишені як такі, що не мають відношення до науки і не 

перевіряються емпіричними даними. Значною мірою ця переорієнтація в галузі 

економічної методології була пов'язана з критикою методології К. Маркса та його 

прихильників. Як відомо, вони, розвиваючи континентальну традицію, піддавали критиці 

погляди інших "буржуазних" економістів, попередників і сучасників, за "поверховість" 

підходу до реальності, елементи "вульгаризації" тощо. Контркритика прихильників 

острівної традиції полегшувалась втратою актуальності гегельянства, що відбувалася саме 

в період дозрівання передумов маржиналістської революції. 

До 90-х pp. XX ст. трансцендентальний реалізм, ессенціалізм (тобто інтерес до суті явищ) 

сприймався вченими, які працювали в основній течії економічної науки, як давно і 

остаточно подолані помилки. Але пізніше з'явилися праці, спрямовані на перегляд такої 

позиції. 

Вивчення питань предмета і методу політичної економії в українській економічній думці 

XIX — початку XX ст. віддзеркалювало обидві зазначені вище традиції. Воно відбувалося 

у двох напрямках. По-перше, у науковій і навчальній літературі з економічної теорії 

відстоювались і збагачувались новими положеннями погляди на предмет і метод 

політекономії провідних вітчизняних науковців. По-друге, в історико-економічній 

літературі кінця XIX — початку XX ст. вперше розпочався спеціальний критичний аналіз 

поглядів на предмет і метод представників світової та національної економічної науки 

минулого і тодішньої сучасності. Тим самим розширювався горизонт і поглиблювалось 

бачення проблеми, виявлялись тенденції в розвитку та еволюції поглядів вчених на 

основоположні теоретико-методологічні питання. 

Серед праць першого напрямку назвемо підручники з основ політичної економії 

професорів Д.І. Піхна, М.І. Тугана-Барановського, О.М. Миклашев-ського, Л.В. 

Федоровича, В.Я. Желєзнова та ін. До праць другого напрямку належать монографії 

професорів М.М. Вольського "Задача политической экономии и ее отношение к прочим 

наукам" (1872), P.M. Орженцького "Учение об экономическом явлении" (1903), C.I. 

Солнцева "Предмет и метод политической экономии" (1924), нариси К.Г. Воблого та ін. 

Значне місце у зазначених працях займав критичний аналіз поглядів вітчизняних та 

зарубіжних представників різних теорій та шкіл на предмет і метод політичної економії. У 

поданій нижче табл. 9.1 наочно представлено значне різноманіття та еволюцію думок 
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провідних представників економічної науки XIX — початку XX ст. на предмет політичної 

економії (економічної теорії). 

 

 

Ряд українських вчених другої половини XIX ст. привернули увагу до національних 

відмінностей у визначенні предмета і методів політичної економії як науки. Так, МЛ. 
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Туган-Барановський у підручнику "Основи політичної економії", за яким пізнавали 

економічну науку українські та російські студенти, зазначив таке. 

Англійські та французькі економісти звичайно виходять із поняття не господарства, а 

багатства, і визначають політичну економію як "науку про багатство". Проте німецькі 

вчені висувають на перший план поняття господарства. Видатний український науковець 

критично ставився до типового англофранцузького визначення політичної економії, 

вважаючи, що у цьому випадку під багатством розуміють зовнішній результат 

господарської діяльності — сукупність предметів, які мають ціну. Між тим політична 

економія вивчає цю господарську діяльність і виникаючі у її межах суспільні відносини. 

"Визначаючи політичну економію як науку про багатство (інакше кажучи, як науку про 

речі), — писав М.І. Туган-Барановський, — ми затушовуємо відмінність цієї науки від 

технічних наук і не висуваємо на перший план суспільного характеру нашої науки. Ось 

чому необхідно визнати суттєвим покращанням погляду німецьких економістів, що має 

всі шанси стати панівною". 

З позицій сучасності теоретико-методологічний прогноз вченого не зовсім виправдався. 

Картина розвитку поглядів на предмет економічної теорії виявилась набагато 

мозаїчнішою та дещо іншою. 

Однак слід віддати належне нашому видатному вченому за його наполегливі спроби 

з'ясувати суть предмета науки і утвердити правильне його розуміння в літературі серед 

дискусійних думок. 

Як і М.І. Туган-Барановський, більшість вітчизняних економістів визначали політичну 

економію як науку про народне господарство. Незважаючи на ряд нюансів у розумінні 

самого поняття "народне господарство", вчені підкреслювали, що йдеться про суспільні 

відносини людей. Вони складаються на основі їх доцільної діяльності. У ній, як правило, 

досить чітко розрізнялись технічний і соціальний бік. Завданням політичної економії вчені 

правильно вважали вивчення явищ соціального характеру. Так, професор В.Я. Желєзнов 

писав: "Політична економія вивчає не всю господарську діяльність в її цілому, а лише 

один бік її, а саме той, який зводиться до сукупності соціальних відносин, що виникають 

між людьми на ґрунті задоволення їх різноманітних потреб матеріальними засобами"1. 

Подібне розуміння та визначення предмета політичної економії ще раніше було 

зафіксоване майбутнім професором Харківського університету М.М. Соболевим як типове 

для вітчизняної літератури у енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона. 

"Отже, політична економія — це наука, що вивчає суспільні відносини людей, які 

виникають на ґрунті господарської діяльності", — зробив висновок М.М. Соболев . 

Вчений розрізняв завдання політичної економії двоякого роду: теоретичні і практичні. 

Теоретичні завдання він зводив до з'ясування природи господарських явищ, до виділення 

серед них типів та відшукання причинного зв'язку між явищами. Практичні завдання 

полягають в оцінці значення господарських явищ, у визначенні цілей господарської 

діяльності та шляхів їх досягнення. Виходячи з необхідності врахування в науці 

безперервної зміни людського життя, М.М. Соболев зробив висновок про неможливість 

існування єдиних економічних законів, дійсних для всіх часів і народів. Він розрізняв 

закони загальні, які представляли порядок співіснування та послідовності господарських 

відносин в їх історичному розвитку (закон історичного розвитку, закон еволюції), і 

закони, що діють лише в межах однієї епохи господарського життя (наприклад, в межах 

ойкосного господарства класичної стародавності, феодального ладу середніх віків, 

капіталістичного ладу сучасного народного господарства). 

У цьому випадку були закладені наукові основи для подальшого розвитку питання про 

критерії виділення економічних законів, систему законів та їх класифікацію. 

При визначенні предмета політичної економії для українських економістів типовим було 

використання понять "народне господарство", "господарська діяльність", "явища 

народного господарства" тощо. 

З визначенням політичної економії як науки про народне господарство пов'язувалось 



 363 

кілька особливих підходів до розгляду економічних явищ та процесів. Насамперед, 

йдеться про надання переваги макроекономічному підходу, що принесло значні, високо 

оцінені світовою економічною наукою результати. Становлять інтерес самі напрямки 

макроаналізу — господарська кон'юнктура, цикли і кризи, прогнозування економічного 

розвитку; макроекономічні дослідження ринку; економіко-математичне моделювання. 

Значний доробок представників національної економічної науки у цих сферах 

дослідження був творчо використаний у 20-х роках минулого століття при розробці теорії 

економічного зростання, балансового методу планування, концепції прогнозування та 

планування, математичних методів. 

Великого значення з'ясуванню питань предмета, методу та класифікації економічних 

дисциплін надавав видатний український вчений К.Г. Воблий, справедливо вважаючи їх 

суттєвими питаннями методології економічної науки. Водночас вчений констатував: "У 

працях Менгера, Вагнера, Дітцеля, Шмоллера, Сіджуіка, Кейнса та ін., в російській 

літературі у професорів Симоненка, Левитського ці питання ґрунтовно розроблені"1. 

М.І. Туган-Барановський визначив політичну економію як науку, яка вивчає відносини 

господарювання в умовах товарного виробництва і стихійні закони, що управляють 

народним господарством. К.Г. Воблий вдало підмітив дійсні недоліки визначення 

предмета політичної економії, первісно запропонованого М.І. Туганом-Барановським, які 

згодом відіграли значну роль у дискусії радянських економістів 20-х pp. XX ст. щодо 

предмета та долі політичної економії в умовах соціалізму. "Це визначення і надто широке, 

і разом з тим, І надто вузьке", — підкреслював учений. Надто широкий характер його К.Г. 

Воблий вбачав у тому, що дослідженням суспільних відносин людей, як членів j 

товарного господарства, займаються й інші соціальні дисципліни. Отже, таке визначення 

не відділяє ясно і точно предмета економічних досліджень від галузі інших суспільних 

наук. Вузькість же визначення, на думку К.Г. Воблого, І полягала у зведенні предмета 

політичної економії до вивчення відносин лише І товарного господарства. До речі, К.Г. 

Воблий слушно звернув увагу на певну Н логічну непослідовність у судженнях М.І. 

Тугана-Барановського, коли той через І декілька сторінок цілком резонно зауважив, що 

"політична економія не може І ігнорувати й інших типів господарської організації, крім 

товарної"3. Дійсно, у Щ своєму підручнику "Основи політичної економії" видатний 

український вчений виділив предмет політичної економії у широкому і вузькому смислі 

слова. І 

У рецензії на книгу М.І. Тугана-Барановського "Нариси із новітньої історії І політичної 

економії" (1903) К.Г. Воблий до позитивних якостей цієї праці відніс І те, що автор 

розглядає розвиток політико-економічних ідей у тісному зв'язку І з економічною та 

соціальною історією. "Такий метод дослідження, — підкреслював К.Г. Воблий, — сприяє 

з'ясуванню характерних рис у вченні економістів, які нерідко є виразниками і тлумачами 

своїх епох". Характеризуючи такий І метод як плідний, К.Г. Воблий висловив побажання 

про його подальше широке застосування та розповсюдження у вітчизняній економічній 

літературі. 

К.Г. Воблий поділяв погляди тих вчених (зокрема, відомого німецького професора 

Конрада), які вважали, що економічні теорії можна правильно зрозуміти тільки на основі 

вивчення фактичних відносин, серед яких вони розвинулись. У цьому зв'язку український 

вчений наводив таке положення: історія політичної економії не може бути цілком 

відділена від історії розвитку народного господарства5. Звичайно, не в значенні їх 

ототожнення (хоча існували й І такі спроби), а в значенні найтіснішого зв'язку цих двох 

економічних наук. 

Ще й нині становить безсумнівний інтерес судження цього вченого про те, що політична 

економія займається не дослідженням задоволення людських матеріальних потреб, а 

дослідженням тих суспільних відносин, які створюються в сфері народного господарства, 

з одного боку, і загальними умовами його розвитку та стану, — з другого. Отже, у К.Г. 

Воблого йдеться про економічні (виробничі) відносини у тісному зв'язку з розвитком 
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продуктивних сил. Щоб уникнути можливих аналогій з марксистськими визначеннями 

предмета політичної економії (а вони мимоволі напрошуються), зазначимо, що в той 

період К.Г. Воблий займав чітко виражену і відверто ним заявлену немарксистську 

позицію, критично ставився до різних марксистських положень. Сам факт існування 

різних "завужених" і "розширювальних" трактувань предмета політичної економії та 

плутанини у визначеннях вчений розцінював як перебування економічної теорії на такому 

ступені розвитку, коли поки що недостатньо з'ясовані її основні питання . 

Історія економічних учень - Базилевич:9.3.2. Вчення про економічні закони у 

вітчизняній науці 

Вихідним теоретико-методологічним положенням при дослідженні питання про 

економічні закони у переважної більшості українських учених було таке: з'ясування 

головних основ економічного побуту народів і його відносин з іншими сторонами 

суспільного та господарського життя становить таку першочергову важливість для 

подальшого розвитку всієї науки, наголошували вони, що перед цим завданням 

відступають на задній план всі часткові питання змісту політичної економії. На думку 

Г.Ф. Симоненка, правильність практичного розв'язання їх обумовлюється визнанням 

об'єктивної природи народного господарства та його законів. І навпаки, хибне розв'язання 

проблеми пов'язане із запереченням цієї природи, розглядом всіх економічних відносин 

цілком залежними від розсуду державної влади і нормування їх позитивним 

законодавством . 

Відповідно дві зазначені вище позиції обумовлювали і два можливі підходи. При першому 

все завдання мудрої економічної політики держави полягало у тому, щоб з цією 

об'єктивною природою і її вимогами узгоджувати всі свої заходи, спрямовані на 

піднесення загального добробуту і на забезпечення справедливості у господарських 

відносинах. Лише у цьому випадку, доречно підкреслював Г.Ф. Симоненко, економічна 

політика стане дійсно практичною і доцільною, тобто буде сприяти розвитку народного 

господарства, а не заважати йому. При другому підході немає потреби зважати на 

господарську природу речей і відкривається широкий простір для проектування будь-яких 

заходів із перетворення всього господарського побуту згідно з наявним у певний час 

ідеалом народного блага та справедливості. 

Заслуговує на увагу ретельний аналіз, зроблений відомими українськими науковцями у 

галузі вчення про економічні закони. Як правило, економічні закони розглядались як 

природні закони народного господарства, тобто такі, що не залежать від волі, намірів, 

бажань, уподобань людей, але діють і проявляються у процесі їх господарської діяльності 

людей. Професор Г.Ф. Симоненко рішуче заперечував проти закиду О. Конта всій 

економічній науці про її метафізичний характер. Цей основоположник позитивної 

філософії заявляв, що теорії політичної економії відзначаються абсолютним характером, 

зводять ті чи інші факти та умови народногосподарського життя у вічні, незмінні чи 

абсолютно кращі принципи. Між тим позитивна філософія, підкреслював І О. Конт, 

відрізняється від метафізичної головним чином своїм постійним, не-я стримним 

прагненням зробити відносними більшу частину понять, які раніше були безумовними. 

Г.Ф. Симоненко погоджувався у справедливості цього закиду А. Сміту і більшій частині 

його найближчих послідовників, які підно-Я сили вимоги сучасного їм економічного ладу 

до вічних, незмінних правил економічної політики. Останні обумовлювали нібито 

абсолютно кращий порядок речей. Такі ж дорікання, на думку вченого, були 

справедливими і щодо представників так званої манчестерської школи, фритредерів чи 

крайніх економічних лібералів. Але він рішуче відкидав подібні дорікання на адресу 

історичного напряму в політичній економії. "Навпаки, головна відмітна риса цього Я 

напряму полягає саме в прийнятті принципу відносності за основу і вихідний И пункт 

всієї господарської політики, — слушно стверджував Г.Ф. Симоненко. Цей напрям 
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постійно прагне зробити очевидною істину, що не все, застосоване до життя одного 

народу, стосовне з таким же успіхом до життя іншого" .  

Пояснюючи цю думку, вчений писав, що якщо, наприклад, свобода торгівлі або певна 

форма обробітку землі придатна для одного народу і в певний період його життя, то вони 

можуть виявитися цілком непридатними для іншого народу, чи навіть одного й того ж, але 

на іншому ступені його розвитку. Як доречно застерігав Г.Ф. Симоненко, у житті народів 

багато дечого визначається часовими та місцевими умовами і не має розглядатися 

безвідносно до них. 

В іншому місці своєї праці Г.Ф. Симоненко повернувся до цього ж питання під кутом зору 

необхідності знання історії народного господарства для обґрунтування суджень про 

розвиток економіки. Нічим іншим, як слабким І знанням історії народного господарства у 

різних народів, вчений пояснював довготривалу помилку багатьох економістів про 

непричетність системи протекціонізму до успіхів національної промисловості. Між тим 

знайомство з історією виникнення та розвитку промисловості у більшості європейських 

народів, на думку Г.Ф. Симоненка, легко переконало б кожного у протилежному. Всюди, 

не виключаючи навіть Англію, яка дотримувалася на той час фритредерської політики, 

головні галузі промисловості виникли і досягли процвітання на перших порах частіше 

всього завдяки різним заходам державної підтримки1. Звичайно, тут Г.Ф. Симоненко не 

відкривав нічого нового на той час. До того ж у літературі вже було фундаментальне 

дослідження професора І. І. Янжула (1846—1917), в якому ґрунтовно проаналізовані 

об'єктивна обумовленість протекціоністської і фритредерської політики, 

втручання/невтручання держави в економічне життя залежно від різних етапів соціально-

економічного розвитку тих чи інших країн. 

Твердження вченого про те, що ринкова економіка стихійно підпорядкована завданню 

зростання народного добробуту і справедливості, ніяк не обґрунтовувалось, подавалось 

апріорі як аксіома, виходячи з дії природних економічних законів. Сама по собі така 

постановка питання є ідеалізацією. Але до якої міри? 

У політичній економії соціалізму формула "неухильне зростання добробуту і забезпечення 

вільного всебічного розвитку людини" (чи якийсь подібний варіант належала до 

основного економічного закону соціалізму. У Г.Ф. Симоненка, як і всіх інших вчених 

немарксистів XIX — початку XX ст., не ставилося питання про якийсь основний 

економічний закон суспільства і взагалі про субординацію природних законів народного 

господарства. Щоправда, вчений вживає вираз "народний добробут служить верховним, 

основним завданням господарської діяльності народу". 

Але у будь-якому разі безсумнівно, що постановка проблеми про зростання народного 

добробуту, яка займає центральне місце у працях Г.Ф. Симоненка, вимагає порівняння цієї 

мети з реальними досягненнями ринкової економіки у різних країнах і відповідного 

порівняльного аналізу. Враховуючи нормативність понять "народний добробут", 

"справедливість", необхідно насамперед визначитися щодо їх сутності, змісту. Необхідно 

також вирішити, в яких показниках вимірювати народний добробут, показати, як він 

зростав, як розвивалася людина, які реальні елементи розвитку "людських якостей" були 

досягнуті. З позицій сучасної економічної науки зрозуміло, що трактування результатів 

економічного розвитку має включати не лише рівень споживання, але й міру розвитку 

творчого змісту праці, обсяг вільного часу, структуру його використання тощо. На жаль, 

не лише розробки, але й розгляду всіх цих важливих параметрів економічного розвитку і 

досягнення народного добробуту немає у працях Г.Ф. Симоненка. 

Для українських науковців XIX — початку XX ст., як і для сучасних вчених, характерний 

розгляд змісту економічної науки у єдності двох її частин — чистої (теоретичної) і 

прикладної (практичної або економічної політики). За сучасною термінологією, це 

"позитивна" і "нормативна" економічна теорія. Таке розрізнення важливе з погляду 

розуміння того, "що є", і того, "що бажане". 

Тодішнє трактування цих питань дуже співзвучне сучасним судженням вчених. Так, Й.А. 



 366 

Шумпетер підкреслював, що історична або еволюційна природа економічного процесу 

безсумнівно обмежує число загальних категорій і загальних зв'язків між ними 

("економічних законів"), які економісти спроможні сформулювати. Відомий вчений не 

вбачав сенсу в апріорному запереченні, як це часто робиться, існування таких категорій і 

зв'язків. Перешкодою не могло стати навіть те, що категорії, які відносяться до діяльності 

певних соціальних груп, могли бути невідомими для самих членів цих груп. Крім того, 

"економічні закони" значно менш стійкі, ніж закони будь-якої природничої науки; вони 

по-різному діють у різних інституціональних умовах. 

У своїх працях українські дослідники особливу увагу приділили розкриттю відмінностей 

поглядів представників різних напрямів економічної науки на економічні закони та умови 

їх прояву. При цьому в центр дослідження вчені поставили зіставлення поглядів класиків 

політичної економії і так званих старих істориків. Г.Ф. Симоненко показав, що спільним 

для них був розгляд економічних законів як незмінних. Відмінності у поглядах зведені, по 

суті, до трьох таких позицій. 

По-перше, згідно з поглядами представників староісторичної школи економічні закони 

виявляються під впливом різноманітних етичних, історичних, суспільних, політичних, 

географічних, національних та інших умов, за яких вони діють. Під впливом цих умов 

видозмінюється характер вияву економічних законів і можуть отримуватися цілком різні 

результати щодо народного добробуту. Тому дослідження не обмежувалося лише 

аналізом економічного побуту народів, але й вивчались форми економічного життя в їх 

послідовному розвитку, у динаміці. "Хоча природні економічні закони, подібно до законів 

зовнішньої природи, незмінні, — стверджував Г.Ф. Симоненко, — але умови вияву їх 

змінюються з плином часу, розвитку освіти, громадських установ, морально-релігійних 

теорій та вірувань, з успіхами промислової та сільськогосподарської техніки тощо". 

По-друге, держава може змінювати умови вияву економічних законів.  

Отже, доброчинно впливати на розвиток економічних відносин, зростання народного 

добробуту. 

По-третє, дія і вияви економічних законів розповсюджується на всі галузі народного 

господарства, на матеріальну і нематеріальну сфери діяльності. Зокрема, було відкрито 

існування "економічних законів і в державній галузі народної праці, не зважаючи на 

досить різку відмінність її за своїми формами, метою і засобами від матеріальних сфер 

народної діяльності, вивчення яких послужило первісно головним предметом для 

з'ясування економічних законів". На думку Г.Ф. Симоненка, завдяки цьому відкриттю 

політекономія отримала можливість оцінити значення державної діяльності серед інших 

сфер народного господарства, уникнувши при цьому всіх тих крайнощів, в які впадали 

захисники ортодоксальних класичних теорій, фритредери і протекціоністи, індивідуалісти 

і соціалісти різних відтінків. 

Отже, щодо розуміння економічних законів позиція Г.Ф. Симоненка досить близька до 

сучасних трактувань питання західними економістами. Правда, на їх думку, економічні 

закони не є незмінні, а мають історичний характер. Це пов'язано з впливом на економічні 

явища різних позаекономічних чинників, таких як інтроспекція, оцінні судження, 

мотивації, очікування, психологічні непевності людей, які постійно змінюються та не є 

гомогенні. Застосування економічних законів або, радше, економічних тенденцій 

звужується до функціонування в довготривалому періоді ґрунтовних економічних явищ. 

Всі менш важливі явища, які звичайно не можна квантифікувати, заховані в економічному 

аналізі під загальною категорією caeteria paribus. Попри релятивну мінливість 

економічних законів або тенденцій, певні темпорально та локально специфічні правила 

можна сформулювати, застосувати їх для зрозуміння економічних явищ та 

передбачування результатів економічної політики. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.3.3. Погляди вітчизняних дослідників 

на методи політичної економії 
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У працях українських економістів розглядаються питання про методи 

політекономічного дослідження. Українські вчені-економісти, особливо В.Ф. Левитський, 

К.Г. Воблий, Г.Ф. Симоненко, взяли активну участь у знаменитому "спорі про методи". 

Проте це відбулося на тому етапі, коли, по суті, між учасниками наукової полеміки було 

досягнуто примирення і вчені дійшли згоди про необхідність використання в економічних 

дослідженнях дедуктивного та індуктивного методів у їх сукупності. Питання про методи 

українські вчені висвітлили як у підручниках та навчальних посібниках з політичної 

економії, так і в працях з історії економічних учень. 

У процесі дискусій було з'ясовано, що використання всіх методів однаково законне, але не 

всюди результати використання того чи іншого з них бувають однаково цінними. Для 

певних галузей більше придатний історичний метод, в інших не можна і навіть даремно 

заперечувати значення аналізу та абстракції. Питання про єдність застосовуваних методів 

дослідження вчені розкрили таким чином. Без аналізу, тобто без послідовного 

спостереження за властивостями предмета з тим, щоб визначити порядок, в якому вони 

одночасно існують, і без абстрактного вивчення, яке випливає з основних принципів як 

деяких загальних пропозицій, ми не можемо правильно зрозуміти дійсності. Таке 

вивчення дає нам важливе розуміння в його "абстрактній середній схематичності", писав 

О.М. Миклашевський. Без аналітичного спостереження фактів економічного життя, без 

постійної перевірки реальних тенденцій всією сукупністю історичного досвіду і ближчим 

вивченням людських прагнень в історичних обставинах наша абстрактна побудова 

найочевидніше буде мертвою схемою, а не живою реальністю . 

Взагалі ж питання про методи економічного дослідження в українській економічній науці 

на будь-якому з етапів її розвитку не характеризувалося особливою гостротою порівняно з 

дискусіями навколо цього питання серед { західноєвропейських вчених. Українські 

науковці прагнули використати всі найкращі теоретико-методологічні досягнення 

існуючих західних шкіл. Так, І українські прихильники маржиналізму і неокласики ніколи 

не заперечували важливості історичного спостереження, а деякі з них широко 

застосовували методи як прийняті в економічній науці, так і запозичені з інших галузей 

науки — фізіології, психології та, навіть, естетики. До таких спроб удосконалити метод 

економічної науки належить розгляд М. Туганом-Барановським, Р. Орженцьким та 

іншими вченими так званого "основного закону психофізики" (закону Вебера — Фехнера 

в економічному розумінні). 

Більшість вчених, з одного боку, аргументовано заперечувала проти спроб "відлучити" від 

економічної науки так званий дослідний метод, тобто метод І спостереження і наукового 

абстрагування. Як зауважив Г.Ф. Симоненко, помилкові твердження про уникання цього 

методу в політичній економії пов'язані не стільки з дійсною відмовою від нього, скільки 

частіше за все з однобічним застосуванням його, неповним і недостатнім спостереженням 

та абстрагуванням. Але, на думку вченого, цей недолік можна легко виправити. "У і тому 

й полягає перевага дослідного методу над іншими, — наголошував Г.Ф. Симоненко, — 

що він в собі самому містить коректив своїх помилок: спостереження більш повне і 

всебічне, дослід, повторений декілька раз, виправляє висновки, зроблені із спостережень 

менш повних, однобічних чи менш точних". З другого боку, значно більше уваги 

українські вчені приділяли з'ясуванню відмінностей методів політичної економії і 

природничих наук, які не можна випускати з поля зору. Природничі науки, слушно 

стверджували вчені, у більшості випадків мають справу з явищами менш складного 

характеру порівняно з тими явищами, які вивчаються економічною та іншими 

суспільними науками. Звідси випливав висновок про явну недостатність у політичній 

економії спостереження над одиничними явищами, що характеризують той чи інший бік 

економічного побуту всього народу. Отже, більшою мірою необхідно застосовувати 

"складний дослідний метод", вдаватися до спостереження над якомога більшим масивом 

явищ морально-суспільного характеру. Саме до них, на думку Г.Ф. Симоненка, якраз і 

належить більша частина тих, які входять до кола вивчення політичної економії. При 
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цьому вихід на економічні закони, що управляють економічними явищами, можливий, як 

правило, тільки при спостереженні за сукупністю їх, а не за кожним окремо. 

Звідси Г.Ф. Симоненко зробив такий загальний висновок: "Більша частина законів 

економічних, подібно до законів статистичної науки, є закони великих чисел, 

застосовувані до більшості випадків, а не до кожного зокрема". І далі: "Як закони великих 

чисел, вони тому не мають такого абсолютного характеру, яким відрізняються закони 

природничих наук. Вони виводяться переважно із середніх величин, що спираються на 

спостереження над масами, бо лише тоді індивідуальні особливості в напрямку волі 

окремих осіб перестають затуляти собою властивості, що визначають волю більшості 

населення". Щоправда, відмінності економічних і природничих законів досить відносні 

щодо ступеня охоплення спостережуваних явищ та процесів. 

Значним науковим досягненням М.І. Тугана-Барановського стало застосування 

системного аналізу народного господарства, яке дало можливість досягти плідних 

результатів. 

"Вирішення проблеми криз тривалий час не вдавалося економічній науці тому, — вважав 

М.І. Туган-Барановський, — що економісти шукали причини криз у тій чи іншій окремій 

сфері суспільного господарства... Насправді ж кризи виникають на основі всієї сукупності 

явищ суспільного господарства. 

Вчений дослідив цю сукупність явищ і в результаті дійшов висновку, що головна причина 

циклічних коливань полягає у диспропорціональності між рухом заощаджень та 

інвестицій. Тим самим М.І. Туган-Барановський був попередником Дж. М. Кейнса щодо 

основної ідеї теорії циклів. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.3.4. Історична доля політичної 

економії 

Первісно питання, пов'язані із виникненням та розвитком політичної економії як 

науки, розглядались у двох площинах. Перша — з'ясування причин відносно більш пізньої 

порівняно з рядом інших суспільних наук появи політичної економії як самостійної галузі 

систематизованого людського знання. Друга — постановка і розкриття питання про 

політичну економію у вузькому і широкому смислі слова. Спочатку існував певний 

хронологічний розрив між І постановкою і розв'язанням поставлених проблем. Проте в 

останній третині І XIX ст. вони вже розглядалися одночасно у працях одних і тих же 

вчених. Практично жоден з українських економістів першої половини XIX ст. неї 

пройшов повз питання про причини пізньої появи науки політичної економії. Особливо 

помітне місце займав його розгляд у працях Т.Ф. Степанева, І.В. Вернадського, М.Х. 

Бунге та ін. Не вдаючись у безліч нюансів розглядуваної проблеми, зазначимо кілька 

принципово важливих висновків, до І яких прийшли наші співвітчизники. 

Перший. Політична економія як наука, тобто відповідним чином упоряд-1 кована, 

систематизована, відносно самостійна галузь людського знання, існує І лише з другої 

половини XVIII ст. До того часу вона була зібранням емпіричних положень і практичних 

порад в галузі господарського життя, згрупованих за різними системами. Такий характер в 

цілому мали економічні погляди античних мислителів, батьків церкви, меркантилістська 

система і вчення І її найближчих попередників . 

Другий. До числа причин такої порівняно пізньої появи політичної економії як науки 

порівняно з філософією, історією, правом тощо найчастіше відносили відсутність 

розвинених товарно-грошових і кредитно-грошових відносин, сформованих національних 

та світового ринків, політичних свобод від тиранії європейських монархій тощо. Ряд 

вчених (В.Ф. Левитський, Г.Ф. Симоненко, К.Г. Воблий та ін.) особливого значення 

надавали появі та J розвитку наукових методів дослідження. "Економічні науки для своєї 

появи, так би мовити, чекали того історичного моменту, коли в галузі людського) знання і 

суспільствознавства зміцніли позитивні методи дослідження, — підкреслював В.Ф. 
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Левитський. — Для того, щоб відбулось становлення економічних наук, необхідно було, 

щоб попередньо з'явився Бекон зі своїм методом індукції, з'явилось природознавство, було 

потрібно досягнення певної стадії розвитку політичних наук і філософії, які дали цілий 

ряд основних засновків для побудови системи економічних знань". 

В економічній науці останньої третини XIX ст. досить чітко визначалися! дві позиції щодо 

можливості й необхідності існування політичної економії як j теоретичної науки у 

майбутньому соціалістичному суспільстві. Зрозуміло, останнє в тодішніх умовах 

розглядалось як гіпотетичне. Суть першої позиції вдало сформулював професор 

політичної економії Кембриджського університету Дж. Н. Кейнс (батько знаменитого 

основоположника нового напряму економічної науки Дж. М. Кейнса). Він писав: "Хоч 

можна протиставляти сучасній політичній економії, поскільки вона слугує спеціально для 

висвітлення існуючого економічного порядку, ту форму, якої повинна буде набути наука, 

призначена спеціально для висвітлення явищ, що мають розвиватись в соціалістичному 

суспільстві, однак було б явною помилкою уявляти, нібито торжество соціалізму 

знаменувало б зникнення політичної економії як науки"1. Більш того, Дж. Н. Кейнс 

допускав можливість існування теоретичної політичної економії навіть у чисто 

комуністичному суспільстві, яке, за тодішніми загальними уявленнями, передбачало 

повне усунення товарного виробництва й обміну. 

Ця позиція була добре відома вітчизняним економістам. Проте переважна більшість їх не 

сприйняла досить переконливі аргументи Дж. Н. Кейнса та ряду інших видатних вчених, 

наприклад Л. Вальраса, В. Парето, Е. Бароне. 

Для вітчизняних економістів типовим було заперечення можливості й необхідності 

існування економічної теорії в майбутньому "неринковому" суспільстві. Так, М.І. Туган-

Барановський, хоч і сам виділяв політичну економію в широкому розумінні слова, в 

полеміці з прихильниками концепції можливості існування економічної теорії, що вивчає 

"систему колективності", прямо заявив: вона "не може скластися в точну науку про 

причинні функціональні співвідношення господарства, як сучасна політична економія. В 

основі такого заперечення лежало хибне припущення про можливість існування 

об'єктивних економічних законів лише в стихійному товарно-капіталістичному 

господарстві та кантіанської ідеї співвідношення мети і об'єктивності. 

Тому, робив висновок вчений, є повна підстава визнавати долю політичний економії як 

своєрідної науки про причинно-функціональні відносини господарських явищ, тісно 

пов'язаної з сучасним народним господарством. "Разом з ним вона виникла і розвинулась і 

разом з ним повинна зійти зі сцени, — вважав М.І. Туган-Барановський. — За 

соціалістичного ладу для цієї науки місця не буде, хоч саме в ньому практичні знання, що 

належать до галузі економічної політики, і всі необхідні для цього допоміжні наукові 

дисципліни — наприклад, статистика — повинні отримати надзвичайний розвиток. 

Політична ж економія перетвориться в теорію економічної політики, а частково ввійде до 

складу більш загальної науки про суспільство — соціології". Подібної думки 

дотримувались відомі вітчизняні та зарубіжні вчені — Л.І. Петражицький, П.Б. Струве, 

М.І. Бухарін, В. Зомбарт, Р. Гільфердінг та ін. 

Практична реалізація проголошеної ідеї про рівноцінність і рівноправність різних 

економічних шкіл та напрямів наштовхувалась передусім на протилежність 

марксистського і немарксистського підходів до аналізу економічних явищ і процесів. 

Тому основним завданням економічної науки В.Ф. Левитський розглядав "примирення" 

марксизму як соціалістичного вчення з "індивідуалістичним", тобто всією тодішньою 

політичною економією, що базувалася вже переважно на теоретичних засадах неокласики. 

Проте "примирення", на думку В.Ф. Левитського, має полягати "не в заміні індивідуалізму 

соціалізмом, а в певному поєднанні цих двох "засад" у народному господарстві". "Можна 

думати, — писав учений, — що усунення недоліків і недосконалостей капіталістичного 

ладу, які знайшли яскраве висвітлення у творах соціалістів, відбуватиметься шляхом 

обмежень і частково усуспільнення приватної власності й окремих галузей народного 
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господарства як державою, так і комунальними органами". По суті, вчений, виступаючи за 

необхідність соціальних реформ та активне державне втручання в економічне життя, 

обґрунтовує одночасно й ідею змішаної економіки. Як відомо, концепція змішаної 

економіки набула надзвичайного поширення у другій половині XX ст. Отже, українські 

вчені-економісти, насамперед В.Ф. Левитський та М.І. Туган-Барановський, виступали її 

провозвісниками. 

У 20—40-х роках XX ст. думка про "кінець політекономії" в ході численних дискусій 

радянських науковців була подолана і, здавалося, назавжди. Однак у 90-ті роки вчені 

мовчазно і масово повернулися фактично на старі позиції. Але обертання у зачарованому 

колі не завершилося. Щоправда, тепер вже йдеться не про політичну економію комунізму 

(соціалізму), а лише про відновлення статусу політичної економії як загальнотеоретичної 

дисципліни в державних загальноосвітніх стандартах і як науки — у національній 

класифікації наук, а також про її бюджетне фінансування. За цим стоїть широке коло 

животрепетних питань: про ретроспективний аналіз відомих дискусій щодо предмета і 

методу політичної економії та здобуття належних уроків з них; специфіку предмета 

політичної економії, яка визначає її особливе, незамінне місце у системі економічних наук 

і у викладанні економічної проблематики у вищих навчальних закладах; недопустимість 

ототожнення політекономії і марксистської політекономії; про необхідність творчого 

розвитку політичної економії на основі нових досліджень, які передбачають освоєння 

нових здобутків економічної науки тощо. 

Таким чином, цілком несподівано вітчизняна економічна думка кінця XX — початку XXI 

ст. щодо питання про історичну долю політичної економії як теоретичної науки виявилась 

у становищі зовні дуже подібному до становища кінця XIX — початку XX ст. Суттєва 

відмінність полягає в тому, що тоді заперечувалась можливість існування політичної 

економії як науки для майбутнього, а нині — для сучасності. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.4. УКРАЇНСЬКІ ВИТОКИ 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

9.4. УКРАЇНСЬКІ ВИТОКИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

Історія економічних учень - Базилевич:9.4.1. Методологічні аспекти 

дослідження витоків інституціоналізму 

Протягом XIX ст. розвиток національної економічної думки в нашій країні, 

незважаючи на ряд несприятливих умов, пов'язаних насамперед з відсутністю власної 

державності, посиленням цензури в окремі періоди, все ж таки відбувався не в замкнутому 

середовищі, а в умовах широкої відкритості наукового товариства розвиткові світової 

економічної науки. Після відміни кріпосного права (1861 р.) умови для розвитку 

національної економічної думки поліпшились, її зв'язок зі світовою наукою посилився. 

Наукова діяльність вітчизняних вчених інтенсифікувалася, а її результати стали більш 

вагомі. Праці небагатьох вітчизняних авторів (М.І. Тугана-Барановського, Є.Є. Слуцького, 

В.Я. Желєзнова та ін.) удостоїлись перекладу на іноземні, насамперед основні 

західноєвропейські, мови. 

І все ж таки, праці вітчизняних економістів останньої третини XIX — початку XX ст. (і не 

лише цього періоду) залишалися практично невідомими на Заході. Тому не можна всерйоз 

стверджувати про їх помітний вплив на становлення інституціоналізму. Проте з огляду на 

окремі оригінальні ідеї цих праць, географічну унікальність їх появи (Москва, Ярославль, 

Харків, Варшава) та на посилення сучасного інтересу до інституціоналізму, в тому числі і 

в контексті фінансової науки, ознайомлення з ними може бути корисним для дослідників 

розвитку світової та національної економічної науки. 

Питання про інституціоналізм в Україні поставив у середині 90-х років XX ст. професор 
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Е.Л. Лортікян. Але воно не знайшло задовільного розв'язання, внаслідок вкрай широкого, 

розпливчатого трактування інституціоналізму. До числа українських вчених-економістів, 

які відстоювали ідеї інституціоналізму і зробили солідний внесок у його подальший 

розвиток, він зарахував П.П. Мигуліна, І.І. Янжула, В.Ф. Левитського, В.О. Косинського, 

МЛ. Тугана-Барановського, В.Я. Желєзнова, Г. Осадчого, О.О. Русова, Т.Р. Рильського, 

М.М. Соболева, П.І. Фоміна та багатьох інших1. Як зазначав учений, серед них були 

економісти різних теоретичних поглядів: прихильники класичної політичної економії та 

німецької історичної школи, економісти, що віддавали перевагу емпіричним методам 

дослідження. Підставою для віднесення їх до розряду інституціоналістів Е. Лортікян 

вважав їх прагнення пояснити економічні процеси з позицій соціальної та історичної 

обумовленості, знайти наукові методи свідомого регулювання цих процесів, а також 

дослідити проблему еволюції господарського ладу. Зрозуміло, таке прагнення відповідало 

духові інституціоналізму, але ще зовсім "не перетворювало" прихильників такого підходу 

в українських інституціоналістів. Тому твердження про існування в Україні 

інституціоналізму як особливого самостійного напряму економічної науки наприкінці XIX 

— початку XX ст. виявляються необгрунтованими. Дійсно, вони не знайшли широкої 

підтримки внаслідок вкрай розпливчатого трактування інституціоналізму. 

Такі спроби мають місце і в сучасній російській економічній літературі. Окремі вчені 

(О.В. Іішіаков, Д.П. Фролов) витоки інституціоналізму в російській економічній думці 

відносять до IX ст., а його розвиток розглядають аж до початку XXI ст. До російських 

представників інституціоналізму вони зараховують практично всіх великих вчених-

економістів, включаючи М.Х. Бунге, М.І. Тугана-Барановського, Д.І. Шхна, СМ. 

Булгакова, М.М. Ковалевського та ін. 

Для кращого розуміння викладеного матеріалу важливо звернути увагу на два сучасні 

оригінальні трактування інституціоналізму. Одне з них належить відомому історику 

економічної теорії професору Токійського університету Та-каші Негіші. Вчений розглядає 

інституціоналізм як американський напрям історичної школи і при цьому зауважує про 

існування сподівань на те, що історична школа та інституціоналізм можуть дати 

привабливі підходи до деяких складних проблем, не вирішених неокласикою. 

У сучасній українській та російській літературі ця ідея набуває свого подальшого 

розвитку. Вона тісно пов'язується з недостатністю теоретичного обґрунтування ринкових 

реформ в економіках перехідного типу. Привертається увага до широкого розуміння 

інституціоналізму, рухливості поняття інституту, неоднорідності загальної 

інституціональної течії наукової думки, її методологічної несубординованості тощо. На 

думку Я.А. Певзнера, значення інституціоналізму тепер настільки велике, що всі сучасні 

школи так званої основної течії (кейнсіанство, теорія затрати — випуск, монетаризм, 

економіка пропозиції, теорія раціональних очікувань, соціальне ринкове господарство) 

мають розглядатися як вступ до інституціоналізму або як його різновиди1. При цьому 

автор виділяє одну з головних ідей сучасного інституціоналізму: ефективні інститути 

формуються і "відбираються" в межах все тих же законів ринкового господарства, тобто в 

процесі зіткнення ринкових і неринкових чинників при переважанні перших. 

У свою чергу сучасний російський вчений А.І. Московський розглядає інституціоналізм 

не лише як спадкоємця німецької історичної школи другої половини XIX ст., а й значною 

мірою як спадкоємця класичної школи політичної економії. При цьому вчений зауважує, 

що коли представникам будь-якого іншого напряму економічної науки доводиться 

вирішувати якусь соціальну проблему, вони неминуче входять в аспекти проблем, 

досліджуваних інституціоналістами. Взагалі ж, на думку вченого, інституціоналістів серед 

економістів значно більше, ніж тих, хто свідомо зараховує себе до цього напряму. У 

працях основоположників неокласики — А. Маршалла, Дж.Б. Кларка, а також у роботах 

Дж.М. Кейнса, Й.А. Шумпетера зустрічається багато інституціональних моментів. І навіть 

Леон Вальрас, яскравий представник неокласики і творець теорії загальної рівноваги, 

дуже чітко розумів, що методи математичної інтерпретації загальної рівноваги цілком не 
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придатні для опису закономірностей руху відносин власності або розвитку 

промисловості4. 

У такому широкому розумінні в цій главі йдеться про погляди ряду українських вчених-

економістів останньої третини XIX — початку XX ст. як симпатинів історичної школи і 

неусвідомлюваних ними самими прихильників інституціоналізму (табл. 12.2). По суті 

вони виходили із універсальної для вченого-суспільствознавця парадигми — історизму, 

який передбачає розгляд явищ та процесів у динаміці, з врахуванням змін, що об'єктивно 

відбуваються у народному господарстві у процесі розвитку в його історичній тяглості. 

Сучасна історико-економічна література виділяє основні характеристики 

інституціоналізму. Серед них, як правило, зазначають: 

розчарування в неокласичній економіці, її абстрактних, статичних положеннях і 

уявленнях, заснованих на гедоністських та атомістичних принципах про людську 

природу; 

потреба в інтеграції економічної теорії та інших суспільних наук, таких як соціологія, 

психологія, антропологія і юриспруденція, або те, що можна назвати вірою у переваги 

багатодисциплінарного підходу; 

незадоволення каузальним емпірицизмом класичної і неокласичної економіки, яке 

виражалось у пропозиціях проводити деталізовані кількісні дослідження; 

прагнення до більшого суспільного контролю над бізнесом, іншими словами, 

доброзичливе ставлення до державного втручання в економіку1. Тією чи іншою мірою 

такі характеристики були властиві працям ряду відомих вітчизняних економістів 

досліджуваного періоду. Це подано у табл. 9.2. 
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Історія економічних учень - Базилевич:9.4.2. Інституціональні засади в 

українській економічній думці 

Насамперед зупинимось на ряді загальних методологічних положень економічної 

теорії, які, на наш погляд, мають безпосереднє відношення до витоків інституціоналізму. 

Більше того, вони вписуються в його контекст. Методологічним, кредо вітчизняних 

вчених було проголошення рівноправності та рівноцінності різних економічних теорій у 

структурі економічної науки, необхідності використання її здобутків для її подальшого 

розвитку . 
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Особливе значення такий підхід має для правильної оцінки інституціоналізму, який від 

свого зародження і до теперішнього часу виступає гетеродоксним, альтернативним 

напрямом економічної науки. Іншими словами, в термінах сучасних моделей розвитку 

науки Т. Куна та І. Лакатоша він є парадигмою, або конкуруючою науково-дослідною 

програмою, яка явно відрізняється від парадигм класичної, неокласичної та цілого ряду 

інших шкіл. 

Професор СМ. Булгаков зазначив специфіку суспільної думки в Російській імперії, 

насамперед її своєрідний універсалізм. Всі теоретичні вчення вона "сприймає переважно з 

практичного боку, у зв'язку з питаннями практичної етики і суспільних програм, 

перетворюючи таким чином доктрини в суспільні "напрями"... "Руські напрями" до цих 

пір відмічаються універсальним характером. Вони давали цілком певні погляди на світ, 

розв'язували релігійні та філософські питання, питання політики та моралі, суспільного і 

особистого життя... Словом, у них зливались воєдино як теоретичний, філософський 

світогляд, так і політичні та соціально-економічні програми". Така особливість 

вітчизняної економічної думки створювала добре підґрунтя для формування у її межах 

інституціонального напряму. 

Чимало співзвучних інституціоналізму та сучасності положень у галузі економічної 

методології і теорії містять праці нашого співвітчизника, професора політичної економіки 

та статистики Г.Ф. Симоненка (1838—1905). Зокрема не втратили своєї актуальності й 

значення постановка та вирішення вченим питання про наукову терпимість у 

дослідженнях. Воно сформульовано загалом нейтрально і стосується 

загальнометодологічних проблем економічної науки, що їх вирішували вітчизняні вчені. 

Розгляд цієї проблеми обумовлювався визнанням рівноцінності та рівноправності 

економічних шкіл і напрямів у працях вітчизняних науковців. Проблема ставилась, як 

правило, безвідносно до конкретних шкіл і напрямів економічної думки, але висновки 

робилися стосовно цілком конкретних економічних теорій. 

У зв'язку з цим важливо звернути увагу на деякі загальнометодологічні положення, що 

співзвучні постановкам цих питань інституціоналістами. Так, Г.Ф. Симоненко ґрунтовно 

підходив до визначення об'єкта вивчення економічної науки. Він підкреслював 

необхідність вивчення економічних відносин у тісному зв'язку з дослідженням 

неекономічних інституцій. "Політична економія, — наголошував учений, — не може 

розглядати народне господарство поза зв'язком з політичними і громадськими установами 

країни, з її цивільним та адміністративним законодавством, поза впливом на економічний 

побут релігії, пануючого морального світогляду народу і його побутових особливостей, 

переважаючого напрямку ідей у дану епоху, загальних успіхів людського знання та 

техніки, промисловості особливо, одним словом, — поза зв'язком із всім ходом 

історичного розвитку" . 

У працях вітчизняних економістів обґрунтоване методологічне бачення необхідності та 

сутності підходу до вивчення економічних відносин суспільства з позицій моральності. В 

економічній науці при вивченні відносин людини не зі світом зовнішньої природи, а з 

людьми, дослідженні їх взаємних відносин і обов'язків, не можна не зачіпати основних 

питань приватної чи суспільної моральності. Тому, як підкреслював Г.Ф. Симоненко, ми 

повинні вимагати, щоб різноманітні комбінації цих відносин не суперечили моральним 

інтересам суспільства, не ігнорували їх. Політична економія, на думку вітчизняних 

науковців, має розглядати вчення про народний добробут у тісному зв'язку з умовами 

всього морального та політичного побуту країни. Виділившись із моральної філософії у 

самостійну науку, політекономія за своєю суттю залишилася тією ж моральною 

філософією, але стосовно не до окремих осіб, а до всього суспільства у сукупності його 

економічних відносин2. 

Для вітчизняних економістів останньої третини XIX — початку XX ст. характерним був 

методологічний підхід, згідно з яким на перший план висувались інтереси суспільства в 

цілому, проголошувався їх пріоритет над індивідуальними, своєкорисними інтересами, 
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пріоритет соціальних критеріїв суспільного прогресу над суто економічними. 

Надзвичайно актуальними продовжують залишатися пронизані високою моральністю 

питання про народний добробут та його досягнення, поставленні вітчизняними вченими. 

Навіть при допущенні у теоретичній частині політичної економії таких економічних 

відносин, які ґрунтуються виключно на особистому інтересі, як це робили представники 

класичної школи, вона не може випускати з уваги свого основного завдання — загального 

добробуту. "Основне, кінцеве завдання вчення про народне господарство — забезпечити 

народний добробут, аж ніяк не збагачення окремих осіб, які можуть досягати такого 

збагачення способами, напевно шкідливими для загального блага, отже, і для всього 

народного господарства. З погляду останнього, подібні способи повинні бути визнані 

неекономічними, збитковими, бо, забезпечуючи вигоду окремих небагатьох осіб, вони 

підривають в той же час добробут більшості народонаселення". При цьому економічне не 

зводилося лише до матеріального, народний добробут — лише до матеріального 

добробуту. Це обумовлювалось широким визначенням об'єкта політичної економії: 

віднесенням до нього не лише сфери матеріального виробництва, а й нематеріального, 

духовного виробництва і державної діяльності. 

Зокрема Г.Ф. Симоненко правильно розкрив гносеологічну причину основної помилки 

ряду відомих західних теоретиків з питання про співвідношення індивідуального і 

суспільного добробуту: нерозмежування приватного господарського і 

народногосподарського підходів до економічної реальності та її аналізу. Для вченого було 

вихідним принципове положення про загальний добробут як основний економічний 

інтерес і мотив господарської діяльності, необхідність їх першочергового забезпечення, а 

звідси — і про основне завдання політичної економії. Воно трактувалось як розкриття 

економічних законів та умов для забезпечення народного добробуту у тісному зв'язку з 

вивченням впливу різних неекономічних чинників. 

Г.Ф. Симоненко сформулював такий оригінальний висновок про співвідношення 

"справедливого / несправедливого" і "економічного / неекономічного": у приватному 

господарстві економічні вигоди можуть інколи досягатись несправедливим шляхом, а у 

народному господарстві будь-яка несправедлива дія не може бути скільки-небудь 

економічно вигідною. Тут доречно провести паралель з макроекономічним підходом 

Дж.М. Кейнса. Згідно з ним умови процвітання окремої фірми зовсім не тотожні умовам 

зростання та процвітання економіки в цілому. Отже, те, що добре для "Дженерал моторз", 

може виявитись недобрим для США. Примноження індивідуального і національного 

багатства може відповідати певним соціально-економічним умовам, вступати навіть у 

суперечність. 

Для розуміння національних витоків інституціоналізму принципове значення має 

висвітлення питань про ставлення вітчизняних економістів до матеріального і 

нематеріального виробництва, продуктивної і непродуктивної праці. З часів А. Сміта ці 

питання перебували в центрі дискусій як між самими представниками класичної 

політичної економії, так і між ними та прихильниками інших економічних шкіл та 

напрямів. Основоположник класичної політичної економії дав неоднозначні й суперечливі 

трактування категорій продуктивної і непродуктивної праці. Під продуктивною працею 

він розумів працю, що обмінюється на капітал, а під непродуктивною — працю, що 

обмінюється на дохід. Водночас він визначав продуктивну працю як таку, що 

матеріалізується в товарі, а непродуктивну — як таку, що не отримує матеріалізації. Тому, 

на думку А. Сміта, всі, хто створює послуги, живуть за рахунок землеробської і 

промислової праці. Звичайно, А. Сміт та його прихильники не заперечували важливості й 

корисності непродуктивної праці попри нематеріальний характер її результатів. 

Практично всі українські вчені-економісти, незважаючи на свою загальну прихильність до 

класичної політичної економії, критично ставились до цих положень А. Сміта. Так, І.В. 

Вернадський, Г.М. Цехановецький та інші вважали вчення А. Сміта про продуктивну і 

непродуктивну працю одним із найслабкіших пунктів його економічної теорії, який 
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приводить до неправильного розуміння реалій суспільно-економічного життя. 

При вирішенні питання про продуктивну і непродуктивну працю Г.Ф. Симоненко надавав 

першочергового значення вибору відповідних критеріїв. За основу визначення категорій 

продуктивної і непродуктивної праці вчений взяв потреби людини та зусилля, за 

допомогою яких вона задовольняє ці потреби. Під цим кутом зору будь-яка праця, що 

задовольняє з найменшими витратами будь-які матеріальні чи духовні потреби окремої 

особи або всього суспільства, має бути визнана продуктивною. Вчений слушно зауважив: 

"А. Сміт, який заклав загалом принципову основу нинішньому виключенню державної 

сфери і взагалі будь-якої нематеріальної діяльності із сфери народного господарства, 

погрішив саме в тому, що з недостатньою увагою ставився до споживання багатств. Від 

цього недоліку далеко не звільнились і багато його послідовників"1. У цьому ж контексті 

Г.Ф. Симоненко доречно наводив іронічне зауваження французького економіста Дроза: 

читаючи твори їх, можна подумати, що не продукти створені для людей, а люди для 

продуктів. Називаючи будь-яку нематеріальну працю непродуктивною і виключаючи її із 

галузі політичної економії, вони, очевидно, розглядають її не щодо людських потреб, а 

саму по собі, бо нематеріальність, невідчутність продуктів цієї праці ніскільки не заважає 

задоволенню людських потреб. 

Правильне вирішення питання про продуктивну і непродуктивну працю відкривало 

можливості для розв'язання проблеми забезпечення народного добробуту за рахунок 

належного співвідношення та розвитку всіх видів виробничої діяльності населення. Звідси 

випливало і нове суттєве завдання політичної економії, яке вирішувалось у дусі 

інституціоналізму. Йдеться про вивчення умов, за яких можливе існування правильного, 

гармонійного співвідношення різних галузей матеріального і нематеріального 

виробництва, продуктивної і непродуктивної праці. "Політична економія прагне підмітити 

загальні закони, властиві всім галузям народної діяльності, які обумовлюють гармонійне, 

спільне існування їх і розвиток, — підкреслював Г.Ф. Симоненко. — Вона розглядає 

вчення про народний добробут у зв'язку з умовами всього морального і політичного 

побуту країни" . 

Помітне місце у працях багатьох провідних українських вчених відводиться висвітленню 

поглядів академіка Андрія (Генріха) Шторха (1766—1835), вченого, який працював у 

Росії, але мав відчутний вплив на думки українських економістів першої половини XIX 

ст., особливо на Т.Ф. Степанова. У літературі погляди А. Шторха охарактеризовані 

терміном "критичне смітіанство". Вчений визнавав основну працю А. Сміта найбільш 

щедрим джерелом для вивчення не лише природи і причин багатства націй у вузькому 

значенні цього слова, але й цивілізації взагалі. Економісти другої половини XIX ст. часто 

звертались до аналізу концепції цивілізації А. Шторха. На відміну від багатьох інших 

класиків учений розглядав прояв економічних законів, виявлених політичною економією, 

як у матеріальному, так і нематеріальному виробництві. Він вказував на безсумнівний 

взаємний вплив один на одного матеріальних і нематеріальних видів народної діяльності, 

на їх органічний зв'язок між собою. А. Шторх писав: "Людина лише в тому ступені 

спроможна виробляти багатство, в якому вона забезпечена внутрішніми благами, тобто в 

якому вона розвинула свої фізичні, розумові і моральні здібності, що передбачає такі 

засоби розвитку їх, як суспільні установи та ін. З другого боку, не менш очевидно, що 

людина тим більшою мірою може виробляти внутрішні блага, чим більше вона 

забезпечена матеріальним багатством". 

У перших трьох томах свого відомого "Курсу політичної економії" А. Шторх розглядав 

дію економічних законів лише у матеріальному виробництві. У наступному томі під 

назвою "Теорії цивілізації" він розкривав застосування економічних законів у 

нематеріальних видах народної діяльності, а саме у сферах релігійної, наукової, 

педагогічної, художньої та державної діяльності. У розумінні А. Шторха, цивілізація — це 

створення таких благ: здоров'я, освіти, вишуканого смаку, доброї моралі, релігійності, 

безпеки і дозвілля. Вчений вважав необхідним вивчати окремо економічні закони, що 
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діють у створенні цих благ: "Незважаючи на внутрішнє співвідношення між обома родами 

виробництва, щоб скласти якесь певне поняття про їх закони, потрібно розглядати кожне з 

цих виробництв незалежно і окремо одне від іншого". 

У цілому позитивно оцінюючи вчення А. Шторха, професор Г.Ф. Симоненко разом з тим 

висловив на його адресу два критичних зауваження. По-перше, вчений вважав необхідним 

розглядати одні й ті ж економічні закони одночасно в обох сферах виробництва — 

матеріальній і духовній. При цьому він зауважував, що й А. Шторх у своїй "Теорії 

цивілізації", по суті, розглядає тільки ті економічні закони, які вже розглянуті у 

попередніх трьох частинах його навчального курсу. По-друге, на думку Г.Ф. Симоненка, 

А. Шторх неправильно вживав термін "цивілізація", вичерпуючи його зазначеними вище 

елементами. Насправді, "під нею слід розуміти розвиток не одних лише нематеріальних 

благ та здібностей, а й водночас і успіхи матеріального добробуту. Успіхи промисловості, 

сільського господарства, торгівлі такою ж мірою характеризують цивілізацію нації, як і 

успіхи наук, мистецтва, моральності та державної діяльності". 

У сучасній українській історико-економічній літературі дискусійним продовжує 

залишатись питання про відношення вітчизняних економістів до державного втручання в 

ринкову економіку. При цьому дослідники (Л.П. Горкіна, С.М. Злупко, І.-С. Коропецький 

та ін.) нерідко висловлюють протилежні думки. Очевидно, таке становище значною мірою 

обумовлюється існуванням у досліджуваний період різних оцінок державного втручання у 

ринкові процеси тогочасних вчених-економістів. Серед них спостерігалася істотна 

розбіжність у думках — від різкої критики і неприйняття (СМ. Булгаков) до трактування 

як єдино можливого шляху узгодження інтересів усіх суб'єктів господарської діяльності та 

розвитку на цій основі вітчизняної економіки (К.Г. Воблий, В.Г. Яроцький). Крім того, в 

економічній літературі була і більш зважена, більш обґрунтована оцінка державного 

регулювання ринкових процесів — з розумінням сильних і слабких боків цієї політики, 

баченням перспектив її розвитку тощо. Таку помірну позицію поділяли більшість 

українських економістів (В.Ф. Левитський, М.В. Бернацький, В.Я. Железное, М.М. 

Соболев та ін.). 

Не вдаючись до дискусії, зазначимо, що, по-перше, остання позиція найбільш співзвучна 

інституціоналізмові, по-друге, вона дуже співзвучна із сучасними оцінками значення та 

ролі держави у здійсненні ринкового трансформування та подальшого функціонування 

української економіки. 

Однією із характерних рис інституціональної методології був і продовжує залишатись 

міждисциплінарний підхід до вивчення соціально-економічних явищ і процесів, 

інститутів. Окремі його прояви спостерігалися і у працях українських вчених. Наприклад, 

вони ставили питання про співвідношення між політичною економією та соціологією. Цю 

загальну постановку Г.Ф. Симоненко конкретизував щодо двох протилежних теорій — 

тієї, прибічники якої проповідують застосування принципу невтручання держави в 

економічне життя, і тієї, прихильники якої вимагають якнайповнішого та всебічного 

управління народним життям. Він приходив до висновку, що шукана багатьма вченими 

соціологія є політичною економією, котра визнає державну діяльність однією із 

продуктивних сфер народного господарства. Тому для засад соціології нема потреби 

вигадувати якісь нові закони, потрібно розробляти далі те, що вже зроблено економічною 

наукою в особі А. Сміта ще наприкінці XVIII ст. "Сміємо думати, — писав Г.Ф. 

Симоненко, — що письменники, які ставляться до соціології з саме цього погляду, стоять 

на найтвердішому, практичному ґрунті, і це може привести наукові дослідження у даній 

галузі до найбільш плідних результатів"1. Для вченого була безсумнівною необхідність 

розгляду суспільних явищ у соціології з позицій визнання "коренем і основою їх 

політичної економії". 

Отже, приходимо до таких висновків. 

Українська економічна думка останньої третини XIX — початку XX ст. не піднялась до 

самостійного формування інституціоналізму як особливого напряму економічної науки. 



 378 

Очевидно, перешкодою цьому стали запізніле існування класичної школи політичної 

економії, а також революційні події 1917 р. 

Проте національна економічна думка досліджуваного періоду розвивалася у кількох 

напрямках: до неокласики і до інституціоналізму. Для останнього існував добрий ґрунт у 

вигляді теоретичних витоків та сприятливих соціально-економічних умов розвитку країни. 

Ряд загальнометодологічних та теоретичних положень вітчизняної економічної науки, 

співзвучних інституціоналізмові, не втратив своєї актуальності і нині має принципове 

значення для реформування національної економіки та розвитку економічної теорії в 

постсоціалістичних умовах України. 

З огляду на викладене вище уявляється вкрай необхідним продовження всебічного 

дослідження у вітчизняній загальноекономічній та історико-економічній літературі 

питань, пов'язаних з інституціоналізмом у різних його контекстах. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.5. СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ 

АКЦІОНЕРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

9.5. СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ АКЦІОНЕРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Історія економічних учень - Базилевич:9.5.1. Розкриття проблем розвитку 

акціонерного підприємництва українськими економістами другої половини XIX — 

початку XX ст. 

Розвиток української економічної науки у другій половині XIX ст. зазнав значних 

змін не лише з погляду змісту теорій, які розроблялися та вивчалися, але й в аспекті 

значного розширення кола питань, що критично осмислювались та узагальнювались. До 

традиційних політекономічних питань (вартість, гроші, доходи і їх розподіл тощо) 

додалася значна кількість нових проблем, які постали перед вітчизняною економічною 

наукою у зв'язку з розвитком капіталістичного господарства. Серед них — проблеми 

становлення та подальшого розвитку національного ринку, економічної природи 

акціонерних товариств, виникнення і сутності монополій, фінансового капіталу, експорту 

та імпорту капіталу тощо. 

Помітне місце серед цих теоретичних і практичних проблем зайняли різні питання 

становлення і розвитку вітчизняного акціонерного підприємництва. До числа їх входили 

дослідження економічної та правової природи акціонерних товариств, акціонерної 

власності, а також з'ясування загальної картини й основних закономірностей розвитку 

акціонерної справи, пов'язаних передусім із такими чинниками: концентрацією 

виробництва і капіталу; впливом економічної політики царського, а потім Тимчасового 

уряду; залученням іноземних капіталів; монополізацією та ін. Вивчалися як зовнішні 

прояви акціонування (царське законодавство, основні етапи і темпи акціонерного 

засновництва, розміри акціонерних капіталів, прибутки акціонерних товариств та ін.), так 

і окремі його результати, зв'язки окремих галузей промисловості з банками, формування 

фінансового капіталу, утворення особистих уній тощо. 

Українські економісти (М.Х. Бунге, І. Тарасов, МЛ. Туган-Барановський та ін.) здійснили 

узагальнення характерних ознак підприємництва і на його основі давали різні визначення 

акціонерного товариства. Вони акцентували увагу на таких основних рисах акціонерних 

товариств, що відрізняють їх від інших суб'єктів господарювання: 

акціонерні товариства належать до господарських об'єднань; 

статутний капітал акціонерного товариства поділяється на частки, що є рівними і 

називаються акціями; 

акціонерне товариство є юридичною особою, а отже, відповідає за своїми зобов'язаннями 

лише майном, що належить йому по праву власності; 

акціонери, які повністю сплатили свої акції, додаткової відповідальності за борги 
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товариства не несуть, а лише ризикують втратити можливість повернення вартості своїх 

акцій. 

Характерним для представників української економічної думки розглядуваного періоду 

було те, що більшість науковців роль іноземних капіталів у розвитку ринкових відносин у 

країні помітно перебільшували. 

Офіційні кола та найбільш впливові економісти вважали, що промисловий розвиток і 

поширення акціонерного підприємництва значною мірою можна забезпечити саме 

шляхом залучення іноземних капіталів. Прихильниками такого курсу були П. Мігулін, М. 

Соболев, І. Янжул та інші. "Доводити, що країни, які мають великі природні багатства і 

бідні на власні капітали, — писав професор Харківського університету П.П. Мігулін, — 

потребують для піднесення своїх продуктивних сил і розробки марно існуючих багатств 

припливу іноземного капіталу, означало, здавалося б, ломитися у відчинені двері"1. 

Вчений вважав, що іноземні капітали допоможуть усунути дефіцит у вільних грошових 

коштах. "Залучення капіталів всередину країни дійсно настійно необхідне, тому що без 

цього піднесення її продуктивних сил неможливе". Підкреслюючи особливу роль 

іноземних інвестицій у розвитку ринкових відносин у національній економіці, вчений 

наголошував: "Штучно залучений іноземний капітал шляхом державних і державою 

гарантованих позичок створив всередині країни нові промислові підприємства, дав роботу 

старим, збільшив заробітки населення, підвищив його продуктивні сили, посприяв 

правильному надходженню державних податків, особливо непрямих. 

Неоднозначно оцінював проникнення іноземних капіталів до вітчизняної промисловості 

М.І. Туган-Барановський. Він, з одного боку, відмічав позитивний вплив іноземних 

капіталів на промислове піднесення кінця 90-х років XIX ст.: "Чим енергійніше буде 

припливати до Росії іноземний капітал, тим швидше ми вийдемо із теперішнього стану 

перевищення попиту на продукти капіталістичного виробництва порівняно із пропозицією 

останніх". З іншого боку, досліджуючи становлення ринкових відносин у зазначений 

період, на прикладі металургійних заводів Донецького басейну М.І. Туган-Барановський 

розкрив погіршення становища робітників внаслідок проникнення туди іноземного 

капіталу . 

Про те, що Росія та Україна є колоніальним ринком для передових західноєвропейських 

держав, вважали П.І. Фомін і В.Я. Желєзнов. Найбільш різко проти іноземного втручання 

в національну економіку виступав А.Я. Антонович. У своєму підручнику політичної 

економії він застерігав, що "іноземні капітали надзвичайно шкідливі. Ними не 

пожвавлюється національна промисловість, а вбивається". 

Зазначимо, що сфери застосування, географія і організаційні форми іноземних інвестицій 

помітно відрізнялися залежно від їх "національного" походження. 

У заснуванні й організації акціонерних товариств в Україні з самого початку активну 

участь брав іноземний капітал. Як зазначалося вище, акціонерні компанії були найбільш 

зручною формою для функціонування іноземного капіталу. Напередодні Першої світової 

війни на іноземний капітал припадало близько третини всього акціонерного капіталу 

Росії. Зокрема частка французького капіталу становила 33 % , англійського — 23, 

бельгійського — 20 і німецького — 14 % іноземних вкладень. Понад 25 % всіх іноземних 

капіталів, вкладених у промисловість країни, припадало на Україну. Найбільше іноземний 

капітал проник у гірничу та металургійну промисловість. У 1900 р. в Україні 80—90 % 

всіх акціонерних капіталів гірничої промисловості належали іноземцям. Так, у вугільній 

промисловості іноземцям належало 63 % основного капіталу. Як зазначають дослідники, 

справжнім господарем "Продвугілля" був французький капітал. У металургії ця частка 

становила 90 %. "Металургійне виробництво Півдня, — писав МЛ. Туган-Барановський у 

праці "Русская фабрика", — є найновішим продуктом нашого капіталізму і тут повністю 

панують іноземці". 

Вітчизняні дослідники по-різному оцінювали роль іноземних інвестицій в економіці 

країни. Зокрема, досліджуючи швидкий розвиток гірничої промисловості України 
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внаслідок припливу іноземного капіталу, М.І. Туган-Барановський зауважував: "Приплив 

іноземних капіталів та іноземного підприємництва став могутнім стимулом нашого 

промислового розвитку останнього часу. Без допомоги іноземного капіталу криворізьким 

рудам довелось би ще довго мирно спочивати під чорноземними полями 

Придніпровського краю". 

Єдиною потужною галуззю економіки України, де чільне місце належало вітчизняному 

капіталу, була цукрова промисловість. Причиною такого становища було завершення 

розподілу ринку цукру до початку індустріалізації. Українські цукровари захопили всі 

існуючі ринкові ніші і чинили постійний опір надходженню іноземного капіталу до цієї 

галузі. Проте необхідність технічного переобладнання цукроварень зумовила 

концентрацію капіталу в найоптимальнішій формі — акціонерних товариств. У 1881 р. їх 

було вже 71. 

Таким чином, у другій половині XIX — на початку XX ст. становлення і розвиток 

акціонерного підприємництва в Україні відбувалися досить швидкими темпами. 

Зазначимо, що Україна займала чільне місце в поширенні акціонерного підприємництва в 

Російській імперії. Основні тенденції та особливості розвитку акціонерної справи в 

українській економіці в цілому були аналогічними загальноімперським. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.5.2. Дослідження монополістичних 

тенденцій в акціонерному підприємництві в роботах українських економістів 

середини XIX — початку XX ст. 

Поширення монополістичних тенденцій в акціонерному підприємництві привернуло 

увагу відомих українських вчених Д.І. Піхна, М.І. Туган-Баранов-ького, В.Я. Желєзнова, 

М.В. Бернацького та ін. 

Дослідження природи монополістичних тенденцій в акціонерному підприємництві було 

настільки популярним у науковій та публіцистичній літературі, що воно увійшло як 

складова в посібники з політичної економії, а згодом навіть було виділене у самостійний 

навчальний курс під назвою "Вчення про капіталістичні монополії". На думку О. 

Анциферова, питання про монополії на початку XX ст. було одним з найактуальніших 

питань тодішнього економічного життя. 

Узагальнення поглядів українських вчених на питання, пов'язані з монопольними 

тенденціями розвитку вітчизняної економіки представлені у табл. 9.З. 
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Вперше в українській економічній літературі спроба з'ясувати природу монополістичних 

тенденцій була здійснена професором політичної економії Київського університету Д.І. 

Піхном. У квітні 1885 р. на засіданні Київського юридичного товариства він виступив з 

доповіддю "Торгово-промышленные стачки", матеріали якої були опубліковані в 

"Университетских известиях" (виданні Університету Святого Володимира), а згодом 

випущені окремою книгою.Ця робота стала першим не тільки в Україні, а й загалом в 

Російській імперії серйозним дослідженням питання монополізації промисловості і 

другим у світі (після книги австрійського економіста Ф. Клейнвехтера "Картелі" (1883). 

У своїй роботі Д.І. Піхно дає критичний аналіз принципів, викладених Ф. Клейнвехтером, 
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і досліджує причини монополізації промисловості, форми існуючих підприємницьких 

об'єднань і роль, яку вони відіграють в економіці країни. Вчений викладає свою думку 

щодо проблеми монополізації промисловості. Монополії (за термінологією Д.І. Піхна, 

"стачки") залежно від виконуваних ними функцій можна поділяти на такі, що регулюють 

лише кількість випущеної продукції і виключно ціну товарів, і стачки, що намагаються 

розмежувати географічні райони діяльності тощо. Аналізуючи процес створення 

монополістичних союзів, він також досліджував питання практичного значення 

організації монополії для соціально-економічного розвитку країни та ін. Пояснюючи 

інтерес до цього питання, а також інтерес до нього з боку економічної науки, вчений 

писав: "Протягом двох останніх десятиріч вони (торгово-промислові стачки. — Авт.) 

прийняли нові форми і отримали значний розвиток — як екстенсивний, так і 

інтенсивний". Таке розповсюдження торгово-промислових коаліцій, — зазначає вчений, 

— відомих під назвою конвенцій, картельних угод, синдикатів тощо, і посилений вплив їх 

на економічне життя викликали необхідність більш ретельного теоретичного дослідження 

цього питання в науковій літературі1. 

Подальший розвиток питання монополістичної організації капіталу отримало у 

докторській дисертації Д.І. Піхна "Железнодорожные тарифы. Опыт исследования цены 

железнодорожной перевозки", яка була захищена ним у 1888 р. У цій роботі вчений на 

прикладі залізничного транспорту аналізує головні причини організації залізничних 

компаній у монополістичні союзи. Автором детально досліджуються питання 

співвідношення монополії і конкуренції, видів конкурентної боротьби у залізничній 

галузі, а також проблеми конкуренції залізниць з іншими видами транспорту: гужовим, 

морським, річковим, автомобільним. Д.І. Піхно підкреслював, що в залізничній справі 

існують особливо сприятливі умови для угод і союзів. На його думку, саме ця галузь 

господарства найбільш тяжіє до монополії, оскільки тут відносно невелике число 

конкурентів, і поява нових на вже зайнятій арені значно утруднена. І Крім того, 

конкуренція може завдати протидіючим сторонам великих збитків, адже на залізничному 

транспорті велика частка основного капіталу. Внаслідок цих причин, а також у зв'язку з 

майже повною відсутністю конкуренції з боку залізниць міжнародного сполучення в 

залізничному транспорті складаються умови для створення монополістичних союзів і 

збільшення завдяки І цьому прибутків шляхом підвищення платні за проїзд. Вчений 

дослідив різні І форми угод між залізницями, які складаються з метою усунення 

конкуренції.  

Проблема підприємницьких об'єднань, що тяжіють до монополізму, залишається 

важливою складовою наукових інтересів Д.І. Піхна і в більш пізніх І працях. Вчений 

розширює діапазон дослідження проблеми, намагається з'ясувати економічну суть 

монополії. Зокрема у посібнику з політичної економії він І аналізує проблему 

монопольних цін, види монополій, висловлює думку про І те, що завдяки економічній 

могутності монополістичні союзи отримують І можливість тиску на уряд з метою 

задоволення своїх інтересів, які часто не збігаються із суспільними. Д.І. Піхно висуває 

пропозицію про необхідність регламентації діяльності монополії з боку держави, аби 

пом'якшити негативні наслідки їх функціонування. 

У міру перетворення корпорацій з поодинокого явища в основу економічного життя і 

розвитку форм цих об'єднань ця проблема привертала увагу І дедалі більшої кількості 

вчених. Було досліджено найрізноманітніші прояви діяльності найбільших 

підприємницьких об'єднань, які внаслідок акціонерної концентрації починали домінувати 

на ринку. Період найбільш інтенсивної розробки питання в економічній літературі 

України прийшовся на злам І XIX—XX ст. Саме в цей період з'явилась основна частина 

наукових праць із зазначеної проблематики. 

У 1886 р. виходить друком посібник з політичної економії професора Київського 

університету А.Я. Антоновича, у якому проаналізовано ряд аспектів проблеми утворення 

акціонерного капіталу та його впливу на становлення монополістичних союзів. На думку 
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вченого, причиною утворення союзів капіталістів І є недостатність капіталів одноосібних 

підприємців для організації і функціонування великих підприємств, особливо у 

капіталомістких галузях промисловості. І Досліджуючи форми новостворених союзів, 

вчений виділяє як найбільш поширені й популярні акціонерні й командитні товариства, 

або товариства на віру. У наступних виданнях курсу політичної економії А. Антонович 

досліджує концентрацію промисловості, причини цього економічного процесу та вплив, 

який І має концентрація на поширення акціонерного підприємництва і монополізацію 

промисловості. Аналізує А.Я. Антонович також і роль, яку відіграють монополістичні 

об'єднання у соціально-економічному житті суспільства. 

Досліджуючи природу монополії, більшість представників економічної думки України 

виходили в основному з етимологічної характеристики монополії, розуміючи її як 

виключне право на володіння виробництвом чи збутом чого-небудь. На їхню думку, 

монополія характеризується насамперед відсутністю конкуренції на ринку. 

Відсутність конкуренції як головну ознаку монополії більшість економістів вважали 

основною при характеристиці корпорацій. Причому ступінь монополізації, згідно з 

поглядами М.І. Тугана-Барановського, А. Рафаловича, М.В. Бернацького, зростає 

обернено пропорційно кількості підприємств, що випускають однорідну продукцію. Іноді 

у їх працях зустрічається і дещо ідеалізоване уявлення про монополію. Так, М.І. Туган-

Барановський характеризував монополію як таке становище, коли вся "маса продавців 

(або вирішальна частина їх) діє так, нібито вони становлять одного продавця (або 

покупця). Окремі продавці не конкурують між собою, не намагаються витіснити інших з 

більш вигідних пунктів продажу, а діють як слухняна частина певного колективного 

цілого". 

Разом з тим, мали певне поширення й інші погляди на природу та сутність монополій. 

Наприклад, П.Б. Струве вказував на необхідність розрізняти монополію як організацію 

виробництва і монополію як панування над цінами і запевняв, що монополія в першому 

сенсі зовсім не породжує монополію як панування над цінами. Синдикати та картелі, 

стверджував він, створюються не для підвищення цін, а для раціоналізації виробництва і 

боротьби зі згубними для підприємств коливаннями розвитку промисловості . П.Б. Струве 

— прихильник теорії потенційної конкуренції, автором якої був американський економіст 

Д.Б. Кларк. Відповідно до цієї теорії, капіталістичні підприємства можуть мати 

можливість об'єднувати в одну велику корпорацію всіх виробників певного продукту, але 

не мати реальної сили монополій, тобто домінуючого положення на ринку, яке дає 

можливість встановлювати монопольно високі ціни. Ця формальна монополія містить у 

собі "потенційну конкуренцію, оскільки при найменшому підвищенні цін вона викликає 

конкуренцію немонополізованих підприємств". Таку "потенційну конкуренцію" П.Б. 

Струве називав головним регулятором цін, який нібито паралізує монополістичні 

тенденції в акціонерному підприємництві. 

Таким чином, досліджуючи роботи українських економістів кінця XIX — початку XX ст., 

можна зробити висновок, що проблема підприємницьких об'єднань більшістю економістів 

аналізувалася насамперед у площині ринкових відносин. Головним критерієм визначення 

монополістичного характеру промислових підприємств ставало саме положення 

підприємства на ринку. Тобто роль відносин обміну в процесі дослідження 

закономірностей розвитку тогочасного суспільства висувалася на передній план. 

Одночасно роль матеріальних факторів, зокрема концентрації капіталу і виробництва, у 

справі монополізації промисловості дещо применшувалася, затінялася, особливо коли 

йшлося про загальну характеристику монополії. 

В економічній літературі досліджуваного періоду окремі економісти представляли 

підприємницькі об'єднання як засіб регулювання господарської діяльності, усунення 

анархії і криз. Особливу увагу вони приділяли синдикатам, створеним в галузях важкої 

промисловості. Так, А. Рафалович називав їх могутнім засобом економічного прогресу, 

покликаним зробити переворот в народному господарстві, подібний до промислової 
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революції. За словами А. Рафаловича, тільки за допомогою синдикатів можна досягти 

рівноваги між виробництвом і попитом, завдяки чому промислові кризи стануть більш 

рідкісним явищем. Синдикати, за його словами, приведуть до "такої організації 

виробництва, при якій встановиться велика планомірність в економічному житті".  

Теза про планомірність, яку вносить в економічне життя монополізація промисловості, 

мала як прибічників, так і критиків. Захисники ідеї поширення підприємницьких об'єднань 

стверджували, що збільшення числа акціонерних товариств веде до демократизації 

капіталу, оскільки випуск акцій дрібної купюри дає широким верствам населення 

можливість брати участь у І справах і доходах акціонерних підприємств. 

Теорія "демократизації капіталу" шляхом створення акціонерних підприємств набула 

відображення в роботах багатьох економістів досліджуваного періоду. Так, зокрема, СП. 

Фармаковський у своїй роботі "Синдикатные этюды" (1908) писав, що з погляду 

"індустріалізації психології країни" випуск акцій дрібної купюри надзвичайно вигідний: 

"кращого способу не можна собі і й уявити"; він "зв'язує інтереси маси власників 

дивідендних паперів з інтересами промисловості", в результаті чого "відпадає традиційне 

протиставлення інтересів населення інтересам промисловості". 

Як відомо, теорія "демократизації капіталу" за допомогою випуску дрібних акцій 

інтенсивно пропагується і сучасними західними економістами як теорія "народного 

капіталізму". В основі цієї теорії лежить теза про узгодження! та економічну взаємодію 

інтересів власників невеликих пакетів акцій з інтересами реальних власників акціонерних 

підприємств при випуску акцій! дрібної купюри. Зображуючи поширення дрібних акцій як 

засіб примирення І інтересів робітників і підприємців, представники цієї течії водночас 

розгля-1 дали їх як засіб мобілізації капіталів для зміцнення основ капіталізму в цілому. 

Велика промисловість, писав С Фармаковський, не можлива поза акціонерною формою; 

об'єднання капіталів є однією з найважливіших основ капіталістичного розвитку". 

Подібно до західних економістів, зокрема до і Р. Ліфмана, який у розвитку фондового 

ринку і операцій із цінними паперами бачив основу розвитку вищих форм капіталізму, 

підприємці оцінювали роль акцій як найбільш швидкого способу акумуляції великих 

капіталів. 

В економічній літературі поряд із вченими, які підтримували позитивну роль концентрації 

промисловості, існувала течія, яка претендувала на представництво інтересів буржуазії в 

цілому і оцінювала вплив фінансової олігархії як негативний. Найбільш відомим 

представником цієї течії був професор Новоалександрійського інституту сільського 

господарства М.І. Назаревський, автор книги "Очерки по истории и теории коллективно-

капиталистического хозяйства. Синдикаты и тресты" (1912). На думку МЛ. 

Назаревського, акціонерне підприємництво, ведучи до створення синдикатів і трестів, 

вносить в економічне життя значні зміни. Змінюється як виробництво, так і споживання 

настільки, що доводиться говорити про нову фазу розвитку економіки — про перехід 

капіталістичної форми господарства в колективно-капіталістичну. 

На зміну концентрації і централізації виробництва, писав М.І. Назаревський, приходить 

"консолідація", яку він розумів як процес утворення синдикатів і трестів, та "комбінація", 

що призводить до планової організації виробництва . 

Сутність цих процесів М.І. Назаревський розкривав крізь призму теорії інтеграції, яку 

протиставив марксистському вченню про закономірності розвитку капіталістичного 

господарства. По суті, теорія М.І. Назаревського — це своєрідний варіант теорії 

організованого капіталізму, раніше висунутої на Заході В. Зомбартом, Р. Ліфманом, Р. 

Гільфердінгом. М.І. Назаревський у своїй теорії стверджує, що процес утворення 

колективно-капіталістичного господарства приводить до усунення протиріччя між працею 

і капіталом. На його думку, саме синдикати і трести, по-новому організуючи виробництво, 

створюють підґрунтя для вирішення суперечностей капіталістичного ладу. 

Разом з тим М.І. Назаревський звертав увагу і на негативні характеристики діяльності 

підприємницьких об'єднань. Однак його критика була непослідовною і часто 
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суперечливою. Він заперечував проти тверджень про начебто стабілізацію цін і усунення 

чи пом'якшення криз синдикатами, вказував, що в епоху світового господарства стійкість 

економічних відносин недосяжна, що підприємницькі союзи не усувають криз. Одночасно 

він заявляв, що синдикати та трести вносять стійкість цін на внутрішній ринок і що лише 

"викиданням надлишків виробництва за дешевими цінами за кордон" вони "сприяють 

нестійкості цін на світовому ринку". 

Вчений не погоджувався з тими економістами, які розглядали синдикати та трести як засіб 

для усунення спекуляції. Він зазначав, що в ряді випадків гра з акціями підприємств на 

фондовій біржі дає можливість без ризику класти в кишені десятки мільйонів, зібраних з 

довірливої публіки. Разом з тим він не вважав спекуляцію обов'язковим супутником 

акціонерної діяльності і стверджував, що вона могла б існувати і без спекуляції, що трести 

при бажанні могли б сприяти ослабленню спекуляції. 

На противагу С.П. Фармаковському, який виступав за збереження комерційної таємниці 

монополій, М.І. Назаревський висловлювався за обов'язкову публічність діяльності 

акціонерних товариств, розглядаючи її як засіб боротьби проти спекуляції і 

монополістичних проявів. До числа переваг, що принесли із своїм виникненням трести і 

вищі види синдикатів, вчений зараховував можливість значного поліпшення технічних 

умов виробництва, що стає доступною лише з акумуляцією капіталу в великих 

акціонерних підприємствах. Одночасно М.І. Назаревський зазначав, що синдикати не 

завжди прагнуть до поліпшення техніки і зниження витрат виробництва, що результатом 

синдикування часто є затримка в технічному прогресі. 

У процесі вивчення економічної природи капіталістичних об'єднань досить широко 

обговорювалось питання про їх класифікацію. Найчастіше вживаними критеріями 

класифікації були зв'язок між підприємствами, що входили до складу синдикату чи 

картелю, організаційно-правові форми цих підприємств, виконувані ними функції, зв'язок 

з ринком тощо. Так, М.І. Туган-Барановський, аналізуючи природу підприємницьких 

союзів, виділяв такі чотири їх групи: конвенції, корнери-ринги, картелі або синдикати, 

трести. 

Для вченого картелі, синдикати, трести були формами не монополій, як досить часто 

класифікувались ці підприємницькі об'єднання в літературі досліджуваного періоду, а 

формою організації капіталу. Картелі й синдикати він помилково об'єднав в одну групу, 

тоді як насправді синдикати становлять більш високий ступінь розвитку підприємницьких 

союзів, ніж картелі. Підприємства, які входять до складу синдикату, втрачають 

комерційну самостійність на відміну від картелів. Переважна більшість вчених, 

розрізняючи форми підприємницьких союзів, за основу класифікації брали ту чи іншу 

характеристику монополії. Залежно від ступеня монополізації галузі в тогочасній 

економічній літературі розрізняли абсолютні і відносні (неповні) монополії, а з огляду на 

методи організації виділяли натуральні і штучні монополії. Таку класифікацію 

здійснювали П.І. Фомін, М.В. Бернацький, Л.В. Федорович та інші українські вчені. 

Своєрідно диференціював монополістичні об'єднання професор Д.І. Піхно. Він вирізняв 

такі види монополій: 

юридична і фактична; 

повна і обмежена; 

постійна і тимчасова; 

загальна і місцева; 

виробнича і споживча монополії. 

У першій групі вчений аналізував монополію, що організовувалася за велінням державної 

влади (винна монополія, фіскальна монополія тощо), і монополію, в основі якої лежала 

винятковість, рідкісність вироблюваного товару. Друга група базується на ознаці 

наявності чи відсутності у монополії суперників на ринку. У третій групі розглядалась 

монополія, основана на природній обмеженості, невідтворюваності певного ресурсу, і 

монополія, яка утворювалась для виконання певних короткотермінових господарських 
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завдань. До четвертої групи Д.І. Піхно зараховував монополії з огляду на територію їх 

діяльності, а до п'ятої — сфери їх функціонування. 

У класифікації Д.І. Піхна монополії не були виділені в окрему економічну категорію і 

розглядалися поряд з підприємницькими спілками, в основі діяльності яких лежало 

виключне право на володіння чим-небудь або здійснення якихось заходів, що мали місце 

ще до капіталістичного ладу. 

У роботі "Торгово-промышленные стачки" Д.І. Піхно аналізував види підприємницьких 

об'єднань залежно від функцій, які вони виконують. В основу класифікації були покладені 

ознаки, які характеризували той чи інший бік діяльності монополії, але не висвітлювали в 

цілому природу монополістичних об'єднань. 

Важливе місце в українській економічній літературі посідало питання про час утворення 

підприємницьких об'єднань, стосовно якого виявилося два основних підходи. 

Прихильники першого (Д.І. Піхно, П.Б. Струве та ін.) проводили паралелі між 

монополістичними організаціями XVIII ст. і монополіями початку XX ст. та на цій 

підставі характеризували останні як старе явище. П.Б. Струве стверджував, наприклад, що 

ніякої нової епохи, пов'язаної із виникненням синдикатів і трестів не існує взагалі, і що в 

новітній історії спостерігаються тільки дві епохи — епоха високих і епоха низьких цін1. 

Прибічники другого (М.І. Туган-Барановський, П.І. Фомін, СМ. Булгаков та ін.) вбачали у 

монополіях якісне нове утворення, характерне лише для другої половини XIX — початку 

XX ст. "Це новітнє явище в економічному житті, — підкреслював М.І. Туган-

Барановський, — що немає нічого спільного з минулими угодами епохи середніх віків або 

прадавнини". 

З'ясовуючи економічну природу підприємницьких союзів, вітчизняні вчені значну увагу 

приділяли вивченню їх історичного коріння, причин виникнення. Науковий інтерес до 

проблеми посилювався в міру розвитку процесу монополізації ринкової економіки та 

зростання ролі підприємницьких об'єднань у різноманітних сферах суспільного життя. 

Дослідження численних джерел з цього питання свідчить про неоднозначність його 

вирішення різними економістами і навіть одними й тими ж вченими у різні періоди 

соціально-економічного розвитку країни (наприклад, у 80—90-ті роки XIX ст. та у перше 

десятиріччя XX ст.). 

На ранніх етапах вивчення причин утворення монополістичних форм організації капіталу 

в економічній літературі розглядалися найрізноманітніші умови. Так, у праці Д.І. Піхна 

"Торгово-промышленные стачки" розглядаються різні причини виникнення 

підприємницьких союзів, насамперед змова капіталістів-підприємців. Водночас Д.І. Піхно 

підкреслював велику роль у процесі монополізації акціонерних компаній. Вони, на його 

думку, дають капіталістичним підприємствам "можливість розширятися до немислимих 

раніше колосальних розмірів. Тепер зовсім не рідкість акціонерні компанії, що 

обчислюють свої капітали, обороти і прибутки десятками мільйонів рублів, а іноді навіть 

сотнями". У цій же роботі Д.І. Піхно зазначав ще одну причину утворення 

підприємницьких союзів — труднощі конкурентної боротьби. В умовах великого 

виробництва (вугільна промисловість, залізничний транспорт, сталеплавильне 

виробництво тощо) втрати від такої боротьби могли б бути досить значними. З метою їх 

уникнення підприємці все частіше об'єднувалися у різноманітні коаліції: картелі, 

синдикати, трести. У праці "Железнодорожные тарифы" (1888) Д.І. Піхно писав: 

"Головними мотивами злиття необхідно визнати, з одного боку, прагнення компаній 

усунути конкуренцію та придбати більшу самостійність і силу, а з іншого, — прагнення 

державної влади досягти рівномірного розподілу доходів між великими залізничними 

компаніями, що складаються з дохідних і малодохідних ліній". Відстоюючи таку ж 

позицію, професор А. Антонович у своєму підручнику "Основания политической 

экономии" (1877) писав: "Підприємці для уникнення взаємної конкуренції в міру 

можливості входять між собою в угоди, і таким чином виникають величезні монопольні 

підприємства". 
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Явище тісного зв'язку між негативними наслідками конкурентної боротьби та утворенням 

монопольних угод вітчизняні науковці (СМ. Булгаков, В.Я. Желєзнов, П.І. Фомін та ін.) 

продовжували інтенсивно досліджувати і в перші два десятиріччя XX ст. Проте слід 

підкреслити один важливий момент. У ранніх працях українських економістів подолання 

конкуренції характеризувалось як одна з головних причин утворення монополій. У 

дослідженнях більш пізнього періоду ця причина вже була відсунута на другий план. 

Серед причин утворення монополістичних союзів передусім почала розглядатись 

концентрація виробництва і капіталу. Щоправда, необхідно віддати належне Д.І. Піхну, 

який помітив цю причину ще у 80-ті роки, коли процес концентрації виробництва лише 

почав поширюватись в економічному житті країни. Вчений вже тоді писав, що "прагнення 

до концентрації виробництва, як намічається зараз у всіх галузях промисловості і почало 

охоплювати навіть суто місцеві промисли, очевидно, є досить важливим фактором для 

усунення впливу конкуренції та встановлення цін шляхом монополії". 

В українській економічній літературі піднімалось питання про розвиток концентрації 

виробництва і капіталу як причини виникнення акціонерних підприємств і 

монополістичних об'єднань у різних сферах народного господарства, а також про 

особливості її прояву в різних галузях промисловості. Саме тут виявилися принципові 

розбіжності між марксистськими тлумаченнями проблеми і розумінням її представниками 

української економічної думки. Як відомо, К. Маркс, а пізніше і його послідовники, 

вивчаючи капіталістичний спосіб виробництва, розглядали процес концентрації капіталу і 

виробництва у всіх сферах народного господарства, в тому числі і в сільському 

господарстві. Зовсім по-іншому це питання вирішувалося в українській немарксистській 

економічній літературі. Більшість українських економістів вказували на відсутність у 

сільському господарстві таких активних процесів концентрації капіталу і виробництва, які 

спостерігалися у промисловості. Так, професор М.М. Цитович, розглядаючи 

закономірності розвитку капіталістичної економіки на початку XX ст., писав: "Такої 

загальної тенденції до поглинання дрібних підприємств великими, яку передбачав Маркс, 

не існує, оскільки є цілі галузі виробництва, в яких дрібні підприємства можуть успішно 

витримувати конкуренцію великих"1. До таких галузей вчений відносив передусім 

сільське господарство. Подібні ж погляди на проблему концентрації поділяли М.І. Туган-

Барановський, СМ. Булгаков, В.Я. Желєзнов та ін. 

У своїй великій роботі "Капитализм и земледелие" (1900) СМ. Булгаков з цього приводу 

зауважував: "Помилка Маркса (мається на увазі теза про концентрацію виробництва. — 

Лет.) нехай слугує нам засторогою. Вона пояснюється не тим, що йому не вистачило 

розуму, — розум він мав геніальний — і не тим, що йому не вистачало знань — він 

належить до найученіших економістів не лише свого, але й усіх часів, — вона 

пояснюється загальними соціально-філософськими поглядами Маркса, його переоцінкою 

дійсних здібностей та значення соціальної науки, меж соціального пізнання. Він вважав 

можливим міряти і наперед визначати майбутнє за минулим та теперішнім, між тим кожна 

епоха приносить нові факти і нові сили історичного розвитку — творчість історії не 

виснажується. Тому будь-який прогноз щодо майбутнього, заснований на даних 

теперішнього, неминуче є помилковим. Строгий вчений бере тут на себе роль пророка чи 

провидця, залишаючи твердий ґрунт фактів. 

Тому, щодо передбачень на майбутнє, то чесному ignoranus ми віддаємо перевагу перед 

соціальним знахарством чи шарлатанством. Завіса майбутнього не проникна. Наше 

нинішнє сонце освітлює лише теперішнє, кидаючи непрямий відблиск на минуле. Цього 

достатньо для нас, для нашого життя, для злоб нашого дня та його інтересів. Але ми 

даремно втуплюємо свої погляди у горизонт, за котрий спускається наше сонце, що 

заходить, запалюючи там нову зорю грядущому, невідомому дню". 

На початку XX ст., розробляючи аграрну програму більшовицької партії, головною 

ідеологічною метою якої було завоювання симпатій селянських мас, В.І. Ленін виступив з 

різкою критикою концепцій зазначених авторів. Досягнення цієї мети вимагало 
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теоретичного обґрунтування абсолютного зубожіння більшості селянства і перетворення 

його на союзника пролетаріату з тим, щоб у майбутній революції під керівництвом 

робітничого класу одержати землю і звільнитися від царського і поміщицького гніту. З 

концепцій же М.І. Туга-на-Барановського, СМ. Булгакова, інших економістів не 

випливало такої необхідності в революціонізації селянства. Навпаки, підкреслюючи 

особливості капіталізації сільського господарства, вони заперечували існування тенденції 

тотальної концентрації і стверджували, що дрібне селянське господарство є життєздатним 

і в умовах капіталізму, а також вказували на можливість його співіснування з великими 

капіталістичними господарствами. Критикуючи немарксистські аграрні теорії, В.І. Ленін 

абсолютизував ряд моментів розвитку капіталізму в сільському господарстві. Зазначивши 

тенденцію до укрупнення сільськогосподарського виробництва, розшарування сільського 

населення на бідних і заможних, концентрації робочої сили у вигляді найманих 

робітників, він значно перебільшив значення цих процесів для сільського господарства. 

Як свідчить історія, із ряду питань вчені немарксистського напряму виявились більш 

далекоглядними і близькими до істини щодо розвитку капіталізму в сільському 

господарстві. Ефективне функціонування "сімейних ферм" в різних країнах, а також поряд 

з великими дрібних фермерських господарств свідчить не на користь марксистсько-

ленінської аграрної концепції, підтверджує правильність висновків з цього питання М.І. 

Тугана-Барановського, СМ. Булгакова, інших українських економістів. 

На окрему увагу заслуговують дослідження проблем монополізації, проведені П.І. 

Фоміним — визнаним фахівцем у цій галузі. Перу вченого належать спеціальні 

дослідження "Синдикаты и тресты" (1908), "О синдикатах и трестах: предмет и задачи 

учения" (1912) та ін. У них П.І. Фомін докладно зупинився на причинах виникнення 

монополістичних тенденцій, утворення підприємницьких об'єднань, визначив місце 

синдикатів і трестів у капіталістичній еволюції, а також їхній вплив на соціально-

економічні структури капіталістичного суспільства. Вчений виділив основну причину та 

часткові (другорядні) умови, що сприяли процесу монополізації промисловості. Головною 

причиною утворення синдикатів і трестів він вважав зміну структури капіталу, зростання 

основного капіталу порівняно із оборотним. На думку П.І. Фоміна, "чим вища фіксована 

частка капіталу і процент фіксованих витрат виробництва, тим більше прагнення 

промисловості до картелювання, як природна реакція проти тих нестерпних наслідків, які 

приносить "фіксованій" промисловості зміна економічної кон'юнктури та гра стихійних 

економічних сил у процесі вільної конкуренції". 

Серед умов, які сприяли утворенню промислових монополій, вчений особливо виділив 

економічні кризи. Останні із "загостренням конкурентної боротьби, падінням цін, 

надвиробництвом тощо створюють для підприємців серйозний стимул до самозахисту в 

формі об'єднань картельного типу". Справедливість цієї тези яскраво підтвердилася на 

прикладі найбільших українських синдикатів у важкій індустрії — "Продвугілля" та 

"Продамет", виникнення яких було явно пов'язане з економічною кризою 90-х років XIX 

ст. 

Позицію П.І. Фоміна щодо зв'язку між кризами надвиробництва і утворенням 

монополістичних об'єднань поділяв і М.І. Туган-Барановський. Аналізуючи процес 

концентрації вітчизняної промисловості, він писав: "Тяжка промислова криза початку 

цього століття дала і у нас сильний поштовх до утворення картелів. Особливо багато 

картелів виникло в залізоробній, машинобудівній і гірничій промисловості, які найбільше 

потерпіли від кризи". 

Поряд з економічними кризами до числа умов, що сприяли утворенню монополістичних 

союзів, більшість представників української економічної думки відносили також митний 

протекційних тариф. Цей захід держави щодо захисту національної промисловості не був 

характерним для розвитку всіх без винятку капіталістичних країн, однак у деяких з них 

(США, Росія) він зіграв велику роль у процесах монополізації промисловості. У Росії та 

Україні, де ринок капіталів бідний, писав П.І. Фомін, галузі вітчизняної промисловості, які 
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перебувають під опікою держави, будуть користуватися становищем фактичних 

монополістів2. Звичайно, замкненість національного ринку стала сприятливим чинником 

для поширення монополістичних тенденцій у процесі створення різноманітних 

підприємницьких об'єднань. Прикладом тому стали великі акціонерні товариства Півдня 

Росії, в руках яких було зосереджено майже 100 % російського випуску металу, вугілля, 

вагонів, а також цукру. 

До числа об'єктивних чинників, що сприяли розвитку колективних капіталістичних 

підприємств, провідні українські економісти, зокрема П.І. Фомін, відносили також 

географічну близькість організацій, які об'єднуються, однорідність вироблюваної ними 

продукції, рівень розвитку акціонерного, банкового та біржового законодавства. Крім 

того, важливою обставиною, яка помітно впливала на процес монополізації 

капіталістичного господарства, П.І. Фомін вважав неможливість для підприємця вкладати 

капітал у більш прибуткову галузь в разі його несприятливого обороту. 

Поряд з об'єктивними умовами, що сприяли проявленню монополістичних тенденцій в 

акціонерному підприємництві, українські вчені (Д.І. Піхно, Л.І. Петражицький та ін.) 

визнавали і суб'єктивні чинники. На думку П.І. Фоміна, вони, хоча і не мали 

першорядного значення, все ж таки відіграли певну роль у процесі монополізації 

капіталістичної промисловості. До їх кола вчений включив рівень організованості 

підприємців, наявність талановитих, освічених засновників і керівників картелів і трестів 

тощо. 

Професор П.І. Фомін вирізнив ще один важливий чинник, що сприяв процесові 

монополізації виробництва, характерний, можливо, лише для Росії — концентрацію 

попиту. Йдеться про поставку продукції виробником на організований, сконцентрований в 

одних руках ринок, що наштовхує виробника на думку про необхідність відповідного 

об'єднання. " На Півдні Росії, — писав учений, — певну роль у виникненні синдикатів 

"Продвугілля" і "Продамет" зіграла централізація урядових закупок палива і металевих 

товарів І для залізниць". 

Таким чином, у працях українських економістів другої половини XIX — початку XX ст. 

була докладно проаналізована проблема причинно-наслідкової залежності монополізації 

промисловості від розвитку акціонерного І підприємництва. Дослідження економічної 

природи та тенденцій розвитку монопольних об'єднань українськими економістами 

здійснювались достатньо І різнобічно і охоплювали з'ясування об'єктивних і суб'єктивних 

причин утворення, історичного часу появи монополій, класифікацію їх видів, аналіз 

позитивних і негативних наслідків монополізації економічного життя. Вітчизняні 

дослідження процесів концентрації виробництва і капіталу були досить і самобутніми й 

суттєво збагатили світову економічну думку. 

Історія економічних учень - Базилевич:9.6. ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 

9.6. ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 

 

Історія економічних учень - Базилевич:9.6.1. Питання методології історії 

політичної економії у працях українських учених 

Провідні українські науковці здавна приділяли посилену увагу дослідженню питань 

історії політичної економії. Започаткував цю плідну роботу видатний вітчизняний вчений 

М.А. Балудянський ще у перше десятиліття XIX ст. Відтоді висвітлення питань історії 

політичної економії здійснювалося за кількома напрямками. Традиційним стало 

викладення цих питань у лекційних курсах української професури з політичної економії 

(економічної теорії), у навчальних посібниках Т.Ф. Степанова, І.В. Вернадського, М.Х. 
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Бунге та практично всіх інших професорів поряд з питаннями політичної економії 

з'ясовувались і питання її історії. Як правило, посібники містили спеціальні розділи на 

початку курсу або в кінці його, присвячені розгляду розвитку економічних теорій в 

історичному контексті. До того ж, аналіз історії політичної економії здійснений у низці 

спеціальних праць провідних українських учених. Серед найбільш відомих робіт у цій 

галузі відмітимо такі: "Критико-историческое исследование об итальянской политико-

экономической литературе до начала XIX века" (1849) та "Очерк истории политической 

экономии" (1858) І.В. Вернадського; "Значение Адама Смита в истории политико-

экономических систем" (1859) Г.М. Цехановецького; "Очерки политико-экономической 

литературы" (1895) М.Х. Бунге; "Теория ценности. Критико-экономическое исследование" 

(1877) А.Я. Антоновича; "Реально-психологическая политическая экономия" (1881) К.К. 

Гаттенбергера; "Теория денежного обращения. Ценность и цена" (1882) М.М. 

Коссовського; "Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических 

исследованиях" (1885) МЛ. Зібера; "Закон спроса и предложения. К теории ценности" 

(1886) Д.І. Піхна та ін. 

Наприкінці XIX — початку XX ст. цю традицію блискуче продовжила нова плеяда 

українських економістів. Серед них — М.І. Туган-Барановський ("Учение о предельной 

полезности хозяйственных благ как причине их ценности", 1890, "Очерки из новейшей 

истории политической экономии и социализма", 1903 та ін.), P.M. Орженцький ("Учение о 

ценности у класиков и канонистов. Политико-экономический очерк", 1896), В.Ф. Арнольд 

("Политико-экономические этюды", 1904), В.Ф. Левитський ("История политической 

экономии в связи с историей хозяйственного быта", 1907, 1914), О.М. Миклашевський 

("История политической экономии", 1909), П.І. Лященко ("История экономических 

учений", 1918), К.Г. Воблий ("Начальный курс политической экономии. История, теория, 

финансы", 1918) та інші. Ряд праць українських науковців (М.Х. Бунге, Г.Д. Сидоренка, 

М.М. Алексєєнка, МЛ. Тугана-Барановського, Є.Є. Слуцького та ін.) були присвячені 

критичному аналізу поглядів видатних політекономів світу. 

Проте перші спроби виокремити українську складову із загальноросій-ського та світового 

потоку розвитку економічної науки зроблені лише у 20-ті роки XX ст. їх здійснили 

передусім М.С. Грушевський, Д.І. Бованенко, С.В. Бородаєвський, O.K. Мицюк, В. 

Садовський, В.П. Тимошенко, 1.1. Шимонович та ін.1 Так, М.С. Грушевський у праці, 

присвяченій Женевському соціалістичному гуртку, значне місце відвів аналізу поглядів 

С.А. Подолинського. Питання розвитку української економічної думки висвітлені також у 

курсах лекцій з історії політичної економії відомих українських вчених O.K. Мицюка 

(видання 1922—1923 pp.) та 1.1. Шимоновича, в ряді спеціальних статей М. Бачинського, 

Д.І. Бованенка, І. Бровера, О.Р. Варнеке, М.Є. Слабченка та ін. Якраз у 20-ті роки 

започатковано вивчення творчої спадщини видатних українських учених М.І. Зібера, С.А. 

Подолинського, М.І. Тугана-Барановського. 

Одним із перших розвиток української економічної думки кінця XIX — початку XX ст. у 

світовому контексті поступу економічної науки висвітлив професор 1.1. Шимонович 

(1885—1939). У підручнику "Історія політичної економії" він виділив особливий розділ 

"Україна", в якому проаналізував погляди відомих вітчизняних економістів, за його 

виразом, європейського масштабу. До числа їх автор підручника відніс М.І. Тугана-

Барановського, В. Косинського, P.M. Орженцького, Ф. Щербину, O.K. Мицюка, В.П. 

Тимошенка та ін. Особливо докладно 1.1. Шимонович розглянув праці М.І. Тугана-

Барановського, цілком справедливо назвавши його європейським і світовим авторитетом. 

Як зазначив уже всередині 90-х років XX ст. професор С.М. Злупко, на основі аналізу 

Шимонович зробив висновок, який не тільки для того часу, але й нині є сміливим та 

новаторським. "Українська нація, незважаючи на несприятливі умови, — стверджував 

дослідник, — протягом короткого часу висунула цілий ряд поважних вчених на полі 

економічних знань". 

Відомий дослідник історії української економічної думки Л.П. Горкіна після переліку 
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окремих творів українських вчених XIX—XX ст. з історико-економічної проблематики 

зауважує, що він свідчить про органічний зв'язок наукового економічного потенціалу 

України того часу з досягненнями західної економічної думки. Критичне історико-

економічне осмислення та осягнення кращих надбань західної економічної думки 

слугували для українських науковців як підґрунтя власних наукових розвідок. 

За аналогією можна запропонувати ще один сучасний варіант пояснення тієї значної 

уваги, яку приділили дослідженням саме в галузі історико-економічних наук українські 

вчені XIX — початку XX ст. 

Американський професор Філліс Дій звернула увагу на те, що в XX ст., як і у XIX, 

теоретики-новатори, усвідомлюючи недоліки сучасної їм ортодоксії, поверталися до праць 

економістів минулого у пошуках невикористаних чи забутих знахідок. Природно, вони 

мали схильність трактувати класиків у сучасних термінах, що породжувало плідні дебати 

серед спеціалістів у даних галузях. Підкреслюючи нову роль історії економічної думки, 

престижні сучасні теоретики сприяли зростанню її популярності в очах молодих 

дослідників, які шукали "життєздатні" теми для своїх дисертацій. Як контрастні приклади 

тих вчених, хто займався "високою теорією", але побічні екскурси яких значно просунули 

історію економічної думки (прямо, опосередковано чи викликавши критику з боку інших 

науковців) Ф. Дін назвала А. Маршалла, П. Самуельсона, М. Морішиму . 

На погляд Ф. Дін, більш важливо те, що деякі провідні теоретики середини XX ст. 

провели свої дослідження в галузі історії економічної думки настільки ефективно, що 

стали визнаними авторитетами у цій сфері. До їх числа віднесені Ф. ІІнйт, Дж. Стіглер, 

Дж. Хікс та Й.А. Шумпетер. 

Отже, провідні українські науковці у галузі історії економічної думки черпали не лише 

натхнення, але й певні ідеї для подальшого творчого розвитку економічної теорії. 

У роботах українських дослідників з історії економічної думки принципове значення мало 

розкриття питань методології історико-економічної науки, зокрема з'ясування причин 

порівняно пізньої появи політичної економії як науки, групування її теорій і напрямів, 

розкриття моделей розвитку економічної теорії, класифікація економічних наук, 

встановлення співвідношення різних економічних наук у їх системі, взаємодії між ними, 

взаємозв'язку політичної економії та інших суспільних наук тощо. 

Для прикладу: І.В. Вернадський у розвитку світової економічної думки, починаючи від 

стародавніх часів і закінчуючи сучасністю, виділив два основні напрями — позитивний і 

негативний. В основу цього поділу було покладено розуміння економічних законів і 

ставлення до ролі держави в економіці. Вчений писав: "Перший напрям вимагає 

практично штучної організації господарських відносин суспільства, і як наслідок цього — 

безпосередньої участі уряду в економічній життєдіяльності народу, другий, навпаки, 

намагається забезпечити найбільшу економічну самостійність особи в суспільстві і 

заперечує користь стороннього втручання в її приватні справи". До першого напряму І.В. 

Вернадський відніс економічні погляди стародавніх мислителів, меркантилізм, 

протекціонізм та соціалізм, а до другого — фізіократію і школу Адама Сміта або 

промислову школу. Німецьку історичну школу вчений розмістив на межі між позитивним 

і негативним напрямами2. 

У своїй праці "Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма" 

(перше видання — 1903 р., сьоме — 1918 р.), здійснюючи класифікації шкіл і напрямів 

економічної думки, М.І. Туган-Барановський ускладнив критерії групування. На його 

думку, центральним питанням, яке висунуло життя і яке повинна була вирішувати сучасна 

економічна теорія, стало соціальне питання. Залежно від відповіді на це питання, вважав 

М.І. Туган-Барановський, політична економія розпалася на три основні напрями. До 

першого належали захисники нерегульованого товарно-господарського ладу (А. Сміт та 

інші класики), які визнавали його "найкращим чи навіть єдино можливим господарським 

устроєм сучасного людства". Другий напрям утворили виразники ідей соціалізму як 

антипод першого, що з усіх поглядів має бути повною протилежністю товарному 
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господарству (від учень великих утопістів до "наукового соціалізму" К. Маркса). Нарешті, 

представники третього напряму (різні течії німецької історичної школи) "займали 

позицію, проміжну між двома першими, прагнучи зберегти товарно-господарський лад, 

пом'якшивши у той же час, шляхом посилення державного втручання в інтересах слабких, 

різкість класових антагонізмів". 

По суті, М.І. Туган-Барановський виступив як прибічник концепції і практики змішаної 

економіки. При цьому він займав чітку позицію щодо верховенства приватних 

економічних інтересів, свободи особистості та панування приватної власності. "Сучасне 

людство не може обійтися без цього стимулу господарської діяльності, яка в іншому 

випадку загрожує згаснути. Тому повне припинення дії приватногосподарської системи 

було б рівнозначне економічному, культурному і взагалі соціальному занепаду. 

Приватногосподарська система повинна бути збережена — але корективом до неї повинна 

слугувати система сучасного господарства". 

У рецензії на книгу М.І. Тугана-Барановського К.Г. Воблий правильно звернув увагу на 

те, що вчений не розрізняв у історичній школі двох її фракцій — староновоісторичної. 

"Подібне розмежування, — підкреслював К.Г. Воблий, — має під собою серйозну основу і 

вже прийняте в науці (А. Вагнер, І. Конрад, у нас — професор Симоненко)". 

Не зовсім вдалою К.Г. Воблий вважав і запропоновану М.І. Туганом-Барановським 

класифікацію економічних теорій. К.Г. Воблий критично розцінив об'єднання автором під 

одним заголовком "Соціально-політичний напрям" різних шкіл та напрямів економічної 

думки, які допускали принцип державного втручання у господарське життя: вчення С. де 

Сісмонді, історичної школи, державного соціалізму і австрійської школи. "Зміст, як 

бачимо, дуже різноманітний, — справедливо вважав К.Г. Воблий. — Якщо між цими 

напрямами і є віддалена подібність у галузі економічної політики, то в галузі теорії вони 

суттєво розходяться". Тому, на думку К.Г. Воблого, зручніше було б розподілити їх за 

основними відмінностями в теорії, а не за надто загальною подібністю в економічній 

політиці. 

Очевидно, суть полягає не просто у зручнішому розміщенні економічних теорій, а у більш 

правильній їх класифікації. Прямолінійне застосування критерію "втручання / 

невтручання держави в економічне життя" може призвести до чисто механічного 

поєднання різнорідних за своєю сутністю, змістом, спрямованістю економічних теорій. 

Проте важливо підкреслити, що К.Г. Воблий не лише не ставив під сумнів ідею змішаної 

економіки, обґрунтовану видатним українським економістом, але й сам виступав її 

прихильником. 

Українські вчені досить чітко зафіксували поворотний пункт у розвитку політичної 

економії наприкінці XIX — початку XX ст. "Життя йшло всупереч науці, — підкреслював 

М.І. Туган-Барановський, — і наука пішла на поступки — захисників ніким не 

регульованого, зовсім вільного товарного господарства залишилось зовсім мало. Теорія, і 

досвід достатньо виявили, до яких згубних наслідків для маси населення веде необмежена 

господарська свобода. Вивчення законів вільної гри економічних сил — у чому й полягає 

найважливіший зміст політичної економії — призвело до визнання необхідності 

планомірного регулювання цієї гри суспільною владою"3. 

Погляди українських науковців того часу виявилися цілком співзвучними з пізнішими 

трактуваннями піднятих проблем сучасними економістами. 

Показовий факт: один із параграфів розділу про загальне тло й основні риси розвитку 

економічної науки у період третьої класичної ситуації Й.А. Шумпетер промовисто назвав 

"поразка лібералізму". У ньому вчений звернув увагу на глибокі суперечності у поглядах 

економістів на реальність та їх практичні рекомендації. У США і країнах Європи, зокрема 

у Франції, існували ліберальні групи, які "чіплялися" за ліберальну доктрину як ціле. Але 

А. Маршалл заявляв про свої симпатії до цілей соціалізму і говорив без пояснень та 

застережень про "біди нерівності". Він був також першим вченим, який довів теоретично, 

що "laissez faire" навіть за досконалої конкуренції та незалежно від цих "бід нерівності" не 
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може забезпечити максимальний добробут для суспільства в цілому. Видатний 

англійський вчений ратував за високе оподаткування більшою мірою, ніж це характерно 

для чистого лібералізму1. Це справедливо, зазначав Й.А. Шумпетер, для більшості 

англійських економістів. Щодо німецьких економістів, то більшість із них були 

прихильниками соціальної політики і цілком нетерпимо ставились до "смітіанства" та 

"манчестеризму". Й.А. Шумпетер прийшов до такого висновку: "У цілому професійні 

економісти у всіх країнах надавали політичну підтримку швидше контрліберальним, ніж 

ліберальним тенденціям. У цьому розумінні ми можемо сказати, що альянс між 

економічною наукою і лібералізмом — і, за деякими винятками, між економічною наукою 

та утилітаризмом, — був зруйнований". 

Історія економічних учень - Базилевич:9.6.2. Вивчення історії економічної 

теорії вітчизняними науковцями 

Одна з наукових заслуг українських учених полягала у змістовному й оригінальному 

дослідженні історії політичної економії. В основу його вони поклали зміну поглядів 

основних представників економічних учень на об'єктивні (за тодішньою термінологією, 

природні) економічні закони і діяльність держави. У другій половині XIX — на початку 

XX ст. ці погляди переломлювались шляхом трактування змісту співвідношення двох 

частин економічної науки — чистої (теоретичної) і прикладної (практичної) або 

економічної політики. Професор Г.Ф. Симоненко дослідив розвиток і еволюцію поглядів 

відомих науковців у методологічному та часовому розрізах. Окремі методологічні 

положення економічної науки щодо співвідношення двох зазначених вище частин 

слугували вченому вирішальним критерієм при дослідженні історії політичної економії. 

Вихідним теоретико-методологічним положенням для вченого стала теза про необхідність 

подолання помилкових поглядів на значення у народному господарстві нематеріальних 

сфер діяльності, головним чином державної праці. Воно зростало в міру соціально-

економічного розвитку та зміцнення держави. Ця тенденція не була належним чином 

оцінена першими представниками економічної науки. їх загальний підхід до цього 

питання, на думку Г.Ф. Симоненка, характеризувався двома крайнощами. Нематеріальній 

праці надавалась або надто мізерна роль у розвитку народного господарства або, навпаки, 

надто велика. Проте, як правильно зазначав учений, в обох випадках це не давало 

можливості ґрунтовно з'ясувати форми прояву економічних законів у різних сферах 

народної діяльності. Внаслідок обох крайнощів підходу продуктивне значення 

нематеріальної діяльності ставало неясним і це призводило навіть до прямого заперечення 

її у творах багатьох економістів, виключення ними зі сфери народного господарства всіх 

видів нематеріальної праці. За таких обставин важко було не вдатися до перебільшення 

при оцінці впливу державної діяльності на народне господарство. Справді, мали місце 

перебільшення двоякого роду. Державне втручання в економічні відносини або цілком 

заперечувалось у принципі, або, навпаки, державна сфера праці підносилась на недосяжну 

висоту порівняно із рештою видів народної діяльності. "Ці крайнощі, — писав Г.Ф. 

Симоненко, — головним чином відбувалися внаслідок заперечення господарської 

природи державної діяльності". 

Надаючи правильному розв'язанню питання, а отже, і подоланню зазначених крайнощів, 

виняткового значення, навіть терміни "економія", "господарство", "політична економія" 

вчений розглядав під кутом зору того, чи охоплюють вони всі види народної діяльності, як 

матеріальної, так і нематеріальної, а чи стосуються лише безпосередньо виробництва і 

задоволення матеріальних потреб. "І те, і інше значення слова "економія" або 

"господарство" отримало право громадянства в економічній науці і тримається в ній до 

теперішнього часу, — слушно зробив висновок Г.Ф. Симоненко. — Одні з економістів 

приймають це слово у першому значенні, інші — у другому, і відповідно цьому, одні 

обмежують галузь політичної економії тільки матеріальним багатством, а інші включають 
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у неї і будь-якого роду нематеріальні послуги, які надаються різними класами суспільства 

один одному"3. Відповідно вчений виділив політичну економію, або науку про народне 

господарство, в широкому і вузькому розуміннях з погляду включення невключения до 

об'єкта та кола її питань нематеріального виробництва. Правда, це дещо ускладнювало 

розуміння суті справи, оскільки поряд з цим уже існував висунутий Ф. Енгельсом поділ 

єдиної політичної економії як науки на політекономію в широкому і вузькому розуміннях 

з погляду широти охоплення ними господарської діяльності в історичному аспекті (зміни 

способів виробництва у просторі та часі, за марксистською термінологією). 

Г.Ф. Симоненко виконав значну роботу з виявлення прихильників персоніфікації двох 

різних підходів та з'ясування характерних рис і особливостей їх поглядів. Політекономію 

у вузькому смислі (вчення виключно про речове багатство націй) він споріднив з іменами 

А. Сміта, Дж.С. Мілля (Англія), К.Г. Pay, Л. Штейна (Німеччина), А.Ж.Л. Бодрільяра 

(Франція), Л. Косса (Італія) та ін. Щодо політекономії у широкому значенні, то до 

представників її наш співвітчизник справедливо відніс таких відомих вчених-економістів 

як Ф. Ліст, В. Рошер, К. Кніс, А. Шеффле (Німеччина), Ж. Гарньє, Г. де Моллінарі, Ф. 

Бастіа (Франція), Біанкіні (Італія), Г.Ч. Кері (США) та ін. 

Вчений характеризував систему меркантилістів швидше як систему економічної політики 

та фінансів, тобто як прикладну (практичну) частину економічної думки, ніж як 

викладення законів чистої (теоретичної) її частини. В подальшому саме така 

характеристика меркантилістської системи стала типовою. Так, М.І. Туган-Барановський 

влучно назвав її системою способів досягнення основної мети — притягнення в країну 

дзвінкої монети — і зробив висновок про те, що меркантилізм був не стільки теорією, 

скільки системою практичної політики свого часу1. Пізніше Й.А. Шумпетер писав, що 

меркантилізм становить не стільки науковий напрям, скільки практичну політику, і 

породжена ним література, будучи вторинним явищем, містить у загальному і цілому 

лише зачатки науки. Згодом учень М.І. Тугана-Барановського, видатний російський 

вчений М.Д. Кондратьев також наголошував: система меркантилістів, по суті, була 

системою практичної політики, системою, яка в основному відповідала на питання, яким 

повинне бути народне господарство і як повинна себе вести стосовно нього державна 

влада. Це в принципі правильне розуміння суті вчення меркантилізму ґрунтувалось на 

тому, що головною його метою, на думку Г.Ф. Симоненка, було визначення урядових 

заходів, які сприяють збагаченню як усієї нації, так і головним чином казни. Збагачення 

трактувалось передусім як грошове накопичення золота та срібла. Щодо економічних 

законів чистої частини вчення, то в той час вони не були ще з'ясовані. Уряди 

усвідомлювали лише, що могутність національних держав залежить від процвітання 

народного господарства. Тому вони й брали на себе турботу про розвиток національної 

економіки, не припускаючи існування якихось внутрішніх природних законів розвитку. 

Меркантилістська система прийшла на допомогу прагненню економічної політики до 

збагачення. Економічні закони не мали в ній самостійного значення і народне 

господарство ставилось у повну залежність від держави. 

Г.Ф. Симоненко надавав цій ознаці такого принципового значення, що навіть вважав 

втручання держави у народне життя більш загальним, першочерговим принципом 

порівняно з принципом досягнення активного торгового балансу. 

Під кутом зору з'ясування співвідношення прикладної і теоретичної частин економічної 

науки Г.Ф. Симоненко розглядав також систему фізіократів. Вчений цілком правильно 

вважав, що лише в ній закони чистої частини економічного вчення вперше отримали 

дійсне належне значення. "Фізіократи відкривають природні закони народного розвитку, 

відмовляючись вважати їх справою довільного розсуду державної влади, — підкреслював 

Г.Ф. Симоненко. — Це відкриття спонукає їх всі урядові заходи, спрямовані на сприяння 

народному процвітанню, ставити у безпосередню залежність від визнання цих природних 

законів". 

Відповідно до такої теоретико-методологічної позиції фізіократів зазнали докорінних змін 
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і погляди на наукові основи попередньої системи управління. Меркантилісти визнавали 

всебічне втручання держави в народне життя кращим засобом до збагачення націй та 

наповнення державної казни. На противагу цьому у вченні фізіократів повне невтручання 

держави в економіку вважалось кращим і надійним засобом сприяння як народному 

добробуту, так і могутності політичної влади. Відповідно під цим кутом зору вони 

критикували меркантилізм, відкидаючи державне регулювання і контроль, підносили 

політику "laissez faire" та вільної торгівлі як абсолютні норми політичної мудрості. 

Проте на відміну від багатьох своїх сучасників, зокрема М.І. Тугана-Бараовського, В.Ф. 

Левитського, О.М. Миклашевського та інших видатних українських вчених, Г.Ф. 

Симоненко досить стримано ставився до наукових заслуг фізіократії. "Не зважаючи на 

відкриття фізіократами існування в народних організмах начал, якими вони управляються 

самі собою, поза будь-якою штучною організацією, — писав вчений, — викладення цих 

начал не становило для них ще самостійної мети наукових досліджень. Вони вказують на 

них тільки як на доказ справедливості своїх вимог, які висуваються ними до адміністрації 

в ім'я цих принципів". Звідси випливав висновок ученого про те, що система фізіократів 

зберігала, подібно до вчення меркантилістів, головним чином характер управлінської 

науки. 

Очевидно, більшість науковців XX ст. не поділяють такого погляду. Але Й.А. Шумпетер 

стосовно досліджень основоположника фізіократії Ф. Кене констатував: його аналітична 

робота не була достатньою мірою осмислена, тому наступні економісти дійсно були 

зобов'язані йому не настільки багато, як можна було б подумати. Карл Маркс був єдиним 

першокласним економістом, який віддав належне Ф. Кене. 

На цьому тлі переважна більшість вчених-економістів відтіняла дійсно великі заслуги А. 

Сміта в галузі політичної економії. На думку Г.Ф. Симоненка, перше цілком самостійне 

викладення природні закони чистої частини економічного вчення отримали у Л. Сміта. 

Наукове дослідження їх стало самостійною метою великого шотландського вченого. Г.Ф. 

Симоненко правильно констатував: саме в праці "Багатство народів" (1776) економічна 

наука отримала першу більш чи менш наукову, систематичну обробку. Тому А. Сміт 

цілком справедливо визнається її творцем. Все, що було зроблено наступними діячами у 

галузі економічної науки, всього лише доповнювало і дещо видозмінювало теорію Сміта, 

але не похитнуло її першооснов . Не зважаючи на певні застереження, таку високу оцінку 

наукових здобутків А. Сміта та його впливу на подальший розвиток науки можна вважати 

типовою в економічній літературі XIX—XX ст. 

Послідовно дотримуючись методологічних принципів та плану свого дослідження, Г.Ф. 

Симоненко вдало розкрив постановку і вирішення А. Смітом питання про співвідношення 

чистої і прикладної частин економічної науки. Як і в попередніх системах, у А. Сміта 

вчення про економічну політику ще не відділене від економічної теорії. Але це не 

шкодить кращому її з'ясуванню. Крім того, зазначав Г.Ф. Симоненко, вченню про 

управління у широкому розумінні А. Сміт присвятив останню частину "Багатства народів" 

у безпосередньому зв'язку з вченням про фінанси. 

Водночас Г.Ф. Симоненко доречно акцентував увагу на значенні у вченні А. Сміта 

економічних законів як стрижневої з'єднувальної ланки всіх частин економічної науки та 

народного господарства. У дослідженні А. Сміта, зазначав учений, економіка у всіх своїх 

складових перестає опиратися на довільні, залежні лише від розсуду політичної влади 

начала. 

Одним із головних вихідних пунктів незгод серед вчених при оцінці різних шкіл та 

напрямів економічної думки було питання про характер і суть економічних законів. Під 

цим кутом зору Г.Ф. Симоненко розглянув спільне і відмінне міме класичною 

політекономією та старою історичною школою. Як зазначив учений, вони були єдиними у 

визнанні об'єктивного характеру економічних законів. В той же час суттєву відмінність 

між класичною політекономією та староісторичною школою Г.Ф. Симоненко вбачав у 

доповненні останньою вчення про економічні закони вченням про умови дії їх. 
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Староісторична школа визнала за державою можливість сильного впливу на народне 

господарство шляхом зміни цих умов2. На думку представників старо-історичної школи, 

держава безсила відмінити природні економічні закони, але вона далеко не безсила 

змінити результати дії цих законів, поставивши їх у сприятливі для зростання народного 

добробуту умови. Для цього державі необхідно знати як економічні закони, так і 

різноманітні умови, за яких вони можуть діяти сприятливо чи шкідливо для суспільства, 

щоб успішно розвивати першого роду умови і усувати —другого. "Завдання політичної 

економії, під цим кутом зору, — вважав Г.Ф. Симоненко, — полягає у продовженні 

справи А. Сміта шляхом подальшого з'ясування природних законів народного 

господарства і доповнення його дослідженням тих різноманітних умов, за яких у різні 

епохи культурного розвитку людства ці закони діяли, забезпечуючи відтак суспільствам і 

різний рівень добробуту". 

Висвітлюючи історію політичної економії, вітчизняні науковці значну увагу приділяли 

аналізу поглядів представників різних теоретичних систем на економічну роль держави. 

При цьому більшість дослідників виступали прихильниками втручання держави в 

економічне життя, розкривали його переваги і недоліки. Під цим кутом зору вони давали 

оцінку теоретичним концепціям минулого і тогочасності. 

Проте важливо зробити ряд суттєвих застережень. По-перше, те, що без держави 

капіталістична ринкова економіка не існувала ніколи, — факт, який не підлягає сумнівам. 

І це було добре розкрито в історико-економічних дослідженнях наших співвітчизників 

останньої третини XIX ст. Дискусійними були (і до цього часу залишаються) характер, 

масштаби, цілі і засоби державного втручання в економіку. По-друге, в теорії і практиці 

державне регулювання виникає і стає згодом самостійним особливим предметом 

дослідження у зв'язку зі світовою кризою капіталістичної економіки 30-х років XX ст. та 

виникненням кейнсіанської економічної теорії. По-третє, в умовах ринкової 

трансформації 90-х років XX ст. і пов'язаного з нею переходу від планового до ринкового 

господарства в постсоціалістичних країнах знову проявились, по суті, дві старі крайнощі в 

поглядах на економічну роль держави — заперечення об'єктивної необхідності 

державного регулювання економіки, з одного боку, і всебічного втручання держави в 

економіку — з другого боку. Але в обох цих випадках не беруться до уваги нові функції 

держави, пов'язані з формуванням та подальшим функціонуванням соціального ринкового 

господарства в постсоціалістичних країнах. 

Значну увагу вітчизняні економісти приділили трактуванням питань вартості (цінності). 

Це відображало ситуацію у західноєвропейській літературі. Відбувалися складні, 

суперечливі процеси, які не отримали однозначної оцінки ні в минулому, ні в сьогоденні. 

Проте можна відмітити найбільш характерні особливості у розгляді українськими 

дослідниками теорій цінності. По-перше, вони відходять на другий план порівняно з 

минулими класичними традиціями. По-друге, відзначаються плюралізмом і боротьбою. 

По-третє, залишалося мало економістів, які відверто виступали прихильниками трудової 

теорії вартості та безкомпромісно відстоювали її (М.І. Зібер, М.М. Коссовський). Ряд 

економістів тією чи іншою мірою віддавали данину суб'єктивно-психологічній школі 

маржиналізму. При цьому одні цілком стояли на позиціях даної школи (P.M. Орженцький, 

Є.Є. Слуцький, О.Д. Білімович), другі — відверто заявляли про необхідність синтезу 

трудової теорії вартості та психологічної теорії цінності (М.І. Туган-Барановський, В.Я. 

Желєзнов, В.К. Дмитрієв та ін.), треті не проголошували відкрито свою належність до 

психологічної школи, але фактично поділяли її вихідні позиції (М.Х. Бунге, Д.І. Піхно, 

П.Б. Струве та ін.). 

.У полеміці навколо питань різних теорій вартості (цінності) серед вітчизняних та 

російських економістів чітко визначились два термінологічно-категоріальних ряди. 

Перший становив переклад ключових Марксових термінів Werth, Gebrauchswerth, 

Tauschwerth, Mehrwerth як "вартість", "споживна вартість", "мінова вартість", "додаткова 

вартість". Вони вживалися у перекладі на російську мову "Капіталу" К. Маркса (1907—
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1909), "Фінансового капіталу" (1912) Р. Гільфердінга і в "Курсі політичної економії" 

(1910) А. Богданова та І. Скворцова-Степанова. Другий ряд вибудуваний на основі понять 

"цінність", "споживна цінність", "мінова цінність", "додаткова цінність". Прихильники 

його вважали, що вживання інших термінів першого ряду може привести до непорозумінь. 

Такої думки дотримувався, наприклад, М.І. Туган-Барановський у спеціальному огляді 

російських перекладів "Капіталу". Він вважав достоїнством нового перекладу П.Б. Струве 

максимальне наближення до оригіналу і термінологічний ряд, в якому фігурує поняття 

"цінність". В.І. Ульянов (Ленін) зауважив, що він не надає принципового значення цим 

термінологічним відмінностям, але віддає перевагу вживанню категорій "вартість", 

"споживна вартість" і т.д. 

Специфіку своєї позиції і одночасно своє бачення перспектив подальшого розвитку 

економічної науки М.І. Туган-Барановський розкрив у передмові до "Основ політичної 

економії". Він писав: "...не будучи правомірним учнем ні Госсена, ні Маркса, я знаходжу 

багато цінного і правильного у поглядах того й іншого. У цьому курсі я хотів би показати 

можливість третього напряму в економічній теорії, який не збігається ні з маржиналізмом, 

ні з школою граничної корисності, а є, до деякої міри, синтезом їх обох". 

Отже, відмінність підходу вченого до питання розподілу полягала в його намаганні 

розглядати проблеми розподілу окремо, поза зв'язком з будь-якою теорією цінності. Проте 

специфічною була пропозиція застосовувати для їх дослідження метод, згідно з яким 

суспільне господарство виступає як єдине ціле. Український науковець визнавав, що 

такий метод не є новим у політичній економії. Навпаки, вона склалась як наука саме на 

основі використання цього методу. "Знаменита "Економічна таблиця" Кене була нічим 

іншим як першою геніальною спробою зрозуміти закони капіталістичного виробництва 

шляхом схематичного аналізу цілого суспільного господарства, — підкреслював М.І. 

Туган-Барановський. — Величезне враження, справлене економічною таблицею на 

сучасників, пояснювалось саме перевагами цього методу". Зазначимо, що така оцінка 

цілком співзвучна Марксовій і важлива з погляду привернення уваги до необхідності 

використання даного методу в макроекономічних дослідженнях. 

Український вчений зазначив величезну заслугу К. Маркса у поверненні більш ніж через 

століття до методу Ф. Кене і розробці у другому томі "Капіталу" своїх відомих схем 

відтворення суспільного капіталу. Але на відміну від ортодоксальних марксистів, М.І. 

Туган-Барановський вважав, що ці схеми стоять окремо в системі марксизму, не 

використовуються їх творцем у першому і третьому томах "Капіталу". Тому висновки К. 

Маркса перебувають у різкій суперечності з цими томами. Більше того, ігнорування 

методу економічної таблиці М.І. Туган-Барановський ставив у провину всій тодішній 

економічній науці. 

"Ми намагались показати, що ТГК (теорія граничної корисності — Авт.) не тільки не 

становить спростування поглядів Рікардо чи К. Маркса, але що, навпаки, ця теорія, 

правильно зрозуміла, становить несподіване підтвердження вчення про цінність названих 

економістів. Менгер та його школа досліджували суб'єктивні причини цінності, Рікардо та 

його послідовники — об'єктивні. До праці Менгера можна було думати, що оцінка блага 

за його господарською корисністю не відповідає оцінці того ж блага за трудовою вартістю 

останнього. Теорія граничної корисності доводить, що обидва принципи перебувають між 

собою у згоді, яка тим більша, чим більшою мірою розподіл народної праці 

підпорядкований господарському принципу" . Вчений зробив ще один принциповий 

висновок, важливий для його уявлень про майбутній соціалізм: "Трудові вартості 

продуктів відіграють вирішальну роль в установленні господарського плану — розподілі 

виробництва між різними галузями". 

Київський математик М.О. Столяров вирішив стандартне завдання знаходження умовного 

екстремуму, причому цільовою функцією була функція суспільної корисності, або, за його 

виразом, користі, а обмеженням — сукупний обсяг трудових ресурсів. За умови 

залежності суспільної корисності будь-якого блага від кількості лише цього блага часткові 
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похідні цільової функції збігаються з граничною корисністю відповідних благ, а це дає 

можливість легко отримати шукане співвідношення. Сучасні дослідники високо оцінюють 

працю М.О. Столярова. Зокрема вона розглядається як одна з перших математичних праць 

у галузі суспільної функції корисності і передувала ідеї народногосподарського оптимуму, 

яка у вигляді системи оптимального функціонування економіки (СОФЕ) активно 

розроблялась у нашій країні в 60-ті роки XX ст.3 

На думку М.І. Тугана-Барановського, визнання праці основою вартості, можливість 

порівняння всіх видів праці та їх об'єднання у поняття суспільної праці і є визнання 

верховної цінності людської особистості. "В процесі виробництва беруть участь не лише 

людина, але й засоби виробництва. Чому ж ми розглядаємо весь продукт як створений 

лише людською працею? Чому ж ми визнаємо лише працю людини активним діячем 

виробництва? І чому, з другого боку, ми прирівнюємо щодо цього між собою всі види 

праці без різниці? Чому ми вважаємо всі види праці людини порівняними між собою і 

поєднуємо їх в одну загальну масу, одне загальне поняття суспільної праці? 

Без сумніву, тому, що ми мовчазно виходимо із керівної етичної ідеї політекономії — 

верховної цінності, і тому рівноцінності людської особистості. 

Водночас саме людина визначає суб'єктивну корисність певного блага, воно стає цінним 

не саме по собі, а в оцінці людини. Важливим є судження ученого про те, що суб'єктивна 

цінність блага залежить від його кількості, а воно в свою чергу для вільно відтворюваних 

товарів — від обсягу затраченої праці. Тут і виявляється можливість поєднання двох 

моментів: об'єктивного і суб'єктивного. 

Процеси кардинальних змін, що відбувалися у вітчизняній економічній науці, передусім в 

університетській політичній економії, отримали своє реалістичне відбиття у знаменитому 

енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона. Автор статті "Политическая 

экономия" (1898) М.М. Соболев зробив докладний огляд соціалістичних доктрин і 

напрямів історичної школи, констатував існування осторонь математичного напряму 

(А.О. Курно, Й.Г. Тюнен, Г. Госсен, Л. Вальрас, B.C. Джевонс). І наприкінці згадав про 

спроби австрійської школи перебудувати теорію мінової цінності на основі принципу 

граничної корисності. А. Маршалл ще не виділений, за словами автора, з ряду тих 

послідовників класичної школи, які відмовились від деяких її однобічностей та 

перебільшень (Дж.С. Мілль, Дж.Е. Керне, Ш. Жід та ін.). 

Всього лише через три роки автор статті "Ценность" О.А. Мануйлов віддає пріоритет 

австрійській школі. У Новому енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона, що 

видавався з 1911 p., з'явилися раніше відсутні статті про О. БемБаверка, Л. Вальраса, Ф. 

Візера, Г. Госсена, Дж.Б. Кларка. 

Не лише в минулому, але й у сучасній економічній літературі часто зустрічаються 

суперечливі оцінки стану та напрямків розвитку національної економічної думки кінця 

XIX — першої чверті XX ст. Автори новітнього навчального посібника "История 

экономических учений" (2000), характеризують цей проміжок часу як період піднесення 

вітчизняної економічної науки1. Далі стверджується, що російські економісти (до числа 

яких зараховані й українські) не надто велику увагу приділяли новим напрямам в 

економічній науці, пов'язаним з теорією граничної корисності та маржиналізмом. 

Суб'єктивізм і методологічний індивідуалізм погано вписувалися в соціальний контекст 

звичного для російських економістів дискурсу. Раціональний, максимізую-чий свою 

корисність індивід не дуже підходив на роль головної організуючої конструкції 

економічної теорії. Новий підхід до аналізу економічних явищ, пов'язаний з 

маржиналізмом, або ігнорувався, або викликав неприязне становлення. Як наслідок, 

склався деякий розрив між вектором розвитку західної і російської науки. Отже, 

проголошене піднесення вітчизняної економічної науки відбувалося нібито поза новими 

напрямами західної науки. Проте тут же стверджується, що можна знайти багато свідчень 

освоєння і часткового прийняття російськими економістами її нових ідей. Пояснюється це 

посиленням у багатьох російських економістів критичного ставлення до марксизму. 
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У результаті розгляду питання приходимо до таких загальних висновків. У працях 

вітчизняних науковців останньої третини XIX ст., зокрема В.Ф. Левитського, МЛ. Тугана-

Барановського, Г.Ф. Симоненка та ін., досить ґрунтовно висвітлена історія політичної 

економії протягом тривалого часу — від меркантилізму до нової класичної школи. В 

основу цього висвітлення у різних вчених закладалися неоднакові критерії. Проте у своїй 

сукупності вони не втратили значення і для сучасних досліджень розвитку економічної 

теорії в просторі й часі. Актуальними продовжують залишатися також ряд інших 

принципів дослідження, яких досить послідовно дотримувались вітчизняні науковці при 

розгляді питань світової та національної історії економічної думки. 

 

РОЗДІЛ 10 РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В КИЇВСЬКОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ (XIX - ПОЧАТОК XX СТ.) 

 

Дослідження історії економічної науки в цілому та історії української економічної 

науки зокрема — необхідна умова опанування здобутків світової та вітчизняної 

економічної теорії. Тільки знаючи її минуле, логіку й закономірності розвитку, реальні 

здобутки тощо, можна вивести як економічну науку в Україні, так і Ті господарську 

практику на загальнолюдські шляхи, свідомо подолати ті теоретичні та ідеологічні 

анахронізми, що заважають цьому процесу. 

Дослідження розвитку української економічної науки XIX — початку XX ст. важливе не 

лише з погляду ретроспективи, для збагачення нашого світогляду за рахунок кращого 

розуміння минулого, а й для з'ясування сучасного стану вітчизняної економічної науки і 

перспективи її розвитку. У сучасній літературі є немало спірних положень, які по-різному, 

в дусі тієї чи іншої школи економічної думки, трактуються різними дослідниками. 

Розвиток української економічної науки в цілому й економічної теорії зокрема в період 

XIX — початку XX ст. відзначається різноманітністю напрямків, багатством економічних 

ідей та значними здобутками. Це не тільки піднесло українську економічну думку в ті 

роки на західноєвропейський рівень, а й, у свою чергу, збагатило світову економічну 

думку. 

Важливе місце у розвитку української економічної науки посідала університетська наука. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

У середині XIX ст. Київський університет складався з чотирьох факультетів: історико-

філологічного, фізико-математичного, юридичного й медичного; кількість студентів 

(виключно чоловіків) наближалася до тисячі. У 1915 р. тут було понад 5 тис. вихованців. 

В університеті працювали видатні вчені та педагоги. Серед найавторитетніших назвемо 

математиків Д. Граве, В. Єрмакова та І. Рахманінова, фізиків С. Авенаріуса, Г. Де-Метца 

та І. Косоногова, астрономів Ф. Бредіхіна і М. Хандрикова, хіміків М.А. Бунге і С. 

Реформатського, ботаніка І. Шмальгаузена, зоологів О. Ковалевського та О. Северцова, 

медиків В. Беца, В. Караваева, В. Образцова, М. Склифосовського, Ф. Яновського, 

правника О. Кистяківського, мовознавця В. Перетца, літературознавців А. Лінніченка та 

О. Котляревського, філософа Є. Трубецького, сходознавця А. Кримського, візантиніста Ю. 

Ку-лаковського, істориків В. Антоновича, М. Довнар-Запольського, В. Іконникова, М. 

Костомарова, І. Лучицького та багатьох інших. Доцентом з римської словесності 

працював І. Цветаев, батько поетеси М. Цвєтаєвої. Дивовижним прикладом творчого 

довголіття може бути кар'єра професора математики Б. Букрєєва, котрий викладав в 

університеті понад 75 років. 

У Київському університеті плідно працювали видатні вчені-економісти І.В. Вернадський, 

М.Х. Бунге, М.І. Зібер, Д.І. Піхно, А.Я. Антонович, О.Д. Білімович, М.М. Цитович, М.П. 

Яснопольський та ін. 

Саме у Київському університеті в різні часи навчалися майбутні академіки А. 

Александров (був Президентом АН СРСР), О. Бах, М. Боголюбов, О. Богомолець, Д. 



 401 

Заболотний, О. Левицький, В. Липський, О. Палладій, М. Стражеско, Є. Тарле, П. 

Тутковський, О. Шмідт та ін. Серед економістів назвемо Л.П. Яснопольського, К.Г. 

Воблого та ін. 

Студентами університету були лікар і єпископ Лука Войно-Ясенецький, філософи Л. 

Шестов і М. Бердяев, винахідник у галузі електрозварювання М. Бенардос, класики 

української літератури М. Старицький і М. Рильський, російські письменники М. 

Булгаков і К. Паустовський, польський письменник Я. Івашкевич, драматург і радянський 

діяч О. Корнійчук, художник М. Ге, режисер О. Таїров, державні діячі України 

письменник В. Винниченко, історик Д. Дорошенко, перший Президент України Л. 

Кравчук. 

Життя і діяльність Миколи Бердяева також були тісно пов'язані з Києвом. Він народився в 

Києві, навчався в гімназії, кадетському корпусі та Університеті св. Володимира, розвивав 

космопланетарну думку на теренах України і Росії. 

Серед всесвітньо відомих економістів, які свій науковий шлях почали в університеті, 

можна назвати Є. Слуцького, С. Подолинського, Ю.Е. Янсона, В.В. Новожилова та ін. 

Сергій Подолинський (1850—1891) — народився в селі Ярославка на Черкащині в родині 

українського поміщика Андрія Подолинського. Мати Сергія походила з російського 

княжого роду Кудашових; вона доклала всіх зусиль, аби дати сину аристократичне 

виховання. Навчався Сергій у Києві. Закінчивши гімназію, він вступив на природничий 

факультет Київського університету (1867—1871). В університеті Сергій познайомився з 

Михайлом Драгомановим та Миколою Зібером, ліберальні погляди яких він поділяв. У 

1871 р. він виїхав за кордон, проживав у Парижі, Лондоні, Цюріху, Відні та Бреслау. У 

Парижі він вивчав медицину, а закінчив своє навчання в університеті в Бреслау в 1876 p., 

Сергій Подолинський АЄ й захистив Докторську дисертацію на тему "Додатки до 

знання про білкові ферменти підшлункової залози". 

Під час свого перебування в Лондоні він познайомився з К. Марксом і Ф. Енгельсом, з 

якими пізніше листувався. 

1877 р. він оселився в Монпельє (Франція). Працював лікарем, написав і видав за власний 

рахунок дві праці. Одна з них "Життя і здоров'я людей на Україні". В Женеві С. 

Подолинський видає "Кобзар" і роман Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" 

Але незабаром С Подолинський тяжко захворів психічно. Спочатку він перебував у 

психіатричному шпиталі, а згодом його перевели до Кирилівської лікарні у Києві, де він і 

помер 12 липня 1891 р. 

У своєму найвідомішому творі "Праця людини і її відношення до розподілу енергії", який 

вийшов друком у 1880 р. російською та французькою мовами (причому французькою — у 

міжнародному часописі з біологічних наук. І хоч стосувалась вона безпосередньо біології, 

проте залишилась практично непоміченою фахівцями цієї галузі знань. Упродовж 1880—

1881 pp. вийшло ще три видання цієї праці — французькою, італійською і німецькою 

мовами. З німецьким варіантом книги ознайомились Карл Маркс і Фрідріх Енгельс. 

Сергій Подолинський намагався з'ясувати відношення, що існує між людською працею і 

розподілом сонячної енергії на земній поверхні. Він показав, що хоча загальна кількість 

енергії, яку одержує поверхня Землі від її надр і від Сонця, поступово зменшується, 

загальна кількість енергії, що є у розпорядженні людини внаслідок людської праці, 

постійно зростає. Він робить висновок: "Загальна кількість енергії, одержувана поверхнею 

Землі з її внутрішності і від Сонця, поступово зменшується. Водночас загальна кількість 

енергії, що накопичується на земній поверхні і є в розпорядженні людства, поступово 

збільшується. Збільшення це відбувається під впливом праці людини і домашніх тварин". 

Таким чином С Подолинський зробив еколого-економічне відкриття світового значення, 

довівши, що творча діяльність homo faber (людини діяльної) протидіє стихійним силам 

природи, що посилюють хаос (згідно з другим началом термодинаміки) шляхом 

мінімізації зростання ентропії, забезпечує нагромадження та перетворення сонячної 

енергії на земній поверхні в засоби задоволення фізичних і духовних людських потреб. 
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Отже, С. Подолинський фактично визначив четверте начало термодинаміки. Саме це його 

еколого-економічне відкриття підштовхнуло видатного українського вченого Володимира 

Вернадського у 20-ті pp. XX ст. до створення теорії біосфери та ноосфери. 

Ще у 40-ві роки для цілісної характеристики біосфери австрійський фізик Ервін 

Шредінгер запровадив термін негентропії. Однак біля витоків цієї теорії стояв С 

Подолинський. Ось чому у 90-х pp. XX ст. відомий російський вчений Побіск Кузнецов 

"четверте начало термодинаміки" запропонував назвати "законом Подолинського". 

 

10.1.1. Заснування і розвиток кафедри політичної економії та статистики в 

Імператорському університеті св. Володимира 

Для періоду, що безпосередньо передував відкриттю в Києві Університету св. 

Володимира, в галузі викладання економічної науки характерним було те, що в 

губернських, земських, приходських школах і училищах України під "економією" 

розуміли домашнє приватне, а не народне господарство. Високі завдання, які на Заході 

висували фізіократи та А. Сміт, в українських школах і училищах різних рівнів зводилися 

до рекомендації рецептів, землеробських прийомів, організації подорожей учнів у 

промислові та торговельні заклади, на базари, щоб ознайомити їх з процесом виробництва 

та правилами торговельних оборотів. При цьому більшу частину часу приділяли саме 

життєвому, практичному застосуванню основних економічних понять. Враховувався ще й 

специфічно національний момент. 

Система і характер освіти у Правобережній Україні були встановлені польською 

едукаційною комісією в 1773—1793 pp., а потім закріплені в 1803— 1813 pp. візитатором 

навчальних закладів Київської, Волинської і Подільської губерній Т. Чацьким і 

залишались майже без змін до відкриття Університету св. Володимира. Загальною і 

кінцевою метою її була полонізація Правобережної України через народну освіту, 

інтелектуальне, а з часом і політичне відродження Речі Посполитої в межах цієї території. 

Польською мовою всюди викладались усі предмети (в тому числі і російська мова) за 

винятком Київського народного училища. Учителями були духовні особи переважно 

католицького або уніатського віросповідання. 

У 1805 р. тодішній міністр народної освіти Російської імперії граф Завадовський особисто 

відвідав Київ, маючи на меті створити на теренах величезного Віленського навчального 

округу два, а потім відкрити в новому окрузі університет. 

Це суперечило польським інтересам, представником яких був згадуваний вже граф 

Чацький — поляк за походженням, і глибоким переконанням, які панували, зрештою, в 

багатьох головах, що Правобережна Україна є частиною Польщі. 

На зустрічі в Києві з міністром Завадовським він таким чином аргументував недоцільність 

відкриття в Києві університету: "Відкривати університет в Києві надзвичайно незручно, 

по-перше тому, що недалеко від Києва вже відкрито університет у Харкові, по-друге тому, 

що Київ стоїть збоку від північно-західного краю, має невигідне розташування для такого 

закладу, по-третє тому, що бажання міщан, які вносять свої пожертвування на користь 

освіти, такі, щоб викладання велося польською мовою, чого не можна досягти в Києві як у 

найстародавнішому російському місті, де державне право має викладатись на основі права 

російського — не місцевого, а право церковне на основі права східного, і богослів'я в дусі 

православ'я. Таке ускладнення не мало б великого значення, якби російське духовенство 

було більш-менш терпимо освічене; але допоки не усунено цю останню незручність, 

заснування університету в Києві залишиться справою дуже спірною, тим більше, що 

шкільна освіта успадкувала тут німецький статут, який допускає лише чотири 

факультети". Сучасники вважають, що граф Завадовський розумів дійсні причини 

протистояння графа Т. Чацького відкриттю імператорського університету в Києві, але все 

ж таки не зробив практичних кроків, щоб подолати польський опір, бо, очевидно, й сам 

перебував під пропольським впливом. 

Відкинувши ідею відкрити університет в Києві, вже 1 жовтня 1805 р. Т. Чацький заснував 
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навчальний заклад в Кремінці, який мав виконувати функції університету, але польського, 

Кременецьку гімназію. 

Т. Чацький доклав немало зусиль, аби залучити до викладання і керівництва гімназією 

відомих учених, зокрема, ректором став професор математики і секретар Краківської 

академії Чех. Щодо політичної економії і торговельного права, то їх викладав Кудлицький 

(Лелевель). Його з часом послали до Гамбурга для удосконалення знань з торговельного 

права. Природне право і політичну економію також викладав М. Хонський, який 

продовжував викладання політичної економії і після перейменування гімназії (1818 р.) у 

Волинський ліцей. 

Викладання на останніх курсах вирізнялось різноманіттям — від фізики, хімії, геометрії 

до військової архітектури, нумізматики і старожитностей. Політична економія і 

статистика викладалась на другому курсі. 

Ліцей був повністю польським навчальним закладом — і за мовою викладання, і за 

складом викладачів та керівних органів, і за національною належністю більшості 

студентів. З більш ніж 600 слухачів ліцею українців та росіян було лише 34 особи , які 

повністю розчинялися в основній масі. Якщо додати до цього обов'язкове щоденне 

відвідування всіма студентами костьолу, то стає цілком зрозумілим те, чиї погляди, 

звичаї, мова врешті домінували. 

Повстання декабристів 1825 р. стало великим потрясінням для всього суспільства, яке 

сколихнуло всю імперію, не минувши й університети. Атмосфера в галузі народної освіти 

дуже змінилась. З одного боку, новий імператор Микола І, який рішуче покінчив з 

"містицизмом останніх років александрівського царювання", полегшив становище науки, 

а з іншого — посилились підозри до конкретних навчальних закладів щодо 

неблагонадійності. У 1832 р. як неблагонадійний був закритий Віленський університет. 

Врешті, змінилася і державна політика. Замість ліберальних ідей, що лягли в основу 

Статуту 1804 p., з'являється більш прагматичний погляд на освіту, яка має готувати 

висококваліфікованих і благонадійних державних чиновників. Тоді ж робиться наголос на 

спеціалізації освіти. У 1833 р. на посаду міністра народної освіти приходить 47-річний 

С.С. Уваров, який виступав за широке реформування народної освіти, оновлення наукової 

думки й одночасно формулював базу цієї реформи на основі національно-консервативних 

ідей. Тобто, з одного боку, він хотів підвищити науковий рівень університету, а з іншого, 

виходячи з ідеологічних потреб влади, надати навчанню оригінальний "російський" 

характер. С. Уваров пропагував підбір кадрів виключно за їх науковими заслугами, 

стимулювання роботи професорів, які повинні проголошувати з кафедри результати 

власних досліджень, а не лише вже відомі загальноприйняті істини. 

Після придушення польського повстання 1830—1831 pp. і закриття відповідно до указу 

від 21 серпня 1831 р. училищ через рік імперський уряд почав відкривати старі й нові 

навчальні заклади. Незабаром їх кількість досягла попередньої, а подекуди навіть 

збільшилась. Організація і напрямок діяльності цих училищ суттєво відрізнялись від того, 

що було раніше. Зокрема, російська мова і православний закон посіли чільне місце. 

Царський указ від 8 листопада 1833 р. передбачав переведення Волинського ліцею з 

Кременця до Києва і заснування Університету св. Володимира. У складі останнього мало 

бути два факультети: філософський і юридичний, з перспективою відкрити ще й 

медичний. Цим самим указом було передано новостворюваному університету фундуші і 

капітали, що жертвувались Волинському ліцею місцевим дворянством. 

У першій третині XIX ст. в європейській науці відбуваються швидкі та кардинальні зміни: 

в хімії застосовується атомна теорія; створені основи сучасного математичного аналізу; 

стрімко розвиваються технічні науки; усвідомлюється фундаментальна роль клітини в 

біології; у політичній економії ідеї класичної школи завойовували передові позиції. 

Університетська наука мала швидко реагувати на всі ці зміни. Тому, як бачимо, Київський 

університет із самого початку свого існування опинився в досить непростій ситуації. 

25 грудня 1833 р. було затверджено тимчасовий університетський статут, який діяв потім 
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до 15 липня 1842 р. Він суттєво відрізнявся від загального статуту для імперських 

російських університетів 1804 р. і став символом оновлення університетів, які переживали 

тоді часи занепаду, зокрема і вітчизняної освіти взагалі. Відмінностями статуту 

Київського університету відвагальноімперського університетського були організація 

навчального процесу, перелік та обсяг факультетських предметів. Статут 1804 р. 

встановлював чотири відділи: "моральних" і політичних наук; фізичних і математичних 

наук; медичних наук; словесних наук. 

Перший відділ найбільше відповідав юридичному факультету Університету св. 

Володимира, разом з тим за статутом 1804 р. він включав: церковну історію; богослов'я; 

тлумачення священного писання; філософію. 

Власне юридичний напрямок першого відділу включав: "природне", політичне і народне 

право; цивільне і кримінальне судочинство; право найзначніших як древніх, так і сучасних 

народів; дипломатію та політичну економію. 

За статутом 1833 р. в Університеті св. Володимира концепція наук була зовсім іншою. 

Економічні науки, зокрема політична економія, були вилучені з юридичного факультету, 

але не викладалися і на інших факультетах. У вирі подій, які охопили університет, такий 

прикрий стан щодо економічної науки зберігався до 1842 р. 

Урочистий акт відкриття Університету св. Володимира відбувся 15 липня 1834 р. (за 

старим стилем), і тільки з 28 серпня 1834 р. (за старим стилем) почалися заняття. 

Чисельно серед викладачів переважали кременецькі професори, як правило, поляки. 

Докладно склад викладачів та студентів аналізується в "Історії Київського університету 

(1834—1959)". 

У 30-х pp. радикальні ідеї легко знаходили відгук у студентському середовищі. Як не 

дивно, але влада багато в чому сама провокувала подібні настрої, сприймаючи всерйоз 

дитячі розмови про конституцію та революцію, надаючи часом неусвідомленим юнацьким 

пориванням політичного змісту. 

9 січня 1839 р. вирішено було роботу університету припинити і замінити особовий склад 

керівництва навчальним округом через смуту, яка виявилася в університеті. Фактичне 

його закриття відбулося 17 березня. Він втратив половину своїх викладачів і майже всіх 

студентів. Викладачів-поляків замінили німецькі викладачі з Дерптського університету, 

який в ті часи мав найкраще становище серед імперських університетів,  

Незважаючи на всі негаразди, 26 квітня 1839 р. указ від 9 січня 1839 р. було відмінено. 

Заняття відновились у вересні 1840 р. 

З липня 1842 р. почали діяти новий статут і штатний розпис університету. Вони 

враховували багато положень статуту 1835 p., спільних для всіх імперських університетів. 

Але разом з тим у значній частині параграфів статут містив спеціальні постанови саме для 

Університету св. Володимира. Спільним було все, що стосувалось засідань ради і 

правління, ведення справ, читання лекцій та проведення іспитів. Решта пунктів статуту 

відрізнялись. Як зазначав відомий український вчений професор М.Ф. Владимирський-

Буданов, "Київський університет нарівні з Дерптським вважається на особливому 

становищі. ...Допускаючи свободу, засвоєну в німецьких університетах в навчальній 

частині, статут в усьому, що стосується управління, не дає і тієї частини прав 

Університету св. Володимира, яка була надана іншим російським університетам за 

статутом 1835 р. Цей подвійний підхід пронизав потім всі подальші 20 років життя 

Університету до 1863 року . Важливим нововведенням став інститут підготовки 

професорства, так звана доцентура. У загальноімперському статуті російських 

університетів її не було. 6 квітня 1844 р. з'явилося положення про вчений ступінь. 

У жовтні 1842 р. Міністерство народної освіти затвердило розклад кафедр згідно з новим 

статутом. Передбачалися 37 кафедр, 26 з яких мали очолити ординарні професори, а 

решту — екстраординарні, при цьому на всі 37 кафедр виділили лише вісім ставок 

ад'юнктів. Порівняно зі статутом 1833 р. кількість кафедр збільшилася на першому 

відділенні філософського факультету з п'яти до восьми, а саме: вперше в Університеті св. 
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Володимира відкрили кафедру історії та літератури слов'янських мов і слов'янських 

старожитностей, самостійну кафедру російської історії, і, нарешті, засновується вперше на 

цьому факультеті кафедра політичної економії та статистики2. Поєднання на одній 

кафедрі двох економічних наук відобразило певну традицію. Справа в тому, що регламент 

(статут) Російської академії наук від 22 липня 1803 р. вперше зобов'язав учених займатися 

поряд із дослідженнями природничих наук і історії також проблемами політичної економії 

та статистики. 

З 1803 р. політичну економію вперше почали викладати в Московському університеті, а 

потім і в інших університетах як самостійну навчальну дисципліну. З 1804 р. вона разом із 

статистикою введена до навчальних планів гімназій, а потім через кілька років — і ліцеїв. 

Це сприяло розвиткові економічних наук в Російській імперії, зокрема в університетах. На 

час відкриття Київського університету інші університети — Московський, Казанський, 

Харківський, Дерптський (Тартуський), Віленський (закритий 1832 р.), Санкт-

Петербурзький — вже нагромадили певний досвід викладання політичної економії, 

статистики, фінансів та ряду інших економічних дисциплін. З часом його використали і в 

Київському університеті. Але лише у 1909 р. у Київському університеті дозволили 

створити кафедру статистики, виділивши цей предмет із раніше єдиної кафедри 

політичної економії та статистики3. 

1. Претендент на кафедру політичної економії та статистики повинен написати твір, в 

якому, а) викласти історію політичної економії як науки, тобто показати її виникнення і 

поступове утворення до нашого часу, з критичною оцінкою різних поглядів; б) викласти ті 

головні начала політичної економії, яких дотримується автор, і в) прикласти ті начала до 

Російської держави. Твір повинен бути представлений у раду Університету св. 

Володимира не пізніше 1 березня 1844 р. 

Ніхто не може бути ординарним чи екстраординарним професором по вказаній кафедрі в 

Університеті св. Володимира, не маючи ступеня доктора по 1-му відділенню 

філософського факультету. 

Ординарні професори Університету св. Володимира перебувають у VII, а екстраординарні 

у VIII класі державної служби. 

Ординарний професор в Університеті св. Володимира одержує за рік жалування 1200 руб., 

квартирних 150 руб. сріблом, а екстраординарний — жалування 860 руб., квартирних — 

120 руб. сріблом. 

Треба сказати, що Київ на той час, незважаючи на його "провінційність", став одним із 

"дорогих" міст Російської імперії. Причин цьому могло бути декілька, одна з яких — 

бурхливий розвиток освіти, принаймні так це пояснював професор кафедри політичної 

економії та статистики М.П. Яснопольський в своїй праці за 1890 р. "Так зосереджені 

навчальні заклади, а відповідно і видатки на них посилюють попит на житло, продукти та 

особисті послуги в місцях розташування навчальних закладів... Інколи ж відсутність 

поблизу постійного місця проживання спричиняє переселення на досить тривалий термін 

цілих сімей із сіл та взагалі пунктів країни віддалених від навчальних закладів..." Ясно, що 

ці обставини впливали на зниження платоспроможності університетської професури, що в 

свою чергу не додавало переваг їх становищу. 

Отже, претендент на кафедру повинен був володіти знаннями не лише в галузі політичної 

економії, а й її історії, теоретичної і практичної статистики. 

Конкурс не дав позитивних результатів. Тоді університет приходить до нового і 

незвичайного на той час методу, звернувшись із закликом до інших імперських 

університетів — Казанського, Московського, Петербурзького, Дерптського, Харківського, 

щоб вони допомогли кадрами або хоча б рекомендували гідних кандидатів у професори за 

вакантними кафедрами Університету св. Володимира. Але й ця спроба виявилася 

невдалою, оскільки в інших університетах ситуація була не набагато кращою. 

Урешті-решт, рада університету подала доповідну записку міністру народної освіти, у якій 

зазначалося, для яких саме кафедр і з яких предметів необхідно підготувати професуру, а 
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той у свою чергу мав вирішити питання відправки молодих вчених у закордонне 

відрядження до європейських університетів. 

Для заміщення посади завідувача кафедри політичної економії та статистики перше 

відділення філософського факультету найбільш вдалою кандидатурою визнало вчителя II 

Київської гімназії Івана Вернадського. 

Такий спосіб залучення до університету молодих талановитих кадрів виявився найбільш 

дієвим, оскільки з п'яти кандидатів, направлених у 1843 р. за кордон, вже у 1846 р. 

університет одержав високоосвічених викладачів. 

У травні 1844 р. вакантну кафедру політичної економії та статистики бажав зайняти Я. 

Вашкевич. До 1832 р. він працював завідувачем кафедри політичної економії Віленського 

університету. За своїми поглядами Я. Вашкевич був прихильником класичної політичної 

економії. Однак претенденту відмовили з таких двох причин: ", що на підставі параграфа 

76 Статуту Університету св. Володимира "Височайше" затвердженого 1 липня 1842 року 

кафедру екстраординарного і ординарного професора може займати лише доктор того 

факультету, до якого належить кафедра., що в минулому році за "Височайшим" 

повелінням відправлений від університету за його кошт один із кандидатів за кордон для 

удосконалення себе в політичній економії та статистиці з метою в подальшому зайняти 

вакантну кафедру з цих предметів в Університеті"2. Мова йшла про І.В. Вернадського. 

Іван Васильович Вернадський (1821—1884) народився в дворянській сім'ї в м. Києві. У 

1837 p., ще не закінчивши повного курсу гімназії, вступив до Університету св. 

Володимира. В 1841 р. одержав золоту медаль. У зв'язку з тим, що він в юності займався і 

захоплювався словесністю, важко було побачити в ньому майбутнього економіста. 

Спочатку він був учителем російської словесності в Кам'янець-Подільській, а з 1842 р. — 

у II Київській гімназії. 

За кордоном три роки вивчав політичну економію за лекціями Ріделя, Ріттера, Pay, 

Шлоссера, Цепфля, Шевальє, Бланкі цікавився також господарською проблематикою, 

наочно ознайомився з економічним життям і побутом різних народів, Іван Васильович 

Вернадський — батько всесвітньо відомого вченого-природознавця і Володимира 

Івановича Вернадського. 

відвідав Австрію, Німеччину, Англію, Францію, Бельгію, Голландію, Італію і Швейцарію. 

У 1849 р. захистив докторську дисертацію. 

У 1850 р. Іван Васильович одружується з Марією Миколаївною Шигаєвою (1831—1860), 

яка відіграла значну роль у його житті. 

Одразу ж після одруження Іван Васильович та Марія Миколаївна переїхали до Москви. А 

в 1852 р. І. Вернадському було надано чин колезького радника. 

На початку 1857 р. Іван Васильович вирушив до Відня на Міжнародний статистичний 

конгрес. Виголошеною там блискучою доповіддю він привернув до себе увагу учасників 

конгресу, і його було обрано Почесним членом Центрального статистичного комітету в 

Брюсселі та почесним членом Лондонського статистичного товариства (1858). 

І. Вернадський багато працював над відкриттям земельних банків на півдні; завдяки його 

старанням були засновані земельні банки в Полтаві та Харкові. У 1876 р. він залишає 

службу і повертається до Петербурга, з метою поновити свою журналістську діяльність. 

Згодом починає видавати "Биржевой указатель", друкуючи його у власній друкарні 

"Словянская печатня". 

Внаслідок тяжкої хвороби 27 березня 1884 р. у Петербурзі на 63-му році життя Іван 

Васильович Вернадський помер. 

Основні праці: 

О мене и торговле (о протективной системе и дифференциальных пошлинах в России). — 

СПб., 1865. 

По поводу статистических конгрессов и административной статистики вообще. — СПб., 

1863. 

Очерк теории потребностей. — К., 1847; СПБ., 1857. 
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Критико-историческое исследование об итальянской политико-экономической литературе 

до начала XIX века. — М., 1849. 

Таким чином, заміщення посад завідувачів деяких кафедр відкладалось на три роки. Тому 

18 червня 1843 р. міністр народної освіти як вимушений захід дозволив призначати на ці 

кафедри тимчасових викладачів або залучати до викладання, з виплатою заробітної плати, 

професуру, яка водночас викладала на інших кафедрах. Саме так спочатку вирішилося 

питання про читання лекцій та проведення семінарських занять на кафедрі політичної 

економії та статистики. 

7 листопада 1846 р. після повернення із закордонного відрядження на посаду ад'юнкта 

Університету св. Володимира був призначений І.В. Вернадський. Власне з цього періоду і 

розпочинається розвиток кафедри політичної економії та статистики в університеті. Він 

відбувався у нерозривному зв'язку із загальним розвитком української університетської 

науки (Харківський та Новоросійський університети). 

 

10.1.2. Заснування і розвиток кафедри політичної економії та статистики в 

Імператорському університеті св. Володимира 

Для періоду, що безпосередньо передував відкриттю в Києві Університету св. 

Володимира, в галузі викладання економічної науки характерним було те, що в 

губернських, земських, приходських школах і училищах України під "економією" 

розуміли домашнє приватне, а не народне господарство. Високі завдання, які на Заході 

висували фізіократи та А. Сміт, в українських школах і училищах різних рівнів зводилися 

до рекомендації рецептів, землеробських прийомів, організації подорожей учнів у 

промислові та торговельні заклади, на базари, щоб ознайомити їх з процесом виробництва 

та правилами торговельних оборотів. При цьому більшу частину часу приділяли саме 

життєвому, практичному застосуванню основних економічних понять. Враховувався ще й 

специфічно національний момент. 

Система і характер освіти у Правобережній Україні були встановлені польською 

едукаційною комісією в 1773—1793 pp., а потім закріплені в 1803— 1813 pp. візитатором 

навчальних закладів Київської, Волинської і Подільської губерній Т. Чацьким і 

залишались майже без змін до відкриття Університету св. Володимира. Загальною і 

кінцевою метою її була полонізація Правобережної України через народну освіту, 

інтелектуальне, а з часом і політичне відродження Речі Посполитої в межах цієї території. 

Польською мовою всюди викладались усі предмети (в тому числі і російська мова) за 

винятком Київського народного училища. Учителями були духовні особи переважно 

католицького або уніатського віросповідання. 

У 1805 р. тодішній міністр народної освіти Російської імперії граф Завадовський особисто 

відвідав Київ, маючи на меті створити на теренах величезного Віленського навчального 

округу два, а потім відкрити в новому окрузі університет. 

Це суперечило польським інтересам, представником яких був згадуваний вже граф 

Чацький — поляк за походженням, і глибоким переконанням, які панували, зрештою, в 

багатьох головах, що Правобережна Україна є частиною Польщі. 

На зустрічі в Києві з міністром Завадовським він таким чином аргументував недоцільність 

відкриття в Києві університету: "Відкривати університет в Києві надзвичайно незручно, 

по-перше тому, що недалеко від Києва вже відкрито університет у Харкові, по-друге тому, 

що Київ стоїть збоку від північно-західного краю, має невигідне розташування для такого 

закладу, по-третє тому, що бажання міщан, які вносять свої пожертвування на користь 

освіти, такі, щоб викладання велося польською мовою, чого не можна досягти в Києві як у 

найстародавнішому російському місті, де державне право має викладатись на основі права 

російського — не місцевого, а право церковне на основі права східного, і богослів'я в дусі 

православ'я. Таке ускладнення не мало б великого значення, якби російське духовенство 

було більш-менш терпимо освічене; але допоки не усунено цю останню незручність, 

заснування університету в Києві залишиться справою дуже спірною, тим більше, що 
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шкільна освіта успадкувала тут німецький статут, який допускає лише чотири 

факультети". Сучасники вважають, що граф Завадовський розумів дійсні причини 

протистояння графа Т. Чацького відкриттю імператорського університету в Києві, але все 

ж таки не зробив практичних кроків, щоб подолати польський опір, бо, очевидно, й сам 

перебував під пропольським впливом. 

Відкинувши ідею відкрити університет в Києві, вже 1 жовтня 1805 р. Т. Чацький заснував 

навчальний заклад в Кремінці, який мав виконувати функції університету, але польського, 

Кременецьку гімназію. 

Т. Чацький доклав немало зусиль, аби залучити до викладання і керівництва гімназією 

відомих учених, зокрема, ректором став професор математики і секретар Краківської 

академії Чех. Щодо політичної економії і торговельного права, то їх викладав Кудлицький 

(Лелевель). Його з часом послали до Гамбурга для удосконалення знань з торговельного 

права. Природне право і політичну економію також викладав М. Хонський, який 

продовжував викладання політичної економії і після перейменування гімназії (1818 р.) у 

Волинський ліцей. 

Викладання на останніх курсах вирізнялось різноманіттям — від фізики, хімії, геометрії 

до військової архітектури, нумізматики і старожитностей. Політична економія і 

статистика викладалась на другому курсі. 

Ліцей був повністю польським навчальним закладом — і за мовою викладання, і за 

складом викладачів та керівних органів, і за національною належністю більшості 

студентів. З більш ніж 600 слухачів ліцею українців та росіян було лише 34 особи , які 

повністю розчинялися в основній масі. Якщо додати до цього обов'язкове щоденне 

відвідування всіма студентами костьолу, то стає цілком зрозумілим те, чиї погляди, 

звичаї, мова врешті домінували. 

Повстання декабристів 1825 р. стало великим потрясінням для всього суспільства, яке 

сколихнуло всю імперію, не минувши й університети. Атмосфера в галузі народної освіти 

дуже змінилась. З одного боку, новий імператор Микола І, який рішуче покінчив з 

"містицизмом останніх років александрівського царювання", полегшив становище науки, 

а з іншого — посилились підозри до конкретних навчальних закладів щодо 

неблагонадійності. У 1832 р. як неблагонадійний був закритий Віленський університет. 

Врешті, змінилася і державна політика. Замість ліберальних ідей, що лягли в основу 

Статуту 1804 p., з'являється більш прагматичний погляд на освіту, яка має готувати 

висококваліфікованих і благонадійних державних чиновників. Тоді ж робиться наголос на 

спеціалізації освіти. У 1833 р. на посаду міністра народної освіти приходить 47-річний 

С.С. Уваров, який виступав за широке реформування народної освіти, оновлення наукової 

думки й одночасно формулював базу цієї реформи на основі національно-консервативних 

ідей. Тобто, з одного боку, він хотів підвищити науковий рівень університету, а з іншого, 

виходячи з ідеологічних потреб влади, надати навчанню оригінальний "російський" 

характер. С. Уваров пропагував підбір кадрів виключно за їх науковими заслугами, 

стимулювання роботи професорів, які повинні проголошувати з кафедри результати 

власних досліджень, а не лише вже відомі загальноприйняті істини. 

Після придушення польського повстання 1830—1831 pp. і закриття відповідно до указу 

від 21 серпня 1831 р. училищ через рік імперський уряд почав відкривати старі й нові 

навчальні заклади. Незабаром їх кількість досягла попередньої, а подекуди навіть 

збільшилась. Організація і напрямок діяльності цих училищ суттєво відрізнялись від того, 

що було раніше. Зокрема, російська мова і православний закон посіли чільне місце. 

Царський указ від 8 листопада 1833 р. передбачав переведення Волинського ліцею з 

Кременця до Києва і заснування Університету св. Володимира. У складі останнього мало 

бути два факультети: філософський і юридичний, з перспективою відкрити ще й 

медичний. Цим самим указом було передано новостворюваному університету фундуші і 

капітали, що жертвувались Волинському ліцею місцевим дворянством. 

У першій третині XIX ст. в європейській науці відбуваються швидкі та кардинальні зміни: 
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в хімії застосовується атомна теорія; створені основи сучасного математичного аналізу; 

стрімко розвиваються технічні науки; усвідомлюється фундаментальна роль клітини в 

біології; у політичній економії ідеї класичної школи завойовували передові позиції. 

Університетська наука мала швидко реагувати на всі ці зміни. Тому, як бачимо, Київський 

університет із самого початку свого існування опинився в досить непростій ситуації. 

25 грудня 1833 р. було затверджено тимчасовий університетський статут, який діяв потім 

до 15 липня 1842 р. Він суттєво відрізнявся від загального статуту для імперських 

російських університетів 1804 р. і став символом оновлення університетів, які переживали 

тоді часи занепаду, зокрема і вітчизняної освіти взагалі. Відмінностями статуту 

Київського університету відвагальноімперського університетського були організація 

навчального процесу, перелік та обсяг факультетських предметів. Статут 1804 р. 

встановлював чотири відділи: "моральних" і політичних наук; фізичних і математичних 

наук; медичних наук; словесних наук. 

Перший відділ найбільше відповідав юридичному факультету Університету св. 

Володимира, разом з тим за статутом 1804 р. він включав: церковну історію; богослов'я; 

тлумачення священного писання; філософію. 

Власне юридичний напрямок першого відділу включав: "природне", політичне і народне 

право; цивільне і кримінальне судочинство; право найзначніших як древніх, так і сучасних 

народів; дипломатію та політичну економію. 

За статутом 1833 р. в Університеті св. Володимира концепція наук була зовсім іншою. 

Економічні науки, зокрема політична економія, були вилучені з юридичного факультету, 

але не викладалися і на інших факультетах. У вирі подій, які охопили університет, такий 

прикрий стан щодо економічної науки зберігався до 1842 р. 

Урочистий акт відкриття Університету св. Володимира відбувся 15 липня 1834 р. (за 

старим стилем), і тільки з 28 серпня 1834 р. (за старим стилем) почалися заняття. 

Чисельно серед викладачів переважали кременецькі професори, як правило, поляки. 

Докладно склад викладачів та студентів аналізується в "Історії Київського університету 

(1834—1959)". 

У 30-х pp. радикальні ідеї легко знаходили відгук у студентському середовищі. Як не 

дивно, але влада багато в чому сама провокувала подібні настрої, сприймаючи всерйоз 

дитячі розмови про конституцію та революцію, надаючи часом неусвідомленим юнацьким 

пориванням політичного змісту. 

9 січня 1839 р. вирішено було роботу університету припинити і замінити особовий склад 

керівництва навчальним округом через смуту, яка виявилася в університеті. Фактичне 

його закриття відбулося 17 березня. Він втратив половину своїх викладачів і майже всіх 

студентів. Викладачів-поляків замінили німецькі викладачі з Дерптського університету, 

який в ті часи мав найкраще становище серед імперських університетів,  

Незважаючи на всі негаразди, 26 квітня 1839 р. указ від 9 січня 1839 р. було відмінено. 

Заняття відновились у вересні 1840 р. 

З липня 1842 р. почали діяти новий статут і штатний розпис університету. Вони 

враховували багато положень статуту 1835 p., спільних для всіх імперських університетів. 

Але разом з тим у значній частині параграфів статут містив спеціальні постанови саме для 

Університету св. Володимира. Спільним було все, що стосувалось засідань ради і 

правління, ведення справ, читання лекцій та проведення іспитів. Решта пунктів статуту 

відрізнялись. Як зазначав відомий український вчений професор М.Ф. Владимирський-

Буданов, "Київський університет нарівні з Дерптським вважається на особливому 

становищі. ...Допускаючи свободу, засвоєну в німецьких університетах в навчальній 

частині, статут в усьому, що стосується управління, не дає і тієї частини прав 

Університету св. Володимира, яка була надана іншим російським університетам за 

статутом 1835 р. Цей подвійний підхід пронизав потім всі подальші 20 років життя 

Університету до 1863 року . Важливим нововведенням став інститут підготовки 

професорства, так звана доцентура. У загальноімперському статуті російських 
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університетів її не було. 6 квітня 1844 р. з'явилося положення про вчений ступінь. 

У жовтні 1842 р. Міністерство народної освіти затвердило розклад кафедр згідно з новим 

статутом. Передбачалися 37 кафедр, 26 з яких мали очолити ординарні професори, а 

решту — екстраординарні, при цьому на всі 37 кафедр виділили лише вісім ставок 

ад'юнктів. Порівняно зі статутом 1833 р. кількість кафедр збільшилася на першому 

відділенні філософського факультету з п'яти до восьми, а саме: вперше в Університеті св. 

Володимира відкрили кафедру історії та літератури слов'янських мов і слов'янських 

старожитностей, самостійну кафедру російської історії, і, нарешті, засновується вперше на 

цьому факультеті кафедра політичної економії та статистики2. Поєднання на одній 

кафедрі двох економічних наук відобразило певну традицію. Справа в тому, що регламент 

(статут) Російської академії наук від 22 липня 1803 р. вперше зобов'язав учених займатися 

поряд із дослідженнями природничих наук і історії також проблемами політичної економії 

та статистики. 

З 1803 р. політичну економію вперше почали викладати в Московському університеті, а 

потім і в інших університетах як самостійну навчальну дисципліну. З 1804 р. вона разом із 

статистикою введена до навчальних планів гімназій, а потім через кілька років — і ліцеїв. 

Це сприяло розвиткові економічних наук в Російській імперії, зокрема в університетах. На 

час відкриття Київського університету інші університети — Московський, Казанський, 

Харківський, Дерптський (Тартуський), Віленський (закритий 1832 р.), Санкт-

Петербурзький — вже нагромадили певний досвід викладання політичної економії, 

статистики, фінансів та ряду інших економічних дисциплін. З часом його використали і в 

Київському університеті. Але лише у 1909 р. у Київському університеті дозволили 

створити кафедру статистики, виділивши цей предмет із раніше єдиної кафедри 

політичної економії та статистики3. 

1. Претендент на кафедру політичної економії та статистики повинен написати твір, в 

якому, а) викласти історію політичної економії як науки, тобто показати її виникнення і 

поступове утворення до нашого часу, з критичною оцінкою різних поглядів; б) викласти ті 

головні начала політичної економії, яких дотримується автор, і в) прикласти ті начала до 

Російської держави. Твір повинен бути представлений у раду Університету св. 

Володимира не пізніше 1 березня 1844 р. 

Ніхто не може бути ординарним чи екстраординарним професором по вказаній кафедрі в 

Університеті св. Володимира, не маючи ступеня доктора по 1-му відділенню 

філософського факультету. 

Ординарні професори Університету св. Володимира перебувають у VII, а екстраординарні 

у VIII класі державної служби. 

Ординарний професор в Університеті св. Володимира одержує за рік жалування 1200 руб., 

квартирних 150 руб. сріблом, а екстраординарний — жалування 860 руб., квартирних — 

120 руб. сріблом. 

Треба сказати, що Київ на той час, незважаючи на його "провінційність", став одним із 

"дорогих" міст Російської імперії. Причин цьому могло бути декілька, одна з яких — 

бурхливий розвиток освіти, принаймні так це пояснював професор кафедри політичної 

економії та статистики М.П. Яснопольський в своїй праці за 1890 р. "Так зосереджені 

навчальні заклади, а відповідно і видатки на них посилюють попит на житло, продукти та 

особисті послуги в місцях розташування навчальних закладів... Інколи ж відсутність 

поблизу постійного місця проживання спричиняє переселення на досить тривалий термін 

цілих сімей із сіл та взагалі пунктів країни віддалених від навчальних закладів..." Ясно, що 

ці обставини впливали на зниження платоспроможності університетської професури, що в 

свою чергу не додавало переваг їх становищу. 

Отже, претендент на кафедру повинен був володіти знаннями не лише в галузі політичної 

економії, а й її історії, теоретичної і практичної статистики. 

Конкурс не дав позитивних результатів. Тоді університет приходить до нового і 

незвичайного на той час методу, звернувшись із закликом до інших імперських 
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університетів — Казанського, Московського, Петербурзького, Дерптського, Харківського, 

щоб вони допомогли кадрами або хоча б рекомендували гідних кандидатів у професори за 

вакантними кафедрами Університету св. Володимира. Але й ця спроба виявилася 

невдалою, оскільки в інших університетах ситуація була не набагато кращою. 

Урешті-решт, рада університету подала доповідну записку міністру народної освіти, у якій 

зазначалося, для яких саме кафедр і з яких предметів необхідно підготувати професуру, а 

той у свою чергу мав вирішити питання відправки молодих вчених у закордонне 

відрядження до європейських університетів. 

Для заміщення посади завідувача кафедри політичної економії та статистики перше 

відділення філософського факультету найбільш вдалою кандидатурою визнало вчителя II 

Київської гімназії Івана Вернадського. 

Такий спосіб залучення до університету молодих талановитих кадрів виявився найбільш 

дієвим, оскільки з п'яти кандидатів, направлених у 1843 р. за кордон, вже у 1846 р. 

університет одержав високоосвічених викладачів. 

У травні 1844 р. вакантну кафедру політичної економії та статистики бажав зайняти Я. 

Вашкевич. До 1832 р. він працював завідувачем кафедри політичної економії Віленського 

університету. За своїми поглядами Я. Вашкевич був прихильником класичної політичної 

економії. Однак претенденту відмовили з таких двох причин: ", що на підставі параграфа 

76 Статуту Університету св. Володимира "Височайше" затвердженого 1 липня 1842 року 

кафедру екстраординарного і ординарного професора може займати лише доктор того 

факультету, до якого належить кафедра., що в минулому році за "Височайшим" 

повелінням відправлений від університету за його кошт один із кандидатів за кордон для 

удосконалення себе в політичній економії та статистиці з метою в подальшому зайняти 

вакантну кафедру з цих предметів в Університеті"2. Мова йшла про І.В. Вернадського. 

Іван Васильович Вернадський (1821—1884) народився в дворянській сім'ї в м. Києві. У 

1837 p., ще не закінчивши повного курсу гімназії, вступив до Університету св. 

Володимира. В 1841 р. одержав золоту медаль. У зв'язку з тим, що він в юності займався і 

захоплювався словесністю, важко було побачити в ньому майбутнього економіста. 

Спочатку він був учителем російської словесності в Кам'янець-Подільській, а з 1842 р. — 

у II Київській гімназії. 

За кордоном три роки вивчав політичну економію за лекціями Ріделя, Ріттера, Pay, 

Шлоссера, Цепфля, Шевальє, Бланкі цікавився також господарською проблематикою, 

наочно ознайомився з економічним життям і побутом різних народів, Іван Васильович 

Вернадський — батько всесвітньо відомого вченого-природознавця і Володимира 

Івановича Вернадського. 

відвідав Австрію, Німеччину, Англію, Францію, Бельгію, Голландію, Італію і Швейцарію. 

У 1849 р. захистив докторську дисертацію. 

У 1850 р. Іван Васильович одружується з Марією Миколаївною Шигаєвою (1831—1860), 

яка відіграла значну роль у його житті. 

Одразу ж після одруження Іван Васильович та Марія Миколаївна переїхали до Москви. А 

в 1852 р. І. Вернадському було надано чин колезького радника. 

На початку 1857 р. Іван Васильович вирушив до Відня на Міжнародний статистичний 

конгрес. Виголошеною там блискучою доповіддю він привернув до себе увагу учасників 

конгресу, і його було обрано Почесним членом Центрального статистичного комітету в 

Брюсселі та почесним членом Лондонського статистичного товариства (1858). 

І. Вернадський багато працював над відкриттям земельних банків на півдні; завдяки його 

старанням були засновані земельні банки в Полтаві та Харкові. У 1876 р. він залишає 

службу і повертається до Петербурга, з метою поновити свою журналістську діяльність. 

Згодом починає видавати "Биржевой указатель", друкуючи його у власній друкарні 

"Словянская печатня". 

Внаслідок тяжкої хвороби 27 березня 1884 р. у Петербурзі на 63-му році життя Іван 

Васильович Вернадський помер. 
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Основні праці: 

О мене и торговле (о протективной системе и дифференциальных пошлинах в России). — 

СПб., 1865. 

По поводу статистических конгрессов и административной статистики вообще. — СПб., 

1863. 

Очерк теории потребностей. — К., 1847; СПБ., 1857. 

Критико-историческое исследование об итальянской политико-экономической литературе 

до начала XIX века. — М., 1849. 

Таким чином, заміщення посад завідувачів деяких кафедр відкладалось на три роки. Тому 

18 червня 1843 р. міністр народної освіти як вимушений захід дозволив призначати на ці 

кафедри тимчасових викладачів або залучати до викладання, з виплатою заробітної плати, 

професуру, яка водночас викладала на інших кафедрах. Саме так спочатку вирішилося 

питання про читання лекцій та проведення семінарських занять на кафедрі політичної 

економії та статистики. 

7 листопада 1846 р. після повернення із закордонного відрядження на посаду ад'юнкта 

Університету св. Володимира був призначений І.В. Вернадський. Власне з цього періоду і 

розпочинається розвиток кафедри політичної економії та статистики в університеті. Він 

відбувався у нерозривному зв'язку із загальним розвитком української університетської 

науки (Харківський та Новоросійський університети). 

 

10.1.3. Викладання економічних дисциплін у Київському університеті 

Велике значення для розвитку економічної науки й освіти в Україні мало створення 

лекційних курсів із політичної економії, статистики та інших економічних дисциплін. 

Починаючи з 1842 p., викладати політичну економію та статистику в Київському 

університеті почали професори Олексій Іванович Ставровський (1811— 1882) та 

Володимир Федорович Домбровський (1810—1845). Проте, оскільки вони не були 

спеціалістами, читання цих предметів було припинено в 1845 р. 

Викладання економічних дисциплін згідно з "Оглядом викладання наук в 

Імператорському університеті св. Володимира" у другому півріччі 1842—43 навчального 

року були такими: на першому відділенні філософського факультету екстраординарний 

професор О.І. Ставровський викладав статистику один раз на тиждень впродовж двох 

академічних годин. Для "казеннокоштних" студентів практичні заняття зі статистики 

проводяться двічі на тиждень тим самим О.І. Ставровським. 

У викладанні політичної історії О. Ставровський керувався творами Гіббона, Людека, 

Гізо, Августа Тіеррі, Шлоссера, Мішо, Ранке, а також власними записками. На жаль, 

рівень викладання цього курсу, а відповідно й інтерес до нього, був невисокий. Ось 

спогади М.Ф. Владимирського-Буданова: "Курс Ставровського взагалі не користувався 

популярністю, і викладач, переобтяжений сторонніми заняттями, не міг присвячувати 

достатньо часу своєму викладацькому обов'язку і слідкувати за успіхами науки, хоча за 

своєю обдарованістю і міг би стати на відповідний рівень"1. 

Щодо статистики, то її викладання обмежувалось трьома годинами на тиждень і 

проводилось за творами Редена, Фалляті та за власними записками Ставровського. 

У вересні 1843 р. на кафедрі політичної економії та статистики було вирішено, що 

статистику буде викладати О. Ставровський, а політичну економію — В. Домбровський. 

Однак навантаження цих викладачів було дуже великим, а винагорода при цьому була 

мізерною і несвоєчасною (оскільки виплати винагород проводились лише раз на рік). 

У зв'язку з цим в 1845 р. В. Домбровський відмовився від викладання політичної економії, 

посилаючись на стан здоров'я, а О. Ставровський — від викладання статистики за браком 

часу. 

20 серпня 1842 р. рада університету представила попечителю проект правил з організації 

читання та відвідування лекцій. Вони були схвалені ним 15 вересня того самого року 

терміном на чотири роки за умови внести до них деякі поправки з урахуванням досвіду. Ці 
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правила також були записані в "Книзі загальних постанов Ради" 19 вересня 1842 р. Згідно 

з параграфами 1.6 та 11 вказаних правил, студент, що завершив курс університетського 

навчання, мав складати кінцевий іспит та "...екзаменуватись з усіх тих предметів, які за 

новим статутом необхідно викладати по першому відділенню філософського факультету, 

а саме: філософії; грецькій словесності й древності; римській словесності й древності; 

російській словесності та історії російської літератури; історії та літературі слов'янських 

мов; загальній історії; російській історії; політичній економії і статистиці; німецькій і 

французькій мовах...". 

Читання курсів політичної економії та статистики у Київському університеті відновилося 

у 1847 р. із приходом в університет Івана Васильовича Вернадського (1821 —1884). 17 

жовтня 1847 р. він отримав у Санкт-Петербурзькому університеті вчений ступінь магістра 

за дисертацію "Теория потребностей" і після приїзду в Київ приступив до читання лекцій 

на кафедрі політичної економії і статистики. З приходом в університет І.В. Вернадського, 

а потім М.Х. Бунге та інших вчених кафедра стає одним із провідних центрів розвитку 

економічної науки в Російській імперії та в Україні зокрема. З 1848 р. І. Вернадський 

викладав обидві навчальні дисципліни. 

Політична економія викладалася протягом двох півріч по дві години на тиждень з позицій 

класичної школи — англійської та французької. Статистику І. Вернадський викладав 

також по дві години на тиждень, керуючись творами відомих вчених-статистиків Заходу: 

Шуберта, Френцля, Кетле, — та іншими спеціальними монографіями. "При читанні цього 

предмета Вернадський викладав закони народонаселення в дусі Мальтуса; головні 

положення медичної статистики по Віллерме; закони географічного впливу по Ріттеру; 

расового по Притчару; значення державного і приватного життя по Міллю. Протягом 

першого року його викладання він пройшов: закони населення; закони захворюваності і 

смертності; географічні та етнографічні впливи; форми державного та приватного життя; 

головні матеріальні зв'язки суспільства". 

У своєму курсі політичної економії та статистики І. Вернадський звертав особливу увагу 

на історію науки, в якій намагався розкрити загальний хід наукових ідей. Викладаючи 

досить детально всі частини політичної економії, він визнавав економічні закони 

всезагальними, незалежними від людської сваволі. Учений присвячував також значну 

частину часу ознайомленню студентів з основами народного господарства як системи 

економічної діяльності. Поступово зі сфери теоретичних положень він переходив до 

економічної практики, аналіз якої становив зміст прикладної частини політичної економії. 

У ній він розглядав основи останньої та настанови щодо внутрішньої та зовнішньої 

торгівлі. Далі переходив до викладення системи фінансів, в котрому, між іншим, старався 

встановити її залежність від ступеня економічного розвитку народу (слід сказати, що 

першим у Росії підручником з політичної економії стали "Начальные основания 

государственного хазяйства", видані в 1805—1806 pp. німцем Х.А. Шлецером, 

професором Московського університету, який чітко дотримувався вчення Адама Сміта)1. 

У лекціях зі статистики І. Вернадський звертав особливу увагу на теоретичні засади нової 

статистики, вироблені відомим бельгійським статистиком Кетле (1796—1874) та його 

послідовниками. 

У викладенні статистичних законів І.В. Вернадський не обмежувався однією країною чи 

одним народом, а представляв їх на основі даних, узятих з усіх країн, статистично 

досліджених. У тих лише випадках, коли дослідження були недостатніми для того, щоб 

дати уявлення про закон явищ, український учений викладав статистичні дані в їх 

середньому виразі, як вони подавались у різних, переважно європейських, країнах. Склад 

населення, народний побут та праця з її складовими посідали чільне місце в його 

викладанні. Так, розглядалися всі галузі промисловості європейських країн зі 

статистичного погляду, з урахуванням їх взаємного зв'язку і впливу на різноманітні 

аспекти народного життя, а отже, і засоби сполучення в країні. Основні положення 

моральної статистики, доброчинності і, нарешті, статистики освіти в широкому розумінні 
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цього слова, завершували статистичну науку. 

Як додаток до системи наук подавався нарис державних форм правління в основних 

країнах Європи і статистики інститутів, що забезпечують збереження існуючого ладу та 

підтримують безпеку — народну і майнову. При цьому І. Вернадський постійно намагався 

із статистичних матеріалів надавати найбільше відомостей про Росію. Ці дані завжди 

знаходились у нього на першому плані, дані щодо інших країн служили для порівняння і 

правильної оцінки фактів з вітчизняного життя. У такому вигляді викладались обидві 

економічні дисципліни до введення міністерських програм. 

Розглядаючи діяльність І. Вернадського, слід врахувати, що йому доводилось 

неодноразово виїжджати з Києва до Санкт-Петербурга і Москви (для складання 

докторського іспиту і т. ін.), а це потребувало значних витрат часу і енергії. Однак учений 

багато чого досяг у викладацькій діяльності і вніс в університетську економічну науку 

передові європейські ідеї. 

У 1849 р. в Москві він успішно склав екзамен на звання доктора і захистив докторську 

дисертацію на тему "Історико-критичне дослідження про італійську політико-економічну 

літературу до початку XIX ст.". І.В. Вернадський був надзвичайно працелюбним і плідним 

вченим. Цього ж року він представив на розгляд ради Університету св. Володимира 

"Начальные основания политической экономии". їх було рекомендовано до друку в 1850 

p., але не було опубліковано, бо І. Вернадський вже перейшов до Московського 

університету. Судячи з надрукованої І. Вернадським програми, очевидно, що молодий 

викладач хотів ґрунтувати в Росії політичну економію на нових, дещо оригінальних 

засадах: у цій науці він відводив значне місце практичному її аспекту. Щодо його суто 

наукових теоретичних переконань, то він був безкомпромісним прихильником англійської 

економічної школи з її постулатом невтручання держави до економічних справ, 

невтручання уряду у приватну ініціативу, вільну конкуренцію. Учений намагався довести, 

що протекціонізм суперечить природним економічним законам, під якими він розумів 

закони товарного виробництва та обігу. 

До прийняття нового статуту 1842 р. юридичний факультет тісно співпрацював із першим 

відділенням філософського факультету, оскільки майже всі його предмети викладались і 

студентам-юристам. Новий статут 1842 р. не передбачав для юридичного факультету 

ніяких допоміжних дисциплін, бо в той час активно впроваджувались ідеї спеціалізації. На 

практиці ж ситуація розвивалася інакше. 

З набуттям чинності нового статуту 1842 р. крім спеціальних предметів, власне 

юридичних дисциплін, обов'язковим предметом стала ще й судова медицина. Юридичний 

факультет виступив з проханням включити до обов'язкових дисциплін, необхідних для 

студентів-юристів, ще й політичну економію. Факультет також вирішив, що після двох 

років навчання студенти мають скласти кінцевий іспит з політичної економії. (Попередні 

правила екзаменування було складено ще в 1838 р., а в 1841 р. було внесено деякі 

доповнення. 10 травня 1845 р. було затверджено нові правила екзаменування, згідно з 

якими студент складає піврічні та кінцеві іспити. Останні поділялися на дві частини: 

перша проводилась після закінчення II курсу, а друга — в кінці повного курсу.) 

Характерною рисою того часу стало прийняття в університеті до виконання ректором і 

деканами секретної інструкції від 1 січня 1850 p., яка наказувала всім імперським 

університетам, за винятком Дерптського, посилити нагляд за викладанням 

університетських предметів. Перед початком лекцій кожен професор мав надати раді 

університету для ознайомлення та затвердження детальну програму, за якою він читатиме 

лекції. Якщо професор відхиляється від програми, то декан і ректор мали доповісти про це 

попечителю навчального округу, а той у свою чергу — міністру народної освіти. Останні 

повинні були визначити міру покарання для звинувачуваного професора. Зрозуміло, 

подібні заходи не могли сприяти закріпленню та розвитку позитивних моментів в 

університетській науці перших років існування Університету св. Володимира. 

Перейменування першого відділення філософського факультету в історико-філологічний 



 415 

факультет, а другого відділення — у фізико-математичний, яке відбулося 26 січня 1850 p., 

позитивних наслідків не дало. Натомість воно вкрай негативно відобразилось на 

навчальному процесі та університетському житті взагалі, призвело до скорочення деяких 

предметів (філософії, логіки, психології), викладання яких переклали на професорів 

богослов'я. Усі ці заходи були спрямовані на те, щоб надати університетській науці 

"прикладного і шкільного" характеру. Але тяжкі часи переживав не лише Київський 

університет, а й усе суспільство загалом. 

У 1855—1863 pp. спостерігалося загальне пожвавлення як наукових, так і суспільних сил. 

У цей час, із вступом на трон нового монарха, послабилися контроль та цензура, що дало 

поштовх для бурхливого розвитку не тільки наукової думки, а й різноманітних 

революційних настроїв, наслідком яких стали заворушення та смута. 

Нові умови діяльності кафедр і університету, включені до викладання навчальних 

дисциплін, управління і т. д. відобразилися в статуті 1863 р. Активну участь в його 

розробці та обговоренні взяв наступник І.В. Вернадского по кафедрі політичної економії 

та статистики, ректор (1859—1862; 1871 — 1875; 1878—1880) Київського університету 

М.Х. Бунге. 

Це було свідченням авторитету талановитого київського вченого, однак це зовсім не 

свідчило про те, що всі його пропозиції будуть прийняті. Новий загальноімперський 

університетський статут 1863 р. не скасував виняткове становище Університету св. 

Володимира серед інших університетів. Крім того, при його затвердженні не було 

враховано багато суттєвих пропозицій, які обговорювались радою університету. 

Однією із суттєвих відмінностей статуту 1863 р. від загальноуніверситетського статуту 

1835 р. стало скасування зовнішньої інспекції та заміна її проректорством. І хоча це 

скасування було досить умовним, бо проректор мав здійснювати нагляд за студентами, все 

ж це було деяким послабленням напруження щодо студентства. 

Згідно зі статутом 1863 р. рада університету брала участь в економічному управлінні 

(раніше цим займалось правління)1. 

Статут 1863 р. залишив за радою право обирати професорів, ад'юнктів, почесних членів і 

кореспондентів. Міністр народної освіти за цим статутом міг призначати позаштатного 

викладача в будь-який час, а штатного — в разі, якщо кафедра залишається незаміщеною 

протягом року. 

Згідно зі статутом і штатним розкладом 1863 p., зарплата професорів була досить 

пристойною, що робило більш привабливою кар'єру науковця, хоча з плином часу 

переваги в заробітній платі зникли через зростання цін. 

У тогочасному суспільстві після введення в дію статуту 1863 р. часто звучала вимога до 

професури університету виступати зі своєрідним звітом — повним курсом свого 

предмету. Університет не відмежовується від суспільного контролю. Ідучи назустріч 

подібним побажанням, після введення в дію статуту 1863 p., майже кожна кафедра, а деякі 

навіть неодноразово, представляють повні курси наук. М.Х. Бунге, працюючи в той час на 

юридичному факультеті, подає повні курси зі статистики, політичної економії та 

поліційного права3. Організаційно в 1863—1920 pp. кафедра політичної економії (до 1909 

р. — політичної економії та статистики) функціонувала в складі юридичного факультету. 

Розкриваючи специфіку викладання навчальних дисциплін на юридичних факультетах 

Російської імперії, професор В.Ф. Левитський на початку XX ст. писав, що тут читалися 

"політична економія, статистика, наука про фінанси, поліційне право, що на 4/5 свого 

змісту є такою наукою економічною, і частково торговельне право. 

Микола Християнович Бунге (1823—1895) народився в сім'ї лікаря. Освіту здобув у 

гімназії, в 1845 р. закінчив Університет св. Володимира, де здобув ступінь з права. У 1847 

р. захистив магістерську дисертацію, а 1852 — докторську. Спочатку М. Бунге викладав у 

Ніжинському ліцеї, а з 1850 р. повернувся до Київського університету, де читав ряд 

пов'язаних з економікою курсів аж до 1880 р. У 1879—1881 pp. M. Бунге товариш міністра 

фінансів, у 1881—1886 pp. він — міністр фінансів, а в 1887—1895 pp. — голова Кабінету 
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Міністрів. Помер М.Х. Бунге в 1895 р. 

За особливі заслуги в розвитку торгівлі та промисловості у 80-х pp. M.X. Бунге було 

обрано почесним членом Товариства для сприяння російській промисловості та торгівлі, 

яке було створене в 1867 р. і проіснувало аж до 1817 р. 

Бунге фактично першим в 1865 р. увів у науковий вжиток поняття біржевого товариства, 

яке надавало біржі корпоративний характер (вперше трапляється в статуті Київської біржі, 

в розробці якого активну участь брав М. Бунге в 1865 p.). 

На особливу увагу заслуговує діяльність М. Бунге на посаді міністра фінансів, оскільки 

саме тут у нього з'явилась можливість втілити на практиці свій багатий науковий досвід. 

Та на жаль, неврожаї, які супроводжували роки перебування на посаді М. Бунге, не дали 

йому змоги втілити в життя всі свої задуми щодо відновлення зруйнованого Кримською 

війною фінансового добробуту і стабільності. Але незважаючи на ці перепони економісти-

історики все ж досить позитивно оцінюють Бунгеміністра, бо саме його послідовними і 

виваженими діями було підготовлено той ґрунт, на якому зростали майбутні реформи. 

Основні праці: 

Курс статистики. — К.,1865, 1876. 

О возстановлении металического обращения в России. — К., 1877. 

Очерки политэкономической литературы. — СПб., 1895. 

Основания политической экономии. — К., 1870. 

Теория кредита "Современник". — К., 1852. 

юридичних факультетах, — підкреслював В. Левитський, — сама назва цих факультетів 

по суті не точна — їх треба було б назвати факультетами юридичних та економічних 

наук". 

Докладніше про це: Степанов В.Л., Бунге Н.Х. Судьба реформатора, пол. энциклопедия, 

1998. 

У той час курс політичної економії майже у всіх університетах читався на юридичному, 

камеральному та історико-філологічному факультетах. М. Бунге майже не відділяє поліцій 

не право від економічних дисциплін. 

Статут 1863 р. скасував норму кількості лекцій, і тому кожна кафедра сама її регулювала. 

В цілому в університеті викладачами різних рангів в середньому читалося по 5 лекцій на 

тиждень. Щодо юридичного та історико-філологічного факультетів, то це число становило 

4,5 години щотижневих занять зі студентами1. 

Статут 1863 р. дозволяв запрошувати до університету закордонних вчених і зараховувати 

їх у доктори без захисту дисертацій, а просто з урахуванням їх загальновідомих заслуг 

перед наукою. 

Однією з випробуваних ефективних форм стала участь студентів у програмах конкурсів на 

кращу наукову розробку тієї чи іншої теми. Справа в тому, що кожного року студентам 

університету, по основним предметам, для опрацювання факультетами пропонувалось 

декілька тем, 4 жовтня 1889 р. затверджено спеціальні правила про присудження медалей 

за твори на ці теми2. Студентські праці, в яких розглядались актуальні наукові теми, 

висувались на конкурс для одержання нагород: золотих та срібних медалей і почесних 

відгуків. 

Серед вихованців Київського університету, що у подальшому зробили вагомий внесок у 

розвиток економічних наук як в університетських стінах, так і поза ними, багато тих, хто 

ще студентом виявив неординарні здібності в науці і був удостоєний радою університету 

золотої медалі. Серед них: Іван Вернадський (1840), Георгій Сидоренко (1856), Дмитро 

Піхно (1873), Микола Цитович (1882)3, Євген Слуцький (1910). 

Науковому і професійно-викладацькому зростанню вчених Київського університету 

сприяв публічний захист ними дисертацій. 

У період з 1834 до 1884 р. Університетом св. Володимира вченого ступеня магістра 

політичної економії та статистики з представленням і публічним захистом дисертації було 

удостоєно п'ять осіб і дві особи — вченого ступеня магістра поліційного права. Це 
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Олександр Гейсман (1849), Георгій Сидоренко (1858), Григорій Цехановецький (1859), 

Микола Зібер (1871), Афіноген Антонович (1877), Іван Тарасов (1875), Дмитро Піхно 

(1876)4. 

Окремо варто зупинитись на видатній постаті Євгена Євгеновича Слуцького (1880—

1948), який став родоначальником математичної економіки і фундатором (разом з О.Я. 

Хінчиним та A.M. Колмогоровим) теорії випадкових процесів. 

Є.Є. Слуцький народився 7 квітня 1880 р. в селі Новому Ярославської губернії в сім'ї 

вчителя-вихователя Новинської учительської семінарії. З часом Слуцькі переїзджають до 

Житомира, де Євген Євгенович закінчив класичну гімназію. 

На жаль, прізвище Є. Слуцького ніколи не згадується серед імен видатних вихованців 

Київського університету. Є.Є. Слуцький вступив на математичне відділення фізико-

математичного факультету Київського університету в 1899 р.; в 1903 р. був виключений з 

університету за участь в заборонених студентських демонстраціях. Завдяки матеріальній 

підтримці бабусі, Є. Слуцький зміг продовжити навчання в Мюнхені, де вступив до 

Політехнічного інституту й навчався з осені 1903 р. по 1905 р. на машинобудівному 

відділенні. Як свідчать його сучасники, саме в Німеччині Євген Євгенович захопився 

політичною економією. Політехнічний інститут Є. Слуцький так і не закінчив, тому що 

виникла нагода повернутися до Києва. В 1905 р. він знову повертається до університету 

(але на цей раз на юридичний факультет). В 1911 р. Є. Слуцький закінчує університет, 

представивши на конкурс працю "Теория предельной полезности", яка була удостоєна 

золотої медалі. Вона не була опублікована, але, на щастя, недавно її вдалось відшукати у 

відділі рукописів бібліотеки імені Вернадського. Робота являє собою величезний трактат 

(400 сторінок машинопису), її важко оцінювати, бо в ній використовувався складний 

математичний апарат, важкий для економістів. Після закінчення університету Є. Слуцький 

до переїзду в Москву в 1926 р. працював у Комерційному інституті. В цей час він 

захопився математичною статистикою і опублікував в 1913 р. монографію "Теория 

корреляции случайных векторов". А в 1915 р. в італійському журналі "Giornalle degli 

economisti revista di statistica" (Vol. L1, №1) вийшла стаття "До теорії збалансованого 

бюджету споживача", яка принесла Є. Слуцькому всезагальне визнання. 

В 1926 р. Є. Слуцький переїздить до Москви для роботи в ЦСУ. З 1939 р. Є.Є. Слуцький 

почав працювати в математичному інституті імені В.А. Стєклова АН СРСР. В ЗО—40-х 

роках Є. Слуцький займався виключно математикою. 

По поверненню з евакуації з Ташкента у нього виявили рак легенів, а вже в березні 1948 р. 

Є.Є.Слуцького не стало. 

Є. Слуцького вважають засновником праксеології. Тадеуш Котарбінський, один із 

найвідоміших спеціалістів в області праксеології, в своїй праці "Трактат про гарну 

роботу" писав: "Тут не можна не згадати про твір, в якому знайшла свій найбільш 

яскравий вираз залежність праксеологічних проблем від проблем із області ще більш 

загальних досліджень, із області загальної теорії комплексів і подій. Ми маємо на увазі 

опубліковану в 20-х роках в Києві українською та німецькою мовами працю Слуцького..." 

Мова йде про "Етюд до проблеми побудови формально-праксеологічних засад економіки", 

яка була опублікована в 1926 р. українською та німецькою мовами'. 

Основні праці: 

Теория корреляции случайных векторов. —1913. 

До теорії збалансованого бюджету споживача.  

Теория предельной полезности. — 1911 р. 

Георгій Дмитрович Сидоренко (1832—1899) народився в м. Ніжині. 

Початкову освіту одержав у місцевому повітовому училищі, із якого був переведений в II 

Київську гімназію на безкоштовне утримання за клопотанням колишнього професора 

Київського університету О.І. Ставровського, який звернув на Г. Сидоренка увагу, 

перебуваючи з перевіркою в Ніжинському повітовому училищі. 

В 1856 р. закінчив історико-філологічний факультет Київського університету, після чого 
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був залишений тут для викладання під керівництвом професора Бунге та для підготовки 

до магістерського звання. При цьому він рахувався на посаді вчителя Білоцерківської, а 

потім — з 1857р. — II Київської гімназії. 

В 1858 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня магістра політичної економії 

та статистики. 

З 1859 р. по 1861 р. перебував у закордонному відрядженні з науковою метою. Після 

повернення в 1862 р. був призначений виконуючим обов'язки екстраординарного 

професора кафедри законів про державні повинності та фінанси. 

В 1863—1864 навчальному роках викладав політичну економію та статистику студентам 

юридичного факультету, які вперше слухали цю дисципліну згідно зі статутом 1863 р. 

В1867—1870 pp. та в 1873—1876 pp. —декан юридичного факультету. 

В 1869 р. одержав ступінь доктора політичної економії та статистики і викладав в 

університеті до 1886 р. 

Основні праці: 

Тюрго. Политико-экономическое учение его в теории и в практическом применении. —

1858. (рукопис). 

Значение рекрутской повинности в ряду систем формирования и комплектования войск // 

Университетские известия. — 1869. 

Исторический очерк налогов на сахар в России // Университетские известия. — 1872. 

У період з 1834 до 1884 р. Університетом св. Володимира вченого ступеня доктора 

політичних наук із представленням і публічним захистом дисертації було удостоєно сім 

осіб: Микола Бунге (1852), Василь Незабитов-ський (1863), Георгій Сидоренко (1869), 

Григорій Цехановецький (1869), Іван Сокальський (1872), Ілларіон Кауфман (1877), 

Афіноген Антонович (1883)1. 

12 % усього професорсько-викладацького складу з числа осіб, яких було залучено до 

університетського викладання за 20 років з моменту прийняття статуту, становили 

вихованці Університету св. Володимира. Не останню роль у підготовці викладацьких 

кадрів зіграла нова структура, створена в 1863 р. уперше саме в цьому університеті — 

стипендіатство для професорського звання. Вона розпочала свою діяльність в 1864 р. Це 

нововведення було запозичене й іншими імперськими університетами, але лише через 

п'ять років. 

З 1864 до 1884 р. на юридичному факультеті університету з політичної економії, 

поліційного та фінансового права було висунуто шість стипендіатів для підготовки до 

професорського звання. Серед них: 

Микола Зібер — стипендіат з політичної економії з 1 листопада 1868 р. до 1 травня 1871 р. 

Після завершення успішно захистився; 

Микола Яснопольський — стипендіат з фінансового права з 1 січня 1872 р. до 16 

листопада 1872 р. Не захистився, але працював професором Ніжинського ліцею князя 

Безбородька; 

Дмитро Солодкевич — стипендіат з поліційного права з 19 березня 1871 р. до 19 березня 

1872 р. Не захистився, помер внаслідок хвороби; 

Іван Тарасов — стипендіат з поліційного права з 10 березня 1872 р. до 10 вересня 1874 р. 

У 1873 р. одержав магістерський ступінь з поліційного права, а докторський — в 1880 р. 

Працював професором у Демидівському ліцеї; 

Олександр Рождественський — стипендіат з поліційного права з 16 грудня 1878 р. до 16 

грудня 1881 р. Магістерського ступеня не здобув; 

Микола Цитович — стипендіат з поліційного права з 4 листопада 1883 р. до 4 листопада 

1884 р. Магістерський ступінь здобув у 1889 р. 

Університет не стояв осторонь процесів, які відбувалися в суспільстві. З метою 

популяризації реформ, які проводив уряд, і для зближення самого університету із 

суспільством, за рішенням ради в 1863 р. відкрито постійні "безкоштовні публічні лекції з 

предметів, що найбільше цікавлять публіку". 
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Микола Петрович Яснопольський (1846—1920). Народився в м. Києві. 

Закінчив юридичний факультет Київського університету, викладав політичну економію в 

Новоолександрійському сільськогосподарському інституті. 

З 1 січня 1872 р. до 16 листопада 1872 р. — стипендіат з фінансового права. 

Після закінчення не захистившись, був професором ліцею князя Безбородька і викладав на 

Вищих жіночих курсах у Києві. 

З 1889 р. і до кінця свого життя (1920 p.), перебуваючи на посаді ординарного професора, 

викладав фінансове право в Київському університеті. 

Микола Ясно польський  

Основні праці: 

О географическом распределении государственных доходов и расходов России. — К. — 

1890, 1897. — Том I, II. 

Об условиях торговли Юго-Западного края и Малороссии с Северо-Западными и особенно 

польскими рынками // Записки Императорского Русского Географического Общества. — 

1873 р. —Т. 1. 

Железные дороги из Малорусского края к Балтийскому морю — Санкт-Петербургские 

Ведомости. — 1868. — № 143. 

Экономическая будущность юга России и современная его отсталость // Отечественные 

записки. — 1871. 

У 1863 р. було організовано окремий відділ при бібліотеці, виключно для студентів. У 

1866 р. створено бібліотечний комітет, потреба в якому вже давно назріла, оскільки 

колекція бібліотеки збільшилась настільки, що не вміщалася в основному 

університетському приміщенні. У зв'язку з цим було споруджено окремий будинок для 

бібліотеки. 

Належна увага приділялась забезпеченню студентів літературою. До речі, звертає на себе 

увагу одна з особливостей організації і проведення навчального процесу. Для вивчення 

курсів із політичної економії, статистики та інших навчальних дисциплін студентам 

рекомендували не лише російськомовну, але й іноземну літературу — англійську, 

французьку, німецьку. Пристойне знання іноземних мов дозволяло студентам опанувати 

її. 

В історії Київського університету ніколи не було легких часів, особливо це можна сказати 

про XIX ст., коли одне напруження в суспільстві змінювалось іншим, що відразу 

відображалось на університетському житті і викладанні політичної економії. "В історії не 

часто зустрічаються моменти, щ пам'ятні таким своєрідним характером і які становлять 

такий глибокий інтерес, як наші сімдесяті роки, — писав сучасник, випускник Київського 

університету А.В. Романович-Славітінський, — понурі й скептичні, вони змінили повні 

віри і надії шістдесяті роки, коли так легко жилось і щиро віри-лось". 

Імперія щойно здійснила цілий ряд важливих реформ, які мали не просто позитивно 

вплинути на суспільне і наукове життя, а й надихнути все суспільство на подальші 

позитивні зрушення. Головне, чого досягли реформи, це скасування кріпосного права, 

самоврядування міст і земств, військова повинність поширилась на всі суспільні верстви, 

врешті діяльність університетів почала базуватися на основах автономії. Але чомусь надії 

на загальне піднесення не справдились. Зростало загальне невдоволення: 

"...незадоволеною була інтелігенція, незадоволеними були класи торгово-промислові, а 

про селянство і говорити нічого — малоземелля починало пригнічувати його". 

Зрозуміло, що такий суспільний настрій не міг позитивно впливати на викладання і 

розвиток університетської науки і університету взагалі. Навпаки, університет, особливо 

студентство, відразу реагувало на події, якими було насичене тогочасне життя. 

З приходом до ректорства у 1859—1862 pp. M.X. Бунге (за призначенням) намагався 

поліпшити ситуацію в усіх сферах університетського життя. Слід зазначити, що 

"Университетские известия" значною мірою були його творінням. Він глибоко переймався 

студентськими проблемами, був противником боротьби зі студентськими сходками 
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методом покарань, і за це багато хто звинувачував його в заграванні зі студентством. 

Одначе авторитет його був надзвичайно великим, як в університеті, так і в суспільстві 

загалом. Одним із доказів цього було його переобрання двічі на посаду ректора (уже після 

повернення університету виборчого права) в 70—80-х pp. 

Студентські заворушення не припинялися з кінця 60-х і продовжувались протягом 70-х pp. 

Час показав, що благородна поведінка М.Х. Бунге була єдино правильною в тих умовах. 

А.В. Романович-Славітінський, описуючи студентські заворушення 70-х pp., висловлював 

думку: "Тільки такт ректора Бунге міг стримувати ці заворушення, не доводячи їх до 

крайнощів. Не стало цього такту — заворушення загострились...". 

Проблема заміщення кафедр залишалась актуальною. "Однією з причин цього явища 

було, очевидно, те, що як у справі обрання молодих людей з тим, щоб залишити їх при 

університетах або відрядити за кордон, так і в справі приготування їх до професорського 

звання, забагато залежало від різного роду випадковостей, і справа такої надзвичайної 

важливості не була підпорядкована будь-якому суспільному плану"4. Аби не допустити в 

майбутньому помилок минулого, 21 травня 1884 р. було видано постанову на основі 

рішення засідання ради "Про порядок залишення молодих людей при університетах і 

відрядження за кордон для приготування до професорського звання". 

Згідно з п. 6 цих правил умовами для рекомендації молодих людей у кандидати на 

професорські стипендії або ж для відрядження за кордон мали бути: 

"дуже хороший атестат зрілості при відмінних оцінках з обох стародавніх мов (для 

кандидатів з історико-філологічних чи юридичних наук)...; 

достатнє знання мов німецької та французької для читання ними книг з відповідної 

спеціальності; 

відмінні оцінки з предмета обраної кафедри та найближчих до них, на екзаменах і 

колоквіумах та власні з цих предметів роботи, якими доводилась би природна 

обдарованість до цих наук і котрі мають бути коротко охарактеризовані факультетом в 

його поданні; найкращі з письмових або друкованих робіт в цьому розумінні додані до 

подання чи клопотання; 

бездоганна та надійна моральність; 

здатність правильно та вільно висловлювати свої думки та інші потрібні у викладанні 

якості; 

надійний стан здоров'я". 

Як бачимо до кандидатів у професори ставилися високі вимоги. 

28 червня 1850 р. на засіданні ради історико-філологічний факультет висунув пропозицію 

призначити на місце І. Вернадського ад'юнктом на кафедрі політичної економії та 

статистики магістра державного права Миколу Христіановича Бунге, який до цього часу 

був професором у ліцеї князя Безбородька. Незважаючи на те, що політекономія і 

статистика не були для нього фаховими дисциплінами, молодий вчений все ж написав та 

надрукував два твори на політекономічну тему, виявивши неабияку обізнаність з цього 

предмета. Крім того, ці публікації викликали багато позитивних відгуків і були високо 

оцінені науковцями. Спочатку М.Х. Бунге викладав політичну економію та статистику на 

історико-філологічному факультеті, але потім, коли згідно зі статутом 1863 р. ці науки 

було віднесено до юридичного факультету, вчений також перейшов туди. Коли М.Д. 

Іванішев, професор поліційного права, залишив університет, то викладання його предмета 

було доручено саме М. Бунге, який з 1869 р. перейшов на кафедру поліційного права і там 

продовжував викладання політичної економії і статистики. "Особливо блискучим 

лектором він не був, але його читання завжди було надзвичайно симпатичне: гаряча 

любов до науки і зріла у ній досвідченість просвічувались у лекціях скоромовкою. Без 

фраз і натяків, що не відносилися прямо до справи, він умів прищепити своїм слухачам 

високі просвітницькі ідеї". 

Сучасники високо відзначали також ряд інших помітних позитивних рис наукової та 

педагогічної діяльності М.Х. Бунге. Серед них — любов до студентської молоді та вміння 
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відчути у ній все здібне, талановите. У цих рисах сучасники М.Х. Бунге справедливо було 

"розгадку принадного для будь-якого професора явища: жодним предметом молодь не 

цікавилась такою мірою, як предметами М.Х. Бунге"2. Визнаною ще при житті вченого 

заслугою вбачали створення ним школи київських економістів. Серед вихованців і 

послідовників М. Бунге — професори Г.М. Цехановецький, Г.Д. Сидоренко, 1.1. 

Патлаєвський, А.Я. Антонович, Д.І. Піхно, І.Д. Тарасов. "Хоч трохи студент любив науку і 

хотів зайнятись нею, М.Х. Бунге завжди готовий був стати його керівником і ділитися з 

ним своїми пізнаннями та книжками," — відзначено у біографії вченого3. 

Підкреслювалися також інші важливі риси особистості М. Бунге — здатність до 

співпереживання, гуманність та ін. 

Він був першим, хто запровадив практичні заняття зі студентами, в той час коли це ще 

навіть і не обговорювалось. М.Х. Бунге — це ціла епоха в історії розвитку Київського 

університету та історії розвитку університетської економічної науки. М. Бунге працював у 

Київському університеті до 1880 р. на 20 різних посадах. 



 422 

 

 
 

10.2. Погляди представників київського університету на основні проблеми 

економічної науки з позицій персоніфікованого, проблемного і хронологічного вивчення 

10.2. Погляди представників київського університету на основні проблеми 

економічної науки з позицій персоніфікованого, проблемного і хронологічного вивчення 

10.2.1. Питання методології у творах економістів Київського університету 

 

Одна з характерних особливостей дослідження економічної теорії вченими 

Київського університету — надання першочергового значення методології, 

фундаментальним основам політекономії. 

Уже в перших своїх працях І.В. Вернадський ставив перед собою завдання дати наукове 

визначення предмета політичної економії і розкрити природу та функціонування 

економічних законів. На його думку, закони економіки є вічними, універсальними і 

відповідають природі людини. Тобто вчений дотримувався погляду про об'єктивний 

характер економічних законів. Але він вважав, що умови для дії законів створюються 

лише в капіталістичній ринковій економіці. Це типова для класичної політекономії точка 

зору, що абсолютизує економічні закони, надає їм позаісторичного характеру. 

Значну увагу І.В. Вернадський приділяв теорії потреб. "У політичній економії, — писав 

він, — немає, можливо, не одного предмета, пояснення якого було б таким важливим, як 

потреби. Якби ми не обмежували їх коло, вони все-таки залишаються в її межах і при тому 

тою межею, до якої, як до центру, тяжітимуть всі висновки науки". Вчений досліджував 

погляди на потреби меркантилістів, фізіократів, класиків. І.В. Вернадський дав усебічний 

аналіз національних, індивідуальних, релігійних та інших потреб. Він підкреслював, що 

потреби — це усвідомлення людського існування, вони завжди природні й здатні до 

розвитку. "Задоволення людських потреб, яке досягається працею, є метою усієї 

діяльності людини". 

В цілому дотримуючись постулатів класичної школи в політичній економії, І.В. 

Вернадський не був зашкарублим ортодоксом. Він відійшов від поглядів А. Сміта на 

продуктивну і непродуктивну працю. Наприклад, в інтерпретації праці київський 
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університетський учений твердив, що в самій її ідеї закладено продуктивну сутність. 

"Непродуктивної праці немає"2. Праця, на його думку, головне і єдине джерело багатства. 

Такі міркування вченого хоч і відзначаються категоричністю, але допускають можливість 

різної інтерпритації. Очевидно, що коли головне, то не єдине, а якщо єдине, то не може 

бути головним. Можливо, він вважав, що у створенні вартості, крім праці, беруть участь 

також інші фактори. 

Теоретико-методологічні питання грошей і грошового обігу не були основною проблемою 

дослідження І.В. Вернадського, проте він висловив щодо них ряд оригінальних думок. 

Учений вважав, що гроші не є мірою товару — вони є чимось більшим, ніж тільки міра 

товарів. Гроші мають внутрішню вартість, але думка, що вартість грошей незмінна і 

постійна, не правильна. Очевидно у цьому питанні вчений пішов далі Д. Рікардо, на думку 

якого, вартість грошей визначається співвідношенням попиту на них і пропозиції, як на 

будь-який інший товар. 

На особливу увагу заслуговують розробки М.Х. Бунге. В економічній літературі вже 

утвердилась думка, що М.Х. Бунге, як теоретик та історик економічної науки, не був 

особливо оригінальним. Він виклав свої політико-економічні погляди, трактуючи 

популярні в його часи деякі ідеї класичної школи, зокрема А. Сміта, доповнив їх 

концепціями Ж.Б. Сея, Ф. Бастіа та Т.Ч. Кері. 

М. Бунге переконаний у тому, що є органічна залежність між походженням і занепадом 

суспільних верств і "природними" законами, котрим підпорядковано господарський 

устрій, успіхами, досягнутими завдяки свободі промисловості та пануванню приватної 

власності. На його думку, політична економія включає ту теорію законів про майно і про 

договори, яку даремно шукати в римському праві, або в умоглядних засадах. Вона 

пояснює сутність власності цінністю, що створена працею, і таким чином, дає власні 

визначення приналежності результатів праці. Політична економія розв'язала неймовірну 

суперечку про те, що таке власність, а також пояснила спільну природу договорів міни, 

що виникає з поділу праці. Вона також вказала на обмеження права власності як на 

історичні норми, вироблені економічними засадами. Отже, політична економія дає 

можливість зрозуміти внутрішню необхідність відносин, котрі на поверхні можуть 

здаватися тими, що спираються лише на один закон (юридичний) або на підтримуючу 

його владу. 

У своїй праці "Основи політичної економії", опублікованій у 1870 p., М. Бунге зазначав, 

що вартість речей залежить від їх корисності, від перешкод, які зустрічаються при 

задоволенні цієї корисності, від того, які жертви приносить споживач цієї речі. 

"Придатність чи корисність предмета, його рідкісність, праця, що використовується у 

виробництві, трудність придбання виробу, витрати виробництва, попит і пропозиція або 

конкуренція розглядаються як причини, які можуть самостійно, незалежно одна від одної 

впливати на цінність, між тим як у дійсності остання визначається попитом і пропозицією, 

а всі інші причини, що обумовлюють її величину, входять або в умови попиту, або в 

умови пропозиції"'. 

Тому, на думку М. Бунге, вивчення цінності зводиться до дослідження попиту і 

пропозиції, складових їх середовища і умов, за яких ці середовища по різному 

сполучаються. Визнання недосконалості, вад ринкового механізму конкуренції привело 

визначного вченого і державного, діяча до висновку про те, що на суспільній владі лежить 

обов'язок, не порушуючи історичного розвитку і свободи, сприяти такій зміні умов попиту 

і пропозиції, яка б зробила задоволення потреб доступним і таким, що відповідає 

інтересам всіх і кожного. Згодом прихильником теорії попиту і пропозиції виступив учень 

і послідовник М.Х. Бунге професор Київського університету Д.І. Піхно. 

Дмитро Іванович Піхно (1853—1909) народився в м. Чигирині. Після закінчення II 

Київської гімназії вступив на юридичний факультет Київського університету. 

Студент М.Х. Бунґе в 1876 р. успішно захистив магістерську дисертацію. 

З 1877 р. зарахований на посаду доцента на кафедрі політичної економії та статистики, де 
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й викладав обидві дисципліни (політекономію і статистику) для студентів юридичного та 

історичного відділень історико-філологічного факультетів. 

Д. Піхно публікує низку праць, перша з яких називалася "Закон попиту і пропозиції"; 

учений одразу заявив про свою прихильність до теорії корисності. Він вважав, що речі й 

послуги, які здатні задовольняти потреби людини, називають "корисностями або 

споживчими цінностями". Крім наукової та педагогічної діяльності Д. Піхно, починаючи з 

1879 р. редагує газету "Киевлянин". 

Основні праці: 

Торгово-промышленные стачки. — К., 1885. 

Основания политической экономии. — К., 1890. 

О свободе торговли и протекционизме. — К., 1889. 

Закон спроса и предложения. — К., 1886. 

Библиографические заметки на соч. Maurice Block: "Traite theorique et pratique de 

statistique" и соч. Georg Maur'a "Die Gesetzmassigkeit im Gezsells-chaftsleben". — Paris, 

1878. 

Железнодорожные тарифы. — К., 1888. 

Єдиною величиною, що визначає величину вартості, є попит і пропозиція або ж 

конкуренція, що є головною рушійною силою економічного життя суспільства. 

"Суперництво — необхідна умова обміну, без нього ця угода мала б, більшою мірою, 

характер насилля та приватного свавілля. Відсутність суперництва є відсутність життя 

суспільного і його необхідних частин — поділу праці, права власності та особистої 

господарської самостійності" . Трудова теорія вартості була для М. Бунге неприйнятною. 

Виробництвом він вважав результат дії трьох продуктивних сил: праці, природи та 

капіталу. Визначення їх позаісторичне. Зокрема, капітал, за М. Бунге, — це самостійна 

продуктивна сила, яка виступає як результат накопичення продуктів праці та природи. М. 

Бунге був прихильником приватної власності, бо вважав, що тільки приватна власність 

може зробити людину незалежною в господарському відношенні. 

М. Бунге критикував теорію Дж.С. Мілля про можливість розриву між фазами 

виробництва і розподілу та протиставлення економічних законів виробництва і розподілу. 

Він вважав, що в основі процесу виробництва вартості лежать три фактори: праця, капітал 

і земля. Кожен з них бере участь у виробництві вартості. Вартість, що створюється трьома 

факторами, відповідно поділяється на три види доходів: заробітну плату, ренту й 

прибуток. Ці види доходів відповідають трьом класам суспільства — робітники, 

землевласники й капіталісти. Частка кожного з них у розподілі доходів визначається, на 

думку М. Бунге, суперництвом, що може змінювати ці доходи в той чи інший бік. 

Наступником М. Бунге на кафедрі політичної економії та статистики став Афіноген 

Антонович, випускник Київського університету, а згодом за посадою товариш міністра 

фінансів Сергія Вітте. 

Афіноген Якович Антонович (1848—1917) народився у Волинській губернії в сім'ї 

священика. Закінчивши в 1869 р. курси Київської семінарії, А.Я. Антонович вступив на 

юридичний факультет Київського університету, після закінчення якого 1873 р. отримав 

ступінь кандидата. Одразу йому було запропоновано посаду доцента кафедри політичної 

економії, статистики та правознавства в інституті сільського господарства та лісництва в 

Новій Олександрії. У 1877 р. захистив магістерську дисертацію на здобуття ступеня 

магістра політичної економії. З 1882 р. А. Антонович переходить до Київського 

університету, де працював на посаді доцента на кафедрі поліційного права. Крім цього, 

він викладав політичну економію на Вищих жіночих курсах. У 1883 р. А. Антонович 

захистив докторську дисертацію. В 1883—1884 pp. А. Антонович редагував часопис 

"Киевлянин". З 1887 р. видає "Київське слово" — газету "помірно консервативну з 

промислово-патріотичним відтінком". 

Головним предметом його наукових інтересів можна вважати теорію вартості (цінності). 

Він не тільки критикував різні існуючі теорії, а й запропонував свою власну, еклектичну, 
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яка базувалася на теорії трьох факторів виробництва Ж.Б. Сея та трудовій теорії вартості 

К. Маркса. 

За А. Антоновичем, вартість того чи іншого товару визначається конкретизованим 

соціально потрібним часом для співдії праці, природи, капіталу. 

Щодо проблем розподілу, то професор Антонович загалом поділяв теорії Т. Кері та Ф. 

Бастіа: економічний розвиток веде до гармонії всіх продуктивних сил і, зрештою, всіх 

соціальних верств. Вчений дуже критично ставився до соціалізму — як з теоретичних, так 

і з практичних міркувань. 

У критичних оглядах його твору, пронизаних неприхованим сарказмом, самого А. 

Антоновича часом називають тенденційним автором, оптимістично і націоналістично 

налаштованим. Загальна його світоглядна і наукова позиція охарактеризована анонімним 

автором наступним чином: "Щоб ...запевнити читача, що все йде на краще в цьому 

найкращому зі світів, п. Антонович перевертає всю історію економічного життя, не 

справляється ні з фактами, ні з поглядами навіть найулюбленіших ним письменників... він 

виходить з чистого незіпсованого знаннями розуму". 

Однією з особливостей університетської економічної думки, як і української взагалі, є 

доволі тривала її прихильність до класичної наукової школи з її трудовою теорією 

вартості (цінності). У руслі зацікавлень класичною школою в політичній економії 

особливої слави заслужив М.І. Зібер. 

Зіберівські оцінки "Капіталу" і згода з ним К. Маркса додатково характеризують погляди 

першого і другого. "Це треба мати на увазі, бо пізніше із М. Зібера зробили коментатора і 

навіть популяризатора економічної теорії марксизму, хоч він був дослідником 

економічного вчення Д. Рікардо, яке знайшло своє продовження в "Капіталі" К. Маркса," 

— пише у своїй праці Степан Залупко. 

Микола Іванович Зібер (1844—1888) народився 10 березня 1844 р. у м. Судаку в родині 

швейцарського колоніста й українки. Після закінчення Сімферопольської гімназії він став 

студентом Київського університету. У 1868 р. М.І. Зібер здав магістерські екзамени, а 

1869 р. захистив магістерську дисертацію на тему "Теорія цінності й капіталу Д. Рікардо у 

зв'язку з пізнішими доповненнями та роз'ясненнями", яка була опублікована в 

"Університетських відомостях" 1871 р. Саме на цю працю посилається К. Маркс у 

післямові до другого видання "Капіталу": "Ще в 1871 році п. М. Зібер, професор 

політичної економії в Київському університеті, у своїй праці "Теорія цінності і капіталу Д. 

Рікардо" показав, що моя теорія цінності грошей і капіталу в її основних рисах є 

необхідним подальшим розвитком учення Сміта — Рікардо. При читанні цієї цінної книги 

західноєвропейського читача особливо вражає послідовне проведення одного разу 

прийнятої чисто теоретичної точки зору". 

Восени 1871 р. молодий учений разом із С.А. Подолинським вирушив на дворічне 

стажування до Європи для поповнення знань з політичної економії. 

В 1875 р. Зібер залишив Київський університет і виїхав на постійне проживання до 

Швейцарії. 

В 1884 р. повернувся в Україну і проживав останні роки у Ялті, де й помер 28 квітня 1888 

р. 

Основні праці: 

Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях. — СПб., 

1885. 

К учению о ренте // Университетские известия. — № 5, 6. 

Очерки первобытной экономической культуры. — М.,1883. 

Потребительные общества. — К., 1869. 

Сочинения Давида Рикардо с приложением переводчика. — СПб., 1882. 

Ход всемирного хозяйства в последние десятилетия // Русская мысль. -№ 6. — 1882. 

Фиаско национального либерализма // Слово. — 1879. — № 9. 

уважимо, що мета М.І. Зібера не зводилась до коментування і популяризації теорій К. 
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Маркса, а завдання полягало в аргументації еволюції, конкретизації та поглибленні 

трудової теорії, підвалини якої заклала наукова школа Сміта — Рікардо. 

Відстоюючи трудову теорію цінності, М.І. Зібер водночас виступає з критикою теорії 

цінності Г. Маклеода, Дж. Мілля, Т. Мальтуса, Н. Сеніора та ін. Він високо оцінює вчення 

Маркса про двоїстий характер праці, вслід за ним детально аналізує розвиток форм 

вартості, повторюючи навіть заголовки з відповідних розділів "Капіталу". На підставі 

цього аналізу вчений простежує процес виникнення грошей, аналізує їх функції. М.І. Зібер 

вважав великою роль К. Маркса в розробці теорії грошей: як відомо, попередники Маркса 

виникнення грошей пов'язували переважно зі свідомою діяльністю людей. 

Заслуга К. Маркса, на думку М.І. Зібера, полягає у вирішенні двох питань: з'ясування 

генетичного розвитку грошового обміну й чітке визначення різних грошових функцій. 

Г.М. Цехановецький перебував під впливом ідей так званої старої історичної школи (В. 

Рошер, К. Кніс, Б. Гільдебранд). Учений прийняв періодизацію розвитку господарства 

Гільдебранда (господарство натуральне, грошове, кредитне). 

Григорій Матвійович Цехановецький (1833—1898). Уродженець Чернігівської губернії. У 

1855 р. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету, де здобув 

магістерський (1859 р.) і докторський (1869 р.) ступені. Його магістерською дисертацією 

стала праця, присвячена видатному економісту А. Сміту: "Значення А. Сміта в 

політекономії". Назва його докторської дисертації — "Залізниці та держава. Досвід 

дослідження про найважливіші предмети економії та політики залізниць". 

В київський період його творчості в "Університетських відомостях" за 1866 р. було 

надруковано його працю "Короткий огляд політичної економії". 

З 1859 до 1872 р. викладав у цьому ж університеті, перебуваючи на посаді професора та 

проректора. З 1873 р. й до кінця свого життя був професором політекономії Харківського 

університету. 

Для вченого характерна загальноцивілізаційна трактовка мети капіталістичного 

виробництва — це споживання, а не забезпечення прибутку за рахунок експлуатації 

найманих робітників. Капіталістичне суспільство змальовується ним як таке, в якому 

немає антагоністичних суперечностей, немає місця класам, класовій боротьбі. Замість 

капіталістів і робітників у Г.М. Це-хановецького виступають люди взагалі, які виробляють 

блага, цінності й обмінюються ними. 

Сутність буття, за Ґ.М. Цехановецьким, проявляється в загальній гармонії. Боротьба 

різних суспільних інтересів — це тимчасове явище — в житті над усім панує примирення. 

Відповідно до цього і завдання політичної економії, як і всіх інших соціальних наук, 

заявляв він, полягає в розумному, мужньому, а не суто негативному ставленні до 

дійсності. 

Г.М. Цехановецький намагався не торкатися розвитку господарських відносин у Росії, в 

тому числі й в Україні, вважаючи, що висновки тодішньої економічної науки мало можна 

застосувати до дійсності. 

Г.М. Цехановецький вказував на такі факти капіталістичного виробництва, як посилення 

залежності робітників від підприємця в епоху машини індустрії, погіршення здоров'я 

робітників, занепад моральних устоїв. Але вважав, що все це не є внутрішньо властивим 

для капіталістичного суспільства. 

З цих самих позицій він позаісторично трактував і категорію капіталу як комбінацію 

предметів, матеріалів тощо, які посилюють виробництво. Причиною появи капіталу є 

збереження, утримання людей від теперішнього споживання для майбутніх вигод. 

Учений виступав за поступовий, еволюційний перехід від одних суспільних форм до 

інших, більш прогресивних. "Припустимо, що форми застаріли, але навіщо відкидати їх 

безумовно, розбивати їх? Чи не краще за їх посередництва створити нові?. 

Г.М. Цехановецький вважав основною сферою дослідження політичної економії обмін 

багатства, через який здійснюється розподіл як факт переважно суспільний. У зв'язку з 

цим учений підкреслював значення корисності у розумінні цінності. Корисність він 
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розглядав як необхідну умову цінності, яка останню не створює, але впливає на її 

коливання. За умов вільного обміну, твердив учений, цінність прагне урівноважитися з 

працею. За відсутності повної свободи вона ґрунтується головним чином на корисності. 

Нові віяння в галузі економічної теорії останньої третини XIX ст., що мали місце на 

Заході, поступово проникали в університети України. У зв'язку з цим посилилась критика 

економічної теорії К. Маркса та інших соціалістичних концепцій, проникнення новітніх на 

той час концепцій маржиналізму і їх подальша розробка в умовах України. Тим самим 

отримала поштовх для подальшого розвитку українська політекономінна школа, 

започаткована М.Х. Бунге та його учнем Д.І. Піхном. Один із її представників — О.Д. 

Білімович — трудовій теорії вартості (цінності) класиків і К. Маркса протиставив так 

звану "примиренську теорію", в якій намагався поєднати положення теорії граничної 

корисності, теорії попиту та пропозиції і математичної школи. 

Олександр Дмитрович Білімович (1876—1963) народився у м. Житомирі в сім'ї 

військового лікаря, закінчив юридичний факультет Київського університету і був 

нагороджений золотою медаллю за статистичне дослідження "Товарное движение на 

русских железных дорогах". Працював приват-доцентом політекономії і статистики, потім 

екстраординарним, а після захисту в 1915 р. в Петербурзі докторської дисертації, 

головним опонентом якої виступив П. Струве, — ординарним професором Київського 

університету. 

О.Д. Білімович є автором багатьох праць з економіки, а в контексті розвитку Київської 

політекономічної школи заслуговує передусім на увагу його монографія "К вопросу о 

расценке хозяйственных благ", присв'ячена "пам'яті дорогого вчителя Дмитра Івановича 

Піхна". Він також розвивав оригінальні погляди на цінність, які розширювали 

теоретичний спектр київської політекономічної школи. 

Науково-педагогічна діяльність О. Білімовича почалась і продовжувалась до 1918 р. в 

Київському університеті на кафедрі політичної економії та статистики, де він одержав 

вчене звання професора. Його спеціалізація торкалась в першу чергу розвитку 

вітчизняного сільського господарства. Восени 1918 p., відразу після поразки уряду 

гетьманату, О. Білімович поїхав до Єкатеринодару. 

У 1919 р. він вже відійшов від позиції безумовного збереження великої земельної 

власності, визнавши можливість примирення з "чорним переділом", який відбувся на той 

час в Росії, вважаючи за можливе передачу значної частини крупного землеволодіння до 

рук дрібних і середніх господарів-селян. 

У лютому 1920 р. О. Білімович емігрував до Королівства СХС, де з 1920 до 1944 р. — 

завідує кафедрою політичної економії Люблянського університету, а з 1945 р. О. 

Білімович є деканом економічного та юридичного факультету університету в Мюнхені. В 

1948 р. він переїхав на постійне проживання в США, де продовжував науково-

дослідницьку роботу до самої смерті. 

За своє життя О. Білімович опублікував більше 150 наукових праць не лише російською, а 

й багатьма іноземними мовами. 

Одним із найважливіших завдань держави О. Білімович вважав створення "змішаної 

господарської системи", за якої буде можливим розумне поєднання приватної, державної, 

кооперативної і муніципальної форм власності, але при обов'язковій приватній власності 

селян на землю, збереженні державної монополії зовнішньої торгівлі. 

Основні праці : 

Подъем товарных цен в России. — 1909 p. 

Товарное движение на русских железных дорогах. — 1902 р. 

К вопросу о расценке хозяйственных благ. — 1914 р. 

Социальная теория распределения" // Университетские известия. — К., 1916. 

Билимович А.Д. Введение в экономическую науку. — Белград, 1936 р. 

Марксизм. (Изложение и критика). — Сан-Франциско, 1954 р. 

Экономический строй освобожденной России. — Мюнхен, 1960 р. 
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Таким чином, економічна теорія в Київському університеті була представ лена 

прихильниками різних шкіл і напрямів економічної науки. 

10.2.2. Земельне та сільськогосподарське питання у науковому доробку економістів 

У своїй науковій творчості практично всі вчені Київського університету зверталися 

до теми аграрних (земельних) відносин (хоч різною мірою і в різних аспектах). Це 

обумовлено як актуальністю теми, так і специфічним становищем України, що 

споконвічно вважалася сільськогосподарською країною. 

Конкретна аграрна тематика праць київських університетських учених змінювалась 

залежно від соціально-економічних та історичних періодів, які переживала країна. В 

цілому ж досить чітко виділялися періоди до 1861 р. (тобто до ліквідації кріпацтва) і після 

реформи, особливо після промислового перевороту останньої третини XIX ст., коли в 

країні було сформоване аграрно-промислове господарство та створено економічні 

передумови індустріальної цивілізації. 

Вчені Київського університету не обмежувались лише теоретичними розробками. Значну 

роль в підготовці селянської реформи відіграв Микола Бунге. В головному селянському 

комітеті, створеному при Державній раді в 1859 p., були утверджені редакційні комісії. 

Особливе місце серед них посідала фінансова комісія, на яку покладалась розробка 

підстав і способів викупу селянських наділів за сприяння уряду, що, по суті, було 

основним питанням у здійсненні селянської реформи. До цієї комісії уряд вирішив 

запросити найкращих фахівців у сфері фінансів, які б не належали до адміністративних 

кіл. Одним з них був професор М.Х. Бунге. За діяльність у складі цієї комісії вченого 

нагородили золотою медаллю "За участь у трудах Редакційної комісії з селянського 

питання". Пізніше селянський поземельний банк, створений за ініціативою М.Х. Бунге, на 

той час міністра фінансів, з метою полегшити умови іпотечного кредиту для селян, 

призначеного для купівлі землі, був головним інструментом державного регулювання 

купівлі-продажу. Проект заснування цього банку був підписаний у грудні 1881 р.1 і 

забороняв акціонерним або земським банкам надавати селянам позики для купівлі землі. 

Дієвим засобом розв'язання проблем забезпечення соціальних прав, захисту власних 

господарських інтересів та створення економічних умов для діяльності виробників 

сільськогосподарської продукції стала селянська кооперація, яка бере свій початок в 60-х 

pp. XIX ст. 

Перше в Україні (і в Росії) товариство, яке започаткувало споживчу кооперацію, з'явилось 

у Харкові. Його статут зареєстровано у жовтні 1866 р. Ініціаторами його створення стали 

члени харківської громади — так називали одну з форм сільськогосподарської кооперації, 

яка була водночас (особливо в період становлення кооперативної системи) і культурно-

просвітницьким та дослідно-пропагандистським об'єднанням науковців, агрономів, 

громадських діячів. 

Біля витоків кооперативного руху в Україні стояв М.І. Зібер. У другій половині 60-х pp. 

XIX ст. він брав активну участь у діяльності організованого київською громадою 

кооперативного споживчого товариства та був членом його правління. Окрім практичного 

інтересу, М. Зібер один із перших активно вивчав досвід діяльності споживчих товариств 

як в Україні, так і за кордоном та намагався теоретично обґрунтувати економічну 

доцільність здешевлення товарів для всіх покупців шляхом заміни роздрібного продавця 

споживчими кооперативами. Ці намагання знайшли відображення в окремій праці 

"Потребительские общества". 

М. Зібер був палким прихильником великого землеволодіння. Він вважав: "...Дрібне 

господарство, подібно до дрібного ремесла, потрібно вважати надбанням минулого. 

...Повністю допускаємо технічні переваги великого господарства над дрібним і навіть 

історичну необхідність заміни дрібної власності великою. Не варто лише забувати, що 

солодкі плоди процесу усуспільнення праці в європейському суспільстві дістануться 

одним лише майбутнім поколінням, на долю ж теперішнього випадають одні лише муки 

пологів хвороби дитячого віку"1. 
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Відсутність задовільних зведених даних із цього питання ускладнювало різнобічне 

вивчення цього питання. Тому внесок, який зробив М.І. Зібер в роз'яснення значення 

великого сільськогосподарського виробництва на прикладі статистичних даних передових 

сільськогосподарських країн Західної Європи (Бельгія, Англії, Франції, Голландії, 

Австрії), видається нам тим ціннішим. В Європі в той час вже ясно розуміли необхідність 

розверстання, округлення дрібних ділянок землі, що в свою чергу дало б змогу 

використовувати машини, відмінити трипільну систему господарювання, скасувати 

численні борозни, які могли б перетворитись на ефективно використовувані землі, а 

головне — значно економило б час, одним словом, це було б великим прогресивним 

кроком в обробітку землі та підвищенні ефективності її використання. На одному з 

австрійських землеробських зборів 1879 р. його члени навіть наполягали на праві держави 

примусово округляти дрібні ділянки землі заради переходу до вищої форми 

господарювання . Наводячи приклад бельгійських ферм, М. Зібер пише: "В округах 

великих ферм, як вже було показано, рента відносно нижча, а заробітна плата вища. 

Великі фермери приносять найбільшу кількість надлишкової їжі, частково тому, що їх 

валовий продукт більший, ніж на дрібній фермі, але особливо тому, що вони дають 

заняття пропорційно значно меншій кількості людей, завдяки більш інтенсивному 

використанню машин. Яка ж система веде більш до національного добробуту Бельгії? 

Відповідь, очевидно, та, що система великих ферм, бо вона звільняє велику кількість 

людей для задіяння в інших галузях промисловості, розширення котрих, як видно, 

повністю залежить від пропозиції праці". 

Ще одним важливим питанням, яке поставив перед собою М. Зібер у зв'язку з цією 

проблемою, стало питання про капітал, який застосовується у фермерських господарствах. 

На думку М. Зібера, сільськогосподарський капітал — це те, що можна назвати 

інвентарем, і що відрізняється від дійсного капіталу. Немає ніяких відмінностей між 

кількістю того, що є власністю фермера bona fide і того, що являють собою позичені ним 

гроші"1. Важливим у цьому зв'язку (щодо затрат у великому та дрібному господарствах) є 

вибір культури. Важливо брати саме ту культуру, яка принесе максимальну виручку від 

продажу продукту на певну кількість капіталу. На основі фактичних даних, які пов'язані з 

бельгійськими фермерами, М. Зібер доводить, що деякі витрати, які несуть дрібні фермери 

"взагалі не зустрічаються в так званому "капіталі" великого фермера"2. Таким чином, М. 

Зібер погоджується з тим, що дрібні ферми потребують більшого капіталу, ніж великі; але 

наскільки це заслуга чи збиток "petite culture" залежить від того, наскільки задовільною 

може бути відповідь на такі запитання: "Чи може бути цей надмірний капітал 

винагородженим?"; "Чи приносить капітал дрібного фермера однаково високий рівень 

прибутку з капіталом великого фермера?". Адже значну частину додаткової вартості 

інвентарю дрібного фермера становлять невинагороджувані, але необхідні витрати на 

знаряддя і винагороду своєму попереднику. 

М. Зібер вважав, що в найбільш примітивному стані країна перебуває тоді, коли населення 

розподілено рівномірно, якщо немає ні міст, ні сіл, і кожна сім'я повинна сама 

задовольняти свої потреби. І навпаки, найбільш передовим вважається стан країни, коли 

розподіл його населення є таким: в селах кількість населення є не більш як достатньою 

для обробки землі, а решта населення сконцентрована в центрах торгівлі та мануфактур. 

Г.М. Цехановецький також вважав, що селянин має володіти землею: "Свобода на працю 

не може бути повною, якщо вона не буде мати опори в поземельній власності"3. У своїй 

магістерській дисертації І. Цехановецький зробив також декілька критичних зауважень з 

приводу вчення А. Сміта про продуктивну та непродуктивну працю, вважаючи його 

думку про непродуктивність послуг помилковою. 

У 1876 р. А.Я. Антонович теж звертається у своїй творчості до земельного питання і 

друкує в "Трудах Імператорського вільного економічного товариства" статтю під назвою 

"Сільськогосподарські сервітути у Привіслянському краї", в якій, критикуючи існування 

сервітутів, пропонує шляхи виходу з кризи, в якій перебувало сільське господарство 
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Привіслянського краю. Треба сказати, що після реформи 1861 р. більшість проблем, 

порушених автором у цій статті, були характерними для багатьох інших регіонів Росії, в 

тому числі й для України, тому стаття становить не тільки локальний інтерес. Аби читач 

глибше перейнявся цією проблемою, автор робить коротенький історичний екскурс щодо 

того, яким чином виникли сервітути і в чому полягає їх проблема. Сервітут — це 

кріпосний стан земельної ділянки. Як іронічно пише сам автор: "існуючі в теперішній час 

в Привіслянському краї сільськогосподарські сервітути являють собою історичний 

продукт цього економічного становища, створеного добродієм Польщі Наполеоном І і 

саксонським королем герцогом варшавським"1. Саме за їх наказом землевласники, 

звільнивши селян у 1807 p., приєднали всі кращі землі, які були раніше в спадковому 

користуванні в селян, до своїх оброблюваних земель, залишивши останнім мізерні, 

виснажені та низькопродуктивні наділи і право користування з дозволу землевласника 

угіддями, луками, лісами — сервітутами. Тому, фактично, йдеться про малоземелля, що 

було актуальним на той час і для Російської імперії. 

Земельний наділ був настільки мізерний, що існування селянського господарства без 

сервітутів було неможливим, у зв'язку з чим селянин потрапляв ще в більшу залежність 

від землевласника. Селянин бачив у сервітуті додаток до свого мізерного наділу, той 

мінімум, опуститись нижче якого означало повністю розоритись. Спочатку сервітути 

дійсно приносили користь селянському господарству і були не тільки корисні, але й 

необхідні для селяни на як доповнення до його поземельної ділянки. Але згодом навіть ті 

мізерні переваги зникли. "...Землі, обтяжені сервітутами, вкрай виснажені, сервітути 

стають лише номінальним доповненням до поземельного селянського на ділу, завдаючи в 

той же час в багатьох місцях реальні збитки самому ж селянину. Необхідність скасування 

сервітутів стає питанням дня, життєвим питанням, від задовільного вирішення якого 

залежить подальша доля всієї сільськогосподарської промисловості краю" . 

Згідно із законом від 19 лютого 1864 p., сервітути могли бути скасовані лише на основі 

добровільної двосторонньої угоди між землевласником та селянином або ж лише при 

односторонній вимозі землевласника за умови ви плати селянину відповідної винагороди, 

домовитись про яку було майже нереально. А. Антонович вважає, що все це — 

обов'язкове скасування сервітутів на вимогу землевласника, як і порядок визначення 

винагороди за нього — має регулюватися законом. Але оскільки такого закону поки 

немає, то скасування сервітутів можливе лише за двосторонньої угоди. 

У чому ж полягають негативні аспекти такої системи, за якої, як стверджує автор, 

неможливий раціональний розвиток сільськогосподарського виробництва? 

Перш за все автор вказує на неможливість переходу до "плодозмінної системи" за 

існування сервітутів: "У тій місцевості, в якій немає достатньої кількості природних луків 

і земля від довготермінового панування трипільної системи значно виснажена, подальше 

застосування такої системи не лише не може приносити сільському господарю вигоди, а 

навпаки, завдає одні збитки... Вихід із цього економічного кола можливий тільки один, — 

прийняття плодозмінної системи. Ця система знищує значення природних луків, надає 

можливість утримувати більшу кількість худоби, що в свою чергу справляє вплив на 

поліпшення прийнятої системи". 

А. Антонович вважає неможливим за трипільної системи, яка не відповідає місцевим 

умовам, розвиток скотарства. Він вбачає прямий взаємовплив між цими двома галузями 

сільського господарства. "Унаслідок панування цієї системи, скотарство перебуває в 

незадовільному стані, через що, в свою чергу, і сама трипільна система перебуває у вкрай 

незадовільному стані". 

Він також вказує на відсутність у селян елементарних сільськогосподарських та 

економічних знань, і цю відсутність він також пов'язує з наявністю сервітутів: "...Не 

заведено правильних плодозмін. Селяни не мають необхідних для цього відомостей і 

відомостей таких їм немає звідки взяти, оскільки ми бачимо, що в поміщицьких 

господарствах плодозмінну систему не може бути заведено при існуванні сервітутів". 
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Крім того А. Антонович порушує проблему окультурення земель, перетворення так 

званих "незручних земель", які не приносять ніякої користі землевласнику і дають мізерну 

користь селянину. До таких земель можна віднести низинні ліси, болота і т. ін. "Сервітути 

протидіють перетворенню таких безприбуткових і малокорисних земель на прибуткові та 

цінні, протидіючи таким чином і механічному збільшенню виробничих сил краю". 

Украй негативно, на думку А. Антоновича, сервітути впливають на лісове господарство, 

що посилюється конкуренцією між селянами і землевласником. Кожен з них намагається 

скористатися максимальною кількістю благ, які приносять ліс, часто завдаючи лісам 

великої шкоди. 

Наступним недоліком, за А. Антоновичем, є те, що сервітути, створюючи перепони в 

розвитку корінних сільськогосподарських галузей, гальмують водночас і розвиток 

супутніх галузей, успіх яких безпосередньо залежить від успіху перших. Прикладом може 

бути молочне господарство, базою для якого може стати знищення сервітутів і трипільної 

системи. Уведення травосіяння забезпечить кормову базу для утримання великої кількості 

худоби, що зробить молочне господарство прибутковим. А дохідність, на думку автора, це 

така організуюча сила, з появою якої відповідне господарство виникає саме собою. 

Занадто високі ціни на землю в деяких місцях пояснюються невідповідністю між 

пропозицією та попитом. Причиною такої невідповідності, коли пропозиція землі на 

продаж значно нижча від наявного попиту, також є сервітути. "При існуванні сервітутів 

землевласники не мають можливості продавати належної їм землі наділами, оскільки при 

такому продажі порушилися б сервітутні права селян". 

Усі ці докази однозначно свідчать про те, що подібну систему слід змінити і підкріпити ці 

зміни перш за все законодавчо, максимально врахувавши при цьому інтереси селянства. 

Що має лягти в основу цього закону, якими принципами повинні керуватись законодавці? 

Відповідаючи на це запитання, А. Антонович вважає за необхідне запровадити спільне для 

всього краю правило, за яким винагорода селянам за їх сервітути видається не грішми, а 

землею. Встановити основи для оцінки цієї винагороди. Таке завдання є не таким вже й 

простим, оскільки потрібно враховувати різноманітні фактори і бути при цьому досить 

об'єктивним. А. Антонович пропонує: "Селянин за свій сервітут має одержати таку 

кількість землі, прибутковість від якої була б рівна річній цінності його сервітуту"1. Отже, 

для А. Антоновича прибутковість є визначальним фактором цінності землі. 

На зламі XIX та XX ст. вчені все більше приділяли увагу розгляду економічних питань, 

виходячи з позицій політичних реалій. Двома головними причинами відсталості 

російського дворянського землеволодіння Л. Яс-нопольський2 вважає перш за все 

потрясіння, яке викликала селянська реформа та невигідну кон'юнктуру світового ринку, 

що склалася якраз в 70— 80-х pp. 

Звичайно тут слід згадати і селянське малоземелля, і слабке накопичення капіталів, і 

сільськогосподарську безграмотність, і складність кліматичних умов (малось на увазі 

російське "нечорнозем'я"), і невпорядкованість кредитних відносин та недостатній 

розвиток шляхів сполучення — все це також знижувало активність землеробського класу. 

Говорячи про дроблення крупних дворянських наділів і про переважання селянського 

землеволодіння над дворянським, автор зазначає, що цього якраз не можна сказати про 

українські землі, оскільки "...в західному краї, де соціальна сила дворянства склалась 

здавна значно міцніше, ніж у корінній Росії, саме тут ми можемо бачити центр значною 

мірою стійкого дворянського землеволодіння". Робота Л. Ясно-польського становить 

значний інтерес ще й зі статистичного погляду. 

У ній ми можемо знайти широкий статистичний матеріал стосовно сільського 

господарства за період з 1859 по 1896 р. На основі цих самих даних Л. Яснопольський 

робить висновок про концентрацію землеволодіння, причому максимум її припадає на 

Україну. 

Леонід Миколайович Яснопольський (1873— 1957) народився в Києві. Після закінчення 

гімназії в 1891 р. вступив на юридичний факультет Київського університету св. 
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Володимира. 

В 1894 р. перевівся в Петербурзький університет, де й закінчив навчання в 1895 р. і був 

залишений при університеті на кафедрі політичної економії та статистики. 

Леонід Яснопольський 

Восени 1902 р. працював приват-доцентом Київського університету. Саме в цей період він 

друкує статтю "Развитие дворянского землевладения в современной России" ("Мир 

божий" за 1902 р.). 3 лютого 1903 р. протягом року викладав статистику в Харківському 

університеті. Там в 1904 р. він прочитав лекцію, в якій засуджував політику російського 

уряду на Далекому Сході, котра привела державу до нової війни; за це й був звільнений з 

університету. За час своєї роботи в Київському університеті ним був прочитаний курс 

"Рух землеволодіння в Росії в пореформенну епоху". 

Після 1917 р. працював у Київському університеті та Інституті народного господарства. З 

1926 до 1930 р. він очолював постійну комісію АН УРСР з вивчення виробничих сил 

України, а в 1931—1936 pp. працював в науково-дослідних закладах Москви. В 1936 р. 

повертається в Україну, де працює в Інституті економіки АН УРСР. Основні його праці 

присвячені питанням розвитку економіки промисловості та використання виробничих сил 

України. В 1925 р. Л.М. Яснопольського було обрано академіком Академії наук УРСР. 

В умовах нестабільності та малоземелля, від якого потерпало селянство, автор вирішив 

дослідити, яким чином різноманітні партії, серед яких трудовики (народні соціалісти), 

соціалісти-революціонери, соціал-демократи, партія народної свободи та союз приватних 

земельних власників, пропонують вийти з цієї ситуації, враховуючи те, що всі політичні 

сили ставили розв'язання цього питання на одне з перших місць. "Розгляд програм 

окремих партій показує, як по-різному дивляться вони на земельне питання і як по-

різному його вирішують. Більше за всіх у земельному питанні зацікавлені землероби — 

хлібороби, їм саме і потрібно добре усвідомити, що говорять про землю різні партії. 

Суть земельного питання зводилась до того, як вирішити проблему малоземелля (рис. 

10.1). 
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Пропозиції цього вирішення зводились до трьох основних програм, які пропонували різні 

партії та які базувались на відповідній ідеології: 

Розвиток економічної думки в Київському університеті (XIX — початок XX ст.)165 

народницькій; 

марксистській (соціал-демократичній); 

конституційно-демократичній (народної свободи). 

К. Воблий основними пунктами земельної програми вважає: статус та розмір 

відчужуваних земель; розмір трудової норми; можливість приватного землеволодіння; в 

чиїй власності залишаться ліси?; розмір викупу та за якою нормою передаватиметься 

земля: трудовою чи споживацькою? 

Народники виступають за дрібне трудове господарство, де знаряддя і засоби виробництва 

належать трудящим, яким слід передати всю землю. При цьому вони вважають общинне 

землекористування найкращою формою селянського трудового господарства, яке в 

умовах, що склались у державі, полегшить перехід до соціалістичного господарства. Хоч 

єдності серед народників не спостерігалось, оскільки одне крило — народно-

соціалістичне — вимагало націоналізації землі, тобто відчуження її в державну власність з 



 434 

тим, щоб нею користувались лише ті, хто її оброблятиме; а друге крило — соціал-

революційне — виступало за соціалізацію землі (особливий вид націоналізації), тобто за 

користування державними землями вільними общинами хліборобів, які не застосовують 

найманої праці, а величина наділів коригується з часом залежно від зміни складу сім'ї. 

Костянтин Григорович Воблий (1876—1947) — економіко-географ, економіст, 

Заслужений діяч науки УРСР, доктор політекономії і статистики, професор, академік АН 

УРСР. 

Народився в с. Царичанка (нині Дніпропетровської області). 

Закінчив Київську духовну академію (1900 p.), та вступив до Юр'ївського університету, 

але через рік перевівся на юридичний факультет Варшавського університету (1904 p.), де 

займався питаннями економіки і статистики. 

Костянтин Воблий 

За розробку "Заатлантична еміграція, її причини і наслідки" йому присудили золоту 

медаль. Після закінчення, залишився для підготовки до професорського звання, але 

магістерські іспити він складав у Київському університеті. 

В 1906—1910 pp. K. Воблий працював приват-доцентом Київського університету. В 1909 

p., захистивши магістерську дисертацію, він отримав призначення екстраординарного 

професора Київського університету, а з 1911 p., після захисту докторської дисертації — 

ординарного професора. 

Починаючи з 1907 р., К. Воблий викладав політичну економію і в Київському 

комерційному інституті, де з 1910 до 1917 pp. його було призначено деканом 

економічного відділення, у 1917 р. став ректором Київського комерційного інституту 

(зараз — Інститут народного господарства). 

У буремні 1918—1921 pp. К. Воблий працював професором Таврійського університету, а 

після відкриття АН України в травні 1919 р. був обраний дійсним членом (академіком) по 

кафедрі прикладної економіки. В 1921 р. був заарештований більшовиками. 

З 1921 р. в АН УРСР, одночасно продовжував роботу в Київському інституті народного 

господарства. 

В 1928—1930 pp. — віце-президент АН УРСР, в 1942—1947 pp. — директор Інституту 

економіки АН УРСР. 

У 1933 р. організував і очолив кафедру економічної географії в Київському університеті. 

До Великої Вітчизняної війни в 1934—1938 pp. працював у Комісії по вивченню 

продуктивних сил України, а з початку війни і до 1943 р. перебував у м. Уфа, де 

продовжували роботу установи АН УРСР. У 1943 р. був обраний директором 

відновленого Інституту економіки. 

Організатор української економіко-географічної школи. Розробив наукову схему 

економічного районування території України. Досліджував проблеми розвитку 

виробничих сил України, зокрема цукробурякову промисловість, комплексне освоєння 

Великого Дніпра, внутрішню і зовнішню торгівлю, організацію праці наукового 

працівника. 

Основні праці: 

Заатлантическая эмиграция, ее причины и следствие. Опыт статисти-ко-экономического 

исследования. — Варшава, 1904. 

Земельный вопрос. — К., 1917. 

Статистика. Пособие к лекциям. — К., 1909. 

Третья профессионально-промысловая перепись в Германии. Опит аналитико-

методического исследования. — К., 1911. — Т. 1. 

Народники вважали, що всі витрати на проведення реформи мала взяти на себе держава; 

управління землями, за винятком земель загальнодержавного значення, має здійснюватись 

органами місцевого самоврядування. Вони також всіляко пропагували в землеробстві 

кооперативне і общинне господарство. Таким чином, єдиною відмінністю в програмах 

народників (соціал-революціонерів і народних соціалістів) є розходження в тому, хто 
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фактично повинен володіти та розпоряджатися землею; в тому, яким чином її відібрати — 

застосувавши соціалізацію чи націоналізацію. К. Воблий з цього приводу говорить: 

"Передумови, які лягли в основу аграрної програми цих двох споріднених партій, 

викликають ряд сумнівів. Зіставлення землі з повітрям, світлом, взагалі вільними благами, 

суперечить тому положенню, що повітря і світло є в необмеженій кількості. 

К. Воблого також турбує заборона найманої праці: питання, що будуть робити так звані 

батраки — наймані робітники в сільському господарстві, які, на папері наділені правом 

землекористування, але, не маючи відповідних знарядь праці та худоби, не зможуть ними 

скористатись, тому змушені будуть віддавати свої наділи багатим членам общини. 

Відсутність у програмах вищезгаданих партій відповідей на питання, що таке зрівняльно-

трудове користування, які воно матиме терміни і форми, теж не додає автору оптимізму. 

"Не можна відкидати того, що передача розпорядження і володіння землею в руки общин 

викличе боротьбу окремих общин. Навряд чи можна розраховувати на те, що 

багатоземельні общини будуть приймати надмірне населення малоземельних". 

Таким чином, усі вищезгадані зауваження до програми народників є безумовно 

справедливими і розумними. Вони свідчать не тільки про не сприйняття автором 

положень програми цієї партії, а й вказують на відверто негативне ставлення. 

Соціал-демократична робітнича партія первісно стояла на засадах марксизму, згідно з 

якими капіталізм розвивається не тільки в переробній промисловості, айв сільському 

господарстві, в якому дрібне селянське господарство приречене на вимирання. Велике 

капіталістичне господарство поглине дрібне, що призведе до розшарування суспільства на 

селі; до появи землеробів-пролетарів, що прискорить прихід соціалізму. Виходячи з 

усього сказаного вище, ортодоксальні соціал-демократи були далекі від того, щоб 

розширювати і охороняти селянське землеволодіння. Зрозуміло, що подібна програма не 

могла викликати підтримку в селян. Тому в соціал-демократії виникають нові течії, серед 

яких і ревізіоністи, які вирішили переглянути свою програму відповідно до нових вимог, 

які висувало життя. 

У Росії соціал-демократи ставили на перше місце вільний розвиток класової боротьби. 

Для досягнення поставленої мети ця партія вимагала "відміни усіх станових утисків 

особистості та власності селян", що мало полегшити процес обезземелення селян. Вони 

вважали: "Право на самовизначення, яке визнається за кожною національністю, має 

включати в себе і розпорядження національною територією. ...До речі, українські партії 

наполягають на тому, що земельне питання для України має вирішуватися не на 

Установчих зборах, а на місцевому сеймі". 

Зіставляючи розглянуті вище три форми землеволодіння: націоналізацію, соціалізацію і 

муніципалізацію, К. Воблий пише: "В основі ці три означення містять одне — знищення 

приватної власності на землю; розбіжність тут лежить у визначенні того, хто є 

розпорядником відчужуваної землі. При соціалізації таким розпорядником є община, при 

муніципалізації — сільські та міські округи (області), при націоналізації — держава". 

Далі він розглядає положення програми соціал-демократів, де не знаходить відповіді на 

такі суттєві запитання, як: на яких засадах буде проводитись розподіл відчужуваної землі; 

кому, ким, в яких розмірах і на який термін буде передаватись земля. Висловлюючи своє 

ставлення до соціал-демократії, К. Воблий писав: "Соціал-демократія виникла в містах 

разом з розвитком промисловості. Це партія міського промислового робітничого класу, 

інтереси якого вона перш за все і обслуговує. Більшовицька течія соціал-демократії 

висловлюється за термінове відчуження земель на користь селянства без викупу, не 

чекаючи Установчих зборів. ...Намагання вирішити земельну реформу самовільно і 

насильницьки призведуть до міжусобних зіткнень, наслідком чого буде голод". 

Аграрна програма партії народної свободи і кадетської партії базувалась на 

конституційно-демократичних позиціях і відкидала безплатне відчуження, вважаючи його 

несправедливим і важкоздійсненним у зв'язку з великою заборгованістю приватного 

землеволодіння. Ці партії пропонували встановити трудову норму, понад яку землі в 
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приватних володіннях мали відчужуватись. Відчуження мало проводитися шляхом викупу 

державою цих земель на основі оцінки нормальної дохідності, яку здійснюють місцеві 

земельні комітети. Викупна сума виплачується власникам викупними свідоцтвами — 

цінними паперами, які приносять певний дохід. "Суттєві пункти розбіжностей між 

аграрною програмою кадетів і аграрними програмами партій, що стоять лівіше, полягають 

у такому: кадети не відкидають права приватної власності на землю, вони тільки 

обмежують його рамками трудової норми, по-друге, кадети захищають викуп; по-третє, 

вони визнають право на наділення землею лише за населенням, яке займається 

землеробською працею. 

Кадети, по суті, стоять за часткову націоналізацію землі з широким допуском обласного 

розпорядження нею (відображення основ муніципалізації)"3. 

У М.М. Цитовича ми знаходимо продовження думки, яку розвинув Л. Ясно-польський 

щодо географічних відмінностей ведення сільського господарства, які склались історично. 

Фактично це була одна з останніх робіт М. Цитовича, в якій він розглянув питання права 

на землю з економічного погляду та інші питання земельної політики, які виникли у 

зв'язку з відміною приватної власності на землю в 1917 p., а потім з її відновленням в 1918 

р. у період становлення української державності з відміною "соціалістичного режиму". 

Автор проводить своє дослідження на тлі досвіду іноземних учених і країн, намагаючись 

зрозуміти, чому саме у нашому середовищі погляди противників приватної власності 

знайшли таку підтримку і розуміння в суспільстві та впливових партійних колах. 

Безсумнівним авторитетом для М. Цитовича в цьому питанні є А. Вагнер, який 

неупереджено намагається з'ясувати, що цінного є в соціалістичній критиці та в 

практичних пропозиціях соціалістів, одним з перших взявся переглянути засади того 

приватного суспільного устрою і в першу чергу — права приватної власності. 

На думку М. Цитовича, можливість вільно розпоряджатись землею, як своєю власністю, 

підвищу є кредитоспроможність власника та сприяє тому, що земля поступово переходить 

до того, хто може використовувати її максимально ефективно та правильно. Прикладом 

може бути той факт, що з часу проведення селянської реформи дворянство втратило 

близько 40 % своєї землі, і сталося це, як стверджує автор, в основному з причини 

невмілого господарювання. До таких самих висновків приходить і Л.М. Яснопольський. 

Проаналізувавши статистичні дані стосовно мобілізації дворянської власності у своїй 

праці під назвою "Розвиток дворянського землеволодіння в сучасній Росії", він писав: 

"Частина дворянства розорюється і ніякою штучною підтримкою її не можна врятувати. 

Але залишається інша частини земельного дворянства, яка скуповує землі у своїх же 

розорюваних співбратів, раціоналізуючи господарство, відмежовуючись від барських 

традицій, постійно втрачаючи риси так званого дворянського типу — напіврантьє, 

напівчиновника...". 

"Неземлеробський заробіток ...підвищення заробітної плати і поліпшення становища 

робітників виявляються повністю можливими за існування приватної власності на 

землю"3. Усе це М. Цитович підтверджує фактами з новітньої, на той момент, історії. 

Надзвичайно актуально та повчально звучать слова М. Цитовича і в наш час про те, що 

"...всі плани земельного влаштування, що обіцяють здійснення вимог зрівняльної 

справедливості, але водночас загрожують зниженням продуктивності землі, мають бути 

визнані шкідливими для інтересів суспільства". 

10.2.3. Економічна роль держави в концепціях представників університету 

В останній третині XIX — на початку XX ст. у світовій економічній літературі 

розгорнулася широка дискусія з приводу ролі держави та меж її втручання у соціально-

економічне життя суспільства. Погляди на цю проблему змінювались в процесі 

історичного ходу подій під впливом реалій життя. 

Вивчаючи питання про роль держави в регулюванні різних галузей народного 

господарства, необхідно проаналізувати погляди учня М.Х. Бунге — професора 

Київського університету Д.І. Піхна, який в цілому підтримував ідею державного 
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втручання в економіку, але не був палким прихильником протекціонізму. Говорячи про 

"питання вічно старе і вічно нове", питання протекціонізму і свободи міжнародної 

торгівлі, Д. Піхно чітко висловлює своє ставлення до посилення ролі держави у 

регулюванні господарських процесів. Він застерігає від надмірного й однобічного 

захоплення протекціонізмом, який і в країнах Заходу, і в Україні твердо ввійшов у 

господарське життя після недовгого панування теорії вільної торгівлі. Учений визначив 

основні недоліки, пов'язані, на його думку, з таким захопленням. Серед них насамперед 

суперечність у діяльності народів і урядів. З одного боку, робляться колосальні затрати 

для розбудови залізниць, каналів, портів задля спрощення зовнішньоекономічних 

відносин. Одночасно встановлюються величезні митні бар'єри з метою ускладнення 

торгівлі. 

Протекціоністська політика часто не досягає своїх цілей в тих небагатьох сприятливих 

випадках, коли вона не викликає репресій з боку сусідів. Адже пов'язане з нею обмеження 

ввезення товарів та послуг майже завжди веде до скорочення їх вивезення. 

Ще один значний недолік надмірного протекціонізму вчений вбачав у "перекосах" 

розвитку різних галузей економіки, що приводить до занепаду головних галузей 

народного господарства, бо за недостатності вільних капіталів і незайнятої праці 

економічні ресурси відволікаються від непріоритетних галузей промисловості до 

пріоритетних. 

Недолік протекціонізму, на думку київського вченого, полягав ще й в тому, що він 

покладає на державу керівництво народним господарством і складні виховні завдання; 

влада повинна визначити і підтримувати найбільш перспективні виробництва, керуючись 

змінами економічних умов і розвитком науково-технічного прогресу. Д. Піхно вважав, що 

це завдання майже нереально виконати державній владі. 

Тонко розуміючи проблему і всю її складність, вказуючи на всі "за" і "проти", професор 

Піхно робить досить збалансований висновок в дусі неокласики. Розглянуті вище 

недоліки ще не є підставою для того, щоб держава повністю відмовилась від 

протекціоністської політики щодо промисловості. Аналіз доводить тільки те, що 

проводячи протекціоністську політику, треба особливо ретельно підходити до вирішення 

всіх питань, з цим пов'язаних, дотримуватись належного способу дії. У зв'язку з цим, 

учений вдавався до таких нормативних рекомендацій: 

митна політика має керуватись не протекціоністськими, а фіскальними цілями; 

державі потрібно відмовитись від регулюючої ролі щодо вітчизняної промисловості, 

обмежившись охороною і захистом її від гніту зарубіжної конкуренції; 

держава має спрямувати свої зусилля на створення нових сприятливих для народного 

господарства умов і на зміцнення продуктивних сил народу загальними позитивними 

засобами, які слугуватимуть усім галузям промисловості. 

Щоправда, автор усвідомлював низьку ймовірність практичного застосування своїх 

рекомендацій. Він говорив: "Європа ...швидко йде шляхом до загального протекціонізму, 

котрий також роз'єднує народи, накладає на них важкий тягар і викликає величезну трату 

народних сил. Необхідно рахуватись з цими напрямками в практичних заходах, але 

завдання науки і освіченої державної політики полягає у тому, щоб з'ясувати 

небезпечність цих явищ і прагнути до їх усунення спільними зусиллями". У статті "Про 

свободу міжнародної торгівлі і протекціонізм" (1889) Д. Піхно стає на захист інтересів 

вітчизняного сільського господарства проти однобічного захоплення заступництвом 

переробної промисловості й залишався вірним своїм переконанням про першочерговість 

розвитку сільського господарства як блага для вітчизняної економіки. 

Дослідження питань про співвідношення між попитом і пропозицією залізничних послуг 

приводить автора до основної частини його праці — питання про конкуренцію і монополії 

у залізничному господарстві. Ретельно досліджуючи цю складну і нову на той час 

проблему, Д.І. Піхно робить такий висновок. Якщо залізницям буде надана повна свобода 

використовувати її з єдиною метою одержання найбільшого прибутку, то результатом 
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будуть такі тарифи, які далеко не відповідатимуть суспільним інтересам. Учений 

підкреслював: "Ці компанії, то переслідуючи свої комерційні інтереси, всіма силами 

притаманної їм монополії, то, вступаючи в союзи і стачки (специфічний термін, 

синонімічний поняттю "монополія"), то стикаючись у взаємній випадковій боротьбі, 

своїми однобічними визначеннями і хаотичними коливаннями провізних плат викликають 

потрясіння в приватних і народному господарствах, значно зменшуючи ту користь, яку 

повинні приносити залізниці". Залізничні тарифи мають регулюватися державною владою, 

якій належить взяти на себе завдання погодження їх із суспільним і державним 

інтересами. 

У питанні про торговельно-промислові стачки, що розглядалося з позиції суспільного 

інтересу, погляди Д.І. Піхна повністю розходилися з поглядами на цю проблему академіка 

Янжула. Останній вважав, що угоди підприємців — це рятівна противага тогочасному 

анархічному стану народного господарства, за якого кожний підприємець діє на свій 

розсуд, не підкоряючись ніякому загальному плану. Результатом є постійне 

перевиробництво, стихійне переповнення ринку, періодичне падіння рівня збуту, нестале 

становище підприємців і страждання найманих робітників. Для регулювання виробництва 

необхідно об'єднання його в одних руках. До цього й прагнуть, на думку І.І. Янжула, 

торговельно-промислові стачки. 

З погляду Д.І. Піхна, торговельно-промислові стачки неспроможні виправити ті недоліки 

в економічній організації суспільства, на які вказує 1.1. Янжул. З одного боку, вони 

можуть впливати лише на виробництво, але не на сферу споживання, де також 

відбуваються постійні коливання залежно від появи нових потреб і скорочення або 

зникнення останніх. А з іншого боку, виробництво також постійно реформується; 

безперервно створюються нові галузі промисловості, а старі спрощуються, одні технічні 

процеси змінюються іншими з вражаючою швидкістю, причому кожна така реформа 

неминуче викликає тимчасовий хаос у виробництві. Зрозуміло, що зупинка таких змін 

шляхом торговельно-промислових стачок і небажана, і неможлива. Це призводить до 

застою в промисловості. Але в таких випадках рівновага виробництва досягається без 

стачок. 

Одним з перших, хто почав вивчати проблеми економіки залізничного транспорту, 

масштаби будівництва якого набули досить великих розмірів, був Г.М. Цехановецький. У 

присвяченій цьому питанню докторській дисертації, яка вийшла в 1869 р. під назвою 

"Железные дороги и государство. Опыт изследования о важнейших предметах экономии и 

политики железных дорог", він вирізняє три різновиди державної політики щодо залізниць 

(табл. 10.2). 

 

Праця Г. Цехановецького складається з двох частин. У першій частині він глибоко і 

детально знайомить читача з історією становлення та розвитку кожної системи державної 

політики, щодо залізниць. 

Слід також зазначити, що у своєму дослідженні Г. Цехановецький використав результати 

звітів комісій, які створювались в Австрії, Пруссії, Англії, Франції, Бельгії, Швейцарії для 
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статистичних досліджень та оцінки роботи залізниць. Це свідчило про високий рівень 

загальної освіти автора, оскільки його робота передбачала вільне володіння мовами 

згаданих країн. Слід також відзначити манеру викладення наукового дослідження, яке, 

незважаючи на велику кількість цифр, сприймається досить легко. 

Важливу роль відводить Г. Цехановецький державі у справі законодавчого регулювання 

різноманітних аспектів експлуатації доріг. 

У власних інтересах компанії повинні визначати тариф на основі даних попиту, а не на 

основі своїх загальних витрат, тим більше, що залежність між збільшенням руху і 

витратами невідома самим компаніям". Г. Цехановецький вказує на теоретиків таких як 

Маклеод та інші, які доводили, що витрати виробництва не впливають на рівень цін 

взагалі, вважаючи цю теорію однобічною. Питання про відношення ціни до витрат 

виробництва стосовно залізниць, яке Г. Цехановецький вважає основним, доти не було 

досліджене в світовій економічній думці. Він також відзначає негативний вплив 

конкуренції на збільшення витрат експлуатації та зниження тарифів за рахунок 

будівництва зайвих доріг. 

Особливу увагу в своїй праці Г. Цехановецький приділяє транзитним тарифам, які в той 

час набували все більшого міжнародного значення. "Розрахунки тарифів зараз не повинні 

базуватись на міркуваннях місцевого і найбільшого руху: вони мають зараз все більш і 

більш відповідати ймовірним напрямкам торгівлі та руху самих віддалених країн з 

тарифами їх доріг"2. Цехановецький розуміє і прихильно ставиться до намагання різних 

країн прокладати залізничні шляхи, які стануть основними транзитними коридорами 

товарних перевезень, оскільки саме "...залізниці більше за всі інші засоби і шляхи 

сполучення зробили народи солідарними між собою в господарському і торговельному 

відношенні. Єдиним способом дії із залучення до себе частини міжнародного руху товарів 

служить доцільне призначення транзитних тарифів, що накладаються на предмети 

більшого ввезення і вивезення" . 

Г. Цехановецький особливо відзначив досягнення бельгійського уряду щодо введення 

диференційних тарифів: "Найпримітніша особливість їх, крім великої дешевизни, полягає 

в тому, що пасажирські тарифи зменшуються пропорційно до відстаней"4. Порівнюючи 

результати залізничної політики у Франції та Англії, Г. Цехановецький поділяє переваги 

від залізниць на користь казни на прямі, або безпосередні, і на непрямі. Останні зумовлені, 

головним чином, розвитком господарства і величезним зростанням багатства країни та 

сприяють збільшенню прибутків від непрямих податків і т. ін. та якоюсь мірою від прямих 

податків. Ці переваги більшою або меншою мірою мають залізниці в усіх країнах, але 

вони не можуть бути точно визначені. 

Найневигіднішим наслідком англійської політики Г. Цехановецький вважає те, що 

залізниці в Англії були приватними. Придбати їх держава могла, лише сплативши повну 

їх вартість, хоча суспільна думка наполягала на такому кроці уряду. Тому це питання 

можна вважати вирішеним у принципі, 

залишається лише визначити час і спосіб купівлі, а головне — відшукати величезні кошти. 

В сучасних умовах важливим є розуміння того, що здійснювати заходи щодо виходу з 

кризи і переходу до ринкових відносин слід лише за пильного і постійного державного 

втручання і управління цими процесами. Держава в цьому випадку повинна виступати як 

така сила, що формує ринкові структури і сприяє їх нормальному й ефективному 

функціонуванню. 

У наш час держави залучують значні кошти, аби забезпечити стабільний розвиток 

національної економіки і створити нормальні умови для життєдіяльності громадян. 

Держава має коригувати ринкові механізми, виступаючи при цьому гарантом соціальної 

справедливості. Уряд повинен впливати на процеси, що відбуваються в народному 

господарстві за допомогою економічних важелів: встановлювати пільги і субсидії, 

вводити податки, змінювати ставки тощо. Сьогодні для України вивчення минулих 

економічних досліджень і досі у цій галузі є надзвичайно актуальним, бо у власному 
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досвіді регулювання економіки державою криється багато цікавих ідей, які можна 

застосувати з користю для сьогодення. Починати планомірний перехід від командної 

економіки до ринкової потрібно було зі структурних змін у народному господарстві та з 

усвідомлення того, до якої моделі економічної системи ми хочемо прийти. 

У творчій спадщині вчених Київського університету важливе місце займає розробка 

питань методології політичної економії (економічної теорії). Ставилося і вирішувалося 

завдання визначити місце і роль політекономії, її зв'язок з іншими науками, предмету 

політекономії, методів дослідження та з'ясувати основні економічні категорії, насамперед 

вартість (цінність), праця, капітал, рента та ін. 

Визначаючи предмет політичної економії, університетські вчені наголошували на 

виробничих відносинах між людьми, на їх зв'язку з природними (тобто об'єктивними) 

економічними законами, необхідністю їх пізнання та використання у господарській 

практиці. 

Вихідним пунктом у політико-економічних розробках учених Київського університету 

(І.В. Вернадського, М.Х. Бунге, Д.І. Піхна та ін.) було вчення про потреби та їх 

задоволення, класифікація потреб тощо. 

Для різних учених університету і в різні періоди часу характерними були різні теорії 

вартості (цінності). Разом з тим тривалий час (перша половина — остання третина XIX 

ст.) помітним було тяжіння вчених до трудової теорії вартості. Наприкінці XIX — на 

початку XX ст. воно змінилося пошуком і розробкою маржиналістських концепцій 

цінності. 

Значний інтерес становить розробка теорії і практики заробітної плати 

київськими політекономами, особливо професорами університету К.Г. Воблим та В. Я. 

Желєзновим. У їх працях розкрито питання про еволюцію концепцій 

заробітної плати у світовій та вітчизняній економічній науці. У власних розробках 

нових концепцій заробітної плати вони тяжіли до позицій соціального напряму, 

реформування відносин в галузі ринку праці та заробітної плати з врахування нових 

соціально-економічних умов розвитку країни на початку XX ст. 

В тісному зв'язку з потребами розвитку української промисловості, формування 

внутрішнього національного ринку і аграрно-промислового господарства київські вчені 

приділяли значну увагу розгляду земельного питання (насамперед праці І.В. 

Вернадського, М.Х. Бунге, Д.І. Піхна, А.Я. Антоновича, К.Г. Воблого, М.М. Цитовича, 

М.П. Яснопольського, М.І. Зібера, який стояв біля витоків кооперативного руху в Україні 

та заклав концептуальні основи селянської кооперації). 

Більшість учених Київського університету вважали дозоване втручання в економічне 

життя з боку держави необхідним і бажаним для успішного економічного розвитку. Вони 

розуміли рухливість, мінливість меж цього втручання і шукали оптимуму у 

співвідношенні ринкового і державного регулювання. 

Погляди М.Х. Бунге на економічну роль держави еволюціонували від положень класичної 

політичної економії з її принципом лесефер, свободи підприємництва і вільної конкуренції 

до пропозицій активізації ролі держави, визнання необхідності та корисності таких 

заходів. 

Університетський учений Д.І. Піхно розкрив питання про співвідношення протекціонізму 

і свободи міжнародної торгівлі, показав достоїнства і недоліки кожного з цих видів 

економічної політики. В дусі неокласики Д. Піхно зробив досить поміркований висновок 

про необхідність при проведенні протекціоністської політики дотримуватись належного 

способу дії і запропонував ряд нормативних рекомендацій. Серед них — необхідність 

керуватись у митній політиці не протекціоністськими, а фіскальними цілями; відмова від 

регулюючої ролі держави щодо вітчизняної промисловості; обмеження цієї ролі охороною 

і захистом економіки від гніту зарубіжної конкуренції; спрямування зусиль держави на 

створення нових сприятливих умов для народного господарства і для зміцнення 

продуктивних сил країни загальними позитивними заходами. 
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Аналіз досліджень проблеми економічної ролі держави київськими університетськими 

вченими і минулого розгляду регулювання економіки важливий з погляду його творчого 

використання у практиці сучасної ринкової трансформації економіки України. 

 

10.3. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ НАУК 

10.3.1. Дослідження розвитку світової економічної думки в працях університетських 

учених 

Реакцією на кризу та занепад класичної політичної економії в 60-х pp. XIX ст. стало 

виникнення та формування основних засад української школи маржиналізму. 

Маржинальна революція привела до одночасного виникнення в різних країнах світу 

об'єднаних спільною методологією і спільними фундаментальними положеннями шкіл 

економічної теорії: кембриджської, американської, віденської, лозаннської, київської та ін. 

Українська школа маржиналізму політичної економії сформувалася та визначила основні 

свої засади в стінах Київського університету. її родоначальником став видатний 

політеконом М.Х. Бунге, його ім'я назавжди вписано в історію вітчизняної політекономії, 

а його ідеї розвивали усі наступні покоління вчених не тільки Київського університету. 

Особливістю київської школи маржиналізму було те, що на перший план вона ставила 

морально-етичні, гуманістичні цінності в оцінках різноманітних явищ в економічному та 

господарському житті суспільства. Треба сказати, що, по-перше, саме в Київський 

університет дав вітчизняній науці "першого в Росії історика економічної думки", 

принаймні таким його вважає А. Анікін, І.В. Вернадського1. По-друге, значним 

досягненням в кінці XIX — на початку XX ст. було виділення в самостійну галузь 

дослідження та викладання історії народного господарства (економічної історії), і в цьому 

Київський університет ішов у ногу з часом (наприклад, у Гарвардському університеті 

такий курс ввели в 1892 р., а в Колумбійському — в 1886). Крім усього, вивчення та 

викладання економічних наук в Київському університеті мало цілий ряд характерних 

особливостей. 

Особливості вивчення та викладання економічних наук у Київському університеті 

Відверте неприйняття економічної теорії марксизму та соціалізму, на противагу якому 

ставилися приватна власність, конкуренція та особиста зацікавленість. 

Викладання політекономії в Київському університеті відповідало змісту курсів, структура 

та зміст яких визначалися тяжінням автора курсу до тієї чи іншої школи чи напрямку в 

економічній теорії, перш за все західних. 

У своїх курсах київські вчені не копіювали західні теорії, а доповнювали їх, поєднуючи зі 

своїми власними. 

Київські політекономи не поділяли політичну економію на буржуазну, дрібнобуржуазну 

та пролетарську, а розглядали її в широкому розумінні цього слова. 

Навчальний матеріал цих курсів викладався критично в поєднанні з ґрунтовним аналізом 

поглядів різних авторів. Причому все це розглядалось у контексті того часу, в який 

творили ці автори. 

Такі ключові питання політичної економії, як капітал, доходи, цінність, метод, предмет 

були невід'ємною частиною досліджень та викладання проблем історії економічної думки. 

Відверта антиобщинна позиція стосовно сільського господарства, захист вільного 

розвитку капіталізму в цій галузі. 

Становлення історії народного господарства (економічної історії) відбулося наприкінці 

XIX — на початку XX ст., завдяки зусиллям, в першу чергу, 

істориків та економістів університету. 

Проблемі цінності, як важливому питанню в політичній економії, київська 

політекономічна школа приділяла значну увагу. Характерною особливістю поглядів 

представників української школи маржиналізму на цінність було поєднання її з розглядом 

потреб — вихідного пункту політико-економічних досліджень, та особлива увага до 

закону попиту і пропозиції. 
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Українська школа маржиналізму розвивалася в напрямку вироблення так званої 

"примирювальної теорії", оскільки всі її послідовники заявляли про спадкоємність 

економічної думки та про необхідність органічного синтезу різних теорій цінності. 

Представники української школи маржиналізму широко використовували ідеї та 

результати досліджень інших прихильників маржиналізму, в тому числі й економістів-

математиків, але вони намагались уникнути тієї однобічності, яка була притаманна як 

суб'єктивній, так і об'єктивній теорії цінності. Серед дослідників цього питання Д. Піхно, 

О. Білімович, А. Антонович та ін. 

У кінці XIX — на початку XX ст. марксисти керувались у своїй теорії матеріальними 

потребами, відкидаючи при цьому такі поняття, як гуманізм, духовність, моральність. 

Тому в 20-х pp. XX ст. за радянських часів українська школа маржиналізму повністю 

ігнорувалась і перетворилась на білу пляму в історії економічної думки. 

З кожним роком ставало все зрозумілішим, що ні прийняття ефективних та успішних 

фінансових рішень, ні позитивний вплив на розвиток промисловості, ні зростання 

загального добробуту суспільства були б неможливими без застосування політичної 

економії. Якщо подивитись на успіхи, яких досягла Європа в XIX ст., то можна з 

упевненістю сказати, що величезна роль у цих здобутках належить політичній економії, 

яка перш за все теоретично сприяла закріпленню права приватної власності; роз'яснила 

істинне значення благородних металів та істинну цінність монети; сприяла обмеженню 

негативних наслідків діяльності монополій, внутрішніх митниць, приватних та державних 

монополій; досліджувала економічну природу криз, поширювала відомості про кредит, 

чим зробила вагомий внесок у виникнення, поширення та розвиток комерційних 

підприємств, банків, страхових, ремісничих та промислових товариств. 

Крім усіх цих успіхів, якими суспільство, безумовно, зобов'язане політичній економії, М. 

Бунге особливо підкреслював значення духовних засад, яким приділяли величезного 

значення в тогочасному суспільстві. З цього приводу він говорив: "...Політична економія 

визнає зв'язок між духовним і господарським життям людини, і визнаючи це, одержує 

право носити ім'я науки моральної. Тому не поставте економістам у провину надуману 

однобічність, коли вони говорять тільки про вплив праці, капіталу або власності на 

поліпшення суспільного добробуту. Вчений, який досліджує явища, представлені нам 

природою суспільства, чинить часом як хімік, котрий розкладає тіло на його прості 

складові й обмежується вивченням однієї з них: він відрізняє відношення господарські, 

що передбачають взаємність послуг, винагороду для кожної зі сторін, що вступають в 

угоду — від відносин моральних, в котрих послуга надається на засадах взаємності, а не 

по велінню обов'язку" . 

Наприкінці XIX — початку XX ст. економічна наука й освіта в Україні збагатилися за 

рахунок формування в Київському університеті нової самостійної галузі дослідження та 

викладання — історії народного господарства (економічної історії) (табл. 10.3).  

 

Особливість полягала в тому, що це відбулося завдяки зусиллям, в першу чергу, істориків 



 443 

і економістів університету (В. Антоновича, В. Іконнікова, І. Лучицького, М. 

Владимирського-Буданова та ін.). Аналіз основних праць випускників Київського 

університету, а згодом — видатних учених, професорів І. Лучицького та М. Довнара-

Запольського свідчить про їх особливу роль та помітний внесок у розробку питань історії 

народного господарства ряду країн — Франції, Німеччини, Польщі, Росії, України та ін. 

Митрофан Вікторович Довнар-Запольський (1867—1936) опублікував курси лекцій, що 

читалися ним студентам Київського університету та Київського комерційного інституту, 

"Історія російського народного господарства" (1911) та "Огляд господарського життя 

Росії" (1913). Такий самий процес становлення історико-економічних навчальних 

дисциплін одночасно відбувався і в інших навчальних закладах України, Росії та західних 

країн. 

Серед перших, хто звернувся у своїх наукових дослідженнях до питань історії економічної 

науки, був вихованець Київського університету О.Ф. Гейсман. У своїй праці "О сущности 

основного физиократического учения и его значение в истории политической экономии", 

яку було висунуто на здобуття вченого ступеня магістра в 1849 p., О. Гейсман виклав 

учення Ф. Кене, проаналізувавши і представивши сутність основних восьми його творів, 

які на думку 0. Гейсмана найбільш заслуговують на увагу. При цьому він не дотримувався 

хронологічної послідовності, а керувався лише логічним зв'язком між ними. 

Називаючи фізіократію першою справжньою системою політичної економії, 0. Гейсман 

відзначає як одну з головних її рис те, що тут вперше розглядаються всі питання 

народного добробуту в чітко систематизованому взаємозв'язку, хоча і підкреслює бідність 

і однобічність змісту основної ідеї фізіократії. 

Вся теоретична будова фізіократичної системи Ф. Кене складається з 30 положень разом з 

"природнім" правом і економічною таблицею. Визнаючи, що "...безперечна заслуга Кене 

полягає в тому, що як для очного представлення економічних явищ, він зрозумів 

необхідність конкретної систематики, так точно для перевірки їх законами, перший 

застосував політико-арифметичний метод", О. Гейсман все ж звертає увагу і на те, що 

статті, "...які складають, так би мовити прикладну частину його вчення, не привносять до 

попередніх жодної нової ідеї". 

На думку Ф. Кене, землеробство є єдиним джерелом народного багатства, єдиною 

продуктивною діяльністю людини, на відміну від торгівлі та мануфактур, діяльність яких 

"безплідна", хоча і корисна. Кене стверджував, що нагромадження грошових капіталів є 

шкідливим для землеробства, а відповідно і для всього народного багатства. Він також 

говорить про те, що торгівля і мануфактури мають користуватися повною свободою 

виробництва і конкуренції, будь-яке втручання в їх роботу зашкодить землеробству; 

чистий дохід від землі — єдиний, що має оподатковуватись, бо тільки він складає дохід 

нації. "Важливість фізіократичного вчення полягає в протиставленні землеробства як 

головного джерела народного багатства торгівлі і мануфактурам, у відкритті необхідності 

вільної торгівлі та взагалі промислової конкуренції, і в тому, нарешті, що вона 

найенергійнішим чином закликала до відходу від грошового деспотизму до конкретної 

людини і живої природи. ...Але найбільша заслуга фізіократів полягає в тому, що вони 

першими по-науковому поставили питання про речову користь в зв'язку з суто 

психологічно-цілісною основою справедливості; тому фізіократична система є 

найвизначнішим явищем у галузі науки у Франції в XVII ст." 

О. Гейсман дав різнобічну критичну оцінку фізіократичному вченню Ф. Кене, де питання 

суспільної організації грає значну роль, та розглядає більш прогресивні напрямки цієї 

школи, на чолі одного з яких став В. Гурне, другий напрямок очолив сам А.Ж. Тюрго, 

погляди якого на грошовий капітал у виробництві та його поняття про цінність дещо 

виходять за межі фізіократії. Вони є переходом до школи А. Сміта, який порівняв та 

урівняв торгівлю, промисловість і землеробство, і тим самим знищив їх ізольований, 

ворожий характер, А. Сміт оголосив усяку працю, втілену в матерію, однаково 

продуктивною, і на місці фізіократичних відмінностей виробничої і безплідної праці 
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утвердив їх єдність в ідеї виробництва цінності, в якій ці відмінності дозволяються"2. Далі 

заслугою А. Сміта О. Гейсман вважає доведення на основі статистичних даних 

позитивних засад фізіократії, свободи торгівлі та промислової конкуренції взагалі. При 

цьому О. Гейсман бачив недоліки та протиріччя Смітового вчення. 

Оскільки не тільки результат ідеї, але й шлях, який привів до виникнення цієї ідеї, є 

предметом наукового історичного вивчення, то О. Гейсман в своєму аналізі поступово 

переходив від загальних філософських положень до подробиць "спеціональних". Дуже 

велику увагу в роботі Гейсман приділив аналізу економічної системи Ф. Кене, суть якої 

полягає в тому, що суспільство складається з трьох класів: 

I клас — виробничий, створює народне багатство шляхом землеробської праці; 

II клас — землевласники, поділяється на державу, власне землевласників і тих, хто 

користується десятиною; 

III клас — Ф. Кене називав "безплідним", до нього належала решта населення, діяльність 

якого не мала ніякого відношення до землеробства. 

Цією класифікацією, на думку О. Гейсмана, Ф. Кене хотів довести такі положення. 

Кожна праця винагороджується продуктами землеробства, а не власними, і тому 

землеробству має належати провідне місце в системі народного господарства. 

Для успішного продовження своєї діяльності, продуктивний клас повинен обов'язково 

повернути всі свої річні видатки і відсотки з них. 

Таким чином гроші уможливлюють розподіл багатства між трьома класами. 

Що ж до податків, то О. Гейсман пише: "Як би там не було, теорією єдиного податку з 

чистого прибутку політична економія зробила великий крок до пояснення тієї істини, що 

податки мають стягуватись з чистого прибутку будь-якої праці взагалі — Кене думав, що 

тільки із землі одержують чистий прибуток, і з цієї однобічності його погляду на 

виробництво, випливає однобічність його теорії податків". 

О. Гейсман звертає увагу на те, що Кене не вказує на заходи, яких повинен вжити уряд, 

щоб зробити неможливим нагромадження грошових капіталів: "...Гроші, хоча самі по собі 

не складають багатства, все ж вони необхідна зброя правильного розподілу цього 

багатства. Але Кене не міг дивитись на гроші з погляду дійсності, тому що при 

однобічному уявленні про багатство він обмежував усе виробництво і все споживання, 

одним словом, все коло економічної діяльності та потреб суспільства, землеробськими 

виробами і їх збутом". 

У висновках до своєї праці О. Гейсман говорить про позитивну роль і місце системи Ф. 

Кене в розвитку історії науки, яка "...за своїми засадами, метою і впливом є безперечно 

найважливішою серед точних наук, що займає досі дух людський. Кене створив корінь, 

принцип цієї науки, і в той же час умів майстерно обрати ґрунт, сприятливий для його 

зростання". 

Історія вітчизняної економічної думки ще й до цього часу має багато "білих плям". Деякі з 

них пов'язані з розвитком та викладанням економічних наук у Київському університеті в 

останній третині XIX — на початку XX ст. Зокрема, це стосується наукової, педагогічної 

та громадської діяльності М.М. Цитовича. 

Не зважаючи на надзвичайно активну громадську й адміністративну роботу, Микола 

Цитович насамперед учений, котрий не зупинявся на досягнутих успіхах і протягом 

усього творчого життя працював досить плідно. Про це свідчить, зокрема, навіть 

неповний перелік його основних праць: 

"Огляд учень про підприємницький прибуток" (1889), 

"Місцеві витрати Пруссії у зв'язку з теорією місцевих витрат" (1898), 

"Політичні реформи і соціальний переворот" (1906), 

"Примусове відчуження і аграрне питання" (1907), 

"Сільське товариство як орган місцевого управління" (1911), 

"Погляди Д.І. Піхно в галузі економічної політики" (1915), 

"Економічні основи приватної земельної власності" (1918). 
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Микола Мартиніанович Цитович (1861 — 1919) народився 17 квітня 1861 р. в сім'ї 

службовця, дійсного статського радника, в м. Миколаєві. В 1879 р. закінчив Першу 

київську гімназію, а в 1883 р. — повний курс Університету св. Володимира зі ступенем 

кандидата юридичних наук і золотою медаллю за працю "Кустарна промисловість в 

Росії". Після закінчення університету залишається тут же стипендіатом для одержання 

професорського звання (1883—1887 pp.). 

Микола Цитович 

З травня 1889 р. до серпня 1891 p. M. Цитович перебуває у закордонному відрядженні. 

Його метою було освоєння викладання політичної економії, статистики і фінансового 

права в найбільш відомих університетах Німеччини, Франції і Бельгії, а також вивчення 

організації адміністративної статистики в цих країнах. М. Цитович слухав курси лекцій у 

Тюбінгені, Парижі та Брюсселі. У Берлінському університеті він відвідував лекції А. 

Ватера, Г. Шмоллера і В. Мейуена. 

В жовтні 1893 р. його призначено екстраординарним професором кафедри поліційного 

права. У вересні 1896 р. за захищену дисертацію М.М. Цитович був удостоєний 

юридичним факультетом Університету св. Володимира ступеня доктора політичної 

економії і статистики. 

Дійсний статський радник, доктор політичної економії і статистики, ректор 

Імператорського університету св. Володимира (з 1905 до 1917 p.), заслужений ординарний 

професор кафедри поліційного права — ось перелік посад та звань М.М. Цитовича. 

В червні 1911 p. M. Цитович був представником Росії в Комісії міжнародних конгресів 

адміністративних наук у Брюсселі. 

Його праця "Сільське товариство як орган місцевого управління" (1911) відзначена 

особистою подякою Миколи II. 

М.М. Цитович неодноразово брав участь у виборах членів Державної Думи, користувався 

заслуженим авторитетом у вчених колах. 

Помер М.М. Цитович 31 жовтня (30 вересня) 1919 р. на 59-му році життя. 

Назви та зміст праць свідчать, що вчений активно реагував на нові явища в соціально-

економічному розвитку своєї країни та інших держав світу, ретельно аналізував їх, 

прагнув сформулювати рекомендації щодо соціальної та економічної політики тощо. 

Зокрема, вчений обґрунтував необхідність активної політики держави в соціально-

економічній та фінансовій галузях. 

У своєму "Огляді" М. Цитович ставить за мету здійснити перегляд, порівняння та оцінку 

різноманітних думок, які існували щодо підприємницької діяльності, оскільки це вчення, 

на його думку, не мало твердого підґрунтя. Адже деякі економісти взагалі ставили під 

сумнів існування підприємницького прибутку як окремої галузі підприємницького доходу, 

а ті, що не мали таких сумнівів, дуже розходились між собою в поглядах на сутність, 

склад і на причини походження цього прибутку. 

М. Цитович пропонує називати чистий дохід від підприємства підприємницьким доходом 

на відміну від підприємницького прибутку як самостійної галузі доходу. 

Уперше ідея виділити підприємницький прибуток у самостійну категорію виникла у 

відомих німецьких економістів Г. Гуфеланда, Г. Шторха та К.Г. Pay і набула свого 

подальшого розвитку в працях інших учених Німеччини (Ріделя, Й.-Г. Тюнена, 

Мангольдта). Але вони, визнаючи в більшості випадків самостійний характер 

підприємницького прибутку, все ж сильно розходилися у поглядах на його суть та 

значення. 

Ще одним достоїнством "Огляду" М. Цитовича було включення ним до розгляду праць 

російських економістів (на відміну від багатьох інших тогочасних учених, які фактично 

ігнорували вітчизняну економічну думку). Щоправда, М. Цитович не виділяв їх в окрему 

групу, а розглядав як прибічників різних західноєвропейських учень. "Одні з них, як 

наприклад М.Х. Бунге, засвоюють точку зору Адама Сміта, — писав М. Цитович, — інші, 

як І. Горлов, висловлюють типові риси вчення Сея; треті, нарешті, як наприклад Е. Вреден 
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та Л. Ходський, у силу тих чи інших основ, вважають більш доцільним розглядати 

підприємницький прибуток як особливу галузь доходу" (табл. 10.4). 

Одне з досягнень праці М. Цитовича полягає в науково обґрунтованому групуванні 

поглядів економістів на підприємницький прибуток. Київський учений виділив три 

напрямки економічної думки щодо трактувань проблеми підприємницького прибутку. 

Перший напрям, за М. Цитовичем, об'єднував економістів, які вважали суттєвою 

властивістю підприємця володіння капіталом і розглядали дохід 

Розвиток економічної думки в Київському університеті (XIX — початок XX ст.) 

підприємця як дохід від капіталу (прибуток на капітал). Між ними М. Цито-вич розрізняв 

"економістів у власному розумінні слова" і письменників соціалістичного напряму, вчення 

яких ґрунтувалося на трудовій теорії вартості, що надавало їм цілком своєрідного 

характеру. 

На думку М. Цитовича, вчення економістів, віднесених до другого напряму, мало одну 

безсумнівну перевагу порівняно з прибічниками першого. У них більш тонко і послідовно 

проведено поділ доходів за джерелами походження. Дохід від праці вони не відносять до 

прибутку від капіталу, хоч би ця праця і полягала у застосуванні капіталу до виробництва. 

Визнаючи значну частину підприємницького доходу зарплатою, економісти другого 

напряму тим самим підкреслюють значення особистої діяльності підприємця і з'ясовують 

вплив цієї діяльності на походження доходу від підприємства. Однак, з іншого боку, 

віднесення підприємців виключно до класу робітників — це така сама однобічність, як і 

зарахування їх виключно до класу капіталістів, вважав київський вчений. 

Найбільше уваги М. Цитович приділив ученим-економістам третього напряму. До нього 

учений відніс економістів, які визнавали існування підприємницького прибутку як 

самостійної галузі доходу, розглядали його як увесь чистий дохід від підприємства або 

лише як частину його. 

Київський учений розкрив ряд недоліків вчення Мангольдта про підприємницький 

прибуток1. Найбільший інтерес у праці М. Цитовича становлять його власні висновки і 

узагальнення стосовно значення і місця вчення про підприємницький прибуток в 

економічній теорії; визначення категорії підприємства, складових підприємницького 

прибутку, функцій підприємницького прибутку в народному господарстві. 

Для того, щоб виділити специфічний прибуток підприємця, необхідно відняти від 

підприємницького доходу те, що міг би одержувати підприємець від своїх продуктивних 

сил, затрачених на підприємстві, віддаючи їх у користування іншим за винагороду; 

відняти відсоток і поземельну ренту. Якщо після цих дій залишиться частина доходу, то 

він і буде специфічним прибутком підприємця. 

Щодо підприємства М. Цитович схиляється до думки тих економістів, які не обмежують 

поняття про підприємство сферою виробництва цінностей для збуту, і звертає увагу на 

об'єктивну сторону підприємства, а також на відношення підприємства до його суб'єктів. 

З об'єктивного погляду, підприємство — це сукупність виробничих засобів, об'єднаних 

метою виробництва цінностей, випуск яких дозволяють технічні умови виробництва. Для 

підприємця підприємство — це дохідна стаття, засіб для одержання доходу. 

Узагальнюючи все сказане вище, М. Цитович дає власні визначення 

підприємства та підприємця. 

Підприємство — це сукупність засобів виробництва, що складають одне ціле і спрямовані 

на виробництво цінностей за рахунок певної особи або декількох осіб в інтересах 

останніх. 

Підприємець — це та особа, яка своєю волею і за свій рахунок направляє сукупність 

продуктивних засобів у виробництво та одержує на свою користь■ господарські 

результати виробництва. Таким чином, валовий дохід підприємця, на противагу 

визначеним доходам робітників, капіталістів і т. д., буде І складатись із цінності 

продуктів, а чистий дохід буде визначатись різницею між цінністю продуктів і величиною 

затрат. 



 447 

До причин підприємницького прибутку вчений відносить особливі пожертви підприємця і 

деякі вигоди його положення в обміні. Детальний розляд їх розкриває наскільки 

підприємницький прибуток різноманітний: за 1 походженням, значенням, величиною; з 

погляду форми, виду, розмірів] підприємства і галузі промисловості, до якої належить 

підприємство. На особливу увагу, на думку М. Цитовича, заслуговує відмінність між 

великими таї малими підприємствами. Оскільки для великих підприємств джерела 

підприємницького прибутку більш різноманітні, то і сам підприємницький І прибуток 

більший, бо ці підприємства можуть використовувати ренту від! великих капіталів, а 

ризик, поєднаний із затратами капіталу, а отже, і страхова премія у великих підприємств 

також більша. Джерелом підприємниць-1 кого прибутку для малих підприємствах є 

фактично лише особлива інтенсивність підприємницької праці, і винагородою за неї є 

переважно нематеріальні переваги, які поєднуються зі становищем підприємця. 

Визнаючи функції підприємницького прибутку, Цитович вказує на їх І різноманіття, яке 

пояснюється різноманітністю складових підприємницького прибутку. 

Страхова премія виконує функцію винагороди за особливу продуктивну І послугу, яку 

підприємець надає народному господарству, беручи на себе технічний і економічний 

ризик виробництва. Вона виконує функцію також винагороди за гарантію, яку 

підприємець надає особам, що одержують від нього умовні прибутки. Функція доходу від 

особливої інтенсивності підприємницької праці полягає в строгому дотриманні 

підприємцем економічних принципів. А функція рентних частин підприємницького 

прибутку полягає в залученні до застосування найкращих прийомів виробництва і більш 

продуктивних особистих і матеріальних сил. У більш вузькому розумінні, підприємницька 

рента слугує поштовхом до об'єднання продуктивних сил. 

10.3.2. Внесок учених Київського університету в становлення та розвиток історико-

економічних наук 

Одна з відмінних рис політико-економічних досліджень і викладання економічних 

наук в Київському університеті — першочергова увага, яку приділяла університетська 

професура історико-економічним дисциплінам (історії політичної економії, економічній 

історії, історії статистики та ін.) як особливим самостійним галузям наукового знання і 

навчальним курсам. 

Процес формування історії політичної економії розпочався в західноєвропейських, 

українських і російських університетах з 20-х pp. XIX ст. Підготовкою до нього став увесь 

попередній розвиток політичної економії (економічної теорії). На початку XIX ст. вона 

вже відбулась у різних варіантах меркантилізму у всіх країнах Західної та Східної Європи, 

та фізіократії, розвивалася як класична теорія. В Київському університеті формування 

історії політекономії започаткував у 40-ві pp. XIX ст. І.В. Вернадський, а в другій 

половині XIX ст. інтенсивно продовжили всі інші провідні університетські вчені, 

насамперед М.Х. Бунге, Г.М. Цехановецький, М.І. Зібер, А.Я. Антонович, Д.І. Піхно. 

Вони дотримувалися схеми, запропонованої по суті А. Смітом, а потім збагаченої відомим 

українським ученим, почесним доктором Київського університету з 1835 р. М.А. 

Балудянським (1769—1847). 

Відомо, що конспекти лекцій і публікації вченого в "Статистическом журнале" (1806—

1808 pp.) отримали назву "Економічна система М. Балу-дянського" і були ґрунтовним 

викладенням вченим історії економічних учень і економічних теорій того часу (табл. 

10.5). 

 



 448 

Перші три нариси М. Балудянського мають загальну назву "Национальное богатство. 

Изображение различных хозяйственных систем", а четвертий — "О разделении и обороте 

богатства". У М. Балудянського господарські системи — це не економічні системи у 

сучасному їх розумінні, а фактичні системи економічної думки (учень) — економічні 

вчення меркантилізму, економістів (така сама назва фізіократів) і Адама Сміта. Як 

критерій розрізнення господарських систем М. Балудянський обґрунтовано виділяв 

центральне поняття — тлумачення творцями та прихильниками суті та джерел 

національного багатства. 

Михайло Андрійович Балудянський (1769—1847). Середню освіту одержав в Уйгелі та 

Кошицах, а вищу — на юридичному факультеті Віденського університету. В 1789—1796 

pp. був професором Великоварадинської академії, а в 1796—1803 pp. викладав державне 

право в Пештському університеті. В 1803 p. M.A. Балудянского було запрошено в Росію. 

Він поселився в Санкт-Петербурзі, де одержав призначення на посаду викладача 

Педагогічного Інституту і одночасно працював редактором (в другій експедиції комісії з 

складання "Свода Законов") з питань державного господарства та фінансів. З 1813 до 1817 

р. — викладав економічні та политичні науки великим князям Миколі та Михайлу 

Павловичам. З часом, в 1819 p. M. Балудянского було обрано деканом філософсько-

юридичного факультету Санкт-Петербурзь-ського університету, де він викладав основи 

юридичних та політичних наук і політичну економію. 27 жовтня того самого року його 

було обрано ректором університету. В 1839 p. M. Балудянский був призначений 

сенатором. Праця М.А. Балудянского "Изображение различных хозяйственных систем" 

заклала основи російської політико-економічної термінології. Помер М. Балудянський З 

квітня 1847 р. 

Українські вчені першої половини XIX ст. (Т.Ф. Степанов та ін.) знали працю М. 

Балудянського і прихильно висловлювалися про неї. У свій час такої самої думки 

дотримувався і І.В. Вернадський. Він, як і інші, поділяв] підхід М. Балудянського щодо 

розвитку економічної науки, його триступеневу схему викладу економічних учень і 

конкретні оцінки згаданих вище "господарських систем". 

Згідно з прийнятим порядком викладення, послідовно розглядався розвиток економічної 

думки Стародавнього Світу і Середньовіччя, давалась критична оцінка меркантилізму, 

висвітлювались учення французьської фізіократії і англійської класичної політекономії. 

Значно пізніше, наприкінці XIX ст., відомий учений, професор Міланського і Павійського 

університетів Луїджі Косса запропонував поділ історії економічних учень на історію 

зовнішню та історію внутрішню (рис. 10.2) 
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У Київському університеті, як і в інших, формування та розвиток історії! економічної 

теорії охоплювали одночасно і зовнішню, і внутрішню історію. У фундаментальній праці 

Й.А. Шумпетера "История экономического анализа"] перелічуються (а багато з них і 

аналізуються) праці вчених Англії, Франції, Іспанії, Італії, Німеччини та інших 

західноєвропейських країн з історії політичної економії. 

Роберта фон Моля (1799—1875) включати до третього тому своєї книги "Історія та 

література державних наук" (1855—1858) розділи, присвячені праці з історії політичної 

економії. Далі Й.А. Шумпетер згадує ряд досліджень: 1) працю Р. МакКуллоха 

"Література політичної економії" (1845); 2) передмови Ф. Феррари до "Бібліотеки 

економіста" (1850—1868); 3) праці В. Ромера у період 1857—1874 pp., більша частина 

яких присвячена історії економічних доктрин; 4) книгу М. Кольмейро з історії політичної 

економії в Іспанії (1863)3. 

Серед них — 50-томне зібрання творів італійських економістів, здійснене П. Кустоді, 

зібрання творів і коментарі до них Е. Д'ера, праці з історії економічної думки 20—40-х pp. 

XIX ст. Ж. Пеккіо (Італія), А. Бланкі, А. Вільнева-Баржемонта (Франція), Дж.Р. Мак-

Куллоха (Англія) та багатьох ін. Й. Шумпетер намагається встановити першість тих чи 

інших представників з історії економічної думки. 

Ці посилання важливі, на нашу думку, з погляду відображення процесу становлення 

історії економічної думки як особливої науки в 20-х pp. XIX ст. одночасно в багатьох 

європейських країнах. 

Очевидно, незнання слов'янських мов завадило видатному австро-американському 

економісту дослідити внесок російських та українських учених в становлення і розвиток 

історико-економічних наук. 

Між тим Україна XIX ст. у складі Російської імперії не лише не відставала у цьому 

процесі, але й займала авангардні позиції завдяки історико-економічним дослідженням 

видатних вітчизняних вчених М. Балудянського, 

Т. Степанова, І. Вернадського, М. Бунге, Г. Цехановецького та багатьох інших. 

Особливий вид історико-економічної літератури становлять, на наш погляд, рецензії 

вчених Київського університету та історико-економічні дослідження їхніх колег. Значна 

кількість цих рецензій належить, наприклад, перу М.Х. Бунге, який давав відгуки на 

магістерські й докторські публікації Г.Д. Сидоренка, Г.М. Цехановецького, Д.І. Піхна та 

багатьох інших університетських учених. Аналіз змісту рецензій може додатково 

висвітлити вивчення питання формування і розвитку історико-економічних наук у 

Київському університеті в XIX — на початку XX cm. Самі ж рецензії залежно від того, на 

які з монографій вони написані, належать до згаданих вище розрядів зовнішньої, загальної 

і спеціальної історії чи внутрішньої історії. Рецензії відзначаються доброзичливістю і, 

водночас, високою вимогливістю; вперше критерієм оцінки рецензованих праць стала їх 

відповідність тогочасному стану і перспективам розвитку економічної теорії та історії 

економічних учень. 

Певний інтерес становить тематика праць університетських учених в галузі історії 

економічної думки (табл. 10.6).  
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Зазначені вище твори І.В. Вернадського, М.Х. Бунге, К.Г. Воблого охоплюють, по суті, всі 

відомі на той час історії економічної думки концепції, школи і напрями економічної 

теорії. Праці інших київських авторів не так повно охоплюють історико-економічний 

матеріал. Так у роботах О. Гейсмана та Г. Сидоренка розглянуті лише погляди окремих 

представників французької фізіократії, Г. Цехановецького — економічне вчення А. Сміта, 

М. Зібера — теорії представника англійської класичної політекономії Д. Рікардо та 

основоположника пролетарської політекономії К. Маркса. Інші вчені Київського 

університету — А.Я. Антонович, Д.І. Піхно, М.М. Цитович, В.Я. Желєзнов — розглядали 

окремі важливі теорії політичної економії в їх історичному розвитку. 

Володимир Якович Желєзнов (1869—1933) народився в с Одоєвському нині Шар'їнського 

району Костромської області. 

Після закінчення гімназії поступив на юридичний факультет Київського університету. 

У 1892 p., успішно закінчивши університет, почав займатися викладацькою діяльністю. 

Він читав лекції з політичної економії та статистики в Київському університеті, пізніше — 

в Московському сільськогосподарському інституті, Московському комерційному 

інституті та Московському міському народному університеті ім. А.Л. Шанявського. 

Після Жовтневої революції В. Желєзнов продовжував працювати викладачем і, крім того, 

деякий час працював у Наркомфіні СРСР1. 

Основні праці: 

Главные направления в разработке теории заработной платы. — К., 1904. 

Заработная плата. Теория. Политика. Статистика. — М., 1918. 

К теории денег и учета. — М., 1922. 

К реформе современной теоретической экономии. — К., 1905. 

Очерки политической экономии и историко-критическое исследование теории заработной 

платы. — 8 изданий, 1902—1919. 

Вже в першій половині XIX ст. у світовій і вітчизняній економічній літературі висловлюва 

лись різні погляди на цю проблему. Відомі французькі історики-економісти (Л. Рейньє, А. 

Бланкі, А. Вільнев-Баржемон та ін.) вважали політичну економію стародавньою наукою. 

Цей погляд відобразився навіть у назвах їх історико-економічних праць. 

У працях з теорії економічної думки вчені Київського університету не лише викладали 

погляди представників економічної науки минулого, а й творчо вирішували ряд 

дискусійних теоретико-методологічних питань в галузі теорії та історії цієї науки. Перша 

серед них — проблема визначення часу і країн, де політична економія з'явилася як 
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самостійна галузь знань, а також історія політичної економії, як самостійна наука. 

Предмет політичної економії та предмет її історії у цих працях тлумачилися досить 

широко і розпливчато. Так, А. Бланк вважав, що "вона не може бути нічим іншим, як 

зведенням спроб, зроблених цивілізованими народами для поліпшення долі людського 

роду. Древні зовсім не поступаються у цьому відношенні такою мірою новітнім народам, 

як це багатьма припускається, і було б помилково відносити початок економічної науки до 

такої І недавньої епохи, як друга половина XVIII ст." 

Звернення університетських учених до питання про витоки політичної І економії як 

самостійної науки відкривало їм шлях до з'ясування і інших 1 складних питань 

становлення та розвитку економічної теорії та історико-економічних наук. Разом з тим з 

позицій сьогодення необхідно спеціально зупинитись на двох питаннях. По-перше, слід 

відзначити разючу подібність роздумів І. Вернадського, М. Бунге та інших учених 

Київського університету про пізню появу політичної економії як науки і поглядів учених 

XX ст. Зокрема, І Й.А. Шумпетер в результаті свого аналізу прийшов до таких висновків. 

Знання на рівні здорового глузду (на противагу науковим знанням) в галузі економіки 

значно більш обширні, ніж практично в будь-якій іншій і сфері. Тоді цілком зрозуміло, що 

для того, щоб економічні питання, якими б і важливими вони не були, спричинили власне 

науковий інтерес, має минути набагато більше часу, ніж у випадку з явищами природи. 

Природа повна таємниць, проникнення у які захоплює; економічне життя — це 

сукупність! найбільш звичайних і нудних явищ. Суспільні проблеми цікавлять науковців у 

першу чергу з філософського та політичного погляду; з наукового погляду j вони спочатку 

не здаються особливо цікавими і навіть не вважаються "проблемами" взагалі. 

До часів фізіократів методи, що застосовувалися вченими, залишались настільки 

простими, що більшість їх була доступна звичайному здоровому! глузду і з ними легко 

могли суперничати ненавчені практики. 

По-друге, не зважаючи на значну кількість відповідей, питання про причини більш 

пізнього, порівняно з багатьма іншими суспільними науками, запровадження політичної 

економії фактично ще й до цього часу залишається відкрив тим, дискусійним. 

"Економічна теорія як самостійна галузь дослідження неї виникає до XVII ст., — 

констатує відомий сучасний економіст-історик М. Бламуг. Можливо, тому, що економічні 

угоди у попередні століття не інтегрувалися на національному і навіть регіональному 

рівні, можливо, тому, що економічне системи жорстко обмежувались військовими чи 

політичними міркуваннями™ можливо, тому, що економічним мотивам було дозволено 

чинити вплив лише на деякі аспекти суспільної поведінки. Неясно, чому до XVII ст. всі 

економічні роздуми були несистематичними й не визнавали економічну діяльність 

незалежною сферою; але що це було так, спростувати важко". 

Важливим питанням, хоч це й може здатися парадоксальним на перший погляд, стало 

питання про право історії економічної думки на існування як нової особливої науки в 

системі економічних наук. З моменту її формування в Україні (40-ві pp. XIX ст.) її 

творцям довелося в полеміці відстоювати права існування цієї нової галузі економічної 

науки. Справа в тому, що з'явилися нариси з історії економічних учень і разом з тим 

негативна думка про цю історію дуже авторитетного французького економіста Ж.Б. Сея 

(1767— 1832). Він виступив проти необхідності та корисності дослідження і викладання 

історії економічної думки, вважав, що історія має право на існування лише як предмет 

інтересу. 

Протиріччя в поглядах відомого французького економіста полягає ось в чому: якщо не 

усвідомити помилок сучасності, то можливе повторення їх у майбутньому. Вже з цього 

погляду вони дуже повчальні і їх не варто забувати. 

Під цим кутом зору розглядали питання багато українських істориків-економістів. 

Виходячи з фактів, які вказують на недосконалість науки політичної економії й багатьох її 

помилок "в умах народу", І. Вернадський звертав особливу увагу на важливість 

викладання і критичного розбору таких помилок в історії економічної думки, щоб 
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застерегти дослідників від їх повторення. У численних невирішених, спірних питаннях, 

підкреслював учений, "єдиний шлях до рішення — власне мислення, єдиний критерій — 

історія; але щоб не впасти в старі помилки, ми повинні знати й обговорити їх, ми повинні 

заглянути в стару літературу, де іноді вже торкалися деяких питань і тепер ще хвилюючих 

розум мислителів". 

Становлення ряду історико-економічних наук (історії політичної економії, економічної 

історії, історії статистики та ін.) як особливих самостійних галузей наукового знання та 

університетських навчальних дисциплін у західноєвропейських університетах інтенсивно 

розпочалося з 20-х pp. XIX ст. Підготовкою до нього став увесь попередній розвиток 

політичної економії (економічної теорії), історія якої становить ядро історії економічної 

думки. 

У Київському університеті формування історико-економічних наук започаткував у 40-х 

pp. І.В. Вернадський (праця "Критико-исторические исследование об итальянской 

политико-экономической литературе до начала XIX века", 1849). Його продовжили у 

другій половині XIX ст. інші провідні університетські вчені, насамперед М.Х. Бунге, Г.М. 

Цехановецький, М.І. Зібер, А.Я. Антонович, Д.І. Піхно. Кожен із них мав вагомий доробок 

у галузі історико-економічних наук. 

Вчені Київського університету своїми науковими дослідженнями з історії економічної 

думки відіграли важливу роль у подоланні помилкового погляду французького класика Ж. 

Б. Сея про недоцільність (або "звуженість") нової економічної науки. Тим самим зроблено 

важливий крок на шляху становлення системи економічних наук, яка у своєму первісному 

вигляді з'явилася не раніше другої половини XIX ст. 

Критичний аналіз поглядів відомих представників різних напрямів економічної думки 

університетські вчені здійснювали як в контексті історії економічних учень, так і власне у 

курсі політичної економії, тим самим пронизували його критико-історичним духом та 

змістом ("зовнішня" і "внутрішня" історія). 

У працях з історії економічної думки вчені Київського університету досліджували та 

викладали розвиток політичної економії (економічної теорії) у такій хронологічно-

просторовій та сутнісній послідовності: економічна думка Стародавнього Світу, 

економічні вчення Середньовіччя, меркантилізм, фізіократія, класична політична 

економія. У працях останньої третини XIX — початку XX ст. до цього долучався ще 

розгляд німецької історичної школи ("старої" і "молодої"), марксизму (або більш широко 

— різних соціалістичних учень). Концепції провідних представників основних шкіл і 

напрямів економічної думки досліджувались і викладались в світовому і національному 

(італійському, англійському, французькому, німецькому, американському та ін.) розрізах. 

При дослідженні історії економічної думки вчені Київського університету уникли двох 

крайностей: з одного боку, на відміну від ряду тогочасних західноєвропейських учених (Т. 

Твісс, Є. Дюрінг, Г. Ейзенгарт та ін.), не ігнорували донауковий (доісторичний) етап у 

формуванні економічної теорії, шукали її дійсні витоки і не спрощували складний процес 

пошуку істини. З іншого — правильно вирішували питання часових і просторових 

координат, де політична економія виникла як самостійна галузь знань, пов'язуючи це з 

найбільш розвиненими західноєвропейськими країнами другої половини XVIII ст. 

Разом з тим підходу київських університетських учених XIX — початку XX ст. до аналізу 

і викладання історії економічної думки властивий ряд суттєвих недоліків. Серед них — 

відсутність розгляду розколу марксизму на дві течії і поглядів так званих критичних 

марксистів ("ревізіоністів"); фактичне ігнорування проблеми становлення вітчизняної 

економічної науки та необхідності дослідження її історії; певна однобічність (окрім 

досліджень М.І. Зібера) у характеристиці марксистських і соціалістичних теорій. 

У своїх працях учені Київського університету виступали переважно як представники 

загальноросійського ліберально-буржуазного руху. Вони дотримувались здебільшого 

позицій класичної наукової школи, а в своїх університетських курсах особливу увагу 

приділяли розгляду питань про політекономію як про особливу науку та про її значення у 
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розвитку господарства країни. Економічна освіта й наука в університеті, як і в Україні в 

цілому, продовжували розвиватися переважно в річищі загальноросійського їх плину з 

притаманними йому рисами. Відмінності були пов'язані з порівняно більшим політичним 

впливом західноєвропейської економічної науки, поглибленим дослідженням соціально-

економічного розвитку областей України, окремих галузей промисловості, особливостей у 

розвитку її сільського господарства, кооперації, діяльності місцевих господарських 

установ тощо. 

Складні соціально-економічні та політичні умови розвитку України, зміни умов 

економічного життя протягом XIX — початку XX ст. значною мірою впливали на 

формування і розвиток основних напрямів тогочасної економічної думки, характер її 

еволюції, дослідження і викладання цих проблем ученими Київського університету. 

Підготовка та здійснення великих економічних реформ сприяли пожвавленню наукових 

досліджень та викладанню економічних наук в університеті. 

Такі тенденції в розвитку економічної науки утвердились і відобразились у працях 

університетських учених. Після реформ 1861 р. різко зросла кількість оригінальних 

економічних досліджень, змінилась їх тематика, характер наукових дискусій. 

Дослідження та викладання економічних наук, насамперед, політичної економії у 

Київському університеті здійснювалися з урахуванням нерозривного зв'язку позитивної і 

нормативної економічної теорії, її макро- і мікрорівнів. 

У Київському університеті політична економія була представлена різними її напрямами, в 

основному класичним, меншою мірою — історичним, неокласичним. Університетським 

ученим, за винятком М.І. Зібера, були притаманні відверте неприйняття економічної теорії 

марксизму й соціалізму, антиобщинна позиція, захист вільного розвитку капіталізму в 

сільському господарстві. 

Університетські вчені зробили значний внесок у формування та розвиток нових для XIX 

ст. історико-економічних наук — історії економічних учень, економічної історії, історії 

фінансів тощо. У цьому контексті виділяються, насамперед, праці І.В. Вернадського, М.Х. 

Бунге, Г.М. Цехановецького, І.В. Лучицького, М.Ф. Довнар-Запольського та ін. 

Учені Київського університету розглядали історико-економічні науки як органічну 

складову економічної науки загалом у нерозривному зв'язку з політичною економією, 

статистикою та іншими конкретними економічними дисциплінами, досліджували їх 

взаємозв'язок та взаємовплив. 

Однією із значних заслуг учених Київського університету другої половини XIX — 

початку XX ст. є започаткування зусиллями М.Х. Бунге та Д.І. Піхна української школи 

маржиналізму та подальший її розвиток О.Д. Білімовичем, Є.Є. Слуцьким та ін. 

Визначну роль в організації, становленні та розвитку економічної теорії в Київському 

університеті відіграв його випускник, професор М.Х. Бунге (1823— 1895), який у свої 

працях досліджував важливі проблеми політичної економії, історії економічної думки, а 

щодо практичної діяльності як високий державний службовець є відомим реформатором, 

демократом і лібералом. Він підготував плеяду відомих учених-економістів і фінансистів, 

які згодом працювали в Київському та інших університетах України. 

 

РОЗДІЛ 11 ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ КЕЙНСІАНСТВА 

11.1.1. Історичні умови виникнення кейнсіанства 

Кейнсіанство — один з провідних напрямів економічної науки XX ст. і сучасності. 

Свою назву він отримав за прізвищем видатного англійського економіста Джона 

Мейнарда Кейнса (1883—1946) — засновника макроекономічної теорії та принципів 

державного регулювання ринкової економіки. 

Теоретична система Кейнса знаменувала наукову революцію в економічній теорії XX ст., 

докорінно змінивши траєкторію її попереднього розвитку. 

Особливістю докейнсіанської наукової ситуації було панування неокласичного напряму. 

Ідейно та теоретично він наслідував і розвивав класичну доктрину ринкового лібералізму 



 454 

(laissez faire) з її ідеями стихійної ринкової рівноваги, ринкового саморегулювання та 

невтручання держави в економіку. Ця доктрина відповідала реаліям господарювання в 

умовах вільної ринкової конкуренції, які переважали у XIX ст. Але наприкінці XIX — на 

початку XX ст. світова економіка вступила в нову фазу соціально-економічного розвитку, 

що породила нові економічні явища та протиріччя, осмислення і розв'язання яких 

потребувало інших підходів в економічній теорії. Задовольнити запити свого часу і був 

покликаний новий науковий напрям — кейнсіанство. 

Історичними переду мовами генезису кеинсіанства в економічній теорії першої третини 

XX ст. став комплекс взаємопов'язаних економічних, політичних та теоретико-

гносеологічних чинників, які стали поворотними у розвитку капіталістичної системи 

господарювання та світової економіки. Найголовнішими з них були такі. 

Політичним прологом до подальшої ланцюгової реакції економічних та політичних 

потрясінь та катаклізмів початку XX ст. стала Перша світова війна. Руйнування 

господарських механізмів мирної доби значною мірою обумовив глибинні суперечності 

подальшого економічного розвитку, зокрема, входження в смугу кризового розвитку, яка 

розпочалась післявоєнним розпадом валютної системи, кризою 1920—1921 pp. Світова 

війна стала також могутнім фактором нарощування політичної нестабільності, 

загострення питання про майбутні перспективи капіталізму як суспільної системи. 

Безпосереднім економічним приводом до переосмислення класично-неокласичної 

ліберальної доктрини та розробки проблем макроекономіки стала світова економічна 

криза 1929—1933 pp. її роль в економічній історії XX ст. дійсно була безпрецендентною 

за своєю масштабністю та багатоплановою зазначенням і наслідками. Разом з тим вона 

становила лише "верхівку айсбергу", ставши закономірним результатом попередньої 

тривалої глибинної трансформації ринкової системи. 

Суть зазначеної ринкової трансформації, що відбувалась в останній третині XIX — 

першій третині XX ст., полягала у модифікації ринкового механізму, внаслідок чого він 

дедалі більше втрачав характер вільного ринку, трансформуючись в ринкову модель 

недосконалої конкуренції. В основіцього процесу лежав комплекс об'єктивних соціально-

економічних факторів: 

посилення концентрації та централізації виробництва і капіталу; 

корпоратизація підприємницького сектору; 

— монополізація та олігополізація ринкових структур; 

— виникнення і розвиток фінансового капіталу та фінансової олігархії. 

Формування ринкових монополій та олігополій позначилось на модифікації ринкових 

відносин — становленні механізму недосконалої конкуренції, який супроводжувався 

відповідними змінами характеру, форм та методів конкурентної боротьби. 

Монополістичні тенденції вели і до якісних зрушень в системі ринкового ціноутворення: 

суттєвого зниження її гнучкості, переважання тенденцій стабільності та зростання цін. 

Ці процеси суттєво позначились на функціонуванні ринків товарів і послуг, кредитно-

інвестиційних ресурсів, праці. Зазначені зміни в нових економічних реаліях першої 

третини XX ст. обумовили зниження дієвості традиційних стихійних регуляторів ринку: 

ціни (ринок товарів та послуг), заробітної плати (ринок праці) та процента (ринок 

капіталів та грошей). Під впливом монополістичних тенденцій вони поступово втрачали 

свою природну еластичність, зокрема, здатність до зниження в умовах переважання 

пропозиції над попитом. Цим ускладнювалося автоматичне урегулювання 

надвиробництва і безробіття, забезпечення рівноваги заощаджень та інвестицій. В цілому 

відмова автоматичних ринкових регуляторів блокувала механізм стихійного відновлення 

економічної рівноваги, що врешті й спричинило світову економічну кризу. 

Глибокий довготривалий циклічний спад на межі 20—30-х pp. Виявив неспроможність 

автоматичного ринкового саморегулювання. Цим заперечувались теоретичні основи 

класично-неокласичної доктрини про стихійну ринкову рівновагу та неможливість 

загального надвиробництва (закон Сея), повну зайнятість та добровільність безробіття, 
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взаємовідповідність заощаджень та інвестицій. 

Під впливом зазначених факторів об'єктивно виникла потреба критичного перегляду 

неокласичної ортодоксії, нового переосмислення основ функціонування ринку, розробки 

макроекономічних проблем як самостійної галузі теоретичного аналізу. 

Світова економічна криза 1929—1933 pp. стала закономірним наслідком у ланцюгу 

попередніх економічних суперечностей, спонтанним глобальним вибухом 

макроекономічної нестабільності. Крах 24—29 жовтня 1929 р. на Нью-Йоркській 

фондовій біржі став початком найбільш глибокої та руйнівної за всю історію 

капіталістичного господарювання кризи надвиробництва 1929—1933 pp. Вона охопила 

економіки Сполучених Штатів Америки та провідних країн Європи, в яких майже 

протягом п'яти років не могла відновитись порушена ринкова рівновага. Стрімкий обвал 

ринків спричинив хвилю масових ланцюгових банкрутств, тривалу бездіяльність 

підприємств, руйнацію фінансової та банківської систем, масове хронічне безробіття, 

затяжну посткризову депресію, що тривала до кінця 30-х pp. XX ст. 

^^ Параметри Великої депресії 1929—1933 pp. 

США: Загальний обсяг промислового виробництва у 1932 р. склав 53,8 % від докризового 

рівня 1929 р. Найбільшого кризового спаду зазнала важка промисловість: видобуток 

вугілля скоротився на 42 %, сталеливарна промисловість опинилася на рівні 1901 p., 

чавуноплавильна — на рівні 1886 р. За роки кризи внаслідок фінансового краху 

припинила існування 1/5 частина всіх банків. У 1933 р. рівень безробіття в країні досяг 25 

% від загальної чисельності робочої сили. 

Німеччина: Обсяг промислового виробництва з 1929 по 1933 р. впав на 40,6 %. 

Найбільший спад спостерігався у галузях важкої промисловості: 65 % падіння 

виробництва сталі, 70 % — чавуну, 62 % — машинобудування, 80 % — суднобудування. 

У 1932 р. промислові підприємства використовували свої потужності всього на 33 %. 

Країна досягла рекордного рівня безробіття серед інших європейських країн 50 % 

чисельності робочої сили. 

Велика Британія: Найбільшого рівня кризове падіння виробництва досягнуло у 1933 p., 

знизившись на 29 % порівняно з 1929 р. Криза найбільше вразила базові індустріальні 

галузі економіки. Наприклад, вдвічі скоротилось виробництво чавуну, що відкинуло 

країну на 70 років назад. На 44 % впало виробництво сталі. Суднобудівництво 

скоротилось майже на 90 %. У 1932 р. англійський експорт знизився порівняно з 1929 р. 

майже наполовину. Рівень безробіття у 1932 р. сягнув 25,5 % від загальної чисельності 

найманої праці. 

Франція: У 1932 р. обсяг промислового виробництва впав на 44 % порівняно з 1930 р. За 

роки кризи випуск продукції машинобудування знизився до 69,6 % від рівня 1929 p., 

виробництво засобів виробництва — до 80 %, виробництво сталі та чавуну — до 50 %. 

Зовнішня торгівля за цей період скоротилась більш ніж у два рази. 

Крім того світова економічна криза мала тяжкі далекосяжні політичні наслідки. 

Розчарування в механізмах вільного ринку та політичної демократії в ряді країн сприяло 

приходу до влади тоталітарних сил (Німеччина, Італія та ін.). В цілому ж негативні 

наслідки кризи безпосередньо позначились на загостренні боротьби за політичний 

перерозподіл світу, яка в подальшому призвела до Другої світової війни. 

Для економічної теорії Велика депресія виявилась каталізатором кризи неокласичних 

теоретичних уявлень про основи функціонування ринкового господарського механізму. 

Незаперечні у недалекому минулому постулати неокласичної школи про збалансованість 

ринку завдяки саморегулюванню попиту та пропозиції не спрацьовували. Також не 

спрацьовували важелі досягнення повної зайнятості, адекватного рівня заробітної плати, 

збільшення інвестицій та норми прибутку. Не діяв традиційний неокласичний принцип, 

згідно з яким економічна система у випадку виходу зі збалансованого стану неодмінно 

прагне і досягає його відновлення. 

Таким чином, в кінці 20-х — на початку 30-х pp. XX ст. виникла криза неокласичного 
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напряму. Якщо на практиці вона проявилася у недієздатності політики природної свободи 

(laissez faire), свідченням чого стала економічна криза 1929—1933 pp., то в теорії — у 

неспроможності неокласичної ортодоксії знайти вирішення нових макроекономічних 

проблем. 

Теоретична обмеженість неокласики виявилась у таких головних напрямах. Якщо у 

дослідженнях неокласиків економіка розглядалася як механічна сума окремих фірм, 

економічна рівновага — як така, що досягається автоматично шляхом вільного коливання 

цін, а головною проблемою було вирішення питання пропозиції товарів, то в нових 

історичних умовах національну економіку необхідно було розглядати вже як єдине ціле, 

тобто з позицій не мікро-, а макроекономічного аналізу. Центральною проблемою став 

сукупний попит, а не пропозиція. Неокласики, як відомо, безробіття трактували як 

добровільне явище, як індивідуальну справу кожного, хоча на новому етапі розвитку вона 

стала вимушеною і перетворилася на глобальну проблему, що потребувала вирішення. 

Життя спростувало традиційне заперечення неокласиками втручання держави в 

економічне життя, навпаки, вимагаючи розробки і здійснення державного регулювання 

економіки. Нарешті, не відповідало новим умовам тлумачення неокласиками 

національного доходу: економічна теорія займається лише знаходженням шляхів 

оптимізації розподілу та перерозподілу останнього. На порядок денний стало питання 

забезпечення приросту національного доходу, а відповідно і всіх доходів суспільства. 

Як зазначив М. Блауг, "у 30-х роках маятник хитнувся у зворотному напрямку: 

стурбованість проблемою сукупного ефективного попиту змусила багатьох економістів 

погодитися з Кейнсом у тому, що "повне домінування рикардіанського підходу протягом 

100 років було катастрофою для прогресу економічної науки". На противагу неокласиці 

мала прийти і прийшла нова система поглядів, що більше відповідала новим історичним 

умовам економічного розвитку капіталізму з урахуванням державного регулювання на 

макроекономічному рівні. 

Новий напрям економічної теорії започаткував видатний англійський економіст Джон 

Мейнард Кейнс, чиї теоретичні погляди і програма практичної економічної політики 

найбільш відповідала назрілим потребам часу. До кінця XX ст. кейнсіанство, невпинно 

еволюціонуючи, залишається важливим надбанням теоретичного аналізу і практичного 

регулювання економіки провідних країн світу. 

11.1.2. Інтелектуальна біографія Дж.М. Кейнса 

Чому саме Дж.М. Кейнс справив такий величезний вплив на світову економічну 

науку, зважаючи на те, що споріднені йому ідеї висловлювались і до нього в 20—30-х pp. 

XX ст.? Більше того, частину цих ідей використав і сам Кейнс. Справа в тому, що це був 

лише економічний матеріал, а Дж.М. Кейнс сформував нову систему поглядів, заснувавши 

потужний напрям економічної теорії. Але справа не тільки в тому, що Дж.М. Кейнс жив у 

переламний період початку XX ст.,. Здібності та інтереси цього видатного вченого, 

практика, політика виявилися найспівзвучнішими новим потребам перебудови 

економічної Дж.М. Кейнс науки в складних, суперечливих умовах початку XX ст. 

Англійський вчений Дж.М. Кейнс — один з найви-датніших економістів XX ст. рівня А. 

Сміта, Д. Рікардо, Дж. С. Мілля і А. Маршалла. Як визнають дослідники, його роль в 

історії економічної науки настільки визначальна, а наукова постать настільки значима, що, 

поза всяких сумнівів, безумовний самостійний інтерес становить біографія вченого. 

Народився Дж.М. Кейнс 5 червня 1883 р. в Кембриджі в родині професора логіки та 

економіки Джона Невілла Кейнса. Закінчив одну з найкращих приватних шкіл в Ітоні. 

1902—1906 pp. — навчання у Королівському коледжі при університеті в Кембриджі. Вже 

під час навчання виявив непересічні здібності до наук і, предусім, до математики та 

прикладної економіки. 

Студентом Дж.М. Кейнс слухав лекції А. Маршалла, був одним з найталановитіших його 

учнів. У 1905 р. А. Маршалл писав у листі до батька майбутнього вченого Дж.Н. Кейнса: 

"Ваш син виконує відмінну роботу з економікс. Я казав йому, що був би дуже 
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задоволений, якби він обрав кар'єру професійного економіста. Але, безумовно, я не 

повинен тиснути на нього"1. 

Післяуніверситетська кар'єра Дж.М. Кейнса поєднувала державну службу з науковою та 

публіцистичною діяльністю. 

З 1906 по 1908 р. Кейнс працює в Управлінні у справах Індії. 

З 1908 по 1915 р. повертається за запрошенням А. Маршалла до Кембриджського 

університету, де на постійній основі читає лекції з економічної теорії та математики. 

Викладання, до речі, велось відповідно до панівної на той час неокласичної, 

маршалліанської традиції. У 1909 р. виходить перша праця вченого "Індексний метод", за 

яку він отримав премію А. Сміта. 

Одночасно Дж.М. Кейнс набуває і суспільного визнання. 

З 1911 до 1945 р. понад ЗО років обіймає посаду редактора (спочатку разом з Ф.Й. 

Еджуортом) "Economic Journal" — найавторитетнішого наукового економічного видання, 

офіційного друкованого органу Королівського економічного товариства. 

З 1913 р. — секретар Королівського економічного товариства. 

У 1913—1914 р. Дж.М. Кейнс стає членом Королівської комісії з фінансів та грошового 

обігу Індії. 

Ранні наукові праці Дж.М. Кейнса були присвячені дослідженню проблеми грошей. В 

1913 р. виходить його перша книга "Грошовий обіг і фінанси Індії", яка принесла авторові 

широку популярність. В цій роботі Дж.М. Кейнс аналізує проведену в Індії грошову 

реформу, згідно з якою індійську валюту в міжнародних розрахунках було переведено на 

фунт стерлінгів, що забезпечило включення Індії у "стерлінгову зону". 

У 1915—1919 pp. Дж.М. Кейнс працює економічним радником у британському 

казначействі, займаючись проблемами міжнародних фінансів. 

У 1919 р. у статусі представника цього міністерства він взяв участь у Паризькій 

конференції, на якій був підписаний Версальський мирний договір. Дж.М. Кейнс виступив 

з різкою критикою цього договору, вважаючи непомірними репараційні вимоги до 

Німеччини та помилковою економічну блокаду Радянської Росії. Обтяжливість та 

принизливість становища переможеної Німеччини у післявоєнному економічному устрої 

світу Кейнс вважав помилковим та загрозливим для майбутнього2. Не отримавши 

розуміння, він на знак протесту склав з себе повноваження учасника конференції та 

залишив її. Цей вчинок засвідчив риси його непересічної особистості — природну 

інтуїцію, стратегічне мислення, принциповість та безкомпромісність. Дж.М. Кейнс рано 

здобув репутацію людини, яка йде проти течії. 

Власне ставлення до договору він згодом виклав у статтях "Економічні наслідки 

Версальського мирного договору" та "Перегляд мирного договору" (1919). Запорукою 

стабільності післявоєнного економічного відродження Європи в цих працях Дж.М. Кейнс 

називав, зокрема, надання Америкою позики Німеччині, виплату нею помірних репарацій 

та зняття блокади з Росії країнами Антанти, оскільки, як він зазначав, "ми блокуємо не 

стільки Росію, скільки самих себе"1. Кейнс відверто писав, що "єдиними дійовими силами 

для боротьби з більшовизмом всередині Росії є контрреволюціонери, а поза нею — 

відбудова порядку та влади у Німеччині". За своїм змістом підхід Дж.М. Кейнса виявився 

далекоглядним і випередив більш пізні програми (Ч. Дауеса, К. Юнга, А. Маршалла). 

Публікації Кейнса справили на урядові та політичні кола Великої Британії ефект, схожий 

на вибух бомби, за що його було усунуто з державної служби майже на двадцять років, до 

початку Другої світової війни. 

У праці "Економічні наслідки Версальського мирного договору" Кейнс чи не вперше 

висловив власні важливі міркування з приводу економічного значення споживання та 

заощадження, а також їх впливу на дохід. 

З 1920 р. Дж.М. Кейнс, залишивши державну службу, повертається до викладацької та 

наукової роботи у Кембриджському університеті, де його високо цінували за ерудицію та 

ділові якості. 
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Він продовжує розробку теорії грошей та проблем грошового обігу, особливо ідеї заміни 

золотого стандарту регульованою валютою. Цим питанням були присвячені такі праці, як 

"Трактат про грошову реформу" (1923), "Кінець laissez faire" (1926), в яких учений 

приходить до висновку про необхідність регулювання економіки поки що у межах 

грошової системи. Так в "Трактаті про грошову реформу" першорядне значення в 

боротьбі з зубожінням він надає вирішенню проблеми зайнятості, висуває ідею контролю 

грошової емісії з боку центрального банку незалежно від золотого стандарту, тобто 

розглядає гроші як активний фактор економічного процесу. В одній з газетних статей 1924 

р. Дж.М. Кейнс визнає, що його нові погляди виявляются єретичними з погляду старої 

неокласики. 

Я покладаюся на державу; я відмовляюся від погляду laissez faire — правда, без ентузіазму 

і не тому, що відчуваю неповагу до цієї старої доброї доктрини, а тому, що, подобається 

вам це чи ні, часи її успіхів минули. 

Гострій критиці застарілу ідею невтручання держави в економічні процеси Кейнс піддав у 

двох статтях-памфлетах "Економічна політика містера Черчилля" (1925) та "Кінець laissez 

faire" (1926). 

У 1925 p. Дж.М. Кейнс одружився з Лідією Лопуховою — відомою балериною, солісткою 

імператорського балету. У тому ж 1925 р. з нагоди відзначення 200-ї річниці Академії 

наук Дж.М. Кейнс приїздив до Радянського Союзу, де ознайомився з досвідом 

впровадження нової економічної політики. Маловідомими фактами залишились ще два 

його приватних візити в Росію — у 1928 та 1936 pp. Свої враження від першої поїздки він 

виклав у праці "Побіжний погляд на Росію" (1925), зокрема, досить скептично оцінював 

досвід впровадження командно-адміністративної системи. До речі, він ніколи не був 

прихильником планової економіки та одержавлення, не посягав на основи ринкового 

устрою, вважаючи лише, що той потребує певного коригування. У зазначеній праці, 

визнаючи, що капіталізм як система багато у чому неблагополучний, одночасно вказував, 

що якщо ним розумно управляти, він може досягти більшої ефективності у досягненні 

економічних цілей, ніж будь-яка, що існувала до цього, альтернативна система. 

Таким чином, праці Дж.М. Кейнса 20-х pp. — важливий етап генезису його теоретичної 

системи. Він поступово приходить до глибокого переконання в тому, що автоматичне 

ринкове саморегулювання капіталізму належить історії, на зміну йому має прийти 

державне регулювання ринкової економіки. 

Наступним етапом формування нових поглядів Кейнса на економічні процеси стає 

фундаментальна двотомна праця "Трактат про гроші" (1930), яка вийшла вже після того, 

як почалася світова економічна криза. Ця праця має самостійне вагоме значення передусім 

для подальшого розвитку поглядів вченого на актуальні проблеми теорії грошового обігу. 

Учений продовжив у ній аналіз питань щодо валютного курсу та золотого стандарту, 

порушених у попередніх роботах. Детально розроблені в цій праці такі важливі питання 

грошової теорії, як проблема золотого стандарту, роль банківської сфери, політика 

центрального банку, механізм міжнародних розрахунків тощо. 

Також ця праця стала етапною у генезисі тих макроекономічних поглядів ученого, які в 

подальшому становитимуть основу його загальної теорії. В ній основна увага 

приділяється дослідженню проблеми співвідношення інвестицій і заощаджень та їх 

впливові на економічну нестабільність. Дж.М. Кейнс приходить до нових теоретичних 

висновків: про відсутність автоматичного механізму врівноваження заощаджень та 

інвестицій; про те, що перевищення заощаджень над інвестиціями призводить до 

зниження ділової активності; що умовою макроекономічної рівноваги є їх рівність. 

Висуваються ідеї державного фінансування суспільних робіт з метою підтримки 

зайнятості. 

Висловлені Кейнсом новаторські економічні ідеї йшли в розріз із панівною неокласичною 

ортодоксією, порушуючи її практично непохитну до того часу наукову монополію. 

Погляди вченого мали значний резонанс в академічних колах. Вони розкололи наукову 
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економічну громадськість на прихильників і непримиренних противників. Неординарна 

позиція Кейнса щодо співвідношення ринку та державного втручання викликала в стані 

опонентів різке неприйняття. 

На початку 30-х pp. це вилилось у знаменну бурхливу дискусію Дж.М. Кейнса з 

прихильниками класичного лібералізму, зокрема, з Ф. фон Хайєком. Ідейне та теоретичне 

протистояння двох титанів економічної науки мало символічне завершення: наприкінці 

30-х pp. перемогли ідеї Кейнса, визначивши на чотири наступних десятиріччя нові 

пріоритети позитивної та нормативної теорії. 

Вступ британської та світової економіки у 1929 р. у фазу циклічного спаду, а також 

фінансовий крах 1931 р. потребували радикальних змін в урядовому економічному курсі 

та нестандартних підходів в економічній політиці. Тому з початком світової економічної 

кризи Дж.М. Кейнс знов включається в активну суспільно-політичну діяльність. 

У 1929 р. він отримує нове призначення — член Королівської комісії з фінансів та 

промисловості. 

З 1930 р. стає головою Економічної консультативної ради при уряді з проблеми 

безробіття. 

У 1934 р. Кейнс приїздив до Сполучених Штатів Америки, зустрічався у Білому домі з 

американським президентом Франкліном Делано Рузвельтом, виступивши перед ним з 

ґрунтовною доповіддю. Економічний антикризовий курс тогочасної американської 

адміністрації, втілені у ньому принципи економічної політики держави в умовах виходу з 

циклічного спаду були дуже близькі до теоретичних поглядів Дж.М. Кейнса. 

Співзвучність практичних економічних заходів "Нового курсу" Ф.Д. Рузвельта ідеям 

Кейнса породила поширений але помилковий погляд, що нібито американський президент 

безпосередньо керувався ідеями видатного англійського вченого . Зокрема, як доводять 

документальні свідчення, попри всю схожість їх підходів, обидві видатні особистості 

свого часу прийшли до усвідомлення необхідності зміни методів капіталістичного 

господарювання цілком незалежно: Кейнс — від економічної теорії, Рузвельт — від 

економічної практики. Про це є документальні свідчення оточення Ф.Д. Рузвельта. Так, 

один з найближчих соратників президента Ф. Перкінс вказував: "Рузвельт зовсім не знав 

економічних праць Кейнса". Проте цей факт лише зайвий раз красномовно підкреслює 

об'єктивну необхідність кардинальних змін економічної теорії та політики нового часу. 

1 На помилковість цього погляду звертає зокрема увагу авторитетний дослідник 

економічної думки XX ст., відомий американський економіст Б. Семігмен. "Було б зовсім 

неправильно вважати Кейнса батьком "Нового курсу"... "Новий курс" мав характер 

програми, продиктованої виключними обставинами, і він здійснювався тими, хто цурався 

економічної теорії" (Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. 

— М.: 1968. — С. 584). 

Цю назву отримали масштабні антикризові за своїм спрямуванням економічні реформи 

адміністрації Рузвельта, який на чолі демократичної партії переміг на виборах 1932 р. У 

своїй інавгураційній промові, яка проголошувалась, коли спад в економіці досяг апогею, 

він визнав, що "...країні потрібні сміливі, безперервні експерименти. Це ж так природно: 

обрати метод та випробувати його. Якщо нічого не виходить, слід чесно визнати це і 

спробувати інше. Найголовніше — що-небудь пробувати". 

Головною особливістю "Нового курсу" стало активне державне регулювання, яке 

охоплювало всі галузі економіки, фінансову та банківську системи, соціальні та трудові 

відносини. 

Реформи було розпочато з вирішення проблем у кредитно-фінансовій галузі: 

реформування Федеральної резервної системи, реструктуризація банківської системи, 

ліквідація механізму золотого стандарту, девальвація долара та ін. У 1933—1934 pp. було 

здійснено заходи з регулювання фондового ринку, діяльності бірж, холдингових компаній. 

Об'єктом державного регулювання стало припинення спаду у виробничому секторі 

шляхом полегшення умов кредитування, створення механізму інфляційного розвитку 
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економіки. В цьому напрямі було прийнято низку законів, що визначали державне 

регулювання промисловості, створено Національну адміністрацію з оздоровлення 

промисловості (1933). 

Поетапна (з 1933 по 1938 р.) державна програма регулювання сільського господарства 

була спрямована на скорочення посівних площ та ліквідацію надвиробництва, проведення 

рефінансування фермерських боргів, збереження родючості ґрунтів та квотування 

внутрішнього ринку (виплати субсидій за вилучення площ з господарського обігу), 

стимулювання сільськогосподарського експорту та ін. 

Розгалужені заходи держрегулювання поширювались також на сферу трудових відносин: 

організація державних заходів щодо боротьби з безробіттям (в т.ч. організація 

розгалуженої системи суспільних робіт), створення колективно-договірної системи 

співпраці найманого персоналу з адміністрацією, надання працюючим права участі у 

профспілках, регулювання заробітної плати, тривалості та умов праці. У 1935 р. було 

прийнято статут з трудових відносин (закон Вагнера), створено Національне управління з 

трудових відносин. 

Незважаючи на складність та суперечливість економічних наслідків "Нового курсу", він 

на практиці переконливо довів життєву необхідність та дієвість державного регулювання 

ринкової економіки XX ст. 

Поєднання наукової роботи з практичною діяльністю дало змогу Дж.М. Кейн-су 

поглибити і конкретизувати власні уявлення про неможливість спонтанного 

саморегулювання економіки, про необхідність посилення регулювальної ролі держави за 

рахунок державних субсидій підприємцям. Слідом за низкою статей і памфлетів на цю 

тему в 1936 р. виходить головна праця Дж.М. Кейнса "Загальна теорія зайнятості, 

процента і грошей". Вона не тільки принесла авторові світове визнання, але й стала 

поворотним пунктом усієї економічної науки XX ст. 

Ця праця стала результатом глибокого теоретичного узагальнення попередніх наукових 

досліджень вченого та накопиченого досвіду боротьби з економічною кризою, передусім, 

у Британії. Значною мірою вона відобразила висновки Кейнса, що випливали зі світової 

практики державного регулювання цього періоду. 

У лютому 1937 р. слідом за основною працею була опублікована стаття "Загальна теорія 

зайнятості" у журналі "The Quarterly Journal of Economics". Це був власний відгук автора 

на низку статей видатних економістів — Дж. Вінера, В. Леонтьева, Д.Х. Робертсона, Ф.В. 

Тауссіга, що містили найперші критичні спроби аналізу його книги 1936 р. Особлива 

цінність цієї статті Дж.М. Кейнса полягає у тому, що в ній він дав стислий узагальнений 

виклад ідейної основи і суті своєї теорії, визначення основних відмінностей власного 

наукового підходу від підходу попередників, зробив акцент на тих положеннях, яким 

надавав першочергового значення. Тому історики економічної думки оцінюють цю статтю 

так само високо, як і важливіші наукові праці Кейнса, включаючи її поряд з "Трактатом 

про гроші" та "Загальною теорією" до тріади основних праць видатного вченого. 

Ще в процесі написання "Загальної теорії" Кейнс усвідомлював її новаторський дух. 

Життя підтвердило це. Відомий історик економічної думки Б. Селігмен порівнює цю 

книгу лише "із впливом "Капіталу" Маркса і "Багатства народів" Сміта". Дійсно, саме 

Дж.М. Кейнсу вдалося "блискучою мовою принципів" висловити загальновизнані 

актуальні ідеї, хоч він був не єдиним, хто стояв у витоків макроекономічного напряму в 

економічній теорії. 

Сучасники Дж.М. Кейнса — передвісники макроекономічної теорії та державного 

регулювання економіки 

Широкомасштабне порушення економічної рівноваги в ринковій економіці 30-х pp. XX ст. 

стало каталізатором виникнення і поширення глибоких сумнівів у науковій достовірності 

класичної доктрини в нових економічних умовах. Як і Дж.М. Кейнса, багатьох вчених це 

спонукало до критичного перегляду постулатів класично-неокласичної ортодоксії, до 

розробки інших підходів у галузі нерівноважного аналізу та макроекономічної теорії. 
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Тому в економічній думці ряду країн одночасно і незалежно одне від одного виникали 

схожі за спрямованістю ідеї та дослідження, альтернативні традиційній неокласичній 

теорії. 

Чи не найпершими передвісниками ідеї суспільного "соціального контролю" над 

ринковою економікою у XX ст. стали засновники інституціоналізму — американські вчені 

Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчелл. Останній обґрунтовував доцільність 

капіталістичного "планування", яке фактично ототожнював з державним регулюванням 

економіки. В першій половині 30-х pp. активними прихильниками, ідейними 

натхненниками та провідниками державного втручання в механізм капіталістичного 

відтворення були такі американські інституціоналісти, як А Берлі, Г. Мінз, Р. Тагвелл. 

Вони по праву вважаються безпосередніми попередниками кейнсіанства. 

Прикладом започаткування макроекономічного аналізу є розробки представників 

стокгольмської школи, розквіт якої припадав на 20—30-ті pp. XX ст. У 30-ті pp. такі 

шведські економісти, як ЕрікЛіндаль, Гуннар Мюрдаль, Бертіль Улін, ЕрікЛундберг 

незалежно від Дж.М. Кейнса прийшли в економічній теорії до аналогічних наукових 

результатів. Е. Ліндаль (1891—1960) та Г. Мюрдаль (1898—1987) розробили нерівноважні 

макроекономічні моделі, на основі яких показали, як стан ринкової рівноваги може 

відхилятись від стану повного використання ресурсів під впливом коливань заощаджень 

споживачів, теоретично обґрунтували державну антициклічну фінансову політику. Б. Улін 

(1899—1979) обґрунтував необхідність державних інвестицій та суспільних робіт як 

засобів проти безробіття. Е. Лундберг (1907—1987) побудував макроекономічні моделі 

для визначення розривів безробіття та інфляції. 

Іншим прикладом є макроекономічні ідеї Міхала Калецького (1899—1970) — відомого 

економіста польського походження, який працював у Кембриджі. Основи створеної ним 

ще на початку 30-х pp. макроекономічної теорії розроблялись задовго до появи праці 

Дж.М. Кейнса і цілком незалежно від неї. Теорія польського вченого, на думку фахівців, 

виявилась подібною до кейнсіанської, але на відміну від неї брала початок не від 

монетарних проблем, а від аналізу реального сектору. Це обумовлено тим, що науковий 

підхід вченого розвивав марксову теорію відтворення. 

М. Калецький пов'язав проблему ефективного попиту з розподілом доходів, інвестиціями 

та споживанням основних класів — підприємців та найманих робітників. Перші 

отримують прибуток і заощаджують весь свій дохід, другі — заробляють заробітну плату і 

повністю її витрачають. М. Калецький ставив питання, що станеться, якщо капіталісти 

збільшать норму прибутку та знизять заробітну плату робітників, і прийшов до висновку, 

що це викличе надзвичайний спад. Суть його теоретичної моделі передається фразою: 

"Робітники витрачають те, що отримують, капіталісти отримують те, що ті витрачають". 

На жаль, ідеї М. Калецького не були відомі англомовним економістам аж до кінця 30-х pp. 

У напрямі встановлення основних макроекономічних залежностей та вивчення 

нерівноважних ринкових станів здійснювали свої дослідження такі попередники Дж.М. 

Кейнса, як англійський економіст Р.Ф. Кан, німецький вчений А. Хант та ін. Р.Ф. Кан, 

колега Кейнса по Кембриджу, у 1931 р. у статті "Відношення внутрішніх інвестицій до 

безробіття" розробив теоретичне підґрунтя антикризової програми суспільних робіт, що 

була спрямована на підвищення зайнятості. Вчений дійшов висновку, що в умовах заданої 

схильності до споживання, при здійсненні державними органами заходів зі стимулювання 

чи стримування інвестицій зміни величини зайнятості виявляться функцією від змін суми 

чистих інвестицій. Р.ф. Кан розробив мультиплікатор зайнятості — коефіцієнт кількісного 

приросту сукупної зайнятості внаслідок первинного збільшення зайнятості в галузях, 

пов'язаних з інвестиціями. До речі, згодом цей показник був запозичений Дж.М. Кейнсом і 

трансформований у власний мультиплікатор інвестицій. 

У 30-ті pp. XX ст. до розуміння необхідності державного регулювання ринкової економіки 

прийшли великі державні діячі світу. Споріднених з кейнсіанськими висновків вони 

дійшли власним шляхом — не від академічної теорії, а від практики і політики. Як 
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зазначалось, прикладом є здійснювана в США антикризова програма американського 

президента Франкліна Делано Рузвельта. Проте ідейний ґрунт для "Нового курсу" 

підготував американський інституціоналізм. У здійснюваній системі заходів державного 

регулювання кризової економіки знайшли безпосередню практичну реалізацію 

реформістські інституційні антимонопольні ідеї Т. Веблена, економічні та правові аспекти 

теорії "колективних дій" Дж. Коммонса. Під час депресії у здійсненні державного 

антикризового регулювання економіки брали участь такі американські інституціоналісти, 

як А. Берлі, Г. Мінз, В. Мітчелл, Р. Тагвелл. 

Аналогічно, починаючи з 1932 p., діяв міністр фінансів Швеції Ернст Вігфорсс, який теж 

прийшов до усвідомлення оздоровлювального впливу державних інвестицій та суспільних 

робіт на підвищення купівельної спроможності населення, зменшення тривалості та 

руйнівних наслідків економічної кризи. 

Тоталітарною формою втілення об'єктивно назрілої тенденції до державного регулювання 

ринку стала у 30-ті — 40-ві pp. XX ст. економіка фашистського типу у Німеччині, Італії, 

Іспанії. 

Не останню роль у тому, що врешті-решт саме з ім'ям Дж.М. Кейнса світова економічна 

теорія пов'язує створення нової галузі макроекономічного аналізу та обґрунтування теорії 

державного регулювання ринкової економіки, відіграла не тільки глибина і масштабність 

його наукової праці, а й непересічна особистість ученого. 

Як зазначають біографи Дж.М. Кейнса, йому були притаманні гострий та ясний розум, 

сила переконання, здатність вибудовувати власні аргументи у незаперечній логічній 

послідовності, дар красномовства. "Інтелект Кейнса відзначався такою ясністю та 

гостротою, яких я більше не зустрічав, — згадував Бертран Рассел. — Мені іноді 

здавалося, що така велика гострота розуму не може сполучатися з глибиною. Але я 

думаю, що ці мої відчуття неправильні". 

Р. Харрод у біографії Кейнса зазначав, що "навіть короткочасного знайомства з Кейнсом 

було достатньо, щоб зрозуміти, що він відрізняється від усіх людей, які живуть і жили у 

минулому. Захоплення викликає не тільки економіст, письменник чи фінансист, що жив у 

ньому. Секрет, мабуть, полягав у особливій манері поводитися. Його погляд — хоча і 

твердий — відбивав постійну готовність до взаєморозуміння. Він міг дуже швидко і без 

усяких зусиль переходити у розмові з однієї теми на іншу. Він завжди радів глибоким 

думкам і зауваженням. Спілкування з ним справляло велику радість. Без сумніву, будь-яка 

людина глибоко індивідуальна. Але індивідуальність Кейнса була помітнішою, ніж будь-

кого". Найвищу оцінку Кейнсу давали не тільки його прихильники, але й опоненти, які 

підкреслювали, що він стоїть на декілька сходинок вище тієї межі, яка відпущена 

звичайній людині. 

Сам Дж.М. Кейнс з високою вимогливістю підходив до визначення того, яким повинен 

бути справжній економіст. 

^^ Дж.М. Кейнс про покликання економіста 

"Справжній економіст, знавець своєї справи, повинен бути наділений різноманітними 

обдаруваннями — певною мірою він повинен бути математиком, істориком, державним 

діячем, філософом... Він повинен вміти розмірковувати про часткове у поняттях 

загального і звертати зліт своєї думки однаковою мірою до абстрактного та конкретного. 

Він повинен вивчати сучасність у світлі минулого — заради майбутнього. Жодна риса 

людської натури чи створених людиною інституцій не повинна залишатися поза межами 

його впливу". 

Слід зазначити, що з такою високою мірою відповідальності Дж.М. Кейнс ставився перш 

за все до себе, і про це свідчать як його наукова, так і багатогранна суспільно-політична 

діяльність. З різнобічної характеристики Дж.М. Кейнса стає природним та зрозумілим 

його внесок у переоцінку цінностей всієї світової економічної думки, яку він здійснив у 

праці "Загальна теорія зайнятості, процента і грошей". 

У кінці 30-х — на початку 40-х pp. Кейнс мав величезний міжнародний авторитет та 
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вплив. 

У 1940 р. він став радником міністерства фінансів. 

У 1942 р. — одним з директорів Англійського банку, займався питаннями воєнних 

фінансів, соціального забезпечення та зайнятості. 

Активна практична діяльність Дж.М. Кейнса виявилась і в галузі міжнародних 

економічних відносин. 

У 1944 p., очоливши англійську делегацію на міжнародній конференції в Бреттон Вудсі, 

він брав безпосередню участь у розробці моделі післявоєнних валютних відносин, 

створенні таких провідних міжнародних організацій, як Міжнародний валютний фонд та 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Після війни Дж.М. Кейнс відіграв важливу 

роль у переговорах з урядом США про надання Англії великої позики, ща стала прологом 

до здійснення США плану А. Маршалла для післявоєнної Європи. 

Джон Мейнард Кейнс був людиною блискучого інтелектуального обдарування, 

непересічною особистістю свого часу, а за низкою позицій далеко його випереджав, що 

одностайно визнавалось сучасниками. Його вирізняли з оточення різнобічність здібностей 

та широта інтересів. 

За видатні математичні здібності не раз отримував нагороди найбільш престижних 

конкурсів Великої Британії. Мав талант біржового гравця, що принесло йому та 

очолюваним ним закладам значні статки, наприклад, Кембриджському королівському 

коледжу, скарбником якого він був. Знався на реальному бізнесі, очолюючи велику 

страхову компанію. Протягом життя органічно поєднував наукову діяльність з 

перебуванням на урядових посадах та громадською діяльністю. Був одним з директорів 

Англійського банку, членом правлінь МВФ та МБРР, обіймав численні високі урядові 

посади. 

Людина різнобічних інтересів, він був не тільки видатним інтелектуалом своєї епохи, але 

також визнаним знавцем мистецтва, колекціонером, меценатом, мемуаристом, видавцем. 

Захоплювався літературою, філософією, мистецтвом. Багато зусиль Дж.М. Кейнс 

присвятив благодійній діяльності в галузі культури і мистецтва. Він був членом 

піклувальної ради Національної галереї, головою Ради з підтримки музики та мистецтва, 

здійснював фінансову опіку балету, сам був організатором балетної трупи, побудував і у 

1936 р. відкрив художній театр в Кембриджі, очолював такі видання, як "Нейшн" та "Нью-

Стейтсмен". 

Ця багатогранність особистості Кейнса знайшла містке відображення в авторитетному 

висловлюванні його біографа Р. Скідельскі: "Ніколи ще не було такого економіста, як він: 

людини, яка поєднувала б стільки якостей, до того ж такої високої проби, які бентежили 

його думку. Він був економістом незбагненно курйозного розуму; математик, який міг 

засліпити людей неймовірними нематематичними фантазіями; логік, який слідував логіці 

мистецтва; ...чистий теоретик, прикладник та державний службовець одночасно; 

представник академічного світу, тісно пов'язаний з Ситі". 

У 1942 р. за визначні заслуги у науковій, державній та суспільній діяльності Дж.М. 

Кейнсу було присвоєно титул пера, він став членом Палати лордів. 

Помер Дж.М. Кейнс 21 квітня 1946 p., трохи не доживши до 63-річного віку. До останніх 

днів учений виявляв великий інтерес до економічної теорії та економічної політики і, 

передусім, до проблем фінансів, зайнятості, міжнародних економічних відносин тощо. 

Видатний економіст XX ст. похований у Вестмінстері. 

11.1.3. Розробка Дж.М. Кейнсом нової методології економічного аналізу 

Важливу роль у формуванні кейнсіанства як потужного наукового напряму відіграло 

становлення філософських позицій вченого та його здатність стати виразником нових 

морально-етичних принципів сучасної йому історичної доби. 

Дж.М. Кейнс належав до генерації інтелектуального, філософсько-етичного та навіть 

художньо-естетичного авангарду першої половини XX ст. У широкому розумінні він став 

одним з тих, хто очолював суспільну трансформацію від буржуазного традиціоналізму до 
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модернізму. В колі радикально мислячої нової генерації початку століття він спромігся 

зробити виклик традиційним буржуазним суспільним цінностям та консервативним 

моральним нормам Британії вікторіанської епохи. 

Нонконформізм зрілого Кейнса в науці та політиці мав глибокі передумови. В молодості 

він був активним учасником Блумсберійського гуртка — спільноти інтелектуалів-

однодумців, високоосвічених критиків та митців, які згуртувались навколо видатної 

англійської письменниці Вірджинії Вульф. Молодь осмислено стала на шлях бунту проти 

соціальних, політичних та моральних переконань і принципів попередніх поколінь, а 

фактично проти консервативних нашарувань попередніх епох. Дж.М. Кейнс та його 

оточення по Блумсберійському гуртку культивували в собі здатність на власні, відмінні 

від суспільних, життєві позиції та погляди. Вони виступали проти морального диктату 

суспільства над індивідом, за право піддавати сумнівам будь-які звичні та незаперечні 

істини, "прагнули створити дещо нове; ...були в авангарді будівельників нового 

суспільства, вільного, раціонального, цивілізованого, прагнучого правди та краси". 

Критика Дж.М. Кейнса та його однодумців була спрямована на базові принципи 

традиційного для XIX ст. суспільного світогляду та панівної економічної ідеології. Так, 

об'єктом критики стала традиція цілковитого зведення суспільного багатства до суми 

індивідуальних благ, їх пряме ототожнення. Для більш пізніх економічних поглядів 

ученого суттєве значення мало усвідомлення того, що зусилля, спрямовані на 

примноження індивідуального багатства, не завжди приводять до відповідного приросту 

багатства суспільства. Цей новий підхід в подальшому сприяв формуванню 

макроекономічної спрямованості теорії Кейнса. 

Поряд з цим критиці піддавалися загальноприйняті інтерпретації норм економічної 

поведінки та домінуючі принципи господарської етики. Зокрема, Кейнсом та його 

оточенням критично сприймалось традиційне схвалення заощадливості та прагнення 

економічних суб'єктів до накопичення. Ці етичні принципи вважались основоположними 

для капіталізму XIX ст. Ощадливість традиційно сприймалась як позитивний прояв 

"буржуазного духу", як вагоме джерело нагромадження капіталу та розширеного 

відтворення. Дивлячись на цей процес під кутом зору нових реалій макроекономічної 

нерівноваги, Дж.М. Кейнс показав економічні загрози та ризики, пов'язані з відмовою від 

активного індивідуального та виробничого споживання, їх недостатній рівень обумовлює 

недостатність сукупного попиту, що тягне за собою порушення економічної рівноваги в 

масштабі національної економіки. 

В цілому, звільнення економіста від ряду застарілих світоглядних стереотипів, 

формування нових філософських та моральних установок мали велике значення для його 

подальшої наукової та суспільної діяльності. Це не тільки значною мірою сформувало 

його як особистість, але також стало ідейним підґрунтям теоретичних відкриттів та 

новацій в галузі державного регулювання економіки. "Він мав сміливість і рішучість, щоб 

виступити проти своєї країни та її традицій і запропонувати світу нові партнерські 

відносини між урядом та народом, щоб зробити життя кращим"1. 

Новаторство економічної теорії Кейнса обумовлено, передусім, новітністю його 

методології дослідження. Особливості методології кейнсіанства викладені нижче. 

По-перше, це визначання нового предмета дослідження — макроекономіки, вивчення її як 

цілісної економічної системи, що підпорядкована власним законам функціонування і 

розвитку. 

Не заперечуючи мікроекономічний аналіз А. Маршалла, коли в центрі уваги знаходилась 

поведінка індивіда, економічного суб'єкта, споживача або підприємця, Дж.М. Кейнс вже 

на початку книги "Загальна теорія зайнятості, процента і грошей" зазначив його 

обмеженість. Предметом дослідження ученого вперше стала макроекономічна система в 

цілому, з властивими їй функціональними залежностями та економічними 

закономірностями, а не механічна сума мікроодиниць, згідно з поглядами неокласиків. 

Більш того, Дж.М. Кейнс зміг теоретично довести, що закони функціонування 
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макросистеми не тотожні законам мікроекономічного рівня. Тому цілком раціональні та 

правильні на індивідуальний погляд дії економічних суб'єктів можуть в цілому викликати 

загальні руйнівні макроекономічні наслідки. Так, максимізація використання ресурсів та 

орієнтація на максимальний прибуток на рівні кожного одиничного господарства в 

масштабі економіки неминуче тягне за собою загрозу загального надвиробництва. Чи 

інший приклад, — прагнення до заощаджень індивідів та окремих фірм може мати 

наслідком на макроекономічному рівні зниження поточного споживання та інвестицій, а 

тим самим обумовити порушення рівноваги між попитом і пропозицією. 

Поряд з цим Кейнс відійшов від традиційного для неокласики уявлення про національну 

економіку як про сукупність окремих ринків: товарів, грошей та капіталів, праці та інших 

виробничих ресурсів. Він аналізує макроекономічні процеси та функціональні залежності 

переважно в межах єдиного національного ринку. 

По-друге, відповідно до нового предмета дослідження Дж.М. Кейнс розробив основи 

нового методу дослідження — макроекономінного, який передбачав вивчення законів 

макросистеми як органічної цілісності. На противагу неокласикам, Кейнс виходив з того, 

що умови процвітання окремих фірм не ідентичні умовам процвітання економіки в 

цілому. А тому макроекономічний метод дослідження був орієнтований на пріоритетний 

аналіз макроекономічних залежностей та процесів, факторів економічної стабільності та 

циклічності. Таким чином, учений започаткував макроекономічну теорію, що стала 

самостійним напрямом економічної теорії. 

По-третє, методологічним нововведенням є також розробка Дж.М. Кейн-сом і введення в 

науковий вжиток нового категоріального апарату макроекономічного аналізу, який 

базувався на сукупних (агрегованих) величинах. 

До основних категорій кейнсіанської теорії належать національний дохід, ефективний та 

недостатній попит, споживання, заощадження та інвестиції в масштабі економіки, рівень 

загальної зайнятості, повна зайнятість, вимушене безробіття, перевага ліквідності, 

мультиплікатор тощо. Вони і в сучасних умовах є базовими не тільки для кейнсіанського 

напряму, але й для всієї макроекономічної теорії. Для теорії Дж.М. Кейнса також 

характерна зміна акцентів у використанні традиційних економічних категорій та їх 

переосмислення на основі нових теоретичних підходів. 

По-четверте, кейнсіанська "Загальна теорія" ґрунтується на розроблених власне Кейнсом 

на противагу неокласичній ортодоксії принципово нових методологічних засадах 

макроекономічного аналізу ринку. 

Зокрема, методології кейнсіанського аналізу властивий кардинальний відхід від 

традиційної класично-неокласичної доктрини загальної ринкової рівноваги — закону Сея, 

фокусування, на противагу ортодоксальній неокласичній теорії, основної уваги на 

вивченні факторів макроекономічної нерівно-ваги та економічної невизначеності. 

Методологічною основою аналізу природи і причин ринкової циклічності стало 

переміщення акценту з довготривалих інтервалів часу на дослідження переважно 

короткострокових ринкових коливань. На цій основі центральною проблемою 

дослідження ринку в кейнсіанській теорії став не рівень пропозиції (неокласика), а стан та 

рівень сукупного ринкового попиту, його структура та фактори динаміки. 

По-п'яте, Дж.М. Кейнс зробив значний внесок у подальший розвиток економічних методів 

теоретичного дослідження. Його теорії властиве відновлення каузального методу пізнання 

економічних законів, привнесення його в площину макроекономічного аналізу. Якщо 

неокласики використовували головним чином функціональний аналіз, зосереджуючись на 

дослідженні зв'язків взаємодії, взаємовпливу факторів, то Кейнсу притаманне повернення 

до використання причинно-наслідкового методу аналізу. Він фіксує визначальні, активні 

фактори (схильність до споживання, гранична ефективність капіталу, норма процента) і їх 

вплив на змінні, залежні величини (зайнятість, національний дохід). Це означало 

піднесення причинно-наслідкового методу на якісно новий рівень макроекономічного 

аналізу. 
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Особливістю кейнсіанської методології є врахування психологічної мотивацїі економічної 

діяльності. Дж.М. Кейнс здійснив новаторську для теорії свого часу розробку 

психологічних основ економічної поведінки ринкових суб'єктів, що обумовлює реалізацію 

основних макрекономічних процесів. Він увів в економічну теорію такі нові категорії, як 

основний психологічний закон, психологічна схильність до споживання, заощадження та 

інвестицій, психологічні основи надання переваги ліквідності та ін. 

Дж.М. Кейнс також поширив на нову галузь макроекономічної теорії застосування 

сучасних на той час кількісних, математичних методів дослідження, зокрема, методу 

граничного аналізу. Його новаторське використання збагатило аналітичний 

інструментарій макроекономічної теорії такими новими категоріями, як гранична 

схильність до споживання та заощадження, граничний дохід, гранична ефективність 

капіталу, граничні інвестиції тощо. Тим самим учений сприяв універсалізації методології 

маржиналізму, її поступовій трансформації з виключної складової неокласичної 

мікроекономічної теорії у загальнотеоретичний інструмент економічного аналізу. 

Слід зазначити, що Дж.М. Кейнс широко застосовував також і метод прогнозування як 

результат екстраполяції на майбутнє економічних процесів, що ним досліджувались, 

елементи економіко математичного моделювання, метод врахування раціональних 

очікувань, тобто ті методи дослідження, які в подальшому розвинулися і увійшли в 

методологічний арсенал сучасної світової економічної теорії. 

Нарешті, по-шосте, важливою особливістю кейнсіанської методології, що обумовила нову 

загальну спрямованість всієї кейнсіанської доктрини, є реалізація в ній передусім 

практичної, прагматичної функції економічної теорії, тобто безпосереднє підпорядкування 

теоретичного аналізу виробленню ефективної економічної політики. Кейнсом було 

здійснено теоретичне обґрунтування необхідності регулювальних функцій держави для 

досягнення макроекономічної рівноваги та повної зайнятості. Але домінування 

прагматизму не заперечує реалізації Кейнсом пізнавальної функції, особливо в галузі 

дослідження макроекономічних закономірностей ринкової економіки, про що свідчить 

започаткування ним нового наукового напряму — кейнсіанства. 

 
11.1.4. Структура та логіка "Загальної теорії зайнятості, процента і грошей" Дж.М. 

Кейнса 

Праця Дж.М. Кейнса вийшла у світ 1936 р. Саме вона принесла автору всесвітню 

славу та визнання. Завдяки їй Кейнс назавжди увійшов в історію світової економічної 

теорії як лідер визначального теоретичного напряму, що знаменував наукову революцію в 

економічній теорії. Висловлені у книзі економічні ідеї змінили траєкторію розвитку 

світової економічної науки XX ст. та внесли докорінні зміни у розуміння суті та 

спрямованості економічної політики. 

Ще під час написання книги автор не мав сумнівів щодо її вагомості та успіху. У 1935 р. в 

одному з листів до Бернарда Шоу він писав: "Я вважаю, що книга з економічної теорії, яку 

я пишу, значною мірою революціонізує... ставлення у світі до економічних проблем"1. "В 

тому, що книга не втрачає своєї привабливості, вона нагадує автора. Кейнс був магічною 

фігурою, і, природно, він мав залишити магічну роботу", — справедливо констатував 
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біограф Кейнса. 

Але разом з тим ні до, ні після Дж.М. Кейнса жоден з теоретиків не викликав настільки 

бурхливих та тривалих дискусій, настільки різноманітних інтерпретацій та оцінок своїх 

наукових ідей. Книга Кейнса справді неоднозначна, багатогранна та багатопланова за 

своїм змістом. Тому з часу свого виходу і дотепер вона не перестає викликати чисельні, 

іноді докорінно розбіжні, теоретичні оцінки та тлумачення. 

Дослідники Кейнсової наукової спадщини зазвичай підкреслюють, що "Загальна теорія" 

— не підручник і не завершене, послідовне викладення розробленої системи теоретичних 

поглядів. 

Це погано написана, погано організована книга; і обиватель, який поклався на репутацію 

автора і купив її, пожалкував про витрачені 5 шилінгів. Вона зовсім не придатна для 

процесу навчання. Вона претензійна, полемічна і не занадто щедра на визнання чужих 

заслуг. Вона повна ілюзій та непорозумінь: вимушене безробіття, одиниця заробітної 

плати, рівність заощаджень та інвестицій, механізм мультиплікатора, зв'язок граничної 

ефективності капіталу та процента, вимушені заощадження, різні норми процентів та 

багато іншого. Кейнсіанська система викладена так плутано, ніби сам автор погано 

розумів її суть та основні риси; і, звісно, він демонструє гірші риси, коли намагається 

з'ясувати відносини з попередниками. Злети інтуїції та осяяння переплітаються з нудною 

алгеброю, а двозначні визначення несподівано ведуть до незабутніх побічних ліній 

міркувань. Але коли все це лишається позаду, ми знаходимо аналіз ясним і новим. 

Коротше кажучи, це робота генія. 

Книга містить формулювання власних підходів автора до аналізу економічних проблем, 

відображає "спіралеподібне" сходження від вихідної спрощеної моделі до вищих рівнів 

аналізу, яке супроводжується введенням додаткових ускладнюючи факторів та 

аналітичних елементів. При цьому розвиток дослідження відбу ається на тлі полеміки з 

попередниками і сучасниками та критичної переоцінки історії економічної теорії. Все це 

робить книгу нестандартною як за змістом так і за способом організації та викладення 

наукового матеріалу. Мабуть том при всій незаперечності наукової вагомості 

теоретичного внеску Кейнса діа азон існуючих оцінок його праці видатними 

представниками світової еконмічної науки був і лишається достатньо широким — від 

бурхливого захоплення до неприхованого скепсису і заперечення опонентами. В цьому 

контексті хрестоматійним став наведений нижче красномовний вислів одного 

послідовників Дж.М. Кейнса, видатного американського економіста, лауреата 

Нобелівської премії та автора всесвітньо відомих видань "Економіксу П. Семюелсона, 

якому вдалось передати неоднозначність Кейнсової праці. 

На противагу такій оцінці інший не менш відомий американський економіст Дж.К. 

Гелбрейт на адресу "Загальної теорії" обмежився в свій час лише констатацією того, що 

"вона абсолютно незрозуміла, погано написана та передчасно опублікована". 

До теперішнього часу в стані прихильників кейнсіанства не припиняють ся дискусії з 

приводу того, як слід інтерпретувати загальний зміст та теоретичну спрямованість цієї 

праці. Не можна не погодитись з думкою про те, що дослідники, стомлені пошуками 

істинного формулювання "Загальної теорії", сприймають її не стільки як завершену 

теоретичну конструкцію чи керівництво з теорії економічної політики, скільки як 

свідчення інтелектуальних пошуків її автора". 

За своєю структурою праця Дж.М. Кейнса складається з шести книг (частин). 

Книга перша ("Вступ") охоплює перші три глави. Глава 1 "Загальна теорія" містить 

визначення власної теоретичної позиції автора. Глава 2 "Постулати класичної економічної 

теорії" — розгорнуту критику ринкової доктрини класики та неокласики. Глава 3 

"Принцип ефективного попиту" містить його формулювання у загальному вигляді. 

Книга друга ("Визначення та поняття") включає глави 4—7. Загальне викладення 

принципу ефективного попиту конкретизується його поділом на складові — споживчий та 

інвестиційний попит. Дається визначення доходу, споживання та заощаджень, а також 
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подальший аналіз змісту та зв'язку категорій заощаджень та інвестицій. 

Книга третя ("Схильність до споживання") охоплює глави 8—10, у яких розглядаються 

основні фактори динаміки споживчого попиту. У главах 8—9 дається розгорнутий аналіз 

об'єктивних та суб'єктивних факторів, що визначають схильність до споживання та 

заощадження. Глава 10 Гранична схильність до споживання та мультиплікатор" розкриває 

основну функціональну залежність між цими категоріями. 

Книга четверта ("Спонукання до інвестицій") включає розгорнутий аналіз (глави 11 —18) 

чинників інвестиційного попиту та його динаміки. Розглядаються гранична ефективність 

капіталу (глава 11), загальна кейнсіанська теорія норми процента та її відмінності від 

"класичної" теорії (глави 13—14). При цьому Дж.М. Кейнс наводить розгорнуту критику 

економічних поглядів Д. Рікардо та А. Маршалла, що стали традиційними в теорії норми 

процента. 

Поглиблюючи теоретичну розробку інвестиційного попиту, Дж.М. Кейнс розкриває 

психологічні та ділові мотиви надання переваги ліквідності (глава 15), аналізує природу 

капіталу (глава 16), основні властивості процента і грошей (глава 17). Завершується книга 

новим формулюванням загальної теорії зайнятості (глава 18), яке узагальнює отримані 

результати попереднього дослідження. 

Книга п'ята ("Грошова заробітна плата та ціни") складається з глав 19— 21, у яких 

загальне поле теоретичного аналізу розширюється теорією заробітної плати, функцією 

зайнятості та теорією цін. Паралельно наводиться критика неокласичної теорії безробіття 

А. Пігу. 

Книга шоста ("Короткі замітки у зв'язку із загальною теорією") — завершальна, 

узагальнююча. Глава 22 присвячена розгляду проблем економічного циклу. Глави 23—24 

містять важливі теоретичні узагальнення з історії економічної теорії та заключні 

зауваження в галузі соціальної філософії, до яких може привести загальна теорія. Зокрема 

Дж.М. Кейнс піддає кардинальному 1 перегляду традиційні критичні оцінки поглядів та 

політики меркантилістів, розкриває їх позитивну роль у сприянні історичному 

економічному розвитку. Також Дж.М. Кейнс переосмислює внесок економістів-

попередників у теорію ринків та реалізації. Критиці класичної ортодоксії він протиставляє 

високу схвальну оцінку неортодоксальної теорії недоспоживання (недореалізації) Т.Р. 

Мальтуса. Останнього Кейнс вважав своїм найвизначнішим попередником в історії 

економічної науки. 

11.1.5. Критика Дж.М. Кейнсом постулатів неокласики 

Кейнсіанство як теоретичне вчення виникло як реакція на неспроможність 

неокласичної теорії дати відповіді на питання про причини циклічної кризи та шляхи 

стабілізації економіки. 

Обґрунтування власних теоретичних підходів Кейнс розпочав з радикальної критики 

ліберальної ринкової доктрини класики та неокласики. Вже на початку вступу до свого 

головного твору Дж.М. Кейнс так пояснює кардинальну відмінність власної теоретичної 

позиції: 

Я назвав цю книгу "Загальна теорія зайнятості, процента і грошей", акцентуючи увагу на 

визначенні "загальна". Книга названа так для того, щоб мої аргументи і висновки 

протиставити аргументам та висновкам класичної теорії, на якій я виховувався і яка — як і 

100 років тому — панує над практичною і теоретичною економічною думкою правлячих і 

академічних кіл нашого покоління. 

Я наведу докази того, що постулати класичної теорії застосовні не до загального, а тільки 

до особливого випадку, оскільки економічна ситуація, яку вона розглядає, є лише 

граничним випадком можливих станів рівноваги. 

Більш того, характерні риси цього особливого випадку не збігаються з рисами 

економічного суспільства, в якому ми живемо, і тому їх проповідування збиває зі шляху і 

веде до фатальних наслідків при намаганні застосувати теорію у практичному житті. 

До речі, до "класиків" Дж.М. Кейнс, як він сам визнавав, "порушуючи загальноприйнятий 
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етикет" зарахував і традиційних представників класичної школи (Д. Рікардо та його 

попередників), і представників неокласики (А. Маршалла, Ф. Еджуорта, А. Пігу та ін.). 

Підставою для такого об'єднання була їх загальна ідейна спорідненість на ґрунті визнання 

незаперечності й непорушності в теорії та економічній політиці принципів "laissez faire" та 

закону Сея1. 

Новий теоретичний підхід Дж.М. Кейнса містив суттєві ідейні та теоретичні розходження 

з панівною в тогочасній економічній науці неокласичною теорією. Зупинимося на 

найвагоміших з них. 

Як відомо, у теоретичній системі неокласики центральне місце посідала проблема 

оптимізації функціонування фірми. Вона інтерпретувалась як досягнення мінімізації 

витрат та максимізації доходу в умовах обмеженості виробничих ресурсів. Ресурсна 

обмеженість вважалась основним стримуючим та ускладнюючим фактором економічного 

розвитку та зростання. Уявлення про ефективне функціонування фірми зводилось до 

раціонального поєднання та використання виробничих ресурсів. 

У суспільстві, яке функціонувало 6 відповідно до постулатів класичної теорії, дійсно була 

6 наявна природна тенденція до оптимального використання ресурсів. Цілком ймовірно, 

що класична теорія являє собою картину того, як ми бажали би, щоб суспільство 

функціонувало. Але припускати, що воно і насправді так функціонує, — означає залишати 

без уваги дійсні труднощі. 

Такому підходу Дж.М. Кейнс протиставив інший, на перший погляд цілком 

парадоксальний в своїй протилежності, підхід. За Кейнсом, основну економічну проблему 

становить зовсім не традиційна ресурсна обмеженість. Для нього центральною є проблема 

відносної надлишковості виробничих ресурсів, тобто стійке недовикористання ресурсів в 

умовах циклічного спаду економіки. Спад викликає неповне завантаження виробничих 

потужностей, неповну зайнятість. І саме це стає основною перешкодою для досягнення 

економічної ефективності. 

В неокласичній теоретичній системі пояснення механізму функціонування ринкового 

саморегулювання ґрунтувалось на пріоритетному значенні фактора ринкової пропозиції. 

Активна роль цього фактора знайшла вираз і у найбільш поширеному формулюванні 

закону Сея: "Пропозиція породжує адекватний попит". Дж.М. Кейнсом, як зазначалось, в 

основу теоретичного аналізу було покладено протилежний підхід. Основним фактором як 

досягнення, так і порушення ринкової рівноваги вважається сукупний ринковий попит. 

Саме його рівень і динаміка, за Кейнсом, визначає макроекономічний стан економіки, 

рівень зайнятості, зростання чи зниження обсягу національного виробництва. Сукупний 

попит розглядався Кейнсом і як об'єкт регулюючих заходів держави. 

Дж.М. Кейнс підкреслював, що нехтування функцією сукупного попиту було 

принциповою рисою традиційної "класичної" ортодоксії протягом понад ста років. їі 

теоретичний "оптимізм" був уперше порушений лише Т.Р. Мальтусом, за яким Кейнс 

визнавав науковий пріоритет у постановці проблеми недостатнього попиту і можливості 

загального надвиробництва. Але його неортодоксальна теорія ринків та реалізації не 

знайшла ні своєчасного визнання сучасниками, ні належної оцінки наступниками. 

"Мальтус не зміг чітко пояснити, як і чому ефективний попит може бути недостатнім чи 

надлишковим. Він тільки посилався на факти, правда, загальновідомі, і не розробив 

власної теорії... Альтернативний погляд зовсім зник, його просто перестали обговорювати. 

Велика загадка ефективного попиту, за вирішення якої так палко взявся був Мальтус, 

звітрилась з економічної літератури"1, — писав Дж.М. Кейнс. Вона могла продовжувати 

існувати, за словами Кейнса, "лише крадькома, у підпіллі", зокрема, в теорії К. Маркса та 

деяких інших авторів. 

Розбіжними виявились також підходи Кейнса та неокласики до проблеми безробіття. 

Класично-неокласична теорія зайнятості була простою і зрозумілою. Стан ринку праці 

визначався співвідношенням попиту і пропозиції на працю, а рівень зайнятості та обсяг 

використання трудових ресурсів — точкою, в якій корисність граничного продукту праці 
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врівноважувала важкість І праці при граничній зайнятості. Вважалось, що чим нижча 

заробітна плата, І тим вищий рівень зайнятості. 

Безробіття в докейнсіанській теорії розглядалось переважно як соціальна, а не як 

економічна, тим більше не макроекономічна проблема. І Неокласична ортодоксія 

розрізняла лише два види безробіття — фрикційне і добровільне. Вважалось, що тим 

самим повністю вичерпувалося розкриття І теоретичної сутності цього явища. Під 

фрикційним безробіттям розумілось І тимчасове невикористання трудових ресурсів, яке 

обов'язково існує у нестатичній економіці. Добровільним безробіттям вважалось таке, що 

безпосередньо і цілком залежало від власного, індивідуального вибору робітників. І Згідно 

з неокласичною доктриною, у разі втрати роботи працюючі за наймом І завжди мали 

можливість погодитись на іншу, що нижче оплачується, а тому І їх перебування 

безробітними інтерпретувалось як акт добровільного характеру. Але вже в 20-х pp. XX ст. 

ця схема не спрацьовувала. 

Дж.М. Кейнс докорінно змінив акценти в інтерпретації таких категорій, І як безробіття та 

зайнятість. Поряд з добровільним та фрикційним Кейнс довів І існування вимушеного 

безробіття, тобто такого, що обумовлене циклічним І спадом економіки. Сама назва цього 

терміна, введеного вченим у науковий І вжиток, містить не тільки ознаки формального 

протистояння неокласичному підходу, але й акцентування уваги на тому, що циклічне 

безробіття не залежить від індивідуального вибору працюючих, оскільки є гострою 

суспільною макроекономічною проблемою. 

Дж.М. Кейнс також розділив поняття ринкової рівноваги та повної зайнятості, які 

традиційно ототожнювались у неокласичній теорії. Саме за рахунок виштовхування 

частини робітників у лави безробітних в ринковій системі відновлюється 

макроекономічна рівновага. Тобто загальна рівновага, за Кейнсом, можлива і при 

неповній зайнятості. Повну зайнятість він трактував як такий стан в економіці, коли існує 

лише добровільне і фрикційне безробіття, але відсутнє вимушене або циклічне. Ці 

категорії з часу Кейнса увійшли в категоріальний апарат макроекономічної теорії. 

Новою у кейнсіанській теорії була критика так званого закону Сея — незаперечної 

доктрини класичної та неокласичної теорії, згідно з якою пропозиція сама породжує 

адекватний попит, тобто, "вся вартість продукції має бути використана прямо чи 

опосередковано на купівлю продуктів". Ця доктрина була визнана теоретично 

домінуючою в політичній економії ще з часів Ж.Б. Сея та Д. Рікардо, увійшла в 

"Принципи політичної економії" Дж.С. Мілля, а згодом — у "Принципи Економікс" А. 

Маршалла, а також у твори Ф. Еджуорта і А. Пігу. 

На противагу неокласикам, Дж.М. Кейнс довів, що нові тенденції розвитку ринкового 

господарства вже несумісні з колишніми теоретичними уявленнями. Критичного 

перегляду зазнав закон Сея як такий, що не підтверджувався життям. 

Також, на відміну від усталеного в неокласичній теорії підходу, Дж.М. Кейнс заклав нове 

розуміння співвідношення між заощадженнями та інвестиціями. По-перше, класики та 

неокласики сприймали ці категорії через їх рівність, яка є умовою досягнення і 

підтримання ринкової рівноваги. В "класичній" теорії все те, що заощаджується, 

обов'язково буде інвестовано. По-друге, заощадження інтерпретувались як тимчасово 

відкладений ринковий попит. Тобто вони сприймались лише як тимчасово вивільнені 

кошти, які невдовзі неминуче перетворяться на ринкові витрати. Грошові потоки, що 

вилучаться з ринку у вигляді заощаджень, обов'язково повернуться у вигляді інвестицій. 

По-третє, цей процес у реаліях, наближених до умов вільної конкуренції, вважався таким, 

що здійснюється автоматично і до того ж легко, без ускладнень. 

Дж.М. Кейнс вперше глибоко і аргументовано довів, що характер зв'язку і взаємодії 

заощаджень та інвестицій став набагато складнішим, а тому далеким від автоматичної 

рівноважності. Він акцентував увагу на незбіганні цих процесів за суб'єктами, намірами та 

часом. Він показав, що рівність заощаджень та інвестицій досягається не завжди і зовсім 

не обов'язково. Проаналізувавши причини цього незбігання, Кейнс підтвердив 
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далекосяжні висновки про загальне порушення ринкового рівноважного механізму. 

На новому розумінні нетотожності заощаджень та інвестицій базується протилежне 

"класичному" господарсько-етичне тлумачення Дж.М. Кейнсом заощаджень, що вже 

зазначалось раніше. Нагадаємо, що учений рішуче розвінчав традиційно-схвальне 

сприйняття бережливості, ощадливості як господарської доброчесності. Розрив зв'язку 

між заощадженнями та інвестиціями, за Кейнсом, є реальною причиною безповоротного 

відтоку заощаджуваних коштів з ринку. Це викликає недостатність рівня сукупного 

ринкового попиту і має наслідком неминуче порушення ринкової рівноваги. Тому Дж.М. 

Кейнс і кейнсіанство в цілому, пронизано ідеологією споживання і витрат, а не 

недоспоживання та заощадження. 
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11.1.6. Теорія ефективного попиту та макроекономічна модель управління попитом 

Відправним пунктом теоретичного аналізу Дж.М. Кейнса є сукупний попит. Він 

обумовлює очікувану виручку від реалізації продукції, виробленої за певного рівня 

зайнятості. Тобто функція сукупного попиту задається Кейнсом з урахуванням фактора 

очікування. В центрі уваги Кейнсового аналізу знаходились рівноважні стани економіки в 

короткострокових інтервалах часу. Основною сполучною ланкою між різними станами 

теперішнього і майбутнього виступали економічні очікування1. Хід його подальшого 

аналізу розкриває, яким чином імпульси коливання попиту передаються економіці, 

задаючи параметри зайнятості та національного виробництва. 

Ефективний попит. Вже на початку праці "Загальна теорія зайнятості, процента і грошей", 

відразу після критики постулатів "класичної" економічної теорії (розд. 2), у наступному 

розділі "Принцип ефективного попиту" 

Мотиви економічної невизначеності та очікувань, що впливають на господарську 

поведінку, мали дійсно вагоме значення в теорії Кейнса, хоч і були теоретично 

недооцінені представниками ортодоксального кейнсіанства. В сучасних 

посткейнсіанських інтерпретаціях спадщини вченого цьому аспекту надається більше 

значення, ніж теорії ефективного попиту. 

Дж.М. Кейнс вводить у науковий вжиток поняття ефективного попиту, розкриваючи його 

значення як провідного елемента своєї загальної теорії. 

Теорія ефективного попиту є ключовою в інтерпретації Дж.М. Кейнсом природи і причин 

циклічності та безробіття. 

Дж.М. Кейнс вважав, що рівень сукупного попиту та його співвідношення з пропозицією 

визначають стан макроекономічної системи. Причини циклічного спаду економіки він 

пояснював недостатністю сукупного попиту, тобто його нижчим рівнем порівняно із 

сукупною пропозицією. Подолання нерівноваги та надвиробництва Кейнс пов'язував з 

досягненням ефективного попиту. 

Ефективний попит, за Дж.М. Кейнсом, — це такий рівень сукупного попиту, який 

забезпечує макроекономічну рівновагу за відповідного рівня зайнятості. 

У книзі "Загальна теорія" економіст не дав спеціального визначення категорії ефективного 

попиту. Суть і величину ефективного попиту Кейнс визначав через встановлення 

функціональної залежності між сукупною пропозицією, сукупним попитом та зайнятістю. 

"Позначимо сукупну ціну пропозиції продукції при зайнятості N людей через Z; 
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взаємозалежність між Z та N, яку можна записати у формі Z = <р (N), назвемо функцією 

сукупної пропозиції. Виручку, очікувану підприємцями при зайнятості N людей, 

позначимо через D; взаємозалежність між D та N, яку можна записати у формі D = f (N), 

назвемо функцією сукупного попиту", — писав Кейнс. 

Далі Дж.М. Кейнс виходив з того, що якщо для даної величини N очікувана виручка 

більша, ніж сукупна ціна пропозиції, тобто якщо D > Z, то підприємці будуть прагнути 

збільшувати зайнятість, щоб вона перевищила величину N, доти, поки не буде досягнута 

рівність Z = D. Таким чином, за Кейнсом, рівень зайнятості визначається точкою перетину 

функцій сукупного попиту і сукупної пропозиції. Саме у цій точці очікуваний 

підприємцями прибуток буде найбільшим. Рівень сукупного попиту (D) у тій точці кривої 

функції сукупного попиту, де вона перетинається з кривою сукупної пропозиції (D = Z), 

Кейнс назвав ефективним попитом. 

Праця Дж.М. Кейнса, на жаль, не містить жодного авторського графічного зображення 

елементів здійснюваного ним макроекономічного аналізу, включаючи і ефективний 

попит. 

Проте наявний у ній попередній детальний опис макроекономічних функціональних 

залежностей дає змогу відтворити графічне зображення ефективного попиту (рис. 11.1). 

 
N — рівень зайнятості; Z — сукупна ціна пропозиції при зайнятості N; Z = ф (Лг) — 

функція сукупної пропозиції; D — дохід, одержаний підприємцями при зайнятості N; D = 

f (N) — функція сукупного попиту; Е — точка макроекономічної рівноваги, якій 

відповідає ефективний попит; Def — ефективний попит; Nef — зайнятість за умов 

ефективного попиту. 

Ввівши в науковий аналіз ключове для своєї теорії поняття ефективного попиту, Кейнс 

так розкриває логіку подальшого теоретичного дослідження: "Наступні розділи будуть 

присвячені головним чином дослідженню різних факторів, від яких залежать обидві ці 

функції; адже в цьому і полягає суть загальної теорії зайнятості, з'ясування якої є нашою 

метою". 

Теорію ефективного попиту Дж.М. Кейнс поставив у центр своєї теоретичної системи як 

основну умову, що визначає рівні національного доходу та зайнятості. 

За Кейнсом, саме ефективний попит, а не пропозиція ресурсів і зміна рівня цін, як вважали 

"класики", визначає стан економіки. Неокласична теорія виходила з того, що за умов 

вільної конкуренції ціни відіграють роль ідеально гнучкого регулятора попиту та 

пропозиції. Падіння чи зростання ціни може автоматично привести у відповідність 

співвідношення цих ринкових факторів, зокрема й на ринку праці. Існування безробіття 
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неокласики пояснювали надмірно високим рівнем номінальної заробітної плати, а її 

зниження вважали основним засобом збільшення попиту на працю та досягнення повної 

зайнятості. 

На відміну від представників неокласики Дж.М. Кейнс поставив зайнятість та безробіття в 

безпосередню залежність не від змін заробітної плати, а від динаміки ефективного попиту. 

Він підкреслював, що саме ефективний попит, а не пропозиція ресурсів (їх наявність, 

кількість, обмеженість) визначає рівень зайнятості та національного доходу. У випадку 

недостатності сукупного попиту (Z > D) існує неповне використання виробничих 

потужностей, внаслідок чого виникає циклічний спад і циклічне безробіття. Таким чином, 

Дж.М. Кейнс наочно показав неспроможність категоричного твердження "класиків" про 

те, що "пропозиція породжує попит", зауваживши: "Якщо ж закон, що пов'язує функції 

сукупного попиту і пропозиції, в дійсності не такий, тоді це означає, що життєво 

важливий розділ економічної теорії ще тільки має бути написаний". 

Структура сукупного попиту. З метою встановлення причин недостатності сукупного 

попиту Дж.М. Кейнс дослідив його структуру та чинники. Сукупний попит, за Кейнсом, 

складається з таких двох основних елементів, як споживчий та інвестиційний попит (рис. 

11.2). 

 
Логіка дослідження Дж.М. Кейнса полягала у встановленні тих факторів, від яких 

залежать обидва структурних елементи сукупного попиту. На цій основі Кейнсом 

здійснена всебічна розробка теорії споживчого та інвестиційного попиту: з'ясування їх 

економічної природи, факторів динаміки та причин відхилення від бажаного оптимально-

рівноважного стану. 

Сукупний споживчий попит. Аналіз сукупного споживчого попиту Дж.М. Кейнс здійснив 

на основі розкриття взаємозв'язку між доходом, споживанням та заощадженням. Він 

показав, що сукупний дохід використовуються на споживання та заощадження: 

Дохід = Споживання + Заощадження; Споживання = Дохід - Заощадження. 

Тому ефективний попит, за Кейнсом, тотожний національному доходу (У), який включає 

два компоненти — споживання (С) та виробниче накопичення у вигляді інвестиційних 

витрат. 

Для вивчення динаміки цих двох складових доходу Дж.М. Кейнс увів поняття 

схильностей до споживання та до заощадження. 

Схильність до споживання Дж.М. Кейнс визначив як функціональну залежність (с) між 

рівнем доходу (У) та тією частиною зазначеного доходу, що витрачається на споживання 

(С): 

С = X &)- 

Для відображення динаміки споживання Кейнс ввів показник граничної схильності до 

споживання, яку визначав як частку витрат на споживання в будь-якій зміні доходу. 

Гранична схильність до споживання дорівнює відношенню приросту споживання до 

приросту доходу, тобто становить АС / ДУ. 

Сума, яку суспільство витрачає на споживання (тобто рівень сукупного споживчого 

попиту), за Кейнсом, залежить від ряду факторів: 

частково від величини доходу; 

частково від інших супутніх об'єктивних обставин; 
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частково від суб'єктивних потреб і психологічних схильностей та звичок окремих членів 

суспільства; 

а також від принципів, за якими сукупний дохід розподіляється між учасниками 

господарського процесу. 

Кейнс зазначав, що структура мотивів споживання дуже складна і розгалужена, до того ж 

вони тісно переплітаються. Тому для чіткості аналізу факторів схильності до споживання 

він розчленив мотиви споживання на дві основні групи: в першу включив суб'єктивні 

фактори, а в другу — об'єктивні. 

До основних об'єктивних факторів схильності до споживання Кейнс відносив: 

величину номінального та реального доходу; зміни у різниці між доходом та чистим 

доходом; 

зміни у нормі дисконту, тобто пропорції обміну теперішніх благ на майбутні; 

зміни в податковій політиці; 

зміни передбачуваного співвідношення між поточним та майбутніми рівнями доходу. 

Суб'єктивні фактори схильності до споживання, за Кейнсом, включають "ті психологічні 

особливості людського характеру, а також ті суспільні звички та інституції, які, хоч і не є 

незмінними, все ж навряд чи підлягають суттєвим змінам". 

Психологічну схильність до споживання Дж.М. Кейнс пов'язував з дією стимулів, що 

спонукають людей витрачати одержаний дохід: Прагнення користуватись життям, 

Недалекоглядність, Щедрість, Неощадливість, Пиха, Марнотратство. 

Кейнс одним з перших в економічній теорії показав, що від схильності до споживання 

залежить також і попит на капітал. 

Дж.М. Кейнс відкрив, що поряд зі схильністю до споживання існує і діє схильність до 

заощадження. Індивідуальну психологічну схильність до заощадження учений 

характеризував дією таких основних факторів, що утримують людину від споживання: "Ці 

вісім стимулів можуть бути названі Обережністю, Передбачливістю, Ощадливістю, 

Прагненням до кращого, Незалежністю, Підприємливістю, Гордістю та Скупістю"2. 

Капітал не є якоюсь замкнутою в собі субстанцією, що існує ніби незалежно від 

споживання. Навпаки, будь-яке послаблення схильності до споживання, яке, як можна 

гадати, перетворюється на постійну звичку, має приводити не тільки до скорочення 

попиту на споживчі товари, але і до скорочення попиту на капітал. 

Для держави, фірм та організацій Дж.М. Кейнс додавав ще чотири головних мотиви 

заощадження: 

підприємливість (у сенсі самофінансування); 

прагнення до покращання матеріального становища (намагання забезпечити себе 

ліквідними ресурсами на випадок непередбачених обставин); 

прагнення ліквідності (бажання забезпечити зростання доходів); 

"фінансова розсудливість" (накопичення фінансових резервів, що перевищують необхідні 

потреби). 

Дж.М. Кейнс зазначав, що сила всіх цих мотивів змінюється залежно від характеру 

існуючих інституцій, економічної та соціальної структури суспільства, але їх вплив дає 

незначні результати в короткострокових інтервалах часу, які піддаються циклічним 

коливанням і є об'єктом кейнсіанського аналізу. 

Основний психологічний закон. Ключ до вирішення проблеми недостатнього зростання 

споживання з ростом національного доходу Дж.М. Кейнс вбачав у дії основного 

психологічного закону, який встановлює функціональний зв'язок між схильністю людей 

до споживання та їх схильністю до заощадження. 

Основний психологічний закон Дж.М. Кейнса полягає в тому, що люди схильні, як 

правило, збільшувати своє споживання з ростом доходу, але не тією самою мірою, якою 

зростає дохід. 

Із зростанням доходу рівень споживання хоч і підвищується, але не тією самою мірою. 

Саме у цьому психологічному законі слід шукати ключ для розв'язання наших практичних 
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проблем1. 

Суть основного психологічного закону полягає в тому, що при збільшенні чи зменшенні 

реального доходу рівень споживання змінюватиметься в тому самому напрямі, але з 

меншою швидкістю, повільніше. Темпи зростання доходів завжди вищі, ніж темпи 

приросту споживання. 

Тобто якщо прирости споживання (ЛС) та доходу (ДУ) мають однакові знаки, то, згідно з 

психологічним законом, ДУ > АС. Це обумовлює стійке перевищення доходів над 

поточним споживанням. Різницю складають заощадження, що паралельно зростають. 

Таким чином, в механізмі реалізації основного психологічного закону закладена взаємодія 

схильностей до споживання та заощадження. 

Чим вищий дохід, тим меншу його частку люди схильні споживати, а тим більшу частку 

— заощаджувати. Тому Дж.М. Кейнс цілком справедливо вважав, що дія цього закону з 

розвитком суспільства та із збільшенням добробуту нації все більше посилюється. Він 

надавав великого значення економічному механізму його реалізації в економіці XX ст. "З 

ростом реального доходу, — зазначав Кейнс, — як правило більш високим виявляється 

частка тієї частини доходу, яка спрямовується на заощадження. Буде, однак, ця частка 

більшою чи меншою, ми все одно можемо спостерігати дію основного психологічного 

закону, характерного для будь-якого сучасного суспільства, у тому, що з ростом реального 

доходу воно не збільшує свого попиту на всю абсолют ну суму приросту, і, внаслідок 

цього, буде заощаджуватися все більш значна абсолютна сума...". 

На врахуванні дії основного психологічного закону побудована загальна теорія зайнятості 

Дж.М. Кейнса. реалізацією основного психологічного закону Дж.М. Кейнс пов'язував 

неминуче відставання сукупного споживання від рівня реального доходу, що обумовлює 

недостатність сукупного споживчого попиту, а тому і сукупного попиту. 

Внаслідок цього виникає перевищення сукупної пропозиції над попитом, а згодом — 

криза надвиробництва та падіння рівня зайнятості. Можливість протидії гальмівному 

впливу психологічного закону і підтримання бажаного рівня зайнятості Дж.М. Кейнс 

вбачав у впровадженні державою свідомих регулюючих заходів, спрямованих як на 

стимулювання поточного споживання, так і на перетворення заощаджень на інвестиції. 

Разом з тим Дж.М. Кейнс вважав, що дія стимулів до споживання не має вирішального 

значення для постійної підтримки зростання національного доходу. Для цього необхідне 

передусім збільшення інвестування, яке має поглинати зростаючі заощадження. При 

цьому, чим заможніше суспільство, тим гостріша ця проблема, тому що тим більшу суму 

воно має інвестувати. Таким чином, стимулювання інвестицій було висунуто Дж.М. 

Кейнсом як основна вимога досягнення ефективного попиту. 

Мультиплікатор інвестицій. Наступний етап теоретичного аналізу — встановлення Дж.М. 

Кейнсом зв'язку між споживанням, інвестиціями і національним доходом, який він 

здійснив на основі концепції мультиплікатора. Кількісна залежність між інвестиціями та 

національним доходом визначена мультиплікаційним ефектом, чи ефектом 

мультиплікатора. 

Мультиплікатор — від латинського слова multiplico — помножую, збільшую. Кейнс 

зауважував, що ідею мультиплікатора він запозичив у англійського економіста Р.Ф. Кана, 

який вперше ввів це поняття в економічну теорію1. Р.Ф. Кан розробив мультиплікатор 

зайнятості (fe^) — коефіцієнт, який показує, у скільки разів приріст сукупної зайнятості 

буде більшим за приріст первинної зайнятості у галузях, безпосередньо пов'язаних з 

інвестиціями. Поняття мультиплікатора зайнятості вчений вперше сформулював у 1931 р. 

у зв'язку з обґрунтуванням доцільності організації суспільних робіт під час кризи для 

стимулювання зайнятості та подолання безробіття. 

Мультиплікатор Кейнса — це коефіцієнт мультиплікації, що фіксує пряму пропорційну 

залежність між приростом інвестицій та приростом національного доходу. Він показує, у 

скільки разів отриманий приріст національного доходу більший за початковий приріст 

інвестицій, що обумовив це зростання. Іншими словами, мультиплікатор кількісно 
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визначає множинний вплив змін в інвестиційній активності на відповідні зміни 

національного доходу, а як наслідок — зайнятості та споживання. 

Назвемо k мультиплікатором інвестицій. Зі сказаного випливає характеристика 

мультиплікатора інвестицій: коли відбувається приріст загальної суми інвестицій, то дохід 

зростає на суму, яка у k разів перевищує приріст інвестицій. 

Механізм мультиплікаційного ефекту полягає ось в чому: приріст інвестицій в будь-якій 

галузі викличе відповідне розширення виробництва та збільшення зайнятості у цій галузі. 

Зростання зайнятості означатиме збільшення доходів індивідів, зайнятих у інвестиційному 

секторі. Частина цих доходів піде на споживання, а інша — на заощадження. Придбання 

предметів споживання створить нові доходи виробників споживчих благ. Ті, у свою чергу, 

реалізуючи власні доходи, створять нові доходи інших товаровиробників. Іншими 

словами, інвестиції перетворюються на доходи, отримані доходи перетворюються на 

ринкові витрати, які у свою чергу обумовлюють довготривалий процес утворення нових 

доходів у тих осіб, що втягнуті у ринкові взаємовідносини. 

Таким чином, вихідними інвестиціями приводяться в рух подальші чисельні ланцюгові 

реакції приросту доходів у інших суміжних галузях, які пов'язані між собою суспільним 

поділом праці. Після завершення певного періоду приріст сукупного доходу буде більшим 

порівняно з первинним приростом інвестиційних витрат, тобто дорівнюватиме приросту 

інвестицій, помноженому на коефіцієнт мультиплікації . 

Мультиплікаційний ефект веде до кратного збільшення національного доходу, 

викликаному початковим приростом інвестицій. Наприклад, якщо мультиплікатор 

дорівнює 5, то приріст національного доходу, викликаний зростанням інвестиційних 

витрат, буде у 5 разів перевищувати первинний приріст інвестицій. Це явище можна 

порівняти з ефектом розходження кіл на поверхні води від кинутого каменя. 

Дж.М. Кейнс показав, що значення мультилікатора є функцією від психологічних 

схильностей населення: до споживання та заощадження. Передусім він довів, що числове 

значення мультиплікатора визначається граничною схильністю до споживання, тобто 

часткою витрат на споживання в будь-якій зміні доходу. Гранична схильність до 

споживання (ДС / ДУ) показує, як чергове збільшення доходу буде розподілене між 

споживанням та заощадженнями. 

Дж.М. Кейнс відкрив, що мультиплікатор інвестицій знаходиться у прямо пропорційній 

залежності від граничної схильності до споживання: чим більша гранична схильність до 

споживання, тим більший мультиплікатор інвестицій, тобто тим більшим буде приріст 

національного доходу, викликаний приростом інвестицій. 

По-перше, це має цілком математичне пояснення. З наведених формул видно, що чим 

більша гранична схильність до споживання (АС / ДУ), тим менший знаменник у формулі 

мультиплікатора, а тому тим більша його величина. Це й обумовлює збільшення приросту 

національного доходу, зайнятості та споживання, що викликаються зростанням 

інвестицій. Наприклад, якщо гранична схильність до споживання складає 9/10, то 

мультиплікатор k = 1 : (1 - 9/ 10) - 10. 

По-друге, ця формальна залежність має також і економічне пояснення. Як було показано 

вище, інвестиції перетворюються на доходи, ті у свою чергу витрачаються, 

перетворюючись у нові доходи і витрати учасників ринкового обміну в інших суміжних 

галузях господарства і т.д. Інтенсивність та масштабність цього процесу будуть тим 

більші, чим більшою буде та частка приросту доходу, що піде на споживання. 

Дж.М. Кейнс показав, що зростання доходу супроводжуватиметься зростанням 

споживання в межах існуючої схильності до споживання. При цьому частина доходів буде 

заощаджуватися. Величина кожного наступного утвореного доходу буде нижчою за 

величину попереднього. Тому в цілому приріст доходу відбуватиметься у спадній 

геометричній прогресії. Таке затухання мультиплікаційного ефекту обумовлено дією 

основного психологічного закону: споживається не весь дохід, частина його 

заощаджується і вилучається з цього процесу. 
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Слід зауважити, що мультиплікаційний ефект діє в обох напрямках: як у напрямі 

зростання, так і спадання. Якщо, наприклад, інвестиції мають від'ємний приріст, тобто 

скорочуються, то величина національного доходу також зменшиться, причому з 

урахуванням величини мультиплікатора. 

Особливість мультиплікаційного ефекту полягає в тому, що умовою його розгортання є 

наявність в економіці невикористаних виробничих потужностей та незайнятої робочої 

сили. Тому в стані повної зайнятості мультиплікатор взагалі не діє, оскільки відсутність 

вільної робочої сили ставить межу для зростання виробництва. Виникнення в цих умовах 

додаткового інвестиційного попиту стає причиною інфляції попиту. 

Дж.М. Кейнс показав, що є взаємозалежність між мультиплікатором зайнятості (&) та 

мультиплікатором інвестицій (k). Тому стимулювання інвестиційної активності має 

комплексні макроекономічні наслідки: збільшення інвестицій викликає не тільки приріст 

сукупного доходу, але й приріст сукупної зайнятості. У цьому вчений побачив великий 

потенціал інвестиційної політики, можливість її використання як засобу державного 

регулювання економіки в умовах макроекономічної нестабільності. 

Кейнсова теорія мультиплікатора є новим тлумаченням процесу відтворення. Аналіз цієї 

проблеми став невід'ємною складовою загальної теорії зайнятості Дж.М. Кейнса, оскільки 

мультиплікатором встановлювалось точне співвідношення між зростанням сукупних 

доходів і зайнятістю, з одного боку, та масштабами збільшення інвестицій — з іншого. В 

основі мультиплікаційного процесу Кейнсом було виявлено такі вагомі аспекти. По-

перше, в ринковій економіці закладена можливість пропорційного сполучення 

нагромадження, виробництва і споживання. По-друге, порушення цього сполучення 

відбувається внаслідок дії психологічної схильності до заощаджень і недостатнього 

споживання. По-третє, це порушення може бути усунуте лише шляхом стимулювання 

інвестицій. Поняття мультиплікатора в теорії Кейнса привертало увагу до інвестицій як 

основного динамізуючого елемента економіки. 

В цілому, теорія мультиплікатора Кейнса на перший план поставила встановлення 

факторів, що детермінують обсяг національного доходу. Згідно з нею, приріст 

національного доходу визначається двома величинами: 1) приростом інвестицій та 2) 

коефіцієнтом мультиплікації, величина якого прямо пропорційно залежить від частки 

споживання у прирості національного доходу. 

Таким чином, недостатність сукупного попиту порівняно з рівнем сукупної пропозиції 

Дж.М. Кейнс пов'язував як із використанням частини доходу на заощадження, так і з 

гальмуванням зростання споживчих витрат порівняно з темпами зростання доходу. Інша 

група факторів пов'язана з недостатнім рівнем інвестиційного попиту та реальних 

інвестиційних витрат. 

Інвестиційний попит. За Кейнсом, інвестиційний попит поряд зі споживчим попитом є 

вагомим структурним елементом сукупного попиту. Обсяг інвестицій Дж.М. Кейнс 

вважав головним фактором ефективного попиту, а також головним фактором зайнятості 

та національного доходу. 

Основну увагу Кейнс приділив розгляду впливу таких факторів динаміки інвестиційного 

попиту, як: 

очікувана норма прибутку від інвестицій; 

норма банківського процента; 

дія психологічної схильності надання переваги ліквідності; 

порівняльна привабливість інвестування та заощадження капітальних коштів. 

Врахування цих факторів дало ученому можливість пояснити причини недостатньої 

інвестиційної активності, яка призводить до циклічного спаду економіки. Саме 

стимулювання інвестиційного процесу Дж.М. Кейнс вважав головним шляхом ліквідацій 

диспропорційності, запобігання кризовим явищам та усунення їх, ліквідації циклічного 

безробіття і досягнення повної зайнятості. 

Дж.М. Кейнс показав, що забезпечення нормального обсягу інвестицій наштовхується на 
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проблему перетворення заощаджень у реальні капіталовкладення. На цьому базується 

відома кейнсіанська формула: інвестиції мають бути рівними заощадженням: / = S. 

Представники неокласичного напряму не бачили в цьому особливої проблеми, уявляючи 

рівноважний зв'язок між заощадженнями та інвестиціями таким, що досягається 

автоматично. Кейнс вважав такі погляди спрощеними та нереалістичними. Забезпечення 

обсягу інвестицій, необхідних для повної зайнятості, посідає чільне місце у теоретичній 

системі вченого та становить одну з найважливіших задач економічної політики держави. 

Але як досягти цього? Аналізу проблеми спонукання до інвестування Дж.М. Кейнс 

приділяв велику увагу, зосередившись передусім на розгляді двох основних факторів, від 

яких залежить величина інвестицій: граничної ефективності капіталу і норми процента 

(рис. 11.3). 

 
Гранична ефективність капіталу — це, за Кейнсом, очікувана гранична прибутковість 

капіталовкладень: АР / Д/. Кейнс визначав її не поточним прибутком, а оцінкою 

майбутніх, очікуваних, прибутків, що робить її дуже чутливою до факторів економічної 

невизначеності: різного роду спекуляцій, паніки, переоцінки перспектив розвитку ринку, 

технічних переворотів тощо. Це означало, що Дж.М. Кейнс по суті враховував реальні 

умови ринкової економіки, в якій рух найважливіших народногосподарських показників 

залежить від поведінки підприємців, від їхніх очікувань майбутніх доходів та економічних 

передбачень. 

Дж.М. Кейнс визначав граничну ефективність капіталу "як величину, рівну тій обліковій 

ставці, яка зрівняла б теперішню вартість ряду річних доходів, очікуваних від 

використання капітального майна протягом строку його служби, з ціною його пропозиції. 

Ми отримаємо таким чином граничну ефективність окремих видів капітального майна. 

Найбільша з цих граничних ефективностей може тоді розглядатися як гранична 

ефективність капіталу в цілому". Як бачимо, Дж.М. Кейнс вважав, що перш ніж витратити 

гроші на інвестування, підприємець підраховує граничну ефективність капіталу, 

прибуток, який він очікує одержати від використання свого капіталу. 

Норма процента є іншим фактором, який враховується підприємцем під час прийняття 

рішення про інвестиції, капіталовкладення. В теорії процентної ставки Дж.М. Кейнс також 

радикально відмежувався від підходу класиків (див. табл. 11.3).  
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Останні вважали, що на рівні окремого індивіда норма процента є "компенсацією за 

заощадження та утримання", тобто ціною відмови від негайного споживання заради 

накопичення. Процентна ставка стихійно встановлюється на ринку запозичених коштів і 

визначається співвідношенням їх пропозиції (заощадження) та попиту (інвестиції). 

Класики розглядали процентну ставку як фактор рівноваги між заощадженнями та 

інвестиціями. Завдяки зміні процентної ставки заощадження автоматично інвестуються. 

Отже, якщо споживання знижується, то відповідне зростання заощаджень знижує 

процентну ставку і обумовлює зростання інвестицій. І навпаки, будь-яке зменшення 

інвестицій знижує процентну ставку і заощадження, що викликає відповідне зростання 

споживання. Згідно з класичними уявленнями, будь-які заощадження чи у формі готівки 

(гроші), чи у формі вкладень обов'язково витрачаються. Тим самим підтверджувалась дія 

закону Сея, тобто неможливість надвиробництва. 

Дж.М. Кейнс підкреслював принципову відмінність власної теорії норми процента від 

класичних уявлень. На відміну від класиків він вважав, що норма процента не може бути 

компенсацією за заощадження. Адже коли людина акумулює свої заощадження у вигляді 

готівки, вона не отримує ніякого процента, хоч зберігає так само, як будь-хто інший. 

Кейнс виходив з того, що як тільки заощадження індивіда визначені, той має обирати 

форму, у якій здійснюватиме їх збереження: чи у готівковій формі, чи у вигляді вкладень? 

Він показав, що вибір індивіда буде залежати від рівня процентної ставки. На 

встановлення її рівня впливає наявний ступінь надання переваги ліквідності. 

Норма процента в теорії Кейнса — це ціна відмови від ліквідності, тобто відмови від 

збереження нагромаджених коштів у грошовій формі. 

Норма процента — це "ціна", яка врівноважує нагальне бажання утримати багатство у 

формі готівкових грошей з наявною в обігу кількістю грошей1. 

Полемізуючи з Д. Рікардо, А. Маршаллом, А. Пігу, Л. Мізесом, Ф. Хайє-ком, Е. Хансеном 

та іншими "класиками", Дж.М. Кейнс висунув нове пояснення процента як суто 

грошового феномена, що відображає гру ринкових сил на грошовому ринку. За Кейнсом, 

процент — це автономний фактор, його рівень визначається стихійною взаємодією попиту 

і пропозиції на гроші. Попит на гроші регулюється законом переваги ліквідності, 

пропозиція — кількістю грошей в обігу. 

Схильність до ліквідності Дж.М. Кейнс визначав трьома психологічними мотивами (рис. 

11.4): 
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Процентна ставка, за Кейнсом, — це своєрідна плата за необхідність розставатися з 

готівкою. Зменшення кількості грошей в обігу та нестійка кон'юнктура на грошовому 

ринку збільшує перевагу ліквідності, а для її подолання необхідне підвищення норми 

процента. І навпаки, чим стабільніший грошовий ринок, тим нижча перевага ліквідності, а 

тому нижча процентна ставка. 

Прийняття рішення про інвестування та його масштаби, за Дж.М. Кейнсом, залежать від 

зіставлення рівнів граничної ефективності капіталу і процентної ставки. Справді, 

підприємець здійснює продуктивне використання капіталовкладень лише тоді й доти, 

доки процентна ставка буде нижчою за граничну ефективність капіталу (рис. 11.5).  

 
Дж.М. Кейнс вважав, що ця різниця постійно збільшується не тільки внаслідок 

прогресивного падіння граничної ефективності капіталу, але й тому, що процентна ставка 

має тенденцію збереження на дуже високому рівні. Кейнс показав, що норма процента — 

це нижча межа граничної ефективності капіталу. Тому чим нижча норма процента, тим, за 

інших однакових умов, активніший інвестиційний процес. 

Одночасно, як зазначав Кейнс, "норма процента на гроші відіграє особливу роль у 

встановленні межі рівня зайнятості, оскільки вона встановлює стандартну величину, якої 

має досягти гранична ефективність капітальних активів, якщо такі активи будуть 

вироблятися заново". Тобто Дж.М. Кейнс дуже реалістично оцінював протиріччя процесу 

відтворення, роблячи висновок, що сучасна економіка приречена на хронічну 

недостатність інвестування і поступове погіршення стану сукупного попиту. Різнобічний 

аналіз Кейнсом суперечливого процесу схильності до інвестування підвів його до нового 

формулювання загальної теорії зайнятості. "Наша мета у цьому випадку полягає в тому, 

щоб з'ясувати, чим визначається в кожний даний момент національний дохід конкретної 

економічної системи і (що майже одне й те саме) рівень зайнятості в ній... Нашим 

кінцевим завданням є вибір тих змінних, які можуть свідомо контролюватися чи 

управлятися центральною владою в тій реальній системі, в якій ми живемо". 

Хоч у трактуванні Дж.М. Кейнса процент — це суто психологічний феномен, але 

одночасно він є тим ланцюгом економічної системи, який у Кейнсовій теорії пов'язує 

грошову сферу з реальними категоріями процесу відтворення. Формування норми 
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процента учений розглядав як фактор, за допомогою якого грошова сфера впливає на 

виробництво національного доходу (рис. 11.6).  

 
Звідси Дж.М. Кейнс виводив необхідність та специфіку впливу кредитно-грошового 

регулювання на хід відтворення. 

Дж.М. Кейнс, як бачимо, дійшов твердого висновку про те, що для успішного 

функціонування ринкової системи необхідним є державне регулювання інвестиційного 

процесу. Воно, зокрема, має полягати у регулюванні норми процента в напрямку його 

зниження до рівня нижчого граничної ефективності капіталу. За цих умов для підприємця 

стає вигідніше інвестувати, ніж утримувати гроші в ощадній установі в ліквідній формі. 

Якщо бажане співвідношення не дотримується ("ліквідна пастка"), кредитно-грошове 

регулювання буде безсиле вивести економіку з глухого кута. 

Таким чином, в теорії Кейнса встановлено обумовленість недостатнього рівня 

ефективного попиту та його основних структурних складових низкою економічних 

факторів (рис. 11.7). 

 
Здійснення Дж.М. Кейнсом докладного аналізу складових ефективного попиту — 

споживання та інвестування — суттєво збагатило світову економічну науку, заклавши 

підвалини макроекономічної теорії. "Значна частина цього аналізу належить англійському 

економісту Кейнсу, — зазначав відомий американський економіст П. Семюелсон. — В 

наш час основні принципи цього аналізу все ширше визнаються економістами усіх 

напрямків, включаючи, що важливо зазначити, багатьох, хто не поділяє конкретних 

поглядів Дж.М. Кейнса на завдання економічної політики і розходиться з ним у технічних 

деталях". 

Вирішення проблеми ефективного попиту Дж.М. Кейнс розглядав як найважливіший 

шлях подолання економічної кризи, розширення виробництва, зростання національного 

доходу та вирішення проблеми зайнятості. На цьому базується зміст макроекономічної 

моделі Кейнса (рис. 11.8). 
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Суть Кейнсової моделі полягає у можливості заходами державного регулювання ринку 

вплинути на поведінку споживачів та підприємців у бажаному для макроекономічного 

стану економіки напрямі: в умовах спаду — стимулювати попит, сприяти на основі цього 

досягненню макрорівноваги при більшому обсязі національного виробництва, повній 

зайнятості, загальній мак-роекономічній стабільності. На цій теоретичній основі 

базувалося обґрунтування Кейнсом необхідності державного регулювання економіки. 

Слід при цьому зазначити, що зміст та основні напрями державного регулювання ученим 

були визначені лише у найбільш загальному вигляді. 

Таким чином, порівняно з теоріями "класичної" школи Дж.М. Кейнс більш реалістично 

оцінював особливості та протиріччя ринкової економіки і процесу відтворення. Він бачив 

суперечність між виробництвом і споживанням, вважав циклічне безробіття складною 

макроекономічною проблемою. Звідси постановка питання про розробку нової 

економічної політики — відмова від невтручання держави в економіку і зосередження 

уваги на визначенні форм і засобів державного регулювання сукупного попиту. Вважаючи 

функцію заощадження стійкою, Дж.М. Кейнс всю увагу зосередив на тому, щоб за 

допомогою державного регулювання забезпечити не менш стійкий приріст інвестицій та 

національного доходу. 

Одночасно Кейнс не приховував складності вирішення цих проблем. Так, головні риси 

економічного циклу Кейнс пов'язував з механізмом коливань граничної ефективності 

капіталу, але відверто заявляв, що "підняти граничну ефективність капіталу, залежну від 

некерованої психології ділового світу, не так легко". Атому Дж.М. Кейнс дійшов 

висновку, що "...за теперішньої організації ринків і тих впливів, які на них панують, 

ринкова оцінка граничної ефективності капіталу може зазнати таких колосальних 

коливань, що їх не можна достатньою мірою компенсувати відповідними змінами норми 

процента... На цій підставі я роблю висновок, що регулювання обсягу поточних інвестицій 

залишати у приватних руках небезпечно". Тому учений вважав бюджетну політику 

найбільш дійовим інструментом державного регулювання економіки. Йдеться передусім 

про прямі державні видатки для стимулювання ефективного попиту, а також про 

вилучення державою заощаджень за допомогою системи податків та займів. 

Вирішального значення у стимулюванні приватних інвестицій Дж.М. Кейнс надавав 

прямим державним бюджетним видаткам. "Зі свого боку я зараз ставлюсь дещо скептично 
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до можливості успіху чисто грошової політики, спрямованої на регулювання норми 

процента, — зазначав він у цьому контексті. — Я розраховую зараз на те, що держава... 

буде брати на себе все більшу відповідальність за пряму організацію інвестицій". 

Одночасно Кейнс виступав за широке впровадження державою суспільних робіт, 

фінансованих з державного бюджету. Це, на його думку, мало сприяти збільшенню 

частини національного доходу, яка розподіляється, створенню додаткового попиту, який, 

в свою чергу, приводить до скорочення безробіття та інфляції, до досягнення повної 

зайнятості. 

Поряд з бюджетною політикою значну роль в механізмі реалізації державного 

регулювання економіки Дж.М. Кейнс відводив також і кредитно-грошовій політиці. Він 

показав, що непрямими кредитно-грошовими регулюючими заходами держава також в 

змозі впливати на стан економіки за різними напрямками: на регулювання ставки 

процента, на схильність до споживання, очікування підприємців, стимулювання 

приватних інвестицій. 

Практична програма Кейнса була досить консервативною. Вчений не був прихильником 

зростання частки державної власності, вважаючи, що "...немає явних підстав для системи 

державного соціалізму, що охоплювала би більшу частину економічного життя 

суспільства. Не власність на знаряддя виробництва істотна для держави". Однак при 

цьому він чітко розумів величезне значення державного регулювання у сприянні кращому 

функціонуванню ринкової економіки. Державну політику стимулювання схильності до 

споживання та інвестицій Кейнс розглядав як "єдиний практично можливий засіб 

уникнути повного руйнування існуючих економічних форм і як умову для успішного 

функціонування особистої ініціативи". В цілому він виявив рідкісну теоретичну та 

політичну далекоглядність у визнанні та обґрунтуванні необхідності державного 

регулювання економіки, хоч, безумовно, він не міг передбачити об'єктивних меж його 

можливостей, які з особливою чіткістю виявилися лише у середині 70-х pp. XX ст. 

Резюмуючи розроблену Дж.М. Кейнсом макроекономічну модель та практичну програму 

управління сукупним попитом, треба визнати, що це була реальна наукова кейнсіанська 

революція, яка відбулася як в економічній теорії, так і в економічній політиці. її основний 

зміст можна сформулювати так: 

започаткування нового розділу економічної теорії — макроекономіки, винесення на 

перший план проблеми факторів, що визначають споживання та інвестиції як основні 

компоненти національного доходу; 

розробка нового методологічного та теоретичного інструментарію для аналізу нових 

складних проблем і суперечностей ринкової економіки; 

актуалізація в макроекономічній теорії проблеми ефективного попиту, тобто проблеми 

реалізації; надання першочергової уваги вивченню засобів запобігання чи пом'якшення 

циклічності, досягнення стійкого економічного зростання тощо; 

теоретичний аналіз підпорядковується практичній меті — виробленню ефективної 

економічної політики державного регулювання ринкової економіки для компенсації її 

недоліків. 

Поряд з цим теорія Дж.М. Кейнса відбивала специфіку 30-х pp. XX ст. Це виявилося, 

зокрема, у певному перебільшенні значення умов реалізації та обмеженні 

макроекономічної моделі лише завданнями виходу з депресійного стану, у явно вираженій 

статичності Кейнсового аналізу, у різко негативному ставленні до заощаджень, у певній 

недооцінці цінового фактору тощо. Ознаки теоретичної обмеженості Кейнсового аналізу 

стали об'єктом розвитку і вдосконалення макроекономічної теорії прихильниками та 

представниками цього напряму. 

 

11.2. ПОДАЛЬША ЕВОЛЮЦІЯ КЕЙНСІАНСЬКОГО НАПРЯМУ: 

НЕОКЕЙНСІАНСТВО 

11.2.1. Етапи еволюції кейнсіанського напряму 
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Історія економічної думки XX ст. ознаменована виникненням та подальшим 

розвитком кейнсіанства — одного з провідних наукових напрямів світової економічної 

теорії. Його теоретичною основою стало вчення Дж.М. Кейн-са — нова наукова 

парадигма, становлення якої було найбільш вагомою революційною подією у розвитку 

світової економічної думки ЗО—40-х pp. минулого століття. З самого початку вона 

викликала бурхливу полеміку серед економістів. Представники неокласики (А. Пігу, Ф. 

Хайєк, Г. Хаберлер та ін.) критикували Кейнса за розрив зі старими традиціями. Але 

починаючи з другої половини 30-х pp. XX ст. його теорія знаходить все більше нових 

прихильників і поступово перетворюється на визначальний напрям економічної теорії. 

Впродовж XX ст. кейнсіанський напрям зазнав тривалої еволюції (табл. 11.4). 

 
Утвердження кейнсіанства як альтернативного неокласиці напряму означало кінець ери її 

теоретичного панування. Кейнсіанство на тривалий історичний період, аж до середини 70-

х pp. XX ст., перебрало на себе роль домінуючого напряму світової економічної теорії. Це 

було обумовлено низкою об'єктивних причин. Теорія Кейнса більш глибоко і адекватно 

враховувала нові історичні зміни, яких зазнав механізм господарювання провідних країн 

світу. Дж.М. Кейнс, як вже зазначалось, відкинув ідеї неокласиків про автоматичне 

регулювання ринкової економіки, про тотожність умов заощадження та інвестування, про 

досконалість дії стихійних регуляторів макро-економічної рівноваги, про цілковиту 

еластичність цін тощо. В теорії Кейнса враховувалися значні зміни ринкових відносин, 

наявність великих корпорацій, відсутність гнучкості та рухливості цін, зростання 

профспілкового руху, який перешкоджав стихійному коливанню заробітної плати. 

Кейнсіанство отримало світове визнання не тільки через теоретичні новації та 

поглиблення пізнання природи економічних явищ, але й значною мірою завдяки своїй 

головній політико-економічній установці — обґрунтуванню необхідності державного 

регулювання господарських процесів. 

Кейнсіанство — це сформований Дж.М. Кейнсом та його чисельними прихильниками і 

послідовниками напрям, об'єднаний визнанням нестабільності ринкової економіки та 

необхідності її державного регулювання. 

Слід зауважити, що в ході подальшого розвитку зазначеного напряму І окреслились 

відмінності між змістом таких понять як "теорія Кейнса" ("Кейнсова теорія") та 

"кейнсіанство" ("кейнсіанська теорія"). Ці поняття хоч і є близькими, але аж ніяк не 

ідентичні, розбіжності між ними з часом все більше посилюються. Внаслідок цього їх 

науковий зміст необхідно чітко розрізняти. Проте в економічній літературі, особливо 

присвяченій макроекономічній проблематиці, достатньо часто зустрічається їх 

неправомірне ототожнення, що, безумовно, є некоректним. Не все, що прийнято називати 

кейнсіанською теорією, належить авторству Дж.М. Кейнса і є безпосереднім 

відображенням його власних поглядів. Тому є ряд пояснень. 

По-перше, загальновизнано, що "Загальна теорія" за способом викладення матеріалу і 

характером його сприйняття — одна з найскладніших теоретичних праць в історії 

економічної науки. Ідеї Дж.М. Кейнса у більш пізній науковій та навчальній літературі 

зусиллями його послідовників були відтворені та популяризовані в осучасненому варіанті, 
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який містив своєрідний "переклад" кейнсових ідей на мову сучасної економічної теорії1. 

Тому те, що йдеться передусім про ортодоксальний варіант викладення теорії Кейнса 

Нобелівським лауреатом Дж. Хіксом та видатним гарвардським економістом Е. Хансеном. 

— Кейнс "дійсно" сказав, відрізнялось від загальноприйнятої стандартної та популярної 

версії його теорії. 

По-друге, власні ідеї Кейнса, викладені в "Загальній теорії", залишають можливості для їх 

далеко не однозначного розуміння. Тому при відтворенні різними інтерпретаторами вони 

набули значних розбіжностей. Навіть між представниками кейнсіанства існують і 

множаться розходження у розумінні та тлумаченні поглядів Кейнса. 

По-третє, відтворення ідей Дж.М. Кейнса у працях його послідовників і наступників 

найчастіше сполучалось з їх власними науковими підходами, втрачаючи при цьому 

Кейнсову автентичність. 

По-четверте, в подальшому послідовники Кейнса розвивали та вдосконалювали його 

теоретичну систему, внаслідок чого кейнсіанство у сучасному розвинутому вигляді також 

набуло істотних відмінностей від теорії Кейнса як свого наукового першоджерела. 

Наведені зауваження вагомі лише в плані термінологічної чіткості у вживанні 

вищезазначених понять. З огляду ж на загальні тенденції розвитку економічної теорії не 

можна не визнати, що реальне збагачення ідей Дж.М. Кейнса науковим доробком його 

попередників, сучасників та ще більш чисельного кола наступників є цілком природним і 

закономірним, а тому, безумовно, відіграло та відіграє позитивну роль для розвитку цього 

визначального напряму макроекономічної теорії. 

Домінування кейнсіанських ідей у міжвоєнний і післявоєнний період пояснюється 

реалістичністю розробленої цим напрямом макроекономічної теорії, а також кейнсіанської 

програми державного регулювання економіки. Саме тому переважно на кейнсіанських 

ідеях державного регулювання ринку базувалась макроекономічна політика урядів 

провідних країн світу з 50-х до середини 70-х pp. XX ст. Кейнсіанська теоретична модель 

поступово увійшла практично в усі підручники з економіки, започаткувавши новий 

підрозділ економічної теорії — макроекономіку. Цей період отримав назву "доба 

кейнсіанства". 

Слід зазначити, що найбільш бурхливо теорія Кейнса поширювалась в країнах Заходу в 

післявоєнний період. У 50—60-х pp. XX ст. вона трансформувалась у неокейнсіанство, 

назвою якого прийнято підкреслювати як спадкоємність щодо кейнсіанського напряму, 

так і суттєві ознаки теоретичного та методологічного оновлення, що привнесли в 

макроекономічну теорію послідовники Дж.М. Кейнса. 

В основі трансформації теорії Кейнса у неокейнсіанство була потреба створення більш 

загальної теорії, яка б враховувала такі нові проблеми, як високе і стійке економічне 

зростання, проблема циклу, врахування науково технічного прогресу, нагромадження 

ресурсів тощо. Тому основні положення Кейнса було піддано в працях його послідовників 

певній модифікації, універсалізації та осучасненню. 

1 Ортодоксальній версії викладення кейнсіанства вищезгаданими вченими в якості 

альтернативи протистоїть переосмислення ідей Кейнса такими посткейнсіанцями, як А. 

Лейонхуфвуд, С. Вайнтрауб, X. Мінскі та ін. 

Залежно від напрямків розвитку кейнсіанського аналізу та конкретної проблематики 

теоретичних досліджень в структурі неокейнсіанства можна виділити такі основні течії 

(рис. 11.9). 
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Кейнсіанська ортодоксія — це найбільш типова, загальновизнана, домінуюча та поширена 

теоретична складова цього напряму, яка забезпечує його наукову визначеність, 

сформованість та сталість. Структурним ядром ортодоксального неокейнсіанства стала 

теорія ефективного попиту та визнання необхідності державного регулювання ринкової 

економіки. Саме це вважалось його представниками найголовнішим у спадщині Кейнса і 

було покладено в основу подальшої еволюції кейнсіанства як у галузі теорії, так і 

економічної політики. 

Кейнсіансько-неокласичний синтез становить спробу теоретичної універсалізації 

кейнсіанства шляхом об'єднання, теоретико-методологічного синтезу раціональних 

елементів неокласичної та кейнсіанської ортодоксії. 

Остання складова — це нетрадиційна чи неортодоксальна течія неокейнсіанства. Основні 

течії неокейнсіанства всебічно розвинули теоретичну спадщину Дж.М. Кейнса. 

11.2.2. Неокейнсіанська теорія економічної динаміки та зростання 

Однією з головних особливостей неокейнсіанства стала глибока критична переробка 

та вдосконалення теорії статичної ринкової рівноваги Кейнса з метою ЇЇ пристосування до 

більш повного врахування факторів економічної динаміки та дослідження динамічних 

станів економіки. Результатом теоретичних пошуків стала розробка неокейнсіанської 

теорії макроекономінної динаміки. її становлення пов'язано з іменами таких видатних 

послідовників Дж.М. Кейн-са, як Р. Харрод, Є. Домар, Е. Хансен, Дж.В. Робінсон та ін. 

Теоретичні основи своїх досліджень вони сформували ще наприкінці 30-х pp., але наукове 

визнання їхні ідеї отримали пізніше, на початку та в середині 50-х pp. XX ст. 

Основний зміст коригування Кейнсової теорії полягав у реальних спробах подолати її 

явно виражений статичний характер шляхом введення у макроекономічну модель таких 

динамічних факторів, які б дали можливість здійснювати на основі кейнсіанської 

методології економічний аналіз рівноважних та нерівноважних станів економіки, що 

розвивається та зростає (рис. 11.10). 
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Внаслідок цього у неокейнсіанські дослідження включаються економічні параметри 

технічного прогресу, що здатні динамізувати приріст національного доходу. В центрі 

уваги — пошук важелів пролонгації економічного піднесення та розробка специфічних 

моделей довготривалого економічного зростання. Нарешті, основна увага приділяється 

таким економічним категоріям, як економічне зростання, його темпи, економічна 

динаміка тощо. Основною ознакою ідейної та методологічної спадкоємності від теорії 

Кейнса до неокейнсіанської теорії макроекономічної динаміки стало визнання того, що 

стихійна ринкова економіка не є ідеальною системою саморегулювання, яка б була здатна 

забезпечувати найбільш повне та цілком раціональне використання виробничих ресурсів. 

Саме це найбільш суттєво відрізняло неокейнсіанські підходи у дослідженні економічної 

динаміки та зростання від паралельно здійснюваних з середини 50-х pp. XX ст. наукових 

розробок неокласиків зі схожої проблематики (рис. 11.11). 

розвиток методології макроекономічного дослідження в неокейнсіанській теорії 

економічної динаміки та зростання: 

подолання статичності теорії Кейнса; 

врахування факторів економічної динаміки; 

вивчення показників технічного прогресу; 

дослідження впливу науково-технічного прогресу на економічне зростання; 

розробка теорії кумулятивного процесу та моделей економічного зростання, розрахованих 

на тривалий час 

Отже, неокейнсіанці зосередили науковий пошук на динамізації макроекономічної моделі 

Кейнса, але дещо специфічно. Динамізація стосувалася лише таких величин, як 

ефективний попит, функції споживання та інвестування, мультиплікатора. Проте інший 

аспект аналізу, а саме грошова сфера, яка включає динаміку грошової маси, норму 

процента, ціни, був визнаний несуттєвим і майже не враховувався у неокейнсіанських 

моделях економічної динаміки. По суті, неокейнсіанство чи ортодоксальне кейнсіанство 

було безгрошовим варіантом кейнсіанської теорії. 

Визначальне наукове і практичне значення в галузі економічної динаміки і теорії 

економічного зростання мали дослідження неокейнсіанців Р. Харро-да та Є. Домара. 

Рой Форбс Харрод (1900—1978), видатний англійський економіст, професор 

Оксфордського університету, один з найвидатніших продовжувачів кейнсіанських ідей, 

вважається батьком теорії економічного зростання. Саме йому належить пріоритет у 

розробці проблем економічного зростання та його математичного моделювання. 
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Народився у 1900 р. у родині вчених-інтелектуалів. Отримав блискучу освіту. Закінчив 

Вестмінстерський коледж. У 1922 p. P. Харрод закінчив Оксфордський університет. 

Спочатку спеціалізувався на історичних дисциплінах. 

У подальшому в різні періоди свого життя викладав у цьому університеті: з 1929 по 1937 

pp., а також з 1946 по 1967 pp. 

Рішення стати професійним економістом Р. Харрода прийняв під впливом Дж.М. Кейнса, 

з яким його поєднувала особиста дружба, тривалі творчі стосунки та Рой 

Харродбагаторічне листування. Р. Харрод був першим читачем та поціновувачем 

основних наукових праць Дж.М. Кейнса. Листування вчених свідчить, що Р. Харрод був 

першим інтерпретатором "Загальної теорії". 

У 1933 р. — вихід першої наукової книги Р. Харрода "Теорія міжнародної економіки", що 

витримала чотири видання поспіль. У цій праці автор, спираючись на теорію Д. Рікардо, 

одним з перших виклав принцип порівняльних витрат як основний принцип міжнародного 

поділу праці. На відміну від поняття постійних витрат у Д. Рікардо, ввів поняття 

граничних витрат. 

Численні публікації 1928—1940 pp. присвячені фундаментальним проблемам економічної 

теорії: дослідженню грошей, банківської системи, недосконалої конкуренції, динаміці 

витрат, циклічним коливанням, міжнародній торгівлі тощо. 

Основна проблематика зрілих наукових праць — питання макроекономічного зростання 

та циклів. 

У 1936 р. опублікована праця "Торговий цикл", що містила елементи майбутньої теорії 

циклічних коливань Р. Харрода (аналіз взаємозалежності коливань інвестицій та 

споживання, моделювання механізму циклу, взаємодія мультиплікативного та 

акселеративного ефектів). У праці також містяться елементи його майбутньої теорії 

економічної динаміки: критика обмеженості статичних неокласичних економічних 

моделей, формування погляду на циклічність як на проблему динамічних станів 

економіки, введення у теортичний аналіз довготривалих змін інвестицій та заощаджень. У 

1939 р. — вихід праці "Нарис теорії динаміки". 

У 1948 р. — вихід основної фундаментальної монографії "До теорії економічної 

динаміки", яка мала величезний науковий успіх, принесла автору визнання та репутацію 

теоретика-новатора. 

Науково-дослідницьку діяльність Р. Харрод вдало поєднував з практичною роботою на 

високих адміністративних посадах. 

У 1939 p., з початком Другої світової війни, — припинення Р. Харродом на певний час 

викладацької діяльності, перехід на роботу в статистичне відомство при прем'єр-міністрі 

Великої Британії В. Черчіллі. Одночасно Р. Харрод виконував функції радника 

британського уряду. 

У 1947—1950 pp. очолював підкомісію Організації Об'єднаних Націй з питань зайнятості 

та стабільного розвитку. 

У 1952—1953 pp. —економічний радник Міжнародного Валютного Фонду. 

Перша спроба осучаснити вчення Дж.М. Кейнса була здійснена Р. Харродом ще у 1939 р. 

у статті "Нарис теорії динаміки, де він сформулював основні принципи теорії економічної 

динаміки. У центрі уваги — намагання визначити темп зростання національного доходу, 

необхідного для використання всезростаючого обсягу виробничих потужностей і 

забезпечення повної зайнятості у тривалій перспективі. 

Розвиток цих думок було докладно викладено у фундаментальній монографії Р. Харрода 

"До теорії економічної динаміки" (1948). У цій праці Р. Харрод визначає основні риси 

моделі економічної динаміки, тобто умови підтримання стійких темпів економічного 

зростання при повній зайнятості як людських, так і матеріальних ресурсів. Він будує 

агрегативну модель економічного зростання, де темп росту залежить від частки 

нагромадження в національному доході чи величини капіталовкладень та від рівня 

капіталомісткості виробництва. Формулу темпу економічного зростання Р. Харрод 
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визначає так: 

G х C = S, 

де G — темп зростання національного доходу; 

С — коефіцієнт капіталомісткості національного доходу, тобто показник величини 

капіталу, необхідного для створення одного процента приросту національного доход; 

S — частка заощаджень в національному доході. 

Але виходячи з того, що величина С фіксована технічними умовами (нейтральним 

технічним прогресом), Р. Харрод вважає, що темп зростання національного доходу (G) 

цілком залежить від одного фактора, від змін заощаджень суспільства чи норми 

нагромадження. При цьому для досягнення постійного темпу зростання необхідно, щоб 

ресурси використовувалися повністю, тобто щоб інвестиції (/) дорівнювали 

заощадженням (S): 

I = S. 

Якщо інвестиції будуть дорівнювати заощадженням, то економіка не буде відчувати 

ускладнень. Р. Харрод приходить до висновку, що гарантований темп зростання 

національного доходу, що забезпечує динамічну рівновагу (Gw), визначатиметься двома 

величинами: постійністю частки заощаджень (S) і постійністю капіталомісткості (Сг). Цей 

функціональний зв'язок знайшов такий вираз у моделі економічної динаміки Харрода: 

Gw х Cr = S, 

де Gw — гарантований темп зростання національного доходу, що забезпечує динамічну 

рівновагу; 

Сг — прогнозний коефіцієнт капіталомісткості національного доходу, відображає потребу 

в новому капіталі; 

S — частка заощаджень. 

Обидві частини рівняння є постійними, тобто забезпечується динамічна рівновага. Р. 

Харрод підкреслював, що "єдина гарантована лінія зростання визначається одночасно 

схильністю до заощаджень і величиною капіталу, що обумовлюється технічними та 

іншими умовами на одиницю збільшення продукції. Тільки в тому разі, якщо підприємці 

дотримуються цієї лінії розвитку, вони виявляють, що в цілому їхнє виробництво у будь-

який період часу не буде ні збитковим, ні недостатнім". 

Таким чином, у моделі Харрода темп приросту національного доходу, що забезпечує 

динамічну рівновагу, має бути постійним. При цьому динамічна рівновага, що 

забезпечується гарантованим темпом зростання, означає повне використання наявних 

виробничих потужностей і досягнення стійкої норми прибутку. 

Але, згідно з теорією Харрода, немає механізму, який у випадку порушення рівноваги 

автоматично відновлював би її. "Економіка балансує на лезі ножа", — зазначав Р. Харрод. 

Він писав, що "в галузі динаміки ми маємо умови, протилежні тим, які ми спостерігаємо в 

галузі статики. Відхилення від рівноваги, замість того, щоб бути самозатухаючими, 

стають самонаростаючими". 

Як бачимо, Р. Харрод реалістично оцінював проблему стійкості ринкової економіки, 

вважаючи, що фактичний темп зростання національного доходу відхиляється від 

гарантованого. А це значить, що проблема встановлення динамічної рівноваги є дуже 

складною і суперечливою. 

Р. Харрод розрізняє два таких поняття: Gw — гарантований темп зростання національного 

доходу, за якого забезпечуються інтереси підприємців щодо одержання прибутку. Він 

відповідає повному використанню заощаджень (/ = S), але безробіття не ліквідується; Gn 

— природний темп зростання національного доходу, що означає повне використання 

ресурсів, в тому числі трудових, тобто відсутнє безробіття. Звідси Р. Харрод робить 

висновок про те, що ситуація, коли гарантований темп зростання національного доходу 

дорівнює природному темпу (тобто Gw = Gn) є ідеальним станом економіки, за якого 

немає ні безробіття, ні хронічного недовантаження виробництва. 

Але справа в тому, що фактичний приріст національного доходу тільки випадково може 
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збігатися з одним із цих показників (Gw чи Gn). В результаті цього рівновага 

систематично порушується і її потрібно регулювати з боку держави. Але як саме? 

Відповідно до схеми Р. Харрода, ймовірні такі дві основні нерівноважні макроекономічні 

ситуації: 

Gw> Gn. Таке відхилення призводить до того, що розширення виробництва 

наштовхується на межу повної зайнятості, внаслідок чого настає хронічна депресія, 

недовантаження виробництва та надлишок капіталу. 

Gw< Gn. Така ситуація стимулює зростання виробництва, тривалий бум. 

За умов, коли гарантований темп зростання національного доходу зростає чи знижується 

порівняно з природним, призводить до стану хронічної депресії чи кризи, робить висновок 

Харрод, державне регулювання має бути безпосередньо спрямоване на досягнення стану 

рівноваги: Gw = Gn. Саме тоді досягається повне використання всіх зайнятих і реалізація 

всіх можливостей техніки, тобто динамічна рівновага. 

Як бачимо, в моделі економічної динаміки Р. Харрода виявляються нові методологічні 

позиції: використовується новий підхід з погляду досягнення динамізації економічних 

процесів. Ці процеси розглядаються як такі, що залежать від технічного прогресу (в 

трактуванні Р. Харрода — природні). Використовується причинно-наслідковий аналіз 

поряд з функціональним. Новими методологічними підходами характеризуються й 

головні проблеми, що намагається вирішити учений. Це, по-перше, дослідження факторів, 

що визначають потенційні можливості зростання національного доходу на 

довгостроковий період. По-друге, це вирішення проблеми забезпечення стійкого стану 

економіки, тобто умов динамічної рівноваги. По-третє, відповідь на питання, як економіка 

пристосовується до цього стійкого стану рівноваги, чи спроможна вона підтримувати цей 

стан автоматично. 

Р. Харрод досить критично підійшов до відповіді на питання про саморегулювання 

економіки і зробив висновок, що розвинута ринкова економіка автоматично не може 

досягати стійкої рівноваги. Він чітко вказує, що гарантований темп зростання 

національного доходу відхиляється від природного, і він не бачить тих сил, які б 

автоматично повернули економіку на шлях збалансованого розвитку. Єдина надія на 

державне регулювання економіки. 

Важливим є висновок Р. Харрода про те, що темп зростання національного доходу 

залежить від нагромаджень (/ = S), від використання технічного прогресу (Gw = = SCt). 

Щоправда, в моделі Харрода коефіцієнт капіталовкладень (С,) є величиною постійною, 

хоча насправді він змінюється в результаті технічного прогресу і зростання 

продуктивності праці. Але в цілому модель економічної динаміки Р. Харрода діє за 

принципом акселератора. В її основу було покладено рівність заощаджень та інвестицій. 

При цьому він виходив із нейтрального характеру технічного прогресу. 

До аналогічного висновку про необхідність постійного темпу зростання національного 

доходу як важливої умови динамічної рівноваги приблизно в той самий час, коли і Р. 

Харрод, приходить професор Массачусетського університету (США) Євсій Домар (нар. 

1914). Тому в економічній літературі їх споріднені підходи було об'єднано у так звану 

модель Харрода — Домара. 

Однак модель Є. Домара дещо відрізняється від моделі Р. Харрода. В її основу покладені 

не рівність заощаджень інвестиціям, а рівність грошового доходу (попиту) виробничим 

потужностям (пропозиції). Під виробничими потужностями Є. Домар розумів потенційно 

можливе виробництво продукції в умовах повної зайнятості. Тобто, якщо модель Харрода 

будувалася на акселераторі, то модель Домара — на мультиплікаторі. В моделі Є. Домара 

динамічна рівновага досягається за умови, що попит і пропозиція мають зростати так, щоб 

приріст попиту дорівнював приросту пропозиції. При цьому динамічна рівновага може 

бути забезпечена лише певним темпом росту інвестицій. Зростання капіталовкладень — 

це стратегічний фактор збалансованості економічного зростання. Відмінність моделі 

Домара полягала і в тому, що в ній передбачалася повна зайнятість, тоді як Р. Харрод 
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виходив з того, що динамічна рівновага може не збігатися з повною зайнятістю. 

Але висновок Є. Домар робить такий самий, що і Р. Харрод: необхідною умовою 

динамічної рівноваги, тобто поступального руху економіки, є стійкий темп економічного 

зростання. "Я намагався показати, — писав Є. Домар, — що існує такий темп зростання 

доходу, яким би приблизно він не був, котрий, якщо його досягти, не призведе до 

зниження норми прибутку, зникнення інвестиційних можливостей, до виникнення 

хронічного безробіття і подібних лих... і що тією мірою, якою ми можемо тепер це 

збагнути, цей темп зростання не знаходиться за межами наших фізичних можливостей". 

При цьому і Р. Харрод і Є. Домар, стоячи на позиціях Дж.М. Кейнса, підкреслювали 

складність вирішення проблеми динамічної рівноваги і необхідність проведення 

відповідної державної політики регулювання економіки. 

Модель Харрода — Домара була спрямована на те, щоб на базі кейнсіанства подолати 

статичність макроекономічної моделі Кейнса і розробити модель, розраховану на 

довгостроковий період. Але Є. Домар і Р. Харрод усвідомлювали спрощеність своїх 

моделей, вважаючи, що вони є лише інструментами теоретичного аналізу. По суті це були 

лише перші кроки в дослідженні складних зв'язків процесу відтворення у вигляді 

однофакторної моделі (коефіцієнт капіталомісткості). Далі модель динамічної рівноваги 

розвивалась у напрямку розробки багатофакторних моделей економічного зростання, 

дослідження виробничих функцій, економічного програмування. 

11.2.3. Неокейнсіанська теорія економічного циклу 

Серед основних напрямів теоретичного дослідження неокейнсіанства важливе місце 

посідає теорія економічного циклу. Найбільший внесок у становлення і розвиток 

неокейнсіанської теорії економічного циклу здійснили такі видатні вчені, як Е. Хансен, 

Дж. Хікс, Р. Харрод, П. Семюелсон та ін. 

Слід зазначити, що в теорії Дж.М. Кейнса проблема циклу детально не розроблялася. В 

центрі уваги Кейнсового аналізу знаходилась переважно проблема кризи, інші ж фази 

циклу опинились поза дослідженнями вченого. Праця "Загальна теорія зайнятості, 

процента і грошей" містила лише висловлювання автора про причини криз, до яких він 

відносив скорочення очікуваної норми прибутку (граничної ефективності капіталу), що, в 

свою чергу, спричинюється спадною віддачею капіталовкладень в умовах зростання маси 

функціонуючого капіталу. Сюди ж Кейнс відносив дію негативних психологічних 

факторів: песимізму, втрати віри в майбутнє, раптової паніки та ін. 

Центральне місце у Кейнсовій теорії посідало питання про шляхи подолання кризових 

тенденцій. 

Однією з перших неокейнсіанських праць, присвячених проблемі циклу була монографія 

Р. Харрода "Торгівельний цикл", що вийшла у 1936 р. У 1939 р. була надрукована стаття 

П. Семюелсона "Взаємозалежність між мультиплікатором та принципом акселерації", в 

якій містилось викладення різних варіантів взаємодії обох показників. У післявоєнний 

період важливий етап формування неокейнсіанської теорії циклу знаменувала праця Дж. 

Хікса "Розвиток теорії торгового циклу" (1950). Подальший розвиток і завершення вона 

отримала у творі Е. Хансена "Економічні цикли та національний дохід" (1958) 

(перевидана з доповненнями у 1965 p.). 

У післявоєнний період нестійкість зв'язків відтворення змусила економістів вдатися до 

поглибленого дослідження природи циклічності. Увагу в неокейнсіанському аналізі було 

перенесено з окремої проблеми криз на більш загальну проблему циклу як такого. Було 

визнано, що значною загрозою для економічної стабільності є не тільки кризові спади, але 

і "перегрівання" економіки під час підйому, яке загрожує інфляційними тенденціями та 

неминучим наближенням спаду. Таке розширення проблематики теоретичного 

дослідження викликало подальші зміни і в галузі методології економічного аналізу (рис. 

11.12). 
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розвиток методологи макроекономічного дослідження в неокейнсіанській теорії циклу: 

поширення макроаналізу на всі фази економічного циклу, вирішення нових завдань 

регулювання економіки на різних фазах циклу; 

включення в предмет дослідження всіх макроекономічних суб'єктів; 

фокусування уваги на запобіганні циклічним спадам та подовженні фази економічного 

піднесення; 

поглиблена розробка типів та інструментів державної стабілізаційної політики; 

пріоритетна всебічна розробка фіскальної політики; 

врахування соціальних аспектів формування ефективного попиту; 

перехід до аналізу відкритої економіки 

У неокейнсіанській теорії циклу відбулось суттєве розширення предмета 

макроекономічного аналізу за рахунок включення в нього всіх фаз економічного циклу. З 

урахуванням тих зрушень, що відбувалися в економічній системі, неокейнсіанцями була 

здійснена розширена інтерпретація структури сукупного попиту, до якої крім споживчого 

та інвестиційного попиту увійшов державний попит та попит іноземних споживачів. 

Повна кейнсіанська формула сукупного попиту відображає його структуру: 

AD = С + / + G + Xn, 

де AD — сукупний попит; 

С — споживчий попит домогосподарств; 

/ — інвестиційний попит фірм; 

G — державні видатки; 

Хп — чистий експорт, попит іноземних споживачів. 

Повна кейнсіанська формула сукупного попиту відобразила суттєві якісні зміни в 

еволюції макроекономічних систем країн з ринковою економікою — їх рух від суто 

ринкової до змішаної економіки, а також інтернаціоналізацію господарських процесів: 

Таким чином, неокейнсіанський аналіз циклічності охоплював усю національну 

економіку, включаючи ринковий і державний сектори (змішана економіка), а також 

зарубіжний сектор (відкрита економіка). Аналіз поширювався на вивчення поведінки всіх 

макроекономічних суб'єктів — домогосподарств, фірм, держави, а також іноземних 

споживачів. 

Неокейнсіанцями була розроблена динамічна теорія циклу як процесу перш за все 

внутрішнього саморозвитку ринкової системи. Це означало визнання того, що циклічність 

та викликані нею порушення макроеконо мінної нестабільності є закономірним продуктом 

функціонування ринкової економіки, а не випадковістю чи наслідком помилок 

економічної політики. До речі, саме це найсуттєвішим чином відрізняє економічну 

ідеологію неокейнсіанців від неокласиків. Останні схильні вважати ринкову систему 

переважно стабільною, а її порушення пов'язувати, зокрема, з необачним втручанням 
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держави та помилками регуляторної політики. 

Особливістю неокейнсіанського підходу було прагнення пов'язати теорію циклу з теорією 

довготривалих трендів (основних тенденцій) розвитку ринкової економіки. Це давало 

можливість визначати тривалість та глибину окремих фаз циклу в різних історичних 

умовах. Циклічність при цьому розглядалась як низка короткострокових відхилень від 

основного тренду. 

Також відмінністю неокейнсіанської інтерпретації макроекономічної нестабільності та 

циклічних коливань було намагання пояснити причини цих явищ ендогенними 

(внутрішніми) закономірностями функціонування економічної системи, а не екзогенними 

(зовнішніми) факторами. В системі неокейнсіанського аналізу циклічності чільне місце 

посідала проблема ефективного попиту, його компонентів та загального рівня, яким 

визначаються зміни фактичного обсягу національного виробництва та його відхилення від 

потенційно можливого рівня. 

Вагомий внесок у розробку проблеми циклічності здійснив Е. Хансен. 

Елвін Хансен (1887—1975) — видатний американський вчений, найвідоміший 

популяризатор кейнсіанства в США і світі, теоретик макроекономічного регулювання, 

автор концепцій множинності економічних циклів та теорії інвестиційних коливань. 

Віхи наукової біографії Елвіна Хансена.  

Е. Хансен народився у 1887 р. в американському провінційному містечку в родині 

фермерів, вихідців з Данії. 

З 1914 р. навчався в університеті штату Вісконсин. У 1921 р. Е. Хансен завершив 

докторську дисертацію, присвячену порівняльному аналізові циклів у США, Великій 

Британії та Німеччині. Тематиці циклів він присвятив подальші дослідження. 

У 1927 р. вийшла його перша монографія "Теорія економічного циклу, її розвиток та 

сучасне значення". У цій праці еволюціонізували погляди Хансена на природу циклів: від 

їх пояснення монетарними факторами до врахування в якості причин циклічності 

інституційних змін — технології, права, організації виробництва причин циклічності. 

Проблематика циклів лишилась домінуючою у подальшій науковій діяльності вченого. 

На 20-ті pp. XX ст. припадає початковий неокласичний період наукової біографії Е. 

Хансена. До кінця 30-х pp. економічні погляди Е. Хансена, як і більшості представників 

тогочасної економічної думки, визначались домінуючим в першій третині XX ст. 

неокласичним напрямом. В цьому дусі витримана його праця 1928 р. "Принципи 

економічної теорії", що відтворювала основні постулати неокласики. Проте під впливом 

Великої депресії в поглядах вченого з'являються елементи критичного ставлення до 

неокласичної ортодоксії, що втілилось у праці "Економічна стабільність у нестійкому 

світі" (1932), яка заперечує ідею про неможливість загального надвиробництва. 

Е. Хансен не відразу став прихильником кейнсіанства, про що свідчать його перші 

рецензії на провідні праці Дж.М. Кейнса. Перелом у поглядах вченого біографи 

пов'язують з його переходом у 1937 р. до Гарвардського університету. З 1937 по 1957 р. 

він обіймав посаду професора цього університету та вів теоретичний семінар з проблем 

макроекономічної політики, в роботі якого брали участь майбутні Нобелівські лауреати з 

економіки П. Се-мюелсон, Дж. Тобін, автор теорії економічної динаміки Є. Домар, 

майбутній лідер американського інституціоналізму Дж.К. Гелбрейт. 

Завдяки Елвіну Хансену кейнсіанство отримало широке поширення в США, а він здобув 

світову відомість як видатний популяризатор теорії Кейнса. Викладенню основних 

проблем кейнсіанської теорії присвячена низка виданих ним праць: "Повне відновлення 

чи стагнація?" (1938), "Податкова політика та економічні цикли" (1941), "Економічна 

політика та повна зайнятість" (1947), "Грошова теорія та фінансова політика" (1949). 

Всесвітню відомість Е. Хансену принесла фундаментальна монографія "Економічні цикли 

та національний дохід" (1951). Є думка, що саме особистий науковий внесок Е. Хансена 

посприяв перетворенню США на більш "кейнсіанську" країну, ніж батьківщина 

кейнсіанства — Велика Британія. Тому не даремно в наукових колах Хансена часто 
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називали "американським Кейнсом". 

Дослідники визначали теоретичний внесок Е. Хансена в макроекономічну теорію та 

політику як "хансенівську революцію", підкреслюючи спадкоємність з теорією Дж.М. 

Кейнса. Е. Хансен був видатним теоретиком рузвельтівської адміністрації. У післявоєнний 

період, стоячи на позиціях кейнсіанства, він очолив реалізацію макроекономічної стратегії 

досягнення повної зайнятості. Як один з економічних радників Ф.Д. Рузвельта він активно 

впроваджував методи стимулювання ефективного попиту: стимулюючу кредитну 

політику (низьку ставку процента), розширення державних видатків, податкові знижки, 

політику дешевих грошей. Надалі, у 50—60-ті pp. урядова політика США традиційно 

проводилась у кейнсіанському дусі. 

Е. Хансен увійшов в історію економічної думки не тільки як прихильник кейнсіанських 

ідей та розробник політики державного макроекономічного регулювання, але і як 

визначний теоретик-новатор, видатний представник неокейнсіанства, який своїми 

працями продовжив розвиток цього напряму. Е. Хансен здійснив теоретичну розробку 

неокейнсіанської теорії циклу. 

Основи інвестиційної теорії циклу викладені Е. Хансеном у всесвітньо відомій монографії 

"Економічні цикли та національний дохід" (1951). Перша частина цієї праці присвячена 

з'ясуванню природи економічних циклів, друга містить теорію доходів та зайнятості, третя 

— теорію економічних циклів, четверта присвячена розкриттю зв'язку теорії циклів з 

економічною політикою. 

Спираючись на фактичні дані історії американської економіки, Е. Хансен розробив 

концепцію множинності циклів. Він, зокрема, розрізняв чотири основні різновиди циклів 

(рис. 11.13). 
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Теорію множинності циклів Е. Хансен використав для пояснення світової економічної 

кризи 1929—1933 pp. Він вважав, що її глибина обумовлена фатальним збігом 

понижувальних хвиль у трьох типах циклів: великому, будівельному та "віковому циклі" у 

сільському господарстві. 

Центральне місце в науковій спадщині Е. Хансена належить інвестиційній теорії циклів. 

Цікаво, що в своїй славнозвісній праці "Економічні цикли та національний дохід" Е. 

Хансен високо оцінив науковий доробок видатного українського вченого М.І. Тугана-

Барановського, визнавши глибину та пріоритетність дослідження ним інвестиційного 

фактора циклічності ще на початку 90-х pp. XIX ст. Кейнсіанську макроекономічну теорію 

Е. Хансен збагатив дослідженням впливу інвестицій на циклічні коливання економіки. 

За природою і походженням Е. Хансен розрізняв два основних види інвестицій: 

автономні інвестиції — обумовлені такими економічними факторами, як технічний 

прогрес, залучення додаткових виробничих та природних ресурсів, демографічні 

зрушення та ін., спричиняють мультиплікаційний ефект; 

стимульовані інвестиції — обумовлені приростом національного доходу. 

Дослідження прямих та зворотних взаємовпливів динаміки інвестицій таї національного 

доходу дало змогу Е. Хансену розробити механізм державних регулюючих антициклічних 

заходів. За характером дії Е. Хансен розрізняв три групи регулюючих факторів (рис. 

11.14). 
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Теоретичним розробкам неокейнсіанців країни з ринковою економікою завдячують 

формуванням практичного механізму реалізації державної антициклічної політики. 

Неокейнсіанцям належить пріоритет у визначенні принципів свідомої стабілізаційної 

політики, метою якої було згладжування циклічних відхилень, а зміст та заходи 

розрізнялись залежно від різних фаз циклу. Головна увага приділялась з'ясуванню 

механізму переводу макроекономічної системи від спаду до підйому і, навпаки, від 

підйому до спаду. Центральним пунктом неокейнсіанської теорії циклу було дослідження 

фази підйому, який забезпечувався взаємодією мультиплікатора і акселератора. 

Акселератор — це макроекономічний показник, що є оберненим до мультиплікатора і 

відображає співвідношення приросту інвестицій до приросту національного доходу. 

Якщо мультиплікатор фіксував залежність зростання національного доходу від росту 

інвестицій, то розроблений Е. Хансеном принцип акселератора фіксував зворотний зв'язок 

зростання інвестицій внаслідок росту національного доходу. Кумулятивний процес 

взаємодії мультиплікатора-акселератора полягав у тому, що збільшення інвестицій 

приводило до зростання національного доходу та зайнятості, а ріст зайнятості, доходу й 

ефективного попиту, в свою чергу, викликав подальше зростання інвестицій. 

Неокейнсіанську теорію циклу було покладено в основу кейнсіанської антициклічної 

політики, яка включала такі складові (рис. 11.15). 

 
Найвищої результативності кейнсіанська макроекономічна політика досягла в 60-ті pp. XX 

ст. До початку 70-х pp. вона давала в цілому стійкі позитивні результати в межах тих 

економічних умов, для яких була розроблена. Завдяки їй економічний стан в розвинутих 

країнах з ринковою економікою відзначився в цей період найбільшою стабільністю, а у 

США з початку 60-х pp. впродовж наступних восьми років спостерігалось безперервне 

економічне зростання. 

"Золота ера" кейнсіанства — економічне піднесення у 60-ті pp. XX ст. 

Цей період в економічній історії США отримав назву "нової економіки", в основу якої 

було покладено кейнсіанський підхід економічних радників президентських адміністрацій 

Дж.Кеннеді та Л. Джонсона, спрямований на досягнення макроекономічної стабільності та 

економічного зростання. 

Протягом 1960—1968 pp. валовий національний продукт щорічно зростав на 4 %, 

безробіття досягло природного рівня, ціни стабілізувалися. 

З 1960 по 1965 р. економіка перебувала на рівні потенційного обсягу виробництва. 

Проте серйозним недоліком теорії циклу було ігнорування процесів, щ відбуваються у 
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грошовій сфері, а також проблеми ціноутворення. Звідси різка критика цієї теорії з боку 

опонентів. Збої кейнсіанського регулювання ви явились у середині 70-х pp., коли світова 

ринкова економіка зазнала глибоких циклічних коливань, структурних криз та проблем 

стагфляції. 

 

11.3. КЕЙНСІАНСЬКО-НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ 

11.3.1. Витоки кейнсіансько-неокласичного синтезу 

Слідом за виходом "Загальної теорії зайнятості, процента і грошей" Джона 

Мейнарда Кейнса в економічній науці розгорнулись аналітичні пошуки можливостей 

об'єднання вихідних теоретичних положень кейнсіанства та неокласики. Завдяки зусиллям 

прихильників цього підходу склалась теоретична система, що отримала назву 

"неокласичного (чи кейнсіансько-неокласичного) синтезу". 

Кейнсіансько-неокласичний синтез означав поєднання, аналітичну інтеграцію елементів 

кейнсіанської і неокласичної теорій. 

Методологічні засади та теоретичну систему кейнсіансько-неокласичного синтезу 

розробили Дж. Хікс, П. Семюелсон, Е. Хансен, Л. Клейн, Д. Патінкін та ін. Перші 

теоретичні розробки в цьому напрямі розпочались вже у другій половині 30-х pp., але 

наукову впливовість, визнання та популяризацію ідеї неокласичного синтезу отримали у 

50—60-х pp. XX ст. 

Для здійснення кейнсіансько-неокласичного синтезу були реальні підстави. В процесі 

переростання теорії Дж.М. Кейнса у неокейнсіанство, що включило теорію циклу і теорію 

економічного росту, все більше виявлялась певна особливість цієї ортодоксальної версії 

кейнсіанської теорії. Ця особливість полягала в тому, що такі напрями аналізу, 

започатковані ще Кейнсом, як динаміка ефективного попиту, споживча та інвестиційна 

функції, поняття мультиплікатора, отримали подальший розвиток і конкретизацію в 

стандартній моделі "доходи — витрати". Тобто дослідження реальних факторів сфери 

відтворення виявилися досить ґрунтовними. 

Але інші напрями аналізу, що стосувалися грошової та фінансової сфери, питання 

ціноутворення, а тим більше взаємодія та взаємовплив цих обох ліній не набули розвитку. 

Причина полягала в тому, що кейнсіанські ортодокси неухильно дотримувалися поглядів 

самого Дж.М. Кейнса про несуттєвість та другорядність грошового фактора. Результатом 

цього виявилась безгрошова версія кейнсіанської теорії, яка піддавалася гострій критиці 

передусім з боку неокласиків. Виявлялося, що кейнсіанська макроекономічна модель 

з'ясовує лише окремий випадок рівноваги в умовах неповної зайнятості, тоді як 

дослідження механізму загальної рівноваги належить представникам неокласичного 

напряму. 

Кейнсіансько-неокласичний синтез створював умови для певного перемир'я у дискусіях 

між кейнсіанцями і неокласиками та вдосконалення спільного теоретичного апарату 

аналізу (рис. 11.16).  

 
Кейнсіансько-неокласичний синтез відкривав можливості для надання більшої цілісності 

та багатоаспектності макроекономічній теорії XX cт. З кейнсіанства він узяв дослідження 

ефективного попиту, умов реалізації, що визначають реальний рівень виробництва, а 

також вивчення циклу і формування антициклічних програм. З неокласики — теорію 

факторів виробництва та розподілу, неокласичні моделі прогнозування економіки. 

Робилися спроби виявити переваги і недоліки та розробити оптимальне сполучення 

державного та ринкового методів регулювання. Прихильники синтезу відмовились від 

кейнсіанської позиції про нееластичність цін, прийняли трактування як єдиного ринків 

грошей, товарів, облігацій та праці. 

Було визнано, що дуже еластична за процентом функція грошового попиту і слабо 

еластична за процентом інвестиційна функція в умовах депресії роблять кредитно-



 499 

грошову політику слабким і неефективним інструментом регулювання ринкової 

економіки. Головним інструментом розширення ефективного попиту для прихильників 

неокласичного синтезу було державне регулювання ринку. "Тепер економіст може 

впевнено заявити, — зазначав один з відомих теоретиків неокласичного синтезу П. 

Семюелсон, — що широке розходження між мікроекономікою і макроекономікою 

подолано". Щодо доктрини державного регулювання ринкової економіки, то 

неокласичний синтез обґрунтував використання переважно бюджетних важелів у період 

глибокого спаду виробництва і в основному кредитно-грошових форм в умовах 

піднесення та інфляції. 

На неокласичний синтез з боку його прихильників покладалися великі надії як щодо 

розвитку економічної теорії, так і щодо кейнсіанської економічної політики. П. 

Семюелсон вважав, що за допомогою неокласичного синтезу можна повернути політичній 

економії її динамічність 30-х pp. Взаємодія державного регулювання з функціюванням 

ринкових механізмів давала надію на вдосконалення інструментів регулювання економіки 

взагалі. "Неокласичний синтез: з допомогою відповідної кредитно-грошової і фіскальної 

політики наша система змішаного підприємництва може запобігти ексцесів буму і різкого 

спаду, може розраховувати на здорове прогресивне зростання"2. 

Визнаним теоретиком кейнсіансько-неокласичного синтезу став Пол Ентоні Семюелсон 

(нар. 1915) — видатний американський вчений-економіст, представник неокейнсіанства, 

засновник кейнсіансько-неокласичного синтезу, лауреат Нобелівської премії з економіки 

1970 р. 

Пол Семюелсон (р. нар. 1915) народився в США (штат Індіана). 

У 1935 р. отримав диплом Чиказького університету, у 1936 р. — Гарвардського 

університету. У 1940 р. розпочав викладацьку роботу у Массачусетському технологічному 

інституті. Ступінь доктора економіки отримав у 1941 р. 

У подальшому П. Семюелсон органічно поєднував наукову та викладацьку діяльність з 

роботою консультанта різних державних установ. Співпраця в урядових закладах зробила 

його прихильником ідеї змішаної економіки та активного державного регулювання 

економіки. 

У 1947 р. побачила світ фундаментальна монографія П. Семюелсона "Основи 

економічного аналізу", яка сприяла формуванню його наукового авторитету, в ній активно 

використовувалися математичні методи економічного аналізу, досліджувалися проблеми 

ринкової рівноваги. 

У тридцятирічному віці Пол Семюелсон написав одну зі своїх найвдаліших праць — 

підручник "Економікс" (1948), який згодом став всесвітньо відомим. "Коли вийшло 

друком перше видання, — писав пізніше автор, — навіть слова "макроекономіка", яке 

означає дослідження безробіття, темпів інфляції, 

темпів зростання реального ВНП, ще не було у словниках. Хтось мав з'явитися і внести 

революційні зміни в підручники з економіки". Цей підручник в подальшому витримав 

п'ятнадцять видань і став одним з найавторитетніших та найпопулярніших навчальних 

видань з теоретичної економіки у світі. Його наукове значення полягає ще і в тому, що він 

став системним викладенням основних теоретичних досягнень економічної думки XX ст., 

базових наукових засад "мейнстріму" макроекономічної теорії. 

Більше того, з часом сам факт включення у підручник П. Семюелсона певних наукових 

ідей став сприйматись як незаперечний критерій наукового визнання їх авторів, не 

зважаючи на те, чи йдеться про однодумців, чи про наукових опонентів. 

Так, П. Семюелсон — прихильник кейнсіансько-неокласичного синтезу "увічнив" 

макроекономічні погляди свого ідейного опонента — монетариста М. Фрідмена, 

включивши їх до власного підручника. 

У 1995 р. в Україні вперше вийшов переклад чотирнадцятого (1992) видання підручника 

П. Семюелсона у співавторстві з професором Єльського університету В. Нордгаузом. 

Воно докорінно відрізнялось від попередніх: більш збалансованим стало викладення 
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сучасної макроекономічної теорії, були висвітлені теорії довготривалого економічного 

зростання, зроблено наголос на відкритій економіці, розгляді міжнародної економіки, 

торгівлі тощо. 

У 1952 р. П. Семюелсон був обраний президентом Міжнародного економетричного 

товариства, що стало відзнакою його внеску в широке впровадження економіко-

математичних методів у теоретичний аналіз. 

У 1958 р. вийшла книга "Лінійне програмування та економічний аналіз", написана ним у 

співавторстві з Р. Дорфманом та Р. Солоу. 

У 1961—1968 pp. П. Семюелсон — радник з економічних питань Джона Кеннеді 

(сенатора, кандидата в президенти, президента), брав участь у формуванні економічних 

програм уряду. 

У 1961 р. вченого було обрано президентом Американської економічної асоціації, а в 1968 

р. — головою Міжнародної економічної асоціації. 

У 1966 р. повертається професором економіки у Массачусетський технологічний інститут, 

де стає засновником славнозвісної кафедри економіки. 

У 1970 р. П. Семюелсон став першим американським вченим, котрий отримав 

Нобелівську премію з економіки за наукові роботи з розвитку статичної і динамічної 

економічної теорії та вагомий внесок у підвищення рівня аналізу в економічній науці. 

Професор П. Семюелсон довго був економічним оглядачем у "Newsweek". Багаторазово 

виступав експертом перед комісіями і комітетами Конгресу США. Був науковим 

консультантом Федеральної резервної системи, Міністерства фінансів та різних приватних 

добродійних організацій. 

9 Одним з найвизначніших ідеологів та провідників кейнсіансько-неокласичного синтезу 

став також Дж. Хікс. 

Джон Річард Хікс (1904—1989) — видатний англійський вчений, один з найбільш відомих 

та впливових представників економічної науки XX ст., визнаний лідер неокейнсіанства, 

лауреат Нобелівської премії з економіки 1972 р. за розробку теорії загальної економічної 

рівноваги та добробуту, почесний професор Оксфордського та багатьох інших 

університетів. Його праці відіграли визначну роль у популяризації та розвитку 

кейнсіанства. Дж. Хікс став відомим як знавець та інтерпретатор теорії Кейнса. 

Джон Хікс (1904—1989) народився в англійському містечку Лімінгтон. 

Навчався в Оксфорді. У 1932 р. отримав учений ступінь доктора природничих наук. Коло 

його інтересів становили спочатку математична, згодом — економічна галузі. З 1926 до 

1935 р. Дж. Хікс викладав у Лондонській школі економіки. 

З 1926 по 1931 р. у журналі "Економіка" було опубліковано ряд його статей, присвячених 

умовам формування заробітної плати та концепціям прибутку, в яких порушуються 

проблеми економічної невизначеності підприємницької діяльності. 

У 1932 р. вийшла перша книга Дж. Хікса "Теорія 

заробітної плати", присвячена найбільш загальним 

Джон Річард Хікс теоретичним проблемам і передусім теорії цінності. 

В ній досліджувалась модифікація вільного конкурентного ринку праці в умовах 

діяльності профспілок робітників і службовців, здатних протидіяти зниженню заробітної 

плати та встановленню її рівноважного рівня. Профспілкова діяльність розглядалася як 

фактор соціального партнерства. В книзі також містився детальний опис причин існування 

різних груп безробітних, але загальна методологія економічного аналізу була 

традиційного неокласичного спрямування, а тому не могла дати пояснення масового 

безробіття в умовах циклічного спаду. Також у цій праці Дж. Хікс аналізував зміни в 

розподілі доходів з врахуванням процесів заміщення між працею і капіталом, досліджував 

можливу еластичність такого заміщення. 

У 30-ті pp. Дж. Хікс друкує ряд статей у провідних журналах. В статті "Ще раз про теорію 

цінності" (1934) переглядаються попередні підходи в теорії корисності, аналізуються 

співвідношення між доходом, попитом і цінами. Проблемам формування купівельної сили 
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грошей була присвячена стаття Дж. Хікса "Пропозиція про спрощення теорії грошей" 

(1935), в якій автор констатував невдалість спроб застосування принципів граничного 

аналізу до теорії грошей і виступав за здійснення в цій галузі "маржинальної революції". 

У 1935—1938 pp. Дж. Хікс працював у Кембриджі. З 1938 р. — професор політичної 

економії Манчестерського університету. 

Дж. Хікс був одним з перших, хто відгукнувся на славнозвісну працю Дж.М. Кейнса 

"Загальна теорія зайнятості, процента і грошей". У 1936 р. вийшла стаття-рецензія Дж. 

Хікса на цю книгу "Теорія зайнятості пана Кейнса". У 1937 р. у статті "Кейнс і "класики": 

пропонована інтерпретація" вчений вперше виступив з ідеєю "синтезу" кейнсіанської і 

неокласичної теоретичних систем. У 1939 p. вийшла книга Дж. Хікса "Цінність і капітал", 

яка принесла Дж. Хіксу широку популярність та визнання. Серед найвидатніших 

теоретичних праць цього періоду книга Хікса вирізнялася широтою і послідовністю 

теоретичного аналізу. З часом за цією працею міцно утвердилася репутація "класичної 

праці", а видатний дослідник економічної теорії П. Семюелсон ставив її на один рівень з 

творами А. Курно, Л. Вальраса, В. Парето та А. Маршалла. Книга багаторазово 

перевидавалася в Англії та інших країнах. На думку Дж. Хікса, в 1972 р. (разом з 

американським економістом К. Ерроу) Нобелівську премію з економіки він отримав 

передусім завдяки книзі "Цінність і капітал" та працям, написаним у 1939—1946 pp., в 

яких розроблялися основи теорії економічної рівноваги та "нової економіки добробуту". 

У книзі "Цінність і капітал" автором уперше після А. Маршалла здійснено упорядковане, 

системне викладення та аналіз базових засад неокласичної теорії. Також була здійснена 

спроба вийти за межі традиційних схем, дати оригінальне трактування вихідних 

постулатів неокласики. Новаторство здійсненого Дж. Хіксом аналізу полягала у розгляді 

господарських зв'язків у системі загальної рівноваги. До найбільш вагомих наукових 

заслуг вченого дослідники відносять розробку мікроекономічних основ теорії загальної 

рівноваги. Цікаво те, що працюючи над цією книгою, Дж. Хікс глибоко вивчив науковий 

спадок видатного українського вченого Є. Слуцького, визнавши його пріоритет у 

започаткуванні економіко-математичних методів дослідження теорії споживчого попиту, 

ефекту доходу та ефекту заміщення. 

Під час Другої світової війни Дж. Хікс видав низку праць, де розробляв проблеми 

функціонування місцевих бюджетів в умовах воєнної економіки. У 1945 р. вийшла його 

нова книга "Суспільний лад: вступ в економічну теорію", яка зарекомендувала себе в 

університетах англомовних країн як один з найпопулярніших навчальних посібників, що 

неодноразово перевидавався. 

Під час війни та у повоєнні роки Дж. Хікс був радником англійського уряду з питань 

податкової політики. 

З 1946 р. і до виходу у відставку в 1965 р. Дж. Хікс працював в Оксфорді, спочатку 

науковим співробітником, а потім — професором політичної економії, поєднуючи 

науково-викладацьку діяльність з практичною роботою економіста. 

У 1950 р. вийшла його фундаментальна монографія "Розвиток теорії торгового циклу", у 

якій були викладені його погляди на проблему циклічності. Посилаючись на розробку 

теорії циклічності у світовій економічній літературі (Дж.М. Кейнс та ін.), Дж. Хікс 

висунув ідею створення загальної, синтезуючої концепції циклу. Викладені у праці власні 

погляди вченого базувались на принципах економічної динаміки, використанні моделі 

економічного зростання Р. Харрода. Вчений розглядав особливості циклічного руху 

економіки як відхилення відтрендової траєкторії розширеного відтворення. 

Розробка фундаментальних проблем економічної теорії була продовжена ним у працях 

"Перегляд теорії попиту" (1956), "Капітал та економічне зростання" (1965). У праці 

"Теорії економічної історії" (1969) застосовувалися загальні закономірності, 

сформульовані економічною теорією, для здійснення історичного дослідження. За такого 

підходу метою дослідника був не простий опис конкретних історичних подій, а виявлення 

загальної тенденції, на тлі історичної конкретики. В цій же праці Дж. Хікс застосував свої 
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напрацювання в галузі макроекономіки для ретроспективного аналізу економічного 

розвитку, приділивши увагу техногенним факторам економічного зростання та 

визначенню умов динамічної рівноваги. 

Розробку теоретичних проблем сучасної інфляції найбільш повно здійснено у праці Дж. 

Хікса "Нариси про світову економіку" (1959), грошей — в праці "Критичні нариси з теорії 

грошей" (1967). До аналогічної проблематики він повертався і пізніше, зокрема, у книзі 

1977 р. "Економічні перспективи. Нові нариси про гроші і господарське зростання", де 

досліджував таке нове явище, як одночасне зростання цін і безробіття. 

Проблематика наукових праць Дж. Хікса 70—30-х pp. була визначена впливом нових 

кризових економічних явищ у світовій економіці, що спричинили кризу кейнсіанській 

ортодоксії. У 1975 р. вийшла його книга "Криза кейнсіанської економічної теорії", у якій 

Дж. Хікс у найбільш розгорнутій формі виклав критичні зауваження щодо теорії Кейнса. 

У 80-ті pp. у полі зору науковця опинились проблеми структурно-циклічних спадів, 

високої інфляції, стагфляції, розбалансування бюджетної та фінансової систем та ін. 

Аналіз Дж. Хіксом сучасної грошової системи, факторів формування грошової пропозиції, 

причин прискорення інфляційних процесів містився у таких його працях, як "Методи 

динамічної економіки" (1985), "Гроші, процент і заробітна плата" (1982), "Класики і 

сучасники" (1983) та ін. 

За визначні наукові заслуги Дж. Хікс був обраний членом Британської, Шведської 

королівських, Італійської національної академій наук, Американської академії наук і 

мистецтв. У 1960—1962 pp. обирався президентом Королівського економічного 

товариства. 

Дж. Хікс помер 20 травня 1989 р. Свідченням міжнародного визнання наукового внеску 

двох видатних економістів сучасності — Джона Хікса та Яна Тінбергена — стало 

заснування у 1991 р. Європейською економічною асоціацією медалі Хікса — Тінбергена, 

якою нагороджуються науковці за визначні економічні праці. 

Від часу виходу "Загальної теорії" ідеї Дж.М. Кейнса постійно були у центрі наукових 

інтересів Дж. Хікса. Свої погляди на співвідношення теорії Кейнса та класичної 

економічної теорії Дж. Хікс уперше виклав ще у 1937 р. у статті "Містер Кейнс і 

"класики": пропонована інтерпретація", яка сама собою стала класичним твором, оскільки 

надалі постійно передруковувалась у різних наукових збірках та хрестоматіях. На думку 

Дж. Хікса, теорія Кейнса досліджувала лише певний стан економіки, коли вона 

знаходиться "у пастці ліквідності", тобто коли зростання пропозиції грошей припиняє 

впливати на норму процента, а тому не здійснюється інвестування і не діє вся 

макроекономічна модель. У цій статті Дж. Хікс вперше вжив термін "неокласичний 

синтез", який означав теоретичне сполучення кейнсіанства та нео класики в єдину 

систему. Дж. Хікс був одним з перших, хто поклав початок "синтезу" кейнсіанського і 

неокласичного теоретичних напрямів. 

Дж. Хікс одним з перших зрозумів, що для поєднання з неокласикою оригінальна теорія 

Дж. Кейнса має бути істотно перероблена. Внесок Дж. Хікса у розвиток Кейнсової 

теоретичної спадщини виявився настільки вагомим та всеосяжним, що для його 

позначення виник термін "хіксокейнсіанство" чи " хіксіанство". 

11.3.2. Хіксокейнсіанство: модель Хікса — Хансена 

У статті "Містер Кейнс і "класики" (1937) Дж. Хікс уперше запропонуї спільно 

розглянути дві криві. Одна з них характеризує рівноважні співвідношення між обсягом 

сукупного продукту (доходу) і позичковим процентом, що утворюються у грошовій сфері 

{крива Liquidity — Money). Інша — аналогічні співвідношення, які виникають на ринку 

капіталу {крива Investment — Saving). Перетин цих кривих визначає рівноважні розміри 

доходу. Ця схема була синтезом класичного підходу (розгляд економіки як сукупності 

ринків) з Кейнсовою теорією (агрегати, проблема макроекономічної рівноваги). По перше, 

вона враховувала перевагу ліквідності (попит на гроші залежить від процентних ставок), і, 

по-друге, масштаби заощаджень визначались лише розмірами доходу. Схема Дж. Хікса 
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певною мірою "добудовувала" ті логічні зв'язки, що не були розвинуті Дж.М. Кейнсом в 

явній формі. У листі Дж. Хіксу Дж.М. Кейнс повідомив, що вважає його статтю цікавою і 

що у нього по суті немає будь-яких особливих критичних зауважень. Дотепер схема Дж. 

Хікса вважається класичним зразком чіткого формалізованого виділення головної лінії 

аналізу в складному лабіринті теоретичних міркувань "Загальної теорії зайнятості, 

процента і грошей". Після багатократного тиражування у навчальній літературі вона з 

часом перетворилась на стандартний метод викладання макроекономічної теорії. 

У макроекономінній моделі Дж. Хікса аналіз сукупного виробництва проводиться у двох 

секторах (чи макроринках):реальному (виробничому) і грошовому, який відображає стан 

справ на ринку позичкового капіталу (рис. 11.17). 

 
Якщо в реальному секторі умовою рівноваги є рівність між інвестиціями і заощадженнями 

(IS), то в грошовому — рівність між попитом на ліквідність і грошовою масою (LM). 

Хікс побудував графік функції заощаджень та інвестицій {IS) в системі координат г 

(норма процента) і Y (національний дохід), і в такій самій системі — графік функції 

ліквідності — грошового попиту {LM). Крива IS характеризує рівновагу на ринку товарів 

і послуг, крива LM — рівновагу на ринку грошей та фінансових активів. Поєднавши два 

графіки, вчений отримав їх перетин — знамениту модель IS — LM Хікса чи "Хрест 

Хікса". Схожого підходу в подальшому дотримувався інший відомий представник 

неокейнсіанства — Е. Хансен, внаслідок чого поширена в літературі назва моделі містить 

прізвища обох вчених. На рис. 11.17 графічно представлено модель IS — LM Хікса -- 

Хансена. 

Поділ макросистеми на два основних сектори економіки відповідало традиційним 

неокласичним підходам. Разом з тим їх поєднання в одній моделі та дослідження їх 

взаємодії дало можливість з кейнсіанських позицій детальніше дослідити 

макроекономічну рівновагу. Зрушення на одному з ринків тягне за собою зрушення на 

іншому та зміну умов макрорівноваги. Тим самим модель Хікса віображає сутність 

"неокласичного синтезу", поклавши початок дослідженням взаємодії реального та 

грошового ринків. 

Ця модель стала основою для інтерпретації кейнсіанства як теорії депресивної економіки. 

"Хрест Хікса" одночасно дав реальні підстави для трактування теорії Кейнса лише як 

окремого випадку більш загальної теорії — "неокласичного синтезу". Модель дає змогу 

з'ясувати стійкість економічної рівноваги, як саме на ній позначаються різні методи 

державного регулювання, як впливає інфляція тощо. Наприклад, в результаті стихійної дії 

ринкового механізму склалось певне співвідношення кривих IS та LM, зображене на рис. 

11.18. 
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Сутність економічної політики полягає в тому, що держава з метою забезпечення повної 

зайнятості може впливати на розташування IS та LM. Якщо уряд здійснить власні 

інвестиції з держбюджету, то крива IS зміститься вправо і вгору та досягне рівня /'S'. 

Завдяки тому, що урядові інвестиції не залежать від рівня норми процента, тій самій 

величині процента, що і раніше, буде відповідати більший в цілому обсяг інвестиційної 

діяльності, і, відповідно, через дію мультиплікатора, — більший обсяг національного 

доходу. Повна зайнятіст відновиться. Відповідні зміни відбудуться і на грошовому ринку. 

Зі зростай ням доходу більша його частина піде на обслуговування поточних угод. 

Перевага ліквідності зменшиться, для чого має підвищитися рівень процента. Його новим 

рівнем буде не re, a rj, а точка рівноваги переміститься з Е до Е1. 

Повна зайнятість може бути відновлена і шляхом збільшення грошової маси доти, доки 

крива LM не досягне рівня L'M'. її перетин з незмінною цьому випадку кривою IS 

забезпечить у новій точці рівноваги — Е2 належний рівень національного доходу Yi. При 

цьому величина процента буде не вищою, а навіть нижчою попередньої ге. 

Слід підкреслити, що модель IS — LM до теперішнього часу залишається найбільш 

поширеною версією кейнсіанства, на якій ґрунтується викладення макроекономінного 

аналізу. Вона увійшла у численні підручники з макроекономічної теорії та теорії фінансів. 

11.3.3. Вихідна кейнсіанська макроекономічна модель 

Розвиток кейнсіанства у 40—60-х pp. XX ст. відбувався також у напрямі подальшого 

дослідження встановлених Дж.М. Кейнсом основних функціональних макроекономічних 

залежностей, формалізації макроекономічного аналізу, розробки функціональних моделей 

макропроцесів. У теорії Кейнса викладено зміст функції попиту, функціональної 

залежності між споживанням, заощадженням та доходом, функціонального зв'язку між 

інвестиціями та доходом і ряд інших. Але у жодному з випадків Дж.М. Кейнс не 

ілюстрував свої дослідження графічними моделями, а у "Загальній теорії" взагалі немає 

жодного авторського графічного зображення встановлених ним макроекономічних 

залежностей, крім єдиного графіка інвестицій. Але, по-перше, він стосується викладення 

постулатів неокласики (співвідношення кривих інвестиційного попиту та заощадженого 

доходу), а, по-друге, за власним висловом Дж.М. Кейнса, ідея цієї "діаграми" була 

підказана йому Р. Харродом. Тому в подальшому неокейнсіанський аналіз був 

сфокусований як на розробці змісту кейнсіанської теоретичної моделі, так і на її 

адекватному аналітичному супроводі. 

Вагомою "несучою" структурною складовою теоретичного каркасу кейнсіансько-

неокласичного синтезу вважається макроекономічна модель Е. Хансена та П. Семюелсона, 

що виражає погляди ортодоксального кейнсіанства на механізм реалізації 

макроекономічних процесів, суть окремих фаз циклу та типів стабілізаційної політики 

держави. Модель Хансена — Семюелсона була розроблена у 40-х pp. У 1948 р. — вперше 

надрукована у відомому підручнику П. Семюелсона "Економікс", відтоді постійно 

відтворювалась у всіх його наступних виданнях. Завдяки цьому була введена у науковий 

вжиток. Найбільшого поширення у навчальній та науковій літературі набуло графічне 

зображення цієї моделі, яке отримало назву "кейнсіанського хреста" чи "45-градусного 

кейнсіанства". Вихідна кейнсіанська макроекономічна модель значною мірою сприяла 

поширенню та популяризації як кейнсіанських ідей, так і теоретичної конструкції 

кейнсіансько-неокласичного синтезу. 

Кейнсіанська модель задана за допомогою макроекономічних агрегатів (рис. 11.19).  
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По вертикалі відкладається рівень сукупного попиту AD (чи сукупних витрат), який 

включає всі його компоненти (С, /, G, Ха). По горизонталі — реальний обсяг 

національного виробництва в будь-якому вимірі, найчастіше — національний дохід У, 

який задає рівень сукупної пропозиції. Бісектриса, що проходить під кутом 45", є 

сукупністю точок рівновіддалених від обох осей. Значення кожної точки бісектриси 

відповідає стану мак-роекономічної рівноваги, за якого сукупний попит дорівнює 

реальному обсягу національного виробництва (AD = У). 

кейнсіанської моделі видно, що крива фактичного рівня сукупного попиту AD істотно 

відхиляється від рівноважного стану — бісектриси, проходячи під кутом до неї. Точка 

перетину кривої AD з бісектрисою є точкою макроекономічної рівноваги Е. Цьому стану 

макрорівноваги відповідає стихійно досягнутий рівноважний обсяг національного доходу  

Але оптимальним станом економічної системи є той рівень сукупного попиту AD', за 

якого макроекономічна рівновага (Е*) досягається за умов потенційно можливого рівня 

національного виробництва У*. Саме цей рівень національного виробництва забезпечує 

повне використання виробничих ресурсів (в т.ч. повну зайнятість) та безінфляційний стан 

економіки. Отже ордината Е' Yf відображає рівень сукупного попиту за умов повної 

зайнятості. Але реально крива сукупного попиту може перетинатись з бісектрисою або 

лівіше точки Е' (недостатній сукупний попит), або правіше (надлишковий сукупний 

попит). 

Кейнсіанська 45-градусна модель дає змогу аналізувати можливі випадки 

макроекономічної нестабільності та дію пропонованих кейнсіанством за собів їх 

практичного подолання шляхом державного регулювання. Так, наве-| дена модель дає 

можливість наочно відобразити динаміку сукупного попиту та її макроекономічні 

наслідки. Зокрема, суть основних функціональних залежностей між зрушеннями 

сукупного попиту та відповідними зрушеннями національного доходу. Так, збільшення 

початкового рівня AD на величину Af, збільшуючи сукупний попит до рівня AD', 

приводить до приросту національного доходу на величину ЛУ  

Вихідна модель Хансена — Семюелсона вперше була запроваджена в освітній процес 

завдяки підручнику "Економікс" П. Семюелсона, а в подальшому широко тиражувалась 

рештою економічних навчальних та наукових видань. Тепер без неї неможливо уявити 

жоден курс з макроекономічного аналізу. 

Рецесійний розрив (рис. 11.20) відображає стан економічного спаду, викликаного 

нестачею сукупного попиту.  
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Фактичний рівень сукупного попиту AD дає змогу досягти стихійної рівноваги у точці Е 

лише при обсязі національного виробництва Y е. Він значно нижче бажаного для 

макросистеми рівня потенційно можливого обсягу національного виробництва Y., за 

якого досягається повне використання ресурсів та повна зайнятість. Тому в точці Е 

досягається стан макроекономічної рівноваги при неповній зайнятості. Фактична 

величина сукупного попиту за потенційно можливого обсягу національного виробництва 

та повної зайнятості (YA становитиме NY,. Ця величина істотно відстає від рівноважної 

— Е' Yj. E' N — це рецесійний розрив або розрив безробіття, який вказує на недостатність 

сукупного попиту. Наявність рецесійного розриву спричиняє стан макроекономічної 

нерівноваги — спад, рецесію, циклічне безробіття. 

Стимулююча стабілізаційна політика. Для подолання рецесійного розриву кейнсіанська 

модель передбачає використання стимулюючої (відносно рівня недостатнього сукупного 

попиту) стабілізаційної політики. Вона полягає у державному сприянні зростанню 

фактичного рівня сукупного попиту до його рівноважного значення при бажаному обсязі 

національного виробництва. Графічно це має вигляд зміщення кривої AD вправо — вгору 

до рівня AD. Зміст та інструменти стимулюючого стабілізаційного впливу держави 

наведені на рис.11.21. 

 
Означені регулюючі заходи справляють стимулюючий вплив на загальний рівень 

сукупного попиту через безпосередній вплив на його основні структурні елементи — 

споживчі витрати (С) та інвестиційні витрати (/), що становлять попит недержавного 

сектору економіки, а також державний попит) (G). Свідомо керована девальвація 

національної валюти може додатково вплинули на активізацію попиту іноземних 

споживачів (Хп). 

Інфляційний розрив (рис. 11.22).  

 
Якщо в економіці, навпаки, спостерігається надлишок сукупного попиту, то це спричиняє 

інфляційне зростання і цін — стан інфляції попиту. Ознакою макроекономічної 

нестабільності el інфляційний розрив ME', за якого фактична величина сукупного попиту 

MY вища за безінфляційний рівень національного виробництва за умов повної зайнятості 

— E*Yf. 

Стримуюча стабілізаційна політика. Подолання інфляційного розриву згідно з 

кейнсіанською доктриною здійснюється шляхом застосування стримуючої (відносно 
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надлишкового фактичного рівня сукупного попиту) стабілізаційної політики держави. 

Графічно цю політику відображає зміщення кривої сукупного попиту AD вліво і вниз до 

рівня AD'. Зміст та інструменти стримуючої стабілізаційної державної політики діють у 

зворотному напрямі порівняно з попереднім випадком (рис. 11.23). 

 
Таким чином, на теоретичній основі кейнсіанської макромоделі було розроблено 

теоретичні засади стабілізаційної політики держави для двох основних макроекономінних 

ситуацій: 

для умов спаду та безробіття, що обумовлені недостатнім попитом (рецесійний розрив), 

передбачались стимулюючі стабілізаційні заходи, спрямовані на збільшення сукупного 

попиту; 

для умов інфляції, обумовленої надлишковим інфляційним попитом (інфляційний розрив), 

передбачались стримуючі стабілізаційні заходи, спрямовані на зменшення сукупного 

попиту. 

Вказані варіанти практичних рекомендацій відображали головні напрями економічної 

політики кейнсіанської орієнтації у тому вигляді, як вона склалась у 50—60-ті pp. XX ст. 

Означені види кейнсіанської стабілізаційної політики достатньо ефективно спрацьовували 

в умовах альтернативного зв'язку інфляції та безробіття, який був характерний для 

західної ринкової економіки до початку 70-х pp. При цьому першочергове значення 

ортодоксальним кейнсіанством надавалося переважно заходам фіскальної політики 

держави, які відзначалися більш активним та безпосереднім впливом на макроеконо-мічну 

ситуацію, ніж решта заходів кредитно-фінансової та грошової політики, що мали непряму 

дію на компоненти сукупного попиту. Такий підхід сприяв закріпленню за кейнсіанством 

в науковій економічній літературі назвифіскалізм", що відбивала концептуальні 

пріоритети цього напряму в реалізації економічної політики. Ортодоксальне кейнсіанство 

визнавало ситуаційний характер дискреційної стабілізаційної політики держави та 

свідомий вибір державою важелів державного регулювання. 

У 50—60-ті pp. доволі гнучкою виявилася і соціальна спрямованість кейнсіанської теорії. 

Виступаючи захисниками приватного підприємництва, її премставники по суті 

обґрунтували реформістський шлях удосконалення ринкової системи. Першочерговою 

кейнсіанці називали проблему зростання національного доходу як засобу збагачення 

всього суспільства. Вони висунули ідею компромісу, який втілюється в життя державною 

політикою підтримання оптимального режиму як для підприємців, так і для працездатної 

частини суспільства. 

Однак форми державного регулювання економіки, розроблені теоретиками 

неокейнсіанства у 50—60-х pp., вже в другій половині 60-х — на початку 70-х pp. все 

більше критикуються за їх недостатню ефективність і недосконалість. Складалася 

ситуація одночасного посилення циклічності, зростання безробіття та інфляції в умовах 

дефіциту державного бюджету, проти чого, як виявилось згодом, неокласичний синтез був 

безсилий. 
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11.4. ПОСТКЕЙНСІАНСТВО 

11.4.1. Витоки, методологія та зміст посткейнсіанства 

Починаючи з середини 70-х pp. XX ст. і впродовж усього наступного десятиліття 

(80-ті pp.) загальний розвиток світової економічної теорії та, перед усім, макроекономічної 

теорії відзначився істотними змінами у співвідношенні найважливіших наукових напрямів 

— кейнсіанства та неокласики. Наочним виявилася глибока криза ортодоксального 

кейнсіанства та його теоретичної модернізації на основі кейнсіансько неокласичного 

синтезу. Роки тріумфального розвитку та домінування кейнсіанства в макроекономічній 

теорії XX ст. відійшли у минуле. 

Криза неокейнсіанської макроекономічної теорії та стабілізаційної політики у 70—80-х pp. 

XX ст. В основі радикальних теоретичних зрушень) лежав комплекс глибинних і значною 

мірою глобальних соціально-економічних та техногенних амін у глобальному 

економічному розвитку, у функційнуванні світового господарства та економічних систем 

країн з розвинутою ринковою економікою. 70-ті — початок 80-х pp. XX ст. 

характеризувалися таки! ми новими економічними явищами: 

подальше розгортання науково-технічної революції, посилення інтелектуалізації та 

віртуалізації економічних відносин; 

вступ у фазу глобальної технологічної модернізації виробництва на основі переходу до 

наукомістких та ресурсозберігаючих технологій; 

вичерпаність традиційних екстенсивних факторів економічного зростання; 

загострення проблеми дефіцитності енергетичних ресурсів у вигляді глобальної 

енергетичної (газо-нафтової) кризи розвинутих країн; 

посилення ролі екологічної складової економічного прогресу перед загрозою тотального 

руйнування довкілля; 

зростаюча інтернаціоналізація господарських зв'язків і панування транснаціональних 

корпорацій, що надавала глобальності кризовим явищам; 

поєднання глобальних проблем з поглибленням економічних протиріч та проявів 

макроекономічної нестабільності економік провідних країн Заходу. 

Всі ці нові явища і проблеми згодом обумовили неефективність випробуваної у попередні 

десятиріччя традиційної кейнсіанської макроекономічної стратегії, оскільки потребували 

як нового теоретичного осмислення, так і вироблення нових засобів та механізмів 

економічної політики державного регулювання ринкової системи. 

З особливою силою теоретична і практична обмеженість ортодоксального кейнсіанства 

виявилася під час світових економічних криз 1974—1975, 1980—1982 pp. Надзвичайної 

гостроти їм надавало поєднання циклічних спадів з низкою структурних криз — 

енергетичною, валютно-фінансовою, екологічною. Це обумовило небувалі за глибиною, 

до того ж неочікувані шоки (потрясіння) пропозиції. Стрімке зростання світових цін на 

нафту спричинило подорожчання сировини та палива. Ціни на ресурси за період 1972— 

1973 pp. перевищили їх зростання за попередній період — з кінця Другої світової війни до 

1972 р. Все це завдало нищівного удару по пропозиції: викликало спад в економіках 

розвинутих ринкових країн та одночасне зростання цін. 

Суттєвою відмінністю від попередніх циклічних спадів стало таке нове економічне явище, 

як стагфляція — одночасний спад, зі зростанням безробіття, та інфляція. Подолання 

стагфляції традиційними кейнсіанськими регулюючими засобами передбачало, по-перше, 

стимулювання сукупного попиту — для подолання спаду, і, по-друге, одночасне 

стримання цього ж попиту — для подолання інфляції. Зрозуміло, що це було неможливо, 

чим у нових економічних умовах засвідчувалась загальна неспроможність кейнсіанської 

позитивної та нормативної теорії. Проти стагфляції кейнсіанство та кейнсіансько-

неокласичний синтез виявились безсилими. Під впливом глибокої і тривалої 

макроекономічної дестабілізації зазнали краху кейнсіанські анти-циклічні програми, в 

яких були відсутні важелі боротьби не тільки проти стагфляції, але навіть проти інфляції. 

Державне регулювання кейнсіанського зразка було нездатним досягти повної зайнятості й 
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рівноваги. У цих умовах неефективними виявилися кейнсіанські заходи державного 

регулювання, що базувалися переважно на маніпулюванні попитом. 

Кейнсіанство як напрям увійшло у кризовий стан, що змушені були ви знати як його 

опоненти, так і представники та прихильники. "Замість того, щоб забезпечити реальне 

просування вперед чи економічне зростання, що кейнсіанська політика, як здавалося, і 

робила досить довгий час, вона стала просто породжувати інфляцію. Склалося враження, 

що щось пішло у неправильному напрямку", — змушений був визнати Дж. Хікс. 

У кризі кейнсіанства об'єктивно виявилась ситуаційна невідповідність цього на-1 пряму 

економічної теорії новим змінам умов розвитку ринкової економіки в останній І третині 

XX ст. Саме цим пояснюється і неадекватність змісту та заходів кейнсіанської 

економічної політики конкретно-економічній ситуації середини 70-х pp. 

У цих умовах відбулося загострення критики кейнсіанства з боку його І традиційних 

опонентів — представників неокласичного напряму. Ідейний і наступ неокласики 

здійснювався під гаслом "неокласичного відродження".  

Одночасно посилилась критика кейнсіанської ортодоксії з боку представників 

неортодоксального кейнсіанства, що спонукало їх до пошуків виходу Я з теоретичної 

кризи кейнсіанського напряму на шляхах модернізації та модифікації його 

методологічних засад. В стані самого кейнсіанства вже в кінці 60-х — на початку 70-х pp. 

посилюється серйозне розмежування, пов'язано з переоцінкою вагомості ортодоксальної 

версії кейнсіанства з боку самих кейнсіанців. Це розмежування призвело до формування 

всередині кейнсіанства двох основних тенденцій подальшого розвитку цього напряму. 

Першу тенденцію репрезентувало старе покоління кейнсіанців, яке і в І умовах 

теоретичної кризи цього напряму залишилося на непохитних пози-Я ціях кейнсіанської 

ортодоксії. Його представники — П. Семюелсон, Дж. Тобін, Щ Г. Екклі, Л. Клейн, Ф. 

Модільяні — виходили з того, що теорія Кейнса вже зайняла належне місце в історії 

світової економічної науки, яке не можна похитнути тимчасовою, ситуативною зміною 

популярності. Вони про-Я довжували вірити у неминучу кейнсіанську контрреволюцію. 

НаголошувалиЯ на тому, що саме кейнсіанством було закладено фундамент сучасної 

макро-И економічної теорії і політики, без якого неможливо уявити її сучасний стан,! а 

тим більше — подальший розвиток економічної науки. Ортодокси старшогоЯ покоління 

продовжували вважати, що реальний рівень виробництва, йогоЯ відхилення від 

потенційного рівня є результатом політики формування ефективного попиту. 

Оцінюючи їхню позицію з погляду сьогодення — початку XXI ст. — слід визнати її 

правомірність та далекоглядність з урахуванням довготривалої історико-економічної 

перспективи. Зараз, через більш ніж чверть століття, кейнсіанство, як і раніше, займає 

визначне місце у структурі мейнстріму світової економічної та макроекономічної теорії. 

Але поряд з традиційними кейнсіанцями в кризових умовах середини 70-х pp. в межах 

цього напрямку сформувалась молода генерація науковців-новаторів які виступили з 

різкою критикою ортодоксальної кейнсіанської теорії. Цю Я групу радикально 

налаштованих вчених-кейнсіанців нової хвилі вже з другої половини 60-х pp. очолили такі 

визначні, переважно американські, економісти, як Р. Клауер, А. Лейонхуфвуд, П. 

Девідсон, С. Вайнтрауб, X. Мінскі. Вони виступили як з обґрунтуванням ідей та 

принципів сучасного творчого переосмислення спадщини самого Джона Мейнарда 

Кейнса, так і з кардинальною переоцінкою та критикою неокейнсіанської ортодоксії. 

Об'єктивним підґрунтям для чергового теоретичного переосмислення наукової спадщини 

Дж.М. Кейнса є, передусім, своєрідність його фундаментальної праці "Загальна теорія". 

Час, що пройшов після її виходу, лише підтвердив те, що ця книга занадто глибока і 

складна для її однозначних інтерпретацій. Жодне з її існуючих тлумачень не є 

незаперечним. Тому представники нової генерації посткейнсіанців виступили проти 

усталеної в післявоєнний період монополії ортодоксів-неокейнсіанців на інтерпретацію 

Кейнсових ідей. Вони заявили, що послідовники Дж.М. Кейнса — Дж. Хікс, Е. Хансен, П. 

Семюелсон — насправді "перекрутили" справжній зміст теорії Кейнса, підмінивши його 
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"хіксіанською моделлю", яка має дуже мало або зовсім не має нічого спільного з тим, що 

думав і писав Кейнс. 

Посткейнсіанці виступили з різкою критикою прихильників "хіксіанського кейнсіанства", 

яким, був властивий дещо спрощений погляд на економіку, згідно з яким вона може 

зазнавати або безробіття, або інфляції (крива Філліпса), тобто не передбачали стану 

стагфляції та засобів боротьби з нею. Хіксіанці ігнорували зміни цін, фактори 

невизначеності, невпевненості та ризику, недосконалість інформації та вплив усіх цих 

явищ на інвестиційні процеси. Помилково, на думку нової генерації кейнсіанців, 

розглядати теорію Кейнса традиційно як статичну, а не динамічну теорію. Економічну 

нестабільність критики ортодоксального кейнсіанства пов'язували переважно з 

фінансовою нестабільністю економіки. Перегляду оцінки теорії Кейнса у такій площині 

було присвячено багато робіт, найголовнішими серед яких є такі праці: Р. Клауер 

"Кейнсіанська контрреволюція: теоретична оцінка" (1965), А. Лейонхуфвуд "Про 

кейнсіанську теорію і теорію Кейнса" (1968), С. Вайн-трауб "Сучасна економічна думка" 

та ін. 

Критика молодими американськими економістами ортодоксального кейнсіанства 

виявилася співзвучною і викликала розуміння з боку іншої течії всередині кейнсіанського 

напрямку — нової англійської кембриджської школи, відомої під назвою "лівого 

кейнсіанства". Ця школа на чолі з видатною англійською економісткою Джоан Вайолет 

Робінсон та її прихильниками, економістами італійського походження Ніколасом 

Калдором та П'сро Сраффою ще у 40-ві—50-ті pp. вважалася радикальним теоретичним 

відхиленням від кейнсіанської ортодоксії. Ними були обґрунтовані положення про 

необхідність поєднання проблеми ефективного попиту з обмеженням діяльності 

монополій, проведенням соціальних реформ та отриманням військових витрат. 

Прихильники лівого кейнсіанства, апелюючи до теоретичної спадщини Д. Рікардо, 

очолили на цій теоретичній основі "антимаржиналістську революцію". Вони виступили з 

гаслом створення нової цілісної теоретичної концепції, яка б завершила "кейнсіанську 

революцію". Щодо оцінки ортодоксальної версії кейнсіанства, то Дж. Робінсон вважала її 

"незаконнонародженою", такою, що вульгаризує вчення Кейнса. Значний вплив на цю 

школу і, особливо, на погляди Джоан Робінсон мав у свій час марксизм, зокрема Марксова 

теорія суспільного відтворення. У країнах Західної Європи наукові надбання нової 

кембриджської школи набули особливої популярності в умовах піднесення теоретичного 

радикалізму та інтересу до марксистських ідей в кінці 60-х — на початку 70-х pp. XX ст. 

Саме внаслідок поєднання двох ідейних течій — американського нетрадиційного 

кейнсіанства та англійського лівого кейнсіанства відбулося формування посткейнсіанства 

— сучасної форми еволюції кейнсіанського напряму. Представники посткейнсіанства, як 

американської, так і англійської течій, поставили за мету завершити "кейнсіанську 

революцію" з урахуванням нових історичних умов розвитку ринкової системи 

господарювання. Одночасно, виступаючи на противагу неоконсервативній хвилі 

неокласичного відродження, вони прагнули створити власний новий синтез макро- і 

мікроекономічної теорії. 

В структурі посткейнсіанства розрізняють дві основні течії (рис. 11.25). 
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Таким чином, належність до посткейнсіанства визначається такими теоретичними 

ознаками (рис. 11.24). 

 
Течії посткейнсіанства розрізняються за такими ознаками: 

мають різні ідейно-теоретичні джерела; 

мають суттєві методологічні особливості; 

відрізняються за теоретичним змістом. 

Посткейнсіанці виступили з ніщивною критикою ортодоксального кейнсіанства, 

передусім вихідної моделі підтримання ефективного попиту, коли регулювання 

недостатнього ефективного попиту використовується для боротьби з безробіттям, а 

надлишкового попиту — навпаки, для боротьби з інфляцією. Вони доводили 

неспроможність антициклічних кейнсіанських програм, піддали критиці ортодоксальних 

економістів за відсутність у них інструментів боротьби з інфляцією та стагфляцією, за 

ігнорування ними ролі грошового фактора як в теоретичних дослідженнях, так і в 

практичних програмах. Таким чином, у 70-х pp. нове теоретичне відгалуження 

кейнсіанського напряму у вигляді посткейнсіанства зробило серйозну заявку на оновлення 

макроекономічної теорії з урахуванням новітніх змін економічних реалій. 

Теорія Кейнса розглядалася обома течіями посткейнсіанства як важливий виток власної 

теорії. Проте посткейнсіанці виступили за рішуче відмежування від того, що, на їхню 
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думку, було спотворено ортодоксами кейнсіанства в теорії Дж.М. Кейнса, за відродження 

первинного, істиного змісту його вихідних ідей. 

Представники американського, монетарного, посткейнсіанства у власному тлумаченні 

роблять спроби творчо-критично використовувати ідеї монетаризму та неокласичної 

мікроекономічної теорії. 

Вагомим витоком англійського посткейнсіанства вважається відродження рікардіанства, 

особливо методологічних засад його теорії вартості. З позицій цього наукового підходу 

написана фундаментальна теоретична праця П. Сраффи "Виробництво товарів за 

допомогою товарів" (1960), в якій автор, піддаючи критиці неокласичну теорію 

формування власності й розподілу, пориває з концепцією граничної корисності й 

граничної продуктивності факторів виробництва і повертається на позиції теорії цінності 

Д. Рікардо. 

Ще однією з рис англійської течії посткейнсіанства є використання здобутків 

інституційного напряму економічної теорії, зокрема, врахування у власних дослідженнях 

існування і взаємодії системи соціально-економічних та політичних інституцій. 

Багато хто з посткейнсіанців використовують як теоретичне джерело наукові ідеї 

польського економіста Міхала Калецького, який в 30-х pp. XX ст. жив у Кембриджі і ще 

до появи теорії Кейнса розробив власну макроекономічну теорію та теорію розподілу 

національного доходу, а також економіко-математичні методи дослідження. 

Нарешті, деякі представники англійського посткейнсіанства визнають доцільність 

використання елементів марксистського аналізу, особливо макроекономічних, 

загальнорівноважних аспектів теорії суспільного відтворення. 

Особливості методологічних засад течій посткейнсіанства значною мірою обумовлені їх 

ідейно-теоретичними витоками. Як бачимо, методологічні засади посткейнсіанства 

суттєво відрізняються як від ортодоксального кейнсіанства, так і від неокласичної 

ортодоксії (рис. 11.26). 

 
Суттєвими ознаками неортодоксальності модернізованих течій посткейнсіанства є 

критичне ставлення як до неокласики, так і до кейнсіанської ортодоксії. Течії 

посткейнсіанства об'єднують спільні цілі — теоретично протистояти неокласичній 

системі, завершити кейнсіанську революцію, створити новий синтез мікро- та 

макроекономіки. 

Одночасно течії посткейнсіанства мають певні відмінності та особливості. 

Монетарне посткенйсіанство розвивається переважно в СІЛА (С. Вайнт-рауб, Р. Клауер, 

П. Девідсон, X. Мінскі, А. Лейонхуфвуд, А. Лернер, П. Веллс), а також у Канаді та Англії 

(Г. Шекл, Дж. Ітуелл). Теоретичними особливостями монетарного посткейнсіанства є 

модернізація предмета та методології кейнсіанського аналізу під впливом актуалізації 

монетаризму, неокласичної мікро- та макроекономічної теорії. Центральне місце у 

монетарному посткейнсіанстві належить, по-перше, підкресленню грошової природи 

економіки, а звідси — необхідності дослідження грошового фактора в економіці. По-

друге, акцентуванню уваги на невизначеності щодо майбутнього і очікуваннях напряму 

розгортання господарського процесу. При цьому, на погляд прихильників монетарного 

посткейнсіанства, врахування грошового аспекту функціювання економіки та фактора 

невизначеності відіграє визначальну роль. 

Американські посткейнсіанці вважали центральним пунктом теорії самого Кейнса ідею 

внутрішньої нестабільності економіки. Звідси його теорію треба трактувати не як 

статичну теорію "рівноваги з неповною зайнятістю", а як динамічну "макроекономічну 

теорію пристосування до порушення економічної рівноваги"1. Великого значення, на їхню 

думку, Дж.М. Кейнс надавав ролі невизначеності економічних процесів, недостатності 

господарської інформації. Монетарні посткейнсіанці вважали, що саме використання ідеї 
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невизначеності похитнуло підвалини неокласичної системи — ідеї існування 

раціонального, добре інформованого господарського суб'єкта. У теорії Кейнса, вважають 

монетарні посткейнсіанці, передбачення стосовно майбутнього неодмінно є 

невизначеними. І саме цим в першу чергу відрізняється теорія Дж.М. Кейнса від 

неокласики, а не теорією ефективного попиту, як вважалося раніше навіть самим 

Кейнсом, коли він писав "Загальну теорію зайнятості, процента та грошей". 

Монетарні посткейнсіанці вважають, що в умовах невизначеності гроші виступають як 

сполучний ланцюг між сучасним та майбутнім станом економіки. Саме фінансова 

нестабільність крізь систему грошово-фінансових інститутів впливає на економіку, а 

фінансові кризи лежать в основі економічних криз, вважає X. Мінскі. 

Враховування грошового фактора та невизначеності, введення їх у теоретичний аналіз 

дало змогу більш реалістично оцінювати складні та суперечливі процеси ринкової 

економічної системи. Монетарні посткейнсіанці реалістично оцінюють наявність 

глибоких суперечностей, притаманних ринковій економіці, та шляхи їх подолання. Так, X. 

Мінскі вважає, що не особисте споживання, а розвиток виробничих ресурсів (тобто 

серйозна зміна напряму державних видатків) спроможний запобігти економічним спадам. 

У теоріях калецькіанського та неорекардіанського посткейнсіанства переважає проблема 

розподілу. 

Калецькіанське посткейнсіанство сформувалося у 70-х pp. в таких країнах, як Англія, 

Канада, Італія та ін. "Важко сказати, хто в останні сорок років справив більший вплив на 

розвиток посткейнсіанської теорії — сам Кейнс чи Калецький", — зазначав один з 

ідеологів посткейнсіанства американський економіст А. Ейхнер . У теоретичній галузі ця 

течія мала такі особливості, як неприйняття методології маржиналізму, акцентування 

уваги на вивченні економічної динамики та аналізі процесів розподілу крізь призму 

класових відносин. До недоліків цієї течії слід віднести ігнорування дослідження 

грошового аспекту економіки. 

Важливою особливістю неорікардіанського посткейнсіанства є намагання дослідити за 

Дж.М. Кейнсом проблеми ефективного попиту з використай- І ням теоретичної спадщини 

Д. Рікардо. Продовжуючи "антимаржинальну революцію", воно для боротьби з 

неокласичною школою взяло на озброєння своєрідний варіант рікардіанської теорії 

цінності, ціноутворення і розподілу, І розроблений П. Сраффою у книзі "Виробництво 

товарів за допомогою товарів". Йдеться про відмову П. Сраффи від трудової теорії 

цінності та використання лише натурально-речових взаємозв'язків, тобто споживних 

вартостей. 

Особливе місце неорікардіанські посткейнсіанці відводять аналізу проблеми економічного 

зростання і, передусім, впливу процесів розподілу на економічне зростання. Найбільш 

значний внесок у розвиток посткейнсіанської теорії економічного зростання зробили Дж. 

Робінсон та Н. Калдор. Найважливішим фактором зростання вони вважали вдосконалення 

процесу розподілу національного доходу. 

Головною невирішеною проблемою неорікардіанські посткейнсіанці вважають 

досягнення рівноваги у виробництві та розподілі. По-новому трактується рівновага: не як 

збігання попиту і пропозиції, а як вираження домінуючих умов виробництва і розподілу. 

Рівновага розуміється як встановлення в усіх І сферах економіки єдиної (середньої) норми 

прибутку і єдиного рівня заробітної плати, що відбувається безвідносно до обсягів 

виробництва та зайнятості. Встановлення єдиної норми прибутку в стані рівноваги, 

вважають неорікардіанці, досягається в результаті конкуренції, а політика доходів 

пов'язується з динамікою продуктивності праці. 

Невирішеною залишається також проблема, як у довгостроковому періоді зберегти стан 

рівноваги, за допомогою яких факторів це може бути здійснено. Тобто неорікардіанські 

посткейнсіанці суттєво не просунулись на шляху пізнання механізмів функціювання 

ринкової економіки. Відомо лише те, що фактори невизначеності й очікувань вони не 

включають у дослідження цієї складної проблеми. 
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Зіставлення основних течій посткейнсіанства свідчить, по-перше, що представники їх 

обрали об'єктом критики всі суттєві елементи неокласичного синтезу. По-друге, всі вони 

виступили проти "самозванців"-інтерпретаторів теорії! Кейнса, які завдали величезної 

шкоди своїми тлумаченнями. По-третє, представники всіх течій спрямовують теоретичні 

дослідження на подолання реальних труднощів та суперечностей ринкової економіки. По-

четверте, найбільше просунулись на шляху більш тісного поєднання теоретичних 

напрацюваньї з нагальними потребами вдосконалення державного регулювання саме 

прихильники монетарного посткейнсіанства. їхні теоретичні розробки можна 

класифікувати як радикальні, а економічну програму — як реформістську. Певний вплив 

на цю течію посткейнсіанства мала економічна теорія монетаризму. Саме він привернув 

увагу до аналізу проблеми грошей, грошового обігу, грошової політики, вдосконалення 

інструментів регулювання ринкової економіки. 

11.4.2. Нове кейнсіанство: пріоритети теоретичного аналізу та макроекономічної 

політики 

У 80-х pp. XX ст. означилась тенденція теоретичного відокремлення переважно 

представників монетарного посткейнсіанства від загального напряму посткейнсіанства у 

вигляді нового кейнсіанства. Початком використання в науковому вжитку терміна "нове 

кейнсіанство" акцентувались його суттєві відмінності від неокейнсіанства 50—70-х pp. і 

посткейнсіанства 60—70-х pp. Йдеться про сучасний етап подальшої еволюції 

кейнсіанства в широкому розумінні слова. Найважливіша роль у розробці ідей нового 

кейнсіанства належить таким американським економістам, як Брюс Грінвальд, Джозеф 

Стігліц (Стенфордський університет), Джордж Акерлоф і Жанет Йєллен (університет 

Берклі), Олів'є Бланшар і Джуліо Ротемберг (Массачусетський технологічний інститут), 

Марк Гертлер (університет Вісконсін-Медісон), Бен Бернанк (Прінстонський університет), 

Грегорі Манків (Гарвард) та ін. 

Нове кейнсіанство об'єднує з посткейнсіанством і відрізняє від неокласичної школи 

визнання наявності стійких факторів макроекономічної нестабільності ринкової 

економіки, існування в ній неповного використання ресурсів та необхідності 

вдосконалення коригуючого впливу державного регулювання економіки. Але щодо 

пріоритетів економічного аналізу нове кейнсіанство суттєво відрізняється від своїх 

попередників. До початку 80-х pp. в кейнсіанстві не була розроблена проблема 

мікроекономіки. Вона залишалася прерогативою неокласики і саме за це кейнсіанство все 

більше піддавалося критиці як з боку монетаристів, так і з боку представників нової 

класичної макроекономічної теорії. Посткейнсіанці також не використовували 

неокласичних ідей і категоріального апарату. Нові кейнсіанці, на відміну від своїх 

попередників, вдосконалюють методологію економічних досліджень шляхом залучення як 

неокласичних ідей, так і відповідного категоріального апарату, використовують 

формально-математичний апарат загальної рівноваги. 

Нове кейнсіанство вже не можна назвати лише макроекономічною теорією ефективного 

попиту. В ньому відбулося зміщення акцентів аналізу з проблеми ефективного попиту на 

аналіз ринків капіталу, праці, товарів та раціональної поведінки господарських агентів в 

умовах макроекономічної невизначеності та неповноти економічної інформації. Власне 

від теорії Кейнса залишилось дуже мало — це ідея про те, що економіка не є цілком 

саморегульованою системою, а потребує регулювання держави. У центрі уваги нового 

кейнсіанства — аналіз проблем, породжених активним впливом фінансової сфери та 

грошового фактора на макроситуацію. Теорію ліквідності Кейнса представники цієї течії 

вважають спрощеною і надають перевагу розгляду механізму взаємозв'язку реального 

виробництва не тільки з коливаннями грошового попиту, але й зі змінами структури всієї 

фінансової сфери, боргової економіки, що базується на заборгованості населення, банків, 

фірм та держави. 

З позицій нового кейнсіанства суттєвою основою макроекономіки є розвиток сучасної 

теорії ціноутворення з урахуванням умов існування великих фірм, сильних профспілок і 
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колективних договорів, а також втручання держави в цей процес. Мова також йде про 

розробку нової концепції ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції, тобто 

конкуренції, за якої ціни не змінюються настільки швидко й еластично, щоб у достатньо 

короткий строк привести у рівновагу нове співвідношення попиту і пропозиції. Нові 

кейнсіанці враховують, що сучасна економіка має договірний характер, а звідси — низька 

рухливість та негнучкість цін. Стійкістю характеризується і заробітна плата як головний 

елемент витрат, виходячи з яких складаються ціни на продукцію. Таким чином, нові 

кейнсіанці вважають, що кейнсіанська теорія сьогодні — це теорія малорухомих цін і 

заробітної плати, що це саме той ланцюг, який потребує дослідження при аналізі стійкої 

інфляції. 

Як бачимо, руйнівний досвід кризових явищ 70-х pp. не пройшов для кейнсіанців 

безслідно. Вони визнали небезпечність невпинного та необачного зростання державних 

видатків і бюджетних дефіцитів. Це певною мірою позначилося на їхній економічній 

політиці, де стрижнем регулювання попиту традиційно виступала бюджетна політика. У 

кредитно-грошовому регулюванні акцент робиться на посиленні гнучкості всієї кредитно-

грошової системи. Вирішення проблеми зайнятості та інфляції представники нового 

кейнсіанства вбачають у тому, що державна антиінфляційна політика має бути 

переорієнтована на параметри, що визначають формування витрат і доходів. По суті вони 

обґрунтовують нову макроекономічну стратегію, яка полягає у новій політиці доходів, 

коли державою здійнсюється контроль за цінами і доходами шляхом оподаткування, коли 

відбувається регулювання процесів монополізації. 

Таким чином, на сучасному етапі еволюція кейнсіанства у вигляді нового кейнсіанства 

відбувається у формі активного зближення з ідеями неоконсерватизму — цієї сучасної 

форми еволюції неокласичного напряму. У мікро-теорії різниця стає мінімальною, 

посилюється тенденція до синтезу в аналізі цілої низки питань — поведінки економічних 

агентів на окремих ринках, очікуваннях, ризику, невизначеності. У макротеорії 

залишаються розбіжності, але й тут спостерігається вплив ідей неоконсерватизму: 

першочергова увага до аналізу грошей, финансової сфери, ринків. Життєздатність цього 

нового синтезу перевірить його практичне застосування у державному регулюванні 

рикнової економічної системи початку третього тисячоліття. 

Процес переосмислення теоретичної спадщини Дж.М. Кейнса продовжується. 

Раціональне зерно цього процесу полягає у вільному конкурентному співіснуванні та 

ідейному взаємообміні ортодоксальних та неортодоксальних підходів, а також у 

невпинному творчому пошуку шляхів удосконалення механізму ринкового регулювання, 

в тому числі й шляхом залучення плідних ідей теоретичних опонентів. 

 

 

12.1. ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОГО НАПРЯМУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ. 

12.1.1. Розбудова неокласичних теорій монополістичної та недосконалої 

конкуренції Е. Чемберліном і Дж. Робінсон 
 

 

Кризові роки Великої депресії, як відомо, стали одним з факторів появи 

кейнсіанського напряму економічної науки, разом з тим спричинивши модифікацію 

традиційної неокласичної мікроекономічної теорії А. Маршалла. Реалістичний погляд на 

механізми функціонування ринків і процес формування цін в межах неокласичної теорії 

було представлено у 1933 p. E. Чемберліном та Дж. Робінсон. Поява їхніх розробок саме у 

1933 p., тобто після світової економічної кризи 1929—1933 pp. не є випадковою 

насамперед тому, що вченим вдалося аргументувати основну зміну тогочасної 

економічної системи — світ вільної конкуренції відійшов у минуле, перетворився на 
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ідеальний образ прихильників ринкового господарства й ліберальної традиції. 

Майже одночасно по обидва боки Атлантики, у США та Великій Британії, Гарвардському 

та Кембриджському університетах, з'явилися дві праці — "Теорія монополістичної 

конкуренції: реорієнтація теорії вартості" Е. Чемберліна та "Економічна теорія 

недосконалої конкуренції" Дж. Робінсон. Вони представили аналіз і обґрунтування дії 

ринкового механізму в умовах, коли порушується вільна конкуренція, і почали розбудову 

сучасних мікроекономічних теорій організації ринків та ринкових ситуацій. Теорії 

недосконалої та монополістичної конкуренції сприяли побудові більш загальної 

мікроекономічної теорії, їх внесок значною мірою проявився у поліпшенні викладу теорії 

фірми, узагальненні маршаллівської моделі, удосконаленні аналізу монополії і форм 

промислової практики. 

Е. Чемберлін визначає монополістичну конкуренцію як такий стан ринку, коли існує 

диференціація продукту, тобто товари різнорідні, але призначені для подібного, схожого 

використання. Едвард Хейстінгс Чемберлін (1899—1967) народився у штаті Вашингтон 

(США), у 1921 р. закінчив університет Айови. Через рік у Мічіганському університеті 

одержав ступінь магістра, а через п'ять років захистив дисертацію з проблем 

монополістичної конкуренції у Гарвардському університеті. Подальша творча і наукова 

діяльність впродовж 1927—1967 pp. нерозривно пов'язана з викладанням у Гарварді. 

Важливими віхами біографії Е. Чемберліна були: 

обрання керівником відділу економічної теорії Гарвардського університету (1939—1943), 

до якого входили на той час такі імениті вчені, як В. Леонтьев, Е. Хансен, Й. Шумпетер; 

робота редактором гарвардського економічного журналу у 1948—1958 pp.; 

турне до західноєвропейських університетів у 1951 р. для роз'яснення положень своїх 

теоретичних новацій у сфері монополістичної конкуренції; 

обрання членом Американської економічної асоціації у 1965 р. 

Основною працею Е. Чемберліна стала книга "Теорія монополістичної конкуренції: 

реорієнтація теорії вартості" (1933), яка за життя автора перевидавалася у США вісім разів 

і перетворилася на "офіційну економічну доктрину". Робота мала неабияку популярність і 

в інших країнах світу. 

Диференціація продукту — це наявність у товарі (послузі) одного з продавців 

(виробників) істотної відмінної ознаки, яка приводить до надання переваги при купівлі 

продукту саме цього виробника. Завдання, на думку Е. Чемберліна, полягає в тому, щоб 

через економічну науку прийшло "повне усвідомлення тієї обставини, що продукт завжди 

диференційований", а вибір споживача здійснюється відповідно до надання переваги 

певному товару порівняно з іншими. Диференціація пов'язується з певними 

особливостями продукту, зокрема відмінними властивостями — товарним знаком, 

фірмовим найменуванням, специфічною упаковкою або індивідуальними особливостями 

форми, зовнішнього вигляду, якості, стилю. 

Характерною рисою теоретичних положень Е. Чемберліна є розгляд додаткових 

нецінових умов монополістичної конкуренції, а саме: технічних удосконалень, досягнутих 

окремим товаровиробником, особливого обслуговування покупців, що створює фірмі 

відповідну репутацію тощо. 

Продукт — це найрухливіша в економічній системі категорія, більш рухлива, аніж ціна. 

Нецінова конкуренція походить з різноманітності продукції і різниці у витратах обігу. 

Конкуренція якості товарів може стримувати конкуренцію цін. Якість — це додаткова 

рушійна сила ринку. 

До специфічної особливості монополістичної конкуренції Е. Чемберлін відносить 

наявність надлишкових потужностей, які зростають завдяки покриттю їх цінами, що 

перевищують витрати. Це свідчить про ступінь володіння "відомими частками загального 

ринку" й підтримується як патентами і торговими марками, так і особистими здібностями 

або знайомствами виробника (продавця). 

Сутність монополії, за Е. Чемберліном, — контроль над пропозицією товару та його 



 517 

ціною, який досягається завдяки диференціації продукції. Монополія пов'язується з 

контролем над "диференційованим продуктом", а конкуренція — з наявністю існуючих та 

потенційних товарів-замінників (субститутів). 

Разом з диференціацією продукту з'являється монополія, і в міру посилення диференціації 

елементи монополії стають більш значущими. Скрізь, де певною мірою існує 

диференціація, кожен продавець має абсолютну монополію на власний продукт, але, 

разом з тим, зазнає конкуренції з боку більш або менш недосконалих замінників. Оскільки 

кожен є монополістом і, разом з тим, має конкурентів, то ми маємо право говорити про 

них як про конкуруючих монополістів і про сили, які діють у подібній ситуації, ми 

можемо з повною підставою говорити як про сили "монополістичної конкуренції". 

Таким чином, усіх продавців (виробників) вчений вважає конкуруючими монополістами в 

умовах монополістичної конкуренції. Кожен продавець розглядається як монополіст, який 

формує власне коло покупців, свій субринок завдяки "унікальності" товару, рівень 

диференціації якого відображає ступінь регулювання цін. Це означає, що реальний обсяг 

пропозиції товарів і послуг в умовах монополістичної конкуренції виявиться меншим, а 

ціни на них будуть вищими, ніж в умовах чистої конкуренції. Еволюція конкурентної 

боротьби на основі диференціації продукту підвищує якість товарів. Реклама, в свою 

чергу, впливає на формування потреб споживача та їхню зміну, підвищуючи попит. 

Додаткові витрати на рекламу спричиняють збільшення обсягу реалізації та величини 

отримуваного доходу. 

Монополія продавця на свій продукт і діяльність монополістів, що конкурують між собою 

в умовах монополістичної конкуренції, не можливі без основної умови — диференціації 

продукту. Через наявність монополістичної конкуренції ринок окремого продавця певним 

чином відокремлений від ринків його суперників, а найважливішою проблемою 

виробника і продавця стає забезпечення належного збуту товарів. Е. Чемберлін доводить 

тезу про двоїстий вплив монополії на ринок: з одного боку, вона обмежує пропозицію 

товару, а з іншого — спричиняє організацію попиту. 

Монополія, всупереч марксистській теорії, не визнається наслідком концентрації 

виробництва і централізації капіталу, тому що ринковій системі, за Е. Чемберліном, 

властиві й тенденції до посилення конкуренції. Останні зумовлені науково-технічним 

прогресом, за якого використання усе складнішої техніки, технологій, різноманітної 

сировини й матеріалів дає змогу здійснювати деконцентрацію і диверсифікацію 

виробництва. Конкурентна боротьба продавців-монополістів не вичерпує себе. Приховане 

зниження цін на свої товари, яке не погіршує культуру обслуговування, коли кожному 

клієнту пропонується додаткова послуга, збільшує оборот продавця. Разом з тим 

перешкоджати зниженню ціни можуть навіть психологічні чинники, зокрема схильність 

споживачів розглядати більш низьку ціну як показник нижчої якості продукту (явище, 

відоме як ефект Веблена). 

Е. Чемберлін висловив упевненість у природній суті монополії в конкурентному 

середовищі, у тому, що підприємництво значною мірою є "спробою кожного підприємця 

створити власну монополію, розширити її наскільки можливо і захистити від спроб інших 

підприємців розширити свої монополії". Вчений висунув думку про збереження 

конкуренції і за умов "групової монополії", яка передбачає розподіл сфер впливу на ринку 

між партнерами-конкурентами з метою реалізації неоднорідної (диференційованої) 

товарної продукції без зниження ціни. 

Е. Чемберлін підкреслював, що монополія та конкуренція не є ізольованими категоріями, 

а представляють собою елементи загальної ситуації, що впливають одна на одну. Вчений 

вважає теорію монополістичної конкуренції здатною об'єднати мікроекономічний підхід 

школи А. Маршалла із загально-рівноважним аналізом Лозаннської школи та 

самовпевнено підкреслює: "усвідомлення, що теорія монополістичної конкуренції має 

революційний характер, стало настільки розповсюдженим, що немає потреби доводити 

це". Е. Чемберлін вважає теорію монополістичної конкуренції більш загальною, ніж 
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теорію чистої конкуренції з таких причин: 

перша містить у собі і монополію, і конкуренцію та сполучає їх у різних формах, повністю 

охоплюючи всю економічну систему; 

монополістична конкуренція спирається на гетерогенність (диференціацію), а не на 

гомогенність (однаковість) продукту; 

теорія монополістичної конкуренції поширюється на випадок наявності однієї фірми, 

обмеженої або значної кількості підприємців у галузі; 

монополістична конкуренція охоплює й збутову діяльність, враховуючи невиробничі 

витрати. 

Вчений зазначає, що велика кількість покупців і повна однорідність продукту — дві 

обов'язкові умови існування чистої конкуренції — приводять до думки про існування двох 

форм взаємосполучення елементів монополії та конкуренції. Це, по-перше, випадки 

одного, декількох чи багатьох виробників, які продають ідентичні продукти і всі є 

учасниками спільного ринку. Зі зростанням кількості продавців стан монополії поступово 

переходить у стан конкуренції. Тут теорія розроблялася під кутом зору проблеми двох 

продавців — дуополії як найпростішого випадку олігополії. В олігополістичній ситуації 

спостерігається тенденція не тільки до встановлення цін, але й до їх стабілізації, яка 

послаблюється у випадку збільшення кількості підприємств. Друга форма сполучення 

елементів монополії та конкуренції — ситуація численних продавців, які пропонують до 

продажу неідентичні продукти, які несуттєво або суттєво відрізняються. Відмінності 

ринкових ситуацій досконалої та монополістичної конкуренції подані у табл. 12.1. 

 
Е. Чемберлін робить висновок, протилежний традиційному уявленню економічної теорії: 

чим більш концентроване виробництво, тим більшою мірою стандартизований продукт; 

чим більш подрібнене виробництво, тим глибша диференціація продукту і монополізація 

влади, і, таким чином, зі зростанням концентрації виробництва "сукупна монопольна 

могутність" не посилюється, а зменшується. 

Сили монополії послаблюються, а сили конкуренції зростають. Повній перемозі сил 

конкуренції перешкоджає лише диференціація продукту, що обумовлюється 

характеристиками продукту і смаками покупців. Е. Чемберлін пише: "хоча "крупні 

одиниці" часто мають монопольну владу, не слід вважати, що подрібнивши такі одиниці, 

ми прийшли б до встановлення конкуренції без домішок монополії. Навпаки, 

"атомістична" конкуренція майже напевно привела б до зростання ступеня диференціації 

продукту внаслідок того, що відпала б та стандартизація, яка використовується у наш час 

у великих одиницях з метою отримання економії, обумовленої масштабом виробництва... 

Це цілком могло б означати зростання сукупної монопольної влади, що реалізується в 

нашій системі, — зростання, яке поєднується з розподілом цієї влади між великою 

кількістю індивідів". Таким чином, вчений не заперечував провідної ролі і значення 

великих підприємств і підкреслював, що механічне розукрупнення не завжди призводить 

до виникнення конкуренції. 

Неординарність підходу Е. Чемберліна до розуміння, здавалося б, вирішених проблем 

монополії та конкуренції спричинило неоднозначне ставлення до його досліджень і теорії 

монополістичної конкуренції. Визнаний американський фахівець з історії економічної 

думки Б. Селігмен, критикуючи підхід Е. Чемберліна, вказав на нереалістичність 

передумови про вільний доступ у галузь, про те, що реклама чинить виключно позитивний 

вплив, а коливання цін не ґрунтуються на регулюючих заходах з боку фірм або держави. 

Навпаки, високо оцінив внесок Е. Чемберліна в економічну науку всесвітньо відомий 

історик економічної думки М. Блауг. 

Одним із парадоксів інтелектуальної історії є те, що випадок, за який ухопився Чемберлін, 
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— велика кількість фірм із вільним входженням у галузь і диференціацією продукту, але 

без визнаної взаємозалежності — тепер вважається тривіальною модифікацією моделі 

досконалої конкуренції. Революція в теорії ціноутворення, викликана "Теорією 

монополістичної конкуренції", зводилася до збільшення кількості ринкових структур, які 

економічна теорія має аналізувати, щоб показати, що перевірка задовільного 

функціонування ринку не є просто автоматичним наслідком типу конкуренції і що у світі 

монополістичної конкуренції та олігополії судження про добробут і політичні 

рекомендації не можуть ґрунтуватися лише на ступені відхилення конкретної ринкової 

структури від норм досконалої конкуренції. Відтоді теорія ціноутворення ускладнилася і 

стала менш задовільною... Ми ніколи не зможемо повернутися до сміливих узагальнень 

Маршаллової теорії ціноутворення. Саме з цієї причини ми маємо право говорити про 

чемберлінівську революцію в сучасній мікроекономічній теорії так само, як ми говоримо 

про кейнсівську революцію в макроекономіці. 

Інша представниця неокласичної мікроекономічної теорії, що модифікувала концепцію 

досконалої конкуренції А. Маршалла, — Дж. Робінсон. Світове визнання їй принесла 

рання праця "Економічна теорія недосконалої конкуренції" (1933), написана у віці 30 

років. Збіг у часі публікації праці Дж. Робінсон та книги Е. Чемберліна досить показовий, 

оскільки він довів готовність економічної науки до виникнення нової теорії ринків, 

конкуренції та цін. 

Центральна тема праці "Економічна теорія недосконалої конкуренції" — ринкові аспекти 

монополізації, механізм формування цін та реалізації монопольного прибутку в умовах 

недосконалої конкуренції. 

Джоан Робінсон 

Джоан Вайолет Робінсон (1903—1983) — найвідоміша у світі жінка-економіст, видатна 

представниця Кембриджської школи. У 1965—1971 pp. працювала професором 

Кембриджського університету. В період навчання у Кембриджі одним з викладачів Дж. 

Робінсон був А. Маршалл, що позначилося на її творчій діяльності у довоєнний період. Як 

визначна продовжувачка учення школи А. Маршалла, основну увагу в ранніх працях Дж. 

Робінсон приділяла мікроекономічному рівню господарювання. Саме до таких праць 

належить її "Економічна теорія недосконалої конкуренції" (1933), яка одночасно 

продовжує і спростовує окремі положення маршаллівської теорії. 

Зазначимо також, що впродовж творчої діяльності погляди Дж. Робінсон зазнали певної 

еволюції — у 50-ті pp. вона обґрунтувала власну макроекономічну концепцію 

економічного зростання у праці "Нагромадження капіталу" (1956), опрацювавши 

марксистські схеми суспільного відтворення ("Нариси з економічної теорії К. Маркса" 

(1942)). На початок 70-х pp. під її керівництвом розвивалася Кембриджська школа 

посткейнсіанства, що здійснювала критичний аналіз ортодоксальної економічної теорії. В 

цей період у праці "Економічні єресі" (1971) Дж. Робінсон активно критикує неокласичну 

теорію граничної продуктивності та концепцію функціонального розподілу доходів, 

формулює принципові методологічні позиції лівого кейнсіанства. 

Новаторство Дж. Робінсон полягало у тому, що процес ціноутворення розглядався за 

умови, коли кожен виробник виступає як монопольний володар свого власного продукту. 

Кожен виробник нині володіє монополією на власну продукцію... Якщо сукупність таких 

виробників веде торгівлю на досконалому ринку, то створюється ситуація, яку ми 

звичайно характеризуємо як досконалу конкуренцію. Ми повинні використовувати 

поняття монополії тільки в його буквальному сенсі, інакше аналіз досконалої конкуренції 

"розчиняється" в аналізі монополії'. 

Дж. Робінсон 

Провідний метод дослідження Дж. Робінсон — частково-рівноважний підхід до ситуацій 

досконалої та недосконалої конкуренції. В умовах досконалої конкуренції виробник 

розширює масштаби виробництва доти, поки граничні витрати та ціна не зрівняються. За 

недосконалої конкуренції кожен виробник є свого роду монополістом, якому загрожує 
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тільки те, що покупці можуть віддати перевагу продукції фірми-конкурента. Дж. Робінсон 

доводить, що в цьому випадку виявляється вигідним скорочення обсягів виробництва, 

основою якого є зростання кількості покупців, витіснення конкурентів з ринку, висока 

ціна можливих товарів-замінників (субститутів). 

Недосконала конкуренція характеризується тенденцією до застосування захисних заходів 

та стимулює спеціалізацію, що дає змогу реалізувати економію від масштабу 

виробництва. "Всюди можна спостерігати дію тенденції до монополізації, що 

проявляється в програмах обмежень, системах квотування, раціоналізації, зростання 

гігантських компаній". В умовах недосконалої конкуренції обсяг випуску продукції, як 

правило, нижчий від конкурентного рівня, внаслідок чого спостерігається тенденція до 

зростання цін. 

Недосконала конкуренція стимулює цінову дискримінацію, яка виникає, коли ринки 

відокремлені один від одного географічно або за допомогою тарифних бар'єрів, а 

переміщення товарів пов'язане зі значними витратами. Трапляються також випадки 

"ненавмисної" дискримінації, коли товари продаються за спеціальними замовленнями або 

діє система знижок. Таким чином, Дж. Робінсон причинами цінової дискримінації вважає 

відмінності товарів щодо якості, товарної марки, оформлення, тобто всього того, що Е. 

Чемберлін визначав як диференціацію продукту й розглядав основою монополії. 

Дж. Робінсон дає специфічне трактування поняття монополії, відкидаючи інституційне її 

розуміння. На її думку, монополіст — це один виробник або продавець на ринку. 

Монополія як контроль над пропозицією розглядається Дж. Робінсон на рівні галузі, 

жодного разу не вивчається окрема фірма всередині галузі або її продукт. Як відомо, 

використовуючи монопольне становище, фірма може продавати за більш високою ціною, 

ніж конкуруючі виробники. Рівновага за умов монополії (рівність граничного доходу і 

граничних витрат) призводить до вищої ціни та нижчої якості пропонованого товару, ніж 

в умовах досконалої конкуренції. Монополія передбачає також відокремлення певного 

продукту від товарів-субститутів, інакше кажучи — його диференціацію; додатковою 

умовою монополізації є розміри фірми, що перевищують оптимальні. Особливу увагу 

дослідниці привертало з'ясування механізму встановлення цін у ситуації, коли виробник є 

монопольним власником вироблюваної продукції, а покупець погоджується купувати 

товар за встановленою продавцем ціною, яка приносить монопольний прибуток. 

Серед типів ринкових структур (ринкових ситуацій) Дж. Робінсон проаналізувала чисту 

монополію, монопсонію та олігополію. 

Чиста монополія — це ситуація, коли одна фірма є єдиним виробником (продавцем) 

продукту, у якого немає близьких замінників. Виникнення чистої монополії пов'язане з 

утворенням бар'єрів входження до галузі, монополією виробників сировини тощо. Фірма-

монополіст отримує повний контроль над ціною. Враховуючи, що монополія не тільки 

ринкове явище, але й породження висококонцентрованого виробництва, Дж. Робінсон 

вказувала на дію ефекту економії від масштабу. З розширенням виробництва відбувається 

зниження рівня постійних витрат на одиницю продукції, що викликає економію сукупних 

витрат фірми. 

Олігополія — ринковий стан, що характеризується невеликою кількістю потужних фірм-

виробників зі значними обсягами виробництва (найтиповіша, найпоширеніша ситуація на 

думку Дж. Робінсон). Особливістю олігополії є взаємозалежність між фірмами, яка 

визначає специфіку ціноутворення — формуючи цінову політику, кожна з фірм галузі 

"приречена" враховувати поведінку та реакцію конкурентів. 

Монопсонія — тип ринкової структури, що визначається існуванням монополії єдиного 

покупця певного товару. В умовах недосконалої конкуренції, як довела Дж. Робінсон, 

можлива ситуація, коли ринок розглядається не як сукупність величезної кількості 

конкуруючих між собою покупців, а як єдине об'єднання покупців. Цю ситуацію 

концентрації попиту, коли на ринку діє маса дрібних продавців і один-єдиний покупець, 

вона назвала монопсонією, тобто монополією покупців. Монопсоністом може виступати 
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держава, коли здійснює закупівлю продукції військового призначення за державними 

замовленнями; монопсоністом є велика корпорація, якщо вона нав'язує умови 

колективних договорів найманим працівникам і, таким чином, експлуатує працю; 

монопсоністом може стати потужна профспілка, дії якої щодо захисту прав найманих 

робітників призводять до зменшення нормального прибутку власників підприємств. 

Вплив монополії Дж. Робінсон розглядає як дилему: ефективність чи справедливість. З 

одного боку, зростання розмірів виробничої одиниці в тій чи іншій галузі обумовлює 

вдосконалення методів виробництва, а з іншого — це зростання призводить до ще більшої 

нерівномірності в розподілі багатства. З практичного погляду необхідно визначити, яку 

економію коштів викличе монополізація виробництва та наскільки великою має бути 

вигода від ефективності виробництва, щоб можна було вважати бажаною його 

монополізацію. Переважання у реальному економічному житті умов недосконалої 

конкуренції сприяє виникненню тенденції до експлуатації факторів виробництва і 

посилює її завдяки появі великих об'єднань, які поглинають багато конкуруючих фірм, 

Дж. Робінсон, на відміну від багатьох західних учених, високо цінувала здобутки 

марксистської економічної теорії: "Марксів внесок в науку був настільки важливим і 

справив такий великий вплив на спосіб мислення як своїх супротивників, так і 

прихильників, що в наш час знайти серед істориків і соціологів справді чистого не 

марксиста так само важко, як серед географів — захисника теорії, що земля плоска. 

На думку вченої, щоб довести переваги монополізації, недостатньо показати, що вона 

сприяє підвищенню ефективності виробництва. Таким чином, монополія проголошується 

фактором, що дестабілізує соціально-економічні відносини ринкового середовища. 

Теорії монополістичної та недосконалої конкуренції заклали основу сучасного бачення 

ринкового механізму господарювання, проте вони не є тотожними. Характерно, що Е. 

Чемберлін неодноразово критикував тих, хто вважав категорії "недосконала конкуренція" 

і "монополістична конкуренція" двома різними назвами одного явища, і зазначав, що 

елементи схожості цих категорій "достатньо вивчені, але їх несхожість навряд чи 

усвідомлена; багато хто не розуміє важливості цієї різниці і вбачає в цьому лише питання 

термінології". Спробуємо визначити основні відмінності теорій Е. Чемберліна та Дж. 

Робінсон (табл. 12.2). 

 
Відсутність у теоріях Е. Чемберліна і Дж. Робінсон концепції державного регулювання 

економіки є свідченням невизнання ними його необхідності та продовження 

ортодоксальних смітіанських постулатів економічного лібералізму, згідно з якими 

економіка є саморегульованою системою й не потребує втручання з боку держави. 

Значення досліджень Е. Чемберліна і Дж. Робінсон полягає у створенні ними теорій для 

розгляду співвідношення монополії та конкуренції та надання можливості 

використовувати їх на мікрорівні. Проведена модифікація моделі досконалої конкуренції 

засвідчила остаточний перехід до детального аналізу кількох ринкових ситуацій — 

монополістичної конкуренції, олігополії та монополії. Теоретичним надбанням цього 

періоду розвитку неокласичного напряму є введення таких категорій, як "диференціація 

продукту", "поведінка конкурентів", "ринкові ситуації" та ін. Теорії монополістичної та 

недосконалої конкуренції представили економічній науці реалістичні схеми 

функціонування ринкового механізму і процесу ціноутворення, залишивши незмінними 

інші постулати неокласичної теорії. 

 

12.1.2. Неортодоксальна теорія Й.А. Шумпетера 

 

Розвиток у нашому розумінні... є особливе явище, що вирізняється, практикою та 

свідомістю, яке не зустрічається серед явищ, що притаманні кругообігу або тенденції до 
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рівноваги, а діє на них лиш є як зовнішня сила. Він становить зміну траєкторій, за якою 

здійснюється кругообіг, на відміну від самого кругообігу, являє собою зрушення стану 

рівноваги на відміну від процесу руху в напрямку стану рівноваги. Наша теорія розвитку 

є... метод дослідження, є теорія розмежованих... змін траєкторії здійснення кругообігу. 

Й.А. Шумпетер 

Йозеф Алоїз Шумпетер безперечно належить до найбільш оригінальних учених першої 

половини XX ст. Його перу належать три всесвітньовідомі твори: "Теорія економічного 

розвитку" (1912), "Капіталізм, соціалізм і демократія" (1942) та незавершене за життя 

автора фундаментальне дослідження "Історія економічного аналізу" (1954). 

Неординарність теоретичних підходів ученого спричинила те, що кожна з провідних шкіл 

економічної науки знаходить у творчості Й. Шумпетера співзвучні їй ідеї, проте жодна з 

них не може зарахувати вченого до лав своїх представників. 

Так, кейнсіанська теорія погоджується з тезою Й. Шумпетера про внутрішню 

нестабільність капіталістичної економіки, але сам учений розглядав кейнсіанство 

обмежено, як обґрунтування ідеї державного регулювання, не приділяючи уваги 

теоретичним постулатам Дж.М. Кейнса. Еволюційний підхід, визначення закономірностей 

соціальної еволюції й прогнозування подальшого розвитку суспільства стали надбанням 

інституціонального напряму, проте, на відміну від інституціоналістів, Й. Шумпетер 

поважав абстрактну теорію (наприклад, визнавав модель ринкової рівноваги Вальраса 

найвидатнішим досягненням економічної науки) та займався пошуком джерела розвитку 

економіки всередині самої економічної системи, не захоплюючись міждисциплінарним 

підходом. Представники неокласичного напряму визнають, що Й. Шумпетер є 

прихильником конкурентної моделі економіки та забезпечення свободи вибору, разом з 

тим його концепція доводить нестабільність капіталістичної економіки й історичну 

обмеженість капіталізму, що суперечить ідейним настановам неокласики. Нарешті, 

марксистам і лівим радикалам імпонує кінцевий висновок про історичну обмеженість і 

приреченість капіталізму, однак Й. Шумпетер вважав цей процес об'єктивним проявом 

розвитку, причиною якого стануть успіхи й досягнення капіталізму, а не його 

суперечності, як визначав К. Маркс. 

Йозеф Алоїз Шумпетер (1883—1950) — неординарний економіст-науковець, видатний 

теоретик та історик економічних учень, творчість якого справила істотний вплив на 

основні напрями сучасної економічної науки. Народився у 1883 р. в містечку Тріш в 

Моравії. Отримав блискучу на той час освіту. Навчався у закритому віденському ліцеї 

Терезіанум для дітей австрійської знаті. У 1901 р. вступив на факультет права та 

політичних наук Віденського університету. Проявляв інтерес до праць К. Маркса. У 

науковому житті Й. Шумпетера чітко окреслюються два періоди творчого злету — 

перший, постуніверситетський, що охоплює стажування в Англії та викладацьку 

діяльність у Чернівцях та Граці (1906—1914), другий — останні двадцять років життя 

Йозеф Шумпетер вченого, пов'язані з Гарвардським університетом (так званий 

еміграційний період у США після 1932 p.). Перша стаття Й. Шумпетера "Про 

математичний метод в теоретичній економії" (1906) та перша велика праця "Сутність та 

основний зміст теоретичної політичної економії" (1908) присвячені методології науки та 

аналізу розробок маржиналізму. Й. Шумпетер вважав перспективним застосування 

математичних методів у економічних дослідженнях, а тому вдався до популяризації 

моделі загальної рівноваги Л. Вальраса серед німецьких та австрійських економістів. 

Публікація цих двох праць молодого науковця була сприйнята надзвичайно вороже як 

академічною елітою Відня, так і представниками німецької нової історичної школи Г. 

Шмоллера. 

Узагальнюючим результатом першої "творчої хвилі" стала книга "Теорія економічного 

розвитку" (1912), де висунуто оригінальну концепцію економічної динаміки і розглянуто 

явище підприємництва. Серед своїх робіт цю книгу він виділяв особливо: "для 

висловлення моїх ідей, — писав він, — вона має таке саме значення, як "Загальна теорія 
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зайнятості, процента і грошей" для ідей Кейнса". 

У 1913—1914 pp. у порядку міжуніверситетського обміну вчений викладав у 

Колумбійському університеті (США). 

У 1919—1920 pp. протягом семи місяців Й. Шумпетер займав пост міністра фінансів 

коаліційного уряду Австрійської республіки, але не знайшов підтримки. 

Невдачею завершилась і його діяльність як фінансиста-практика на посту президента 

невеликого приватного банку "Бідерман Банк" (1919—1924 pp.). 

З 1925 по 1932 р. Й. Шумпетер очолював кафедру державних фінансів Боннського 

університету (Німеччина). У 1927—1928 pp. і в 1930 р. він декілька місяців викладав у 

Гарвардському університеті (США). У 1932 р. Й. Шумпетер остаточно переїхав до США, 

де до кінця життя працював професором Гарвардського університету. Викладав курси 

економічної теорії та історії, теорії економічних коливань, порівняльного аналізу 

соціальних систем. Одним із його учнів був майбутній Нобелівський лауреат і непересічна 

особистість П. Самуельсон. У 1949 р. Й. Шумпетер був обраний, першим з іноземців, 

президентом Американської економічної асоціації. 

Серед праць другої "творчої хвилі" виділяються "Економічні цикли" (1939), "Капіталізм, 

соціалізм і демократія" (1942) та "Історія економічного аналізу" (посмертне видання, 

1954). У першій праці проводиться систематизація теорії циклічних коливань, друга 

присвячена порівняльному аналізу капіталізму та соціалізму. Живучи в найбагатшій країні 

світу, яка може бути еталоном демократичного устрою, й не будучи марксистом, Й. 

Шумпетер ставить питання про самознищення капіталізму й недосконалість демократії як 

політичної організації суспільства. 

Остання книга розглядала еволюцію світової економічної думки і представила Й. 

Шумпетера як всесвітньо відомого історика економічної теорії (відповідно до його 

термінології — економічного аналізу), яку розглядав як процес висхідного розвитку 

аналітичного апарату і методів дослідження економічних явищ. Перша праця з історії 

економічних учень та методології економічної науки "Історія теорій і методів (нарис 

політекономії)" була написана ще у 1914 р. Цій проблематиці присвячено праці, 

опубліковані посмертно, — "Десять великих економістів. Від Маркса до Кейнса" (1951) та 

фундаментальна "Історія економічного аналізу" (1954). Остання підготовлена до видання 

дружиною Й. Шумпетера Елізабет та видатним американським економістом російського 

походження Василем Леон-тьєвим. "Історія економічного аналізу" вміщує 1260 сторінок, 

включає теорію та історію економічної думки від античних греко-римських вчених до 

досліджень стану економічної теорії у першій половині XX ст. 

Американський економіст Г. Хаберлер, який часто спілкувався з Й. Шумпетером, 

зазначав, що і як людина, і як дослідник він був громадянином світу. "Він 

ніколи не любив ототожнювати себе з будь-якою національністю, групою чи школою, він 

не був ні реформатором, ні фанатичним прихильником капіталізму, планування чи будь-

якого іншого "ізму", він був дослідником та інтелектуалом". 

У центрі системи Й. Шумпетера — проблеми динамічного розвитку ринкової системи 

господарювання, чинники і фактори, які забезпечують прогрес і зростання економіки. 

Подібна проблематика досліджень суттєво вирізняє його на тлі представників усіх 

відомих економічних шкіл. Саме Й. Шумпетеру належить започаткування вивчення 

економічної динаміки на противагу статичному неокласичному аналізу. Інновації, 

нововведення, підприємництво у теорії Й. Шумпетера відіграють таку саму провідну роль, 

як ціна або вільна конкуренція в економічній теорії А. Маршалла. Й. Шумпетер вважає, 

що пояснення економічного розвитку можливе шляхом вивчення законів динаміки 

товарно-капіталістичного господарства, тому використання неокласичного аналітичного 

апарату є недостатнім. Разом з тим спостерігається певна ідейна спорідненість з 

поглядами представника американської школи маржиналізму Дж.Б. Кларка щодо статики і 

динаміки економічної системи. Розвиваючи ідеї Дж.Б. Кларка, Й. Шумпетер наповнює їх 

новим змістом — чітко розрізняє статичну рівновагу системи та її динамічний розвиток, 
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що трансформує економічну структуру, взаємозв'язки між "новим" і "старим" 

виробництвом. Учений відчув необхідність поєднати статичну теорію рівноваги з теорією 

економічного зростання, піднявши рівноважний підхід на новий еволюційно-динамічний 

рівень. 

Концепція динаміки, розвинута Й. Шумпетером у книзі "Теорія економічного розвитку" 

(1912) визначена автором так: "...всередині економічної системи є джерело енергії, що 

викликає порушення рівноваги. Якщо це так, то має існувати й суто економічна теорія 

господарського розвитку, яка спирається не тільки на зовнішні фактори, що спричиняють 

рух економічної системи від одного стану рівноваги до іншого. Якраз таку теорію я 

спробував розробити" . 

Промислові революції періодично змінюють існуючу систему виробництва, викликаючи 

постійний потяг до нововведень. Економічна динаміка, за Й. Шумпетером, ґрунтується на 

поширенні нововведень у різних формах. Результатом подібних інновацій є вплив на 

економічні процеси або безпосередньо на продукцію. Й. Шумпетер розрізняє п'ять типів 

нововведень: виробництво принципово нових товарів та послуг; застосування нової 

техніки і технології, що передбачає впровадження нових методів виробництва і 

транспортування; завоювання нових ринків збуту продукції; поліпшення ресурсної бази 

шляхом відкриття нових джерел сировини; формування нової промислової (галузевої) 

організації — впровадження раціональніших форм організації виробництва й управління, 

завоювання монопольного становища (рис. 12.1). 

 
Економічне новаторство — це функція індивідів, яких Й. Шумпетер назвав підприємцями. 

Підприємець — господарський суб'єкт, функцією якого є безпосереднє здійснення нових 

комбінацій і який виступає активним елементом цього процесу. Економічна функція 

підприємця є дискретною (вона виконується доти, поки нова комбінація не перетвориться 

на рутину) і не закріплена навічно за визначеним носієм. Підприємництво не є професією, 

не становить стійкий суспільний клас, відповідні якості й навички можуть бути втрачені, 

перейти до інших людей. Новаторську функцію-підприємця Й. Шумпетер чітко 

відокремлює від функції капіталіста: підприємець не обов'язково має право власності на 

майно і, отже, не несе ризику (ризикує той, хто позичає підприємцю гроші). Підприємець 

— не винахідник, а людина, яка економічно реалізує винахід; разом з тим своїм 

новаторським характером функція підприємця відрізняється від рутинних функцій 

менеджера. 

Підприємницька функція передбачає відхід від звичного "руху за течією", вимагає 

творчості, а тому тісно пов'язана з особливостями особистості підприємця. Риси характеру 

підприємця вивчали багато теоретиків, але тільки Й. Шумпетер спробував їх 

систематизувати. Він виділив специфічну мотивацію, що потребує не якнайшвидшого 

задоволення потреб, а активної діяльності заради створення підприємства, перемоги над 
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суперниками, подолання труднощів. Цього можна досягнути на основі дару передбачення, 

сильної волі й розвинутої інтуїції. Прагнення до нововведень, віра у власні сили, вміння 

ризикувати, відчуття власної незалежності — особисті якості, що характеризують 

підприємця і не залежать від класової й соціальної приналежності. Цікаво, що 

шумпетерівський підприємець не переобтяжений інтелектом, навпаки, обмеженість 

кругозору не дає йому можливості порівнювати безліч варіантів досягнення мети й 

надмірно довго вагатися, приймаючи рішення. Підприємець не є втіленням неокласичної 

моделі "раціональної економічної людини", яка скрупульозно підраховує витрати і 

результати власних дій; ним керує жадоба діяльності й воля до перемоги. 

Роль шумтерівського підприємця для сучасних економічних систем суттєво зростає. 

Проте очевидно й інше — не одні тільки підприємці творять економічну історію і, 

можливо, не завжди очолюють цей процес. Політичні сили, соціальні групи в їхній 

взаємній боротьбі, що далекі від бажань безпосередньо впроваджувати нововведення, 

чинять істотний і постійний вплив на розвиток економіки. 

Центральне питання для Й. Шумпетера — яким чином капіталізм здатний постійно 

видаляти застарілі елементи й оновлювати економічні структури через так зване "творче 

руйнування", яке раніше вивчалося тільки дослідниками економічного циклу. Вихідним 

положенням економічної системи визнається стан рівноваги. Джерелом розвитку 

слугують внутрішні процеси, нові комбінації виробничих ресурсів, що приводять до 

впровадження інновацій. Рівновага порушується діями підприємця-новатора. Яким же 

чином вилучити виробничі ресурси зі старих комбінацій і залучити до нових, потенційно 

більш продуктивних? Й. Шумпетер вказує два способи: командна влада і — для ринкової 

економіки — кредит. Для здійснення інновацій беруться кредити у "старих" фірм і 

компаній. Інвестиції спрямовуються у нові галузі, поступово залучаючи у процес нових 

учасників. Нагромадження не є стійким і безперервним процесом — навпаки, процес 

зростання відбувається стрибкоподібно, адже він зумовлений технічними новинками та 

освоєнням нових інвестиційних проектів. 

Спочатку один або кілька підприємців використовують нові форми і шляхи отримання 

прибутку, з часом їх приклад наслідують інші. Й. Шумпетер вважає, що успіх одного 

приваблює інших, у результаті чого економіка все швидше й повніше залучається до 

процесу реорганізації, який є суттю будь-якого піднесення. Прибуток є винагородою за 

нововведення, бо нові комбінації дають змогу знижувати виробничі витрати. Прибуток 

отримує той, хто раніше за інших використовує нововведення. Прибуток належить до 

категорій, які з'являються і зникають, бо коли нововведення поширюються, виробничі 

витрати вирівнюються й одержання прибутку ускладнюється. Задля одержання прибутку 

визначальною стає не конкуренція цін або якості, а конкуренція нових продуктів, нової 

технології, нових джерел забезпечення та нових організаційних форм. 

Внаслідок застосування відкриттів, винаходів, новинок, система віддаляється від 

рівноважного стану, щоб у подальшому знову прямувати до рівноваги, щоправда, на 

іншому рівні технічної бази. Старі продукти і попередні форми організації витісняються, 

провокуючи процес "творчого руйнування". Формується новий стан економічної системи, 

до якого пристосовуються фірми, а розвиток економіки в цілому, як і власне нововведень, 

набуває циклічного характеру. 

Динамічна концепція циклу, в якій циклічність розглядається як закономірність 

економічного зростання, визнає рушійною силою піднесення масове інвестування в 

основний капітал, спричинене впровадженням нових комбінацій (інновацій). Умови для 

реалізації нововведень і залучення додаткових обсягів грошового капіталу створює кредит 

(специфіка поглядів Й. Шумпетера — визнання єдиної форми капіталу — грошової). Крім 

побудови власної теорії циклу, Й. Шумпетер став автором сучасної класифікації 

економічної циклів, відповідно до якої виділяються: "довгі хвилі" (до 55 років) 

Кондратьева, середні промислові цикли (до 10 років) Жюглара, малі (грошові) цикли 

Кітчина тривалістю 3—4 роки. 
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Висновок Й. Шумпетера парадоксальний: все те, що попередники вважали 

дестабілізуючими факторами — монополію, економічні цикли, конкурентну боротьбу, 

вчений представляє факторами прискорення прогресу. Й. Шумпетер вважає, що руйнівна 

конкуренція, боротьба за сфери впливу, обмежувальна ділова практика фірм, які 

призводять до надмірного витрачання коштів (витрати на рекламу, придбання патентів, 

створення надлишкових виробничих потужностей), дають змогу пом'якшувати тимчасові 

труднощі. Разом з тим вони не гальмують, а, навпаки, стимулюють довгостроковий 

процес розширення. 

Вчення Й. Шумпетера є неортодоксальным передусім тому, що він відмовляється від 

рамок неокласичної порівняльної статики, від умовної моделі досконалої конкуренції, що 

веде до рівноваги і знищує прибуток, на користь динамічного підходу. Через потребу в 

нововведеннях великі підприємства виявляються необхідними, а регламентація угод 

потребує передбачення і врахування багатьох факторів. Визначальною гіпотезою Й. 

Шумпетера ствердження, що підприємець, діяльність якого мотивується отриманням 

прибутку, є новатором. Тоді як у традиції вальрасівської ринкової рівноваги міркування 

про підприємництво не мають особливого значення, підприємець Й. Шумпетера сам 

створює умови для отримання прибутку, революціонізуючи "виробничу відсталість". 

Й. Шумпетер виявився першим економістом, який ввів поняття "нововведення", 

"інновації" і пов'язав їх з темпами економічного розвитку. На мікроекономічному рівні 

нововведення забезпечують одержання прибутку і реалізуються завдяки стратегії активної 

участі у інноваційному процесі. На рівні макроекономіки поширення нововведень впливає 

на загальне економічне зростання і, таким чином, лежить в основі розуміння циклічних 

коливань. 

"Капіталізм, соціалізм і демократія" (1942) — твір, написаний Й. Шумпетером у 

Сполучених Штатах у період Великої депресії 30-х pp. XX ст. і опублікований під час 

війни, мав значний успіх у багатьох країнах. У книзі, яка, за словами автора, є 

"результатом майже 40 років міркувань", Й. Шумпетер визнає, що намагався довести 

положення про те, що "немає... економічних причин, які перешкоджають капіталізму 

перейти на новий етап". Твір Й. Шумпетера багатогранний: від продовження критики 

теорії загальної рівноваги та визначення місця нововведень в економічних коливаннях до 

дослідження ролі інституційних факторів та значення підприємницької діяльності. 

У першій частині "Капіталізму..." Й. Шумпетер критично аналізує економічне і 

соціологічне вчення К. Маркса, але й визнає його велич. Підкреслюючи значимість 

марксистської концепції класового поділу суспільства, Й. Шумпетер не погоджується з 

визначенням історичної тенденції розвитку капіталістичної системи — її загибелі від 

внутрішніх протиріч. На думку Й. Шумпетера, капіталізму може загрожувати тільки 

самознищення від власних досягнень соціально-економічного прогресу. Високо оцінена 

автором марксистська теорія економічного циклу, адже на відміну від своїх попередників, 

які орієнтувалися переважно на розгляд кризових явищ економічного розвитку, К. Маркс 

чи не вперше запровадив розуміння кризи як однієї з фаз циклу, одним з елементів 

циклічних коливань. Імпонувало Й. Шумпетеру і пояснення коливань кон'юнктури 

внутрішніми (ендогенними), а не зовнішніми (екзогенними, в традиціях класичної 

економічної науки) факторами. Й. Шумпетер вважав таким, що заслуговує на увагу, 

механізм взаємного проникнення соціологічного та економічного знання в марксистській 

теорії та аргументації. Але особливо вчений цінував історизм теорії марксизму, де 

абстрактно-теоретичний економічний аналіз доповнювався розглядом конкретних 

історичних подій. 

Війни, революції, всі різновиди законодавства, зміни в структурі урядів — одним словом, 

всі ті речі, які немарксистська економіка трактує просто як зовнішні дестабілізуючі 

фактори, знаходять своє місце поруч із, скажімо, інвестиціями у фабричні машини чи 

переговорами наймачів з робітниками — все це охоплює єдина і все пояснююча схема... 

Марксів синтез охоплює всі історичні події (такі, як війни, революції, зміни в 
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законодавстві) і всі соціальні інституції (такі, як власність, договірні стосунки, форми 

державного управління), що їх немарксистські економісти, звиклі трактувати як 

дестабілізуючі фактори чи дані, мають намір не пояснювати... Такі фактори чи дані, 

звичайно, необхідні для визначення об'єкта і напряму будь-якої дослідницької програми... 

Особливість марксистської системи полягає в тому, що вона підпорядковує згадані 

історичні події та соціальні інституції пояснювальному процесові економічного аналізу...' 

Антитеза другої та третьої частин праці відображена у їхніх назвах: "Чи зможе капіталізм 

вижити?" та "Чи життєздатний соціалізм?" Відповідь на перше питання, як не дивно, 

негативна: "...капіталістичній системі притаманна тенденція до саморуйнування, яка на 

ранніх стадіях цілком може утвердитися у формі тенденції до гальмування прогресу... 

Капіталістичний процес не тільки руйну с власну інституційну структуру, а й створює 

умови для іншої. Зрештою, "руйнування", може, й не те слово. Мабуть, я мав би говорити 

про трансформацію. 

У праці вказуються інституційні особливості капіталізму — приватна власність на засоби 

виробництва, приватний контракт як регулятор виробництва, кредитні відносини. 

Нестабільність капіталістичної системи криється, на думку Й. Шумпетера, в 

інституційних, а не економічних факторах: ш зникнення можливостей для інвестицій 

послаблює капіталізм, а зменшення соціальної ролі підприємця-новатора і зникнення 

суспільних прошарків, що "охороняють" капіталізм, зокрема "середнього класу". Подібне 

економічне і соціологічне поле досліджень зближує погляди Й. Шумпетера з 

американською інституційною традицією (Т. Веблен, В. Мітчелл). Думка про те, що 

внаслідок еволюції капіталізм зламає або переросте інституції капіталістичного 

суспільства, є глибоким науковим передбаченням. 

Ідею самозаперечення капіталізму Й. Шумпетер аргументує наявністю) тенденцій, кожна 

з яких породжена успішним розвитком капіталістичних відносин, а саме: 

відмиранням функції підприємця через наступ великого бізнесу — останній є 

закономірним породженням і стимулом технічного прогресу, однак загрожує існуванню 

приватної ініціативи; 

руйнуванням соціальної бази капіталізму — прошарку індивідуальних власників, який 

майже ліквідовано через широке розповсюдження акціонерної форми організації 

виробництва; за Й. Шумпетером, ані менеджери, ані акціонери не є істинними 

господарями підприємств; 

формуванням атмосфери соціальної ворожості щодо капіталізму, носіями якої є 

радикальні інтелектуали, що загрожує потенційними конфліктами: "люди й інститути 

змінюються в тих умовах, які готують їх до соціалістичних форм". Пояснення Й. 

Шумпетера таке: доступність вищої освіти не відповідає кількості робочих місць, 

адекватних знанням індивідів, тому велика кількість інтелектуалів стає відчуженою від 

суспільства й шукає самореалізації в його критиці. 

Теза, яку я спробую обґрунтувати, полягає в тому, що своєю ефективністю сьогодні та в 

перспективі капіталістична система зводить нанівець ідею про її крах під тягарем розвалу 

економіки, проте успіхи системи підривають соціальні інституції, що її захищають, і 

"неминуче" створюють умови, в яких вона не виживе і які виразно вказують на соціалізм 

як на її прямого спадкоємця. Отже, мій остаточний висновок не відрізняється (хоч би як 

відрізнялася моя аргументація) від висновку більшості авторів-соціалістів, зокрема 

марксистів. Але щоб погодитися з ним, не треба бути соціалістом. Прогноз не означає 

бажаності передбачуваного розвитку подій. Якщо лікар передрікає, що пацієнт невдовзі 

помре, то це не означає, що лікар бажає його смерті. Можна ненавидіти соціалізм чи 

принаймні дивитися на нього непривітно-критичним поглядом і водночас передбачати 

його прихід. На таких позиціях стояли й стоять чимало консерваторів. 

Соціалізм автор вважає інституційною системою, де центральна влада контролює засоби 

виробництва й саме виробництво, а економічна діяльність здійснюється переважно в 

суспільному секторі. Й. Шумпетер підкреслює, що в умовах соціалізму можливо віднайти 



 528 

правило встановлення цін на вироблені товари, можливо використовувати інновації, 

покращувати техніку, фінансувати інвестиції. Тому логічний висновок вченого: 

"соціалістична схема організації має відповідати вищому ступеню раціональності". 

Співвідношення соціалізму і демократії (предмет розгляду четвертої частини) 

суперечливе: демократія за умов соціалізму теоретично може існувати, але вона "не буде 

синонімом зростаючої особистої свободи". 

Політичне, ідейне й економічне протистояння капіталістичної і соціалістичної систем 

господарювання впродовж понад сімдесяти років і порівняно швидке руйнування системи 

соціалістичного господарства СРСР з негативними наслідками для пострадянських країн 

довели справедливість двоїстого ставлення Й. Шумпетера до соціалістичної економіки як 

до потенційно ефективної, але такої, що не завжди в змозі реалізувати цю ефективність 

через послаблення стимулів до інноваційної діяльності та ризику в умовах економічної і 

політичної несвободи та державного тиску. Теза про самознищення капіталізму також 

пройшла випробовування часом, адже економіка провідних країн світу, яку донедавна 

іменували "капіталістичною", на сьогодні є соціалізованим економічним устроєм, 

заснованим на компромісних соціально-економічних засадах постіндустріалізму. Не 

можна залишити без уваги і проблему "войовничого інтелекту", висвітлену Й. 

Шумпетером, яка у сучасному світі перетворилася у значну потенційну загрозу розвитку 

людства — від крайніх ідейно-ціннісних орієнтацій і проявів антисуспільної поведінки 

маргінальних верств населення до тероризму у світовому масштабі. 

Виклад своєї методологічної позиції Й. Шумпетер здійснює в опублікованій після його 

смерті книзі "Історія економічного аналізу" (1954). На думку вченого, наука відрізняється 

від здорового глузду тим, що використовує певний аналітичний апарат, що має 

відмінності для різних галузей знань. До аналітичного інструментарію політичної економії 

він зараховує економічну історію, статистику й абстрактну теорію. Техніка історичного, 

статистичного й абстрактно-теоретичного досліджень детермінують економічну науку й у 

сукупності становлять "економічний аналіз" (за термінологією Й. Шумпетера). 

Економічний аналіз — поняття, вужче за зміст будь-якої теоретичної системи. За 

переконанням вченого, економістам-науковцям потрібно знати не тільки елементи 

теоретичних систем, а, що найважливіше, обґрунтування цих систем поглядів та 

принципів політики на основі використання певних методів наукового дослідження. 

Так, наприклад, Й. Шумпетер вважає, що праця А. Сміта "Багатство народів" є 

маніфестом фритредерства, і зазначає: "У цій своїй якості вона нас не цікавить. Але ми 

розглядаємо її, оскільки політичні принципи і рекомендації 

Сміта... не більш ніж поверхнева оболонка його великих досягнень в галузі аналізу. 

Іншими словами, нам цікаво не те, за що він ратував, а те, як він обґрунтовував 

рекомендовану ним політику і які методи аналізу використовував". 

Методологічна позиція Й. Шумпетера визначила його підхід до викладу історії 

економічних учень. Критерієм періодизації історії служить не хронологічний підхід або 

класова приналежність, а метод дослідження. Перша частина історії економічних учень 

охоплює стадію, коли економічний аналіз формувався і розвивався в межах 

всеохоплюючих філософських систем (від епохи античності до теоретичної системи А. 

Сміта). Друга частина (1790— 1870 pp.) присвячена вченню класичної школи економічної 

науки, до якої було віднесено і К. Маркса за критерієм використання як методологічного 

інструменту трудової теорії вартості. Третя частина (з 1870 р.) розглядає різні напрямки 

економічного аналізу: маржиналізм, нову історичну школу, інституціоналізм та інші, 

четверта частина, представлена у вигляді нотаток, розпочинається оглядом кейнсіанського 

макроаналізу. 

278. 

В цілому економічне вчення Й. Шумпетера, викладене у його творах, охоплює основні 

напрями творчих пошуків, наведені на рис. 12.2. 
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70—80-ті pp. XX ст., що відзначалися уповільненням темпів зростання і структурними 

перебудовами, посприяли відродженню інтересу до теорії нововведень Й. Шумпетера, її 

інтерпретації як теорії динамічного економічного розвитку. Тоді як монетаристи, 

неокласики і кейнсіанці пов'язували наявні труднощі тільки з несумісністю різних 

економічних політик, учні Й. Шумпетера доводять, що ці труднощі є логічним наслідком 

фази процвітання. "Жодна терапія не може перешкодити великому економічному процесу 

декласування підприємств, утворень, форм життя, культурних цінностей, ідеалів; цей 

процес в економіці, приватній власності й конкуренції є необхідним наслідком нового 

економічного і соціального поштовху". 

 

12.1.3. Неокласичні теорії економічного зростання 

 

Коли виробництво відбувається у неокласичних умовах змінних пропорцій і 

постійного ефекту масштабу виробництва, суперечності між природним і гарантованим 

темпами зростання просто неможливі... Система може пристосуватися до будь якого 

темпу зростання робочої сили і врешті решт наблизитися достану пропорційного 

розширення. 

Р. Солоу 

Моделі зростання покликані пояснити характер впливу факторів виробництва та інших 

чинників на створений продукт, визначити частку і значення кожного фактора у 

збільшенні продукту. Розробка неокласичних теорій економічного зростання розпочалася 

у 50—60-ті pp. XX ст. у відповідь на появу неокейнсіанських моделей зростання. Теорії 

зростання підтвердили суттєві модифікації неокласичної концепції в цілому: перехід до 

аналізу макроекономічних проблем, зокрема процесів суспільного відтворення, 

розширення меж мікроекономічного аналізу, дослідження умов збалансованого зростання. 

Сукупність методологічних передумов класичної та неокласичної теорій, необхідних для 

побудови неокласичних моделей економічного зростання, представлена на рис. 12.3. 

 
Прихильники неокласичної традиції будували моделі економічного зростання на основі 

виробничої функції, розробленої американським математиком Ч. Кобом та економістом П. 

Дугласом у 1928 р. Теоретичною засадою неокласичної виробничої функції Коба — 

Дугласа був факторний аналіз виробництва на мікроекономічному рівні, формалізований 

вигляд якої представлений формулою 

Y = AKULP, 

де У — обсяг виробленої продукції; 

А — коефіцієнт, що враховує додаткові умови виробництва; 

К у L — фактори виробництва — капітал та праця; 

а, Р — показники еластичності У щодо збільшення кожного з факторів, які мають такий 

економічний зміст: у разі збільшення фактора К (L) на 1 % обсяг продукції збільшується 

на а % ($ %) за умови постійного іншого фактора — L (К); сума показників а та Р 

дорівнює одиниці. 



 530 

Виробнича функція Коба — Дугласа має таку основну характеристику — за однакового 

процентного зростання факторів капіталу та праці зростання продукту відбувається на той 

самий процент. Так само при зростанні коефіцієнта А за незмінного обсягу праці та 

капіталу продукт зростає на ту саму величину. Ця властивість одержала назву постійної 

віддачі від масштабу виробництва. Однією з передумов аналізу була також теза про 

незмінну ефективність та інтенсивність використання праці й капіталу, що припускається 

в умовах екстенсивного розвитку, але не відображає умов інтенсивного господарювання. 

За допомогою функції Коба — Дугласа були отримані розрахункові індекси зростання 

обсягів виробництва в обробній промисловості США за 1899—1922 pp., які виявилися 

досить близькими до фактичного темпу зростання. 

Подальші дослідження факторів економічного зростання засвідчили, що не лише 

збільшення обсягів залученого капіталу і чисельності працездатного населення, а й інші 

фактори визначають його темпи. Дослідження Дж. Кендрика, що охопило 1869—1957 pp., 

засвідчило, що вплив традиційних факторів — землі, праці й капіталу — формує менш 

ніж 50 % приросту обсягу виробництва, а більшу частину забезпечує використання 

нефізичних факторів: рівень технологій, освіти, макроекономічна стабільність, рівень 

відкритості економіки. Основні фактори зростання були виявлені Е. Денісоном у праці 

"Джерела економічного зростання" (1962), де вчений дослідив залежність обсягів 

виробленої продукції від якісних змін праці та засобів виробництва: технічного прогресу 

як такого, зростання рівня концентрації виробництва, підвищення кваліфікаційного та 

освітнього рівня робітників, вдосконалення організації виробництва й управління тощо. За 

підрахунками Р. Солоу, у середині XX ст. внесок фактора технічного прогресу в 

економічне зростання перевищував 80 %, і тільки 20 % змін припадало на приріст 

зайнятості та обсягів інвестицій. При цьому під технічним прогресом розуміють усю 

сукупність якісних змін факторів економічного зростання, а саме: підвищення рівня 

освіченості та кваліфікації робочої сили, економію на масштабі виробництва, нові форми 

організації виробництва, технічні винаходи й технологічні вдосконалення. 

Перехід неокласичної економічної теорії до дослідження умов і факторів економічного 

зростання означав трансформацію традиційного статичного підходу в динамічний. 

Можливість існування стійкої динамічної рівноваги доводиться у праці Дж. Міда 

"Неокласична теорія економічного зростання" (1961). 

Джеймс Едуард Мід (1907—1995) — відомий британський вчений, навчався у 

Кембриджському та Оксфордському університетах, викладав в останньому в 1930—1937 

pp. У 1938—1940 pp. працював в економічному секретаріаті Ліги Націй у Женеві. 

Повернувшись до Лондона, Дж. Мід протягом семи років займався практичною 

діяльністю як економічний консультант уряду, а з 1947 по 1957 р. — викладацькою 

діяльністю у Лондонській школі економіки. У цей період написана його основна праця — 

"Теорія міжнародної політики: платіжний баланс"(1955). З 1957 р. Дж. Мід — професор 

політичної економії Кембриджського університету. Впродовж 1945—1962 pp. обирався 

членом Ради Королівського Економічного Товариства, а у 1964—1966 pp. виконував 

обов'язки президента цієї організації. Одержав Нобелівську премію 1977 р. за праці в 

галузі міжнародної торгівлі та руху капіталів. 

Дж. Мід використав модифікований варіант функції Коба — Дугласа: 

У = аК + PL + р 

де У — середньорічний темп зростання національного доходу, %; К — середньорічний 

темп зростання капіталу, %; L — середньорічний темп зростання праці, %; а, Р — частки 

капіталу і праці у національному доході; р — темп технічного прогресу, %. 

Ця формула враховує як зростання застосовуваних обсягів праці й капіталу, що 

визначаються їх часткою у національному доході, так і темп технічного прогресу — 

якісних змін виробництва. Модель зростання, за словами Дж. Мі-Я да, описує абстрактні 

економічні умови, коли діють закони граничної продуктивності, а виробничі фактори 

поєднуються у будь-яких пропорціях. При-Я пускаючи, що темпи зростання праці і 
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технічного прогресу незмінні. Дж. Мід робить висновок, що стійке зростання буде 

досягнуто, якщо темп І зростання капіталу дорівнюватиме темпу зростання національного 

доходу. Якщо збільшення капіталу перевищує темп зростання доходу, тої темпи 

нагромадження автоматично знижуються. Якщо темп зростання праці! перевищує темп 

нагромадження капіталу, то внаслідок зниження граничної! продуктивності праці 

відбудеться заміщення праці капіталом. Нове сполучення факторів виробництва за умов 

збереження незмінної пропорції розподілу доходу між ними забезпечить їх повну 

зайнятість. 

Якщо технічні пропорції виробництва — капіталомісткість або капіталеозброєність — 

фіксовані, тоді зростання кількості працездатного населенняне буде супроводжуватися 

збільшенням нагромадження та виробництва. Весь приріст населення виявиться 

надлишковим і виникне безробіття. Як наслідок з'явиться конкуренція робочих місць, що 

призведе до зниження заробітної плати, збільшуючи таким чином прибутковість капіталу. 

Перерозподіл доходу викличе зростання заощаджень із прибутку, збільшить темпи 

нагромадження і відновить рівновагу між зростанням населення і темпами 

нагромадження. У випадку швидшого зростання капіталу порівняно з темпом зростання 

населення виникнуть надлишкові виробничі потужності. 

На новій теоретичній основі відбувається відродження докейнсіанських методів боротьби 

з безробіттям — Дж. Мід закликає відновити гнучке реагування цін (передусім грошових 

ставок зарплати) на зміни в умовах попиту і пропозиції. Практичні рекомендації 

стосуються реформування існуючої структури і механізму функціонування ринку праці 

задля надання йому більшої гнучкості та мобільності. Вчений, як і монетаристи, вважає 

профспілки монопольними утвореннями на ринку праці, що диктують ціни на робочу 

силу, а тому припускає можливість обмеження прав профспілок. 

У післявоєнний період з 50-х pp. XX ст. теорії зростання розвивалися в умовах сталих 

темпів збільшення реального продукту, на відміну від довоєнного депресивного стану. У 

Західній Європі та Японії підйом був пов'язаний з американською допомогою за планом 

Маршалла, а у самих США — з військовими діями в Кореї. Неокейнсіанська модель 

Харрода — Домара надзвичайно перебільшувала нестійкість і нестабільність ринкової 

економіки і недооцінювала сили, що спричинюють її зростання. Із середини 50-х pp. XX 

ст. розпочався новий етап розвитку теорій зростання, під час якого провідну роль 

відігравала модель зростання Р. Солоу. 

Основи моделі зростання Р. Солоу були викладені в його статті "Внесок у теорію 

економічного зростання" (1956). Р. Солоу дійшов висновку, що основною причиною 

нестійкості економіки в неокейнсіанській моделі Харрода — Домара є фіксована величина 

капіталомісткості, що відбиває жорстке співвідношення між факторами виробництва — 

працею і капіталом. Звичайно, в Роберт Мертон Солоу (р. н. 1924 р.) — американський 

економіст, народився у Нью-Йорку. Вступив до Гарвардського університету за 

спеціальністю соціологія та антропологія, а після повернення до університету (після 

призову до збройних сил США під час Другої світової війни) зацікавився економікою. 

Одержавши ступінь доктора наук у Гарварді, з 1950 р. викладає в Массачусетському 

технологічному інституті. Р. Солоу щастило на вчителів — у Гарварді його наставником 

був видатний економіст, майбутній Нобелівський лауреат 1973 р. В. Леонтьев, а у 

Массачусетсі — не менш відомий майбутній Нобелівський лауреат 1970 р. П. Самуельсон. 

Основною сферою інтелектуального пошуку Р. Солоу завжди була макроекономіка, 

причому підхід ґрунтувався на побудові багатофакторних моделей на основі використання 

статистичних методів та теорії ймовірностей. Наукові праці Р. Солоу — журнальні статті і 

розділи у колективних монографіях, найвідомішими з яких є "Лінійне програмування й 

економічний аналіз" (разом з П. Самуельсоном і Р. Дорфманом) (1958) і "Теорія 

зростання: виклад" (1969). 

За внесок у розвиток теорії економічного зростання в 1987 p. P. Солоу присудили 

Нобелівську премію. Крім наукових досліджень і викладацької діяльності Р. Солоу 
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займався практичною діяльністю в державному секторі. Він був членом Ради економічних 

консультантів при президентові США, працював у державній комісії з вивчення проблем 

доходів населення, а у 1975—1980 pp. обіймав посаду директора Федерального резервного 

банку Бостона. 

цьому випадку один з факторів часто залишається "недовантаженим". Відповідно до 

принципів неокласичної теорії пропорції між капіталом і працею мають бути змінними і 

визначатися виробниками, що мінімізують витрати, залежно від цін на фактори 

виробництва. 

Характерні риси моделі Р. Солоу: 

врахування трьох факторів: запасу капіталу (на одного працівника, тобто 

капіталоозброєності), зростання населення та технологічного прогресу; 

визначення факторів короткострокової дії (запас капіталу і зростання кількості населення) 

та довгострокової дії (технологічний прогрес); 

надання пріоритетного значення не зростанню продукту як такого (У), а зростанню 

продуктивності праці (у = V / L); 

визнання існування стійкого рівня капіталоозброєності k. 

Замість фіксованого співвідношення капіталу та праці (К / L) Р. Солоу включив у свою 

модель лінійно-однорідну виробничу функцію 

Y = f(K, L). 

Розділивши обидві частини на L і позначивши дохід на одного працівника Y / L через у, а 

капіталоозброєність К / L через fe, одержимо: 

y=f(k). 

Передбачається, що населення зростає незмінним темпом л, а інвестиції становлять 

постійну частку доходу, що обумовлена нормою заощадження. 

де k = К І L — капіталоозброєність; 8 — норма заощадження; п — постійний темп 

зростання населення. 

Формулювання рівняння звучить так: приріст капіталоозброєності одно-j го працівника 

дорівнює надлишку інвестицій (заощаджень) над забезпеченням капітальними благами 

всіх додаткових працівників. 

Якщо sf (k) = nk, то капіталоозброєність залишається сталою: dk = 0, тобто економіка 

зростає без будь-яких структурних зрушень і змін співвідношення факторів, що означає 

збалансоване зростання. 

У моделі Солоу на противагу моделі Харрода — Домара траєкторія збалансованого 

зростання є стійкою, що показано на графіку (рис. 12.4). 
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Пряма nk на цьому графіку показує, скільки кожен працівник повинен | заощаджувати й 

інвестувати зі свого доходу, щоб забезпечити майбутніх працівників (у тому числі своїх 

власних дітей) капітальними благами. 

Крива ef(k) демонструє рівень фактичних заощаджень залежно від досягнутого рівня 

капіталоозброєності. Підвищення капіталоозброєності (k) призводить до падіння темпів 

зростання інвестицій (заощаджень). Вертикальна відстань між кривою і прямою 

відповідно до фундаментального рівняння Солоу визначає диференціальну зміну 

показника капіталоозброєності dk. У точці k вона дорівнює нулю і спостерігається 

збалансоване зростання. В усіх точках зліва від fe (наприклад, fej) капіталоозброєність 

буде зростати, а у всіх точках справа від fe (наприклад, fe2) спадати, так що економіка 

постійно тяжіє до fe і траєкторія збалансованого зростання є стійкою. 

В моделі Солоу норма заощаджень (в) має значення тільки до виходу економіки на 

траєкторію стійкого розвитку: більша величина в забезпечує вище розташування графіка 

e/(fe) і відповідно більше значення k. Коли зростання стає збалансованим, його подальший 

темп визначається тільки зростанням населення й темпами технологічного прогресу. 

Модель Солоу доводила, що вища норма заощаджень забезпечує вищу 

капіталоозброєність робітника, а значить і вищий темп збалансованого зростання. Однак 

зростання не є самоціллю, оскільки збільшення норми заощадження суттєво обмежує 

споживання. Тому наступним кроком, логічно обумовленим моделлю, було визначення 

умов оптимального для суспільства економічного зростання. Цей крок майже одночасно, 

на початку 60-х pp. XX ст., незалежно один від одного здійснили кілька економістів — 

Дж. Мід, М. Алле, Дж. Робінсон та інші, але першим був американський економіст Е. 

Фелпс. Саме йому належить термін "золоте правило нагромадження капіталу", введений у 

широкий науковий вжиток. Основне питання Фелпса — який оптимальний обсяг капіталу 

повинне мати суспільство, розвиток якого має траєкторію збалансованого зростання? 

Сутність "золотого правила" ось у чому: критерієм визначення норми заощаджень має 

бути максимізація добробуту суспільства, тобто якнайбільше споживання. Правило 

виконується за передумови про рівність граничного продукту капіталу та обсягу вибуття 

капіталу (амортизації). "Золотому правилу" відповідає така норма заощаджень, за якої 

формується стійка капіталоозброєність, але за умови максимізації споживання. 

Неокласичні моделі економічного зростання використовувались як інструмент 

економічного прогнозування та аналізу економічної ефективності виробництва. Вони 

підтверджувалися реальними даними в умовах відносно рівномірного зростання обсягів 
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виробництва, бо тільки за такої передумови екстраполяція (перенесення на майбутнє 

виявлених у попередній період тенденцій) може надавати достовірні прогнози. Теорії 

зростання неокласиків не пояснюють внутрішньої природи і механізму науково-

технічного прогресу, а саме економічне зростання трактується швидше як техніко-

економічний, а не соціально-економічний процес. За такого підходу поза увагою 

дослідників залишається циклічний характер розвитку ринкової економіки, зокрема 

кризові спади виробництва, а також нерівномірний характер інновацій в умовах науково-

технічної революції, що зумовлює нерівномірність розвитку окремих галузей та економіки 

певної країни в цілому. Однак саме за допомогою моделі Солоу стало можливим 

дослідити вплив на економічне зростання різних модифікацій виробничої функції, 

технічного прогресу, зміни норм заощаджень та оподаткування, а згодом — враховувати 

неоднорідність і "вік" капітальних благ та зміни грошової маси. 

 

12.2. РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ В ПІСЛЯВОЄННИЙ 

ПЕРІОД 

12.2.1. Ідейно-теоретичні витоки та сутність неолібералізму 

 

Я неодноразово характеризував стан свободи як стан, коли кожний може 

користуватися своїми знаннями для власних цілей. 

Ф. фон Хайєк 

Ідейні корені економічного лібералізму сягають часів А. Сміта та його "невидимої руки". 

Неолібералізм прийшов на зміну класичному економічному лібералізму, причиною краху 

якого стала економічна криза 1929— 1933 pp. XX ст. Неолібералізм, як напрям 

економічної теорії базується на неокласичній методології і захищає принципи економічної 

свободи, саморегульованої економічної системи та вільної конкуренції. Ринок трактується 

як ефективна система, яка сприяє економічному зростанню і забезпечує пріоритетні права 

суб'єктів економічної діяльності на засадах конкурентного економічного устрою. 

Неолібералізм увібрав у себе й плідно розвиває такі основні ознаки класичного 

лібералізму: 

обстоювання ідей природного порядку та природних прав; 

заперечення будь-якого розширення державного втручання; 

захист конкурентних принципів господарювання; 

обстоювання ідеї індивідуальної свободи на основі захисту і заохочення приватної 

власності на засоби виробництва; 

розвиток місцевого самоврядування та добровільних організацій на противагу зростанню 

впливу центральних органів влади; 

підтримка політики вільної торгівлі. 

Разом з тим неоліберали, на відміну від своїх попередників-неокласиків, певною мірою 

модифікують методологічні засади ліберальної концепції. 

По-перше, вони оцінюють процеси господарського життя з макроекономічних позицій, не 

обмежуючись мікроекономічним рівнем аналізу. Макроекономічна спрямованість 

неолібералізму пояснюється зокрема тим, що як самостійна система поглядів на проблему 

державного регулювання економіки він виник майже одночасно з кейнсіанством, 

синтезувавши ідеї неокласики та традиційного лібералізму зі здобутками історико-

соціального й інституційного напрямів. 

По-друге, на відміну від авторів неокласичних теорій економічного зростання, що 

зосереджували увагу на дослідженні кількісних залежностей процесу відтворення, 

неоліберали намагалися вивчати якісні зміни та перетворення інституційних умов. 

Вирішення таких проблем вони вважали достатньою умовою для автоматичного 

встановлення фундаментальних кількісних пропорцій суспільного відтворення. 
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По-третє, для представників неолібералізму використання граничних величин не є 

провідним методологічним інструментом, а для деяких шкіл (наприклад, німецької) не має 

самостійного значення, а лише визнається поширеним теоретичним прийомом 

неокласичної теорії. 

По-четверте, неолібералізм відрізняється від традиційного класичного лібералізму 

визнанням можливості коригування державою ринкового ладу і навіть активного 

формоутворюючого впливу держави на економіку. Однак, на противагу кейнсіанському 

регулюванню, об'єктом цього впливу визнавався не сам процес відтворення, а передусім 

інституційні основи конкурентного механізму. Основний зміст неоліберальних концепцій 

ринкового господарства спробував визначити німецький економіст А. Рюстов у 1932 p., 

використавши термін "ліберальний інтервенціонізм", під яким розумів державне 

"втручання не проти дії законів ринку, не для досягнення якогось нового стану, не для 

уповільнення, а для прискорення природного процесу розвитку". Лібералізація економіки, 

використання принципів вільного ціноутворення, провідна роль приватної власності та 

недержавних структур — основоположні принципи нового економічного лібералізму. 

Представники неоліберального руху ще у 30-ті pp. XX ст., коли кейнсіанська теорія і 

практика набирали обертів, намагалися виробити єдину науково-практичну програму, 

вихідні принципи якої були представлені на міжнародній конференції, що відбулася у 

Парижі у 1938 р. ("колоквіум Ліппмана", названий так за співзвучність ухвалених на 

конференції теоретичних принципів і практичних настанов ідеям, висловленим у книзі 

американського економіста В. Ліппмана "Вільне місто", що була опублікована того ж 

року). Суть схвалених принципів неолібералізму зводилась до визнання правомірності 

обмеженого державного втручання в економічні процеси, широкого сприяння вільному і 

стабільному функціонуванню підприємництва та необхідності підтримання правил вільної 

конкуренції. Було зазначено, що пріоритет приватної власності, свобода угод і вільних 

ринків можуть бути переглянуті державою лише в екстремальних випадках (війни, 

стихійні лиха, катастрофи). 

У вільному суспільстві держава не управляє справами людей. Вона забезпечує 

справедливість поміж людьми, що управляють власними справами. 

У першій третині XX ст. засновано основні школи (рис. 12.5), які розвинули ліберальну 

традицію й заклали фундаментальні основи сучасного неоліберального мислення. 

 
 

Представники цих шкіл неолібералів були одностайні в розумінні ролі ринку й тих загроз 

для нього, які приховані в монополізації економіки й державному інтервенціонізмі. У 30-

ті pp. XX ст. з метою протидії засиллю кейнсіанських ідей регулювання економіки в 

деяких країнах були створені неоліберальні центри, функціями яких стала розробка 

альтернативних заходів державного втручання в економіку, що сприяли б відродженню і 

практичному застосуванню ідей економічного лібералізму. Неолібералізм визнає 

можливість часткового, обмеженого впливу держави на економіку на відміну від 

кейнсіанського активного державного втручання. Це свідчило про пристосування ідей 

лібералізму до нової економічної реальності, а значить, про започаткування нового етапу 
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його розвитку. 

Англійська (лондонська) школа неолібералізму зробила сучасним класичне трактування 

завдань і цілей економічної науки, функціонування ринкових механізмів в умовах 

обмеженості ресурсів. П очолював Лайонелл Чарльз Роббінс (1898—1984), професор 

Лондонської школи економіки та один з керівників популярної у фінансових колах газети 

"Financial Times", який вдало поєднував наукову, викладацьку і практичну діяльність. 

Саме Л. Роббінсу належить хрестоматійне неокласичне визначення предмета економічної 

теорії: 

людська поведінка як відношення між заданими цілями й обмеженими ресурсами, що 

мають альтернативні можливості використання. 

Показово, що це формулювання з'явилося у роботі "Нарис про природу й значення 

економічної науки" (1932) в період розпалу світової економічної кризи 1929—1933 pp. 

Методологічна концепція Л. Роббінса одержала назву апріоризму, яку підтримали 

авторитетні вчені-неоліберали Л. фон Мізес, Ф. фон Хайєк та Ф. Найт. Ця концепція 

виходить з того, що будь-яка наука свої кінцеві теоретичні висновки формулює 

дедуктивним шляхом, користуючись обмеженим набором фундаментальних положень. 

Разом з тим підкреслюється, що процес встановлення цих положень у природничих та 

суспільних науках суттєво відрізняється. Представникам природничих наук необхідно 

розробити інструменти спостереження за досліджуваним об'єктом, методику 

експериментів, провести потрібні досліди, обробити отримані результати, що дасть змогу 

сформулювати базові положення для наступних теоретичних висновків. В економічній 

науці процедура визначення базових положень інша, адже повно-масштабний 

контрольований експеримент в економіці, а тим більше його повторення, є 

малоймовірним, а індуктивне узагальнення історичних даних не завжди приводить до 

формування теорії. Але якою є ця процедура формування основних положень? 

Л. Роббінс, визначаючи її, сформулював основи доктрини апріоризму: "Твердження 

економічної теорії, як і будь-якої іншої наукової теорії, природним шляхом дедуктивно 

виводяться з набору постулатів. А головними постулатами є всі передумови, що містять в 

собі прості й беззаперечні дослідні факти, які стосуються того, як рідкісність благ, що є 

предметом нашої науки, проявляє себе у реальному світі. Основним постулатом теорії 

вартості є факт, згідно з яким індивіди можуть ранжирувати свої переваги у певному 

порядку, і насправді так і чинять. Основний постулат теорії виробництва полягає у тому, 

що факторів виробництва існує більше ніж один. Головним постулатом теорії динаміки є 

той факт, що ми не знаємо напевно, які блага стануть рідкісними у майбутньому... Нам не 

потрібен контрольований експеримент для встановлення їх обґрунтованості: вони 

настільки вкорінилися у нашому повсякденному досвіді, що достатньо їх просто 

сформулювати, щоб визнати очевидними". 

Як бачимо, доктрина апріоризму передбачає використання положень, взятих "на віру", 

побудову теорії на основі базисних аксіом, отриманих в результаті інтроспективного 

аналізу, які не потребують емпіричної перевірки. Так само відхилялася ідея емпіричної 

перевірки одержаних висновків та теорії в цілому. 

Французька (паризька) школа неолібералізму своїм виникненням завдячує Жаку-Леону 

Рюефу (1896—1978), який розробляв проблеми економічного розвитку, грошового обігу, 

кредиту та міжнародних фінансів в контексті неокласичного лібералізму. Вчений був 

одним з радників Р. Пуанкаре в період стабілізації франка (1926—1928), фінансовим 

аташе посольства Франції у Лондоні (1930-1933), займав різні посади у міністерстві 

фінансів, у 50-ті pp. XX ст. брав участь у розробці теоретичних основ економічної 

політики Ш. де Голля. Заходи з лібералізації французької економіки та пропагування 

ліберальних цінностей забезпечили Ж.-Л. Рюефу значний вплив на економічну політику 

при трьох республіках. Основна праця вченого — книга "Суспільний порядок" (1945), де 

він захищав об'єктивно зумовлений соціальний порядок, ринкову цивілізацію, яка 

проявляється у саморегулюючому потенціалі ринку, зумовленому процесом 
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врівноваження цін та стабільності грошового обігу в умовах вільної конкуренції. Ж.-Л. 

Рюеф критикував як прихильників соціалізму та марксизму, так і Дж.М. Кейнса, ідеї якого 

щодо державного регулювання економіки суперечили власним уявленням вченого та 

стали, на його думку, джерелом багатьох подальших хибних рішень (цікаво, що Ж.-Л. 

Рюеф іменує Кейнса "чарівником із Кембриджа" за надзвичайну силу переконання й 

велику кількість учнів та продовжувачів). 

Втручання французької держави в економіку, "економічний дирижизм", передусім у 

формах націоналізації та планування призвели до відродження неоліберальних поглядів на 

початку 60-х pp. XX ст. Теоретичним поштовхом до цього стала доповідь "Про перешкоди 

економічній експансії" (1960), яка доводила потребу створення і стимулювання державою 

заходів ринкової саморегуляції, підготовлена групою експертів на чолі з Ж.-Л. Рюефом та 

директором державних залізниць Л. Арманом. Було покладено початок формуванню 

школи французького неолібералізму, до якої належали Е. Малінво, С. Кольм, Л. Столерю, 

головною постаттю якої став майбутній Нобелівський лауреат М. Алле. 

Моріс Фелікс Шарль Алле (р. н. 1911) народився у м. Парижі в сім'ї комерсанта. Одержав 

освіту інженера і фізика у Національному гірничому інституті. Поїздка до США під час 

Великої депресії стала переломним моментом його життя — він був вражений і зрозумів, 

що повинен присвятити себе іншій науці — економіці. 

У 1936 p. M. Алле влаштувався на державну інженерну службу, з 1937 р. він працював 

контролером у Національному гірничому управлінні, керуючи у м. Нанті службою 

гірничої промисловості. Практика переконала молодого інженера: контроль — мало-

дієвий інструмент, єдиний об'єктивний і ефективний контролер — це ринок. 

З 1943 р. до 1948 р. М. Алле працював директором Бюро документації і статистики 

гірничої справи. Саме з 40-х pp. починається його теоретико-економічна діяльність — під 

час війни та німецької окупації вчений опрацював дослідження великих економістів — Л. 

Вальраса, В. Парето, І. Фішера — і написав власну працю "У пошуках економічної 

дисципліни". Він направив її Національному центру наукових досліджень у 1943 p., але її 

відхилили. 

У 1944 p. M. Алле почав викладати у Національному гірничому інституті у ранзі 

професора, де працював до 1988 р. Паралельно викладав курс економічної теорії в 

Інституті статистики Паризького університету. З 1944 р. пов'язано кілька сторінок 

трудової біографії М. Алле: з цього року і до кінця 80-х pp. він — директор Центру 

економічного аналізу, з 1947 до 1980 р. — член Національного комітету з наукових 

досліджень. 

М. Алле завжди була властива незалежність мислення, прагнення зрозуміти 

фундаментальну структуру економіки, виявити закономірності функціонування 

економічної системи. Про його наукову діяльність вдало висловився всесвітньо відомий 

економіст Поль Самюелсон. Він, зокрема, зазначив, що більшість істин, які вчені відкрили 

після війни, вже були викладені до них у працях французького теоретика, як, наприклад, 

знамените "золоте правило" нагромадження капіталу. 

У 1988 p. M. Алле за фундаментальні дослідження в галузі теорії ринків і ефективного 

використання ресурсів присуджено Нобелівську премію з економіки. Він — перший 

француз, який одержав цю престижну нагороду, причому вперше її присудили за праці, 

опубліковані не англійською мовою. 

Впродовж усієї своєї наукової діяльності М. Алле намагався зрозуміти фундаментальну 

структуру економіки, виявити сутнісні фактори економічної системи та механізми її 

функціонування, займаючись дослідженнями у п'яти взаємопов'язаних галузях. Це — 

теорія максимальної ефективності економіки й основ економічного розрахунку; теорія 

міжчасових процесів і максимальної ефективності інвестицій; теорія невизначеності; 

теорія грошей, кредиту і грошової динаміки; теорія випадкового й екзогенних фізичних 

впливів. Творчість М. Алле багатогранна, вона включає в себе праці не тільки з 

теоретичної та практичної економіки, а й фізики, соціології, історії цивілізації. 
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Одна з основних проблем досліджень — шляхи досягнення і поєднання економічної 

ефективності та соціальної справедливості. На думку М. Алле, економічна ефективність 

— вихідна й обов'язкова умова вирішення усіх соціальних завдань. Умови досягнення 

ефективності: достатня інформація, децентралізація рішень і самостійність економічних 

агентів, зацікавленість у реалізації найприбутковіших рішень, конкуренція. На відміну від 

ефективності, справедливість у розподілі доходів поняття етичного порядку, тобто 

суб'єктивне. Розподіл доходів має забезпечувати як достатнє стимулювання ефективності, 

так і відповідати критерію соціальної прийнятності. М. Алле вважав, що економісти 

помиляються, розглядаючи як критерій економічного прогресу зростання реального 

валового національного продукту. Треба брати до розрахунку чистий споживчий реальний 

дохід на душу населення як єдиний прийнятний критерій. Він переконаний, що 

будівництво нових заводів чи літаків, створення нового обладнання чи технологій може 

бути виправданим лише тоді, коли дасть змогу краще жити людям, адже основна мета 

економіки — задоволення людських потреб. 

Раніше ринкова економіка трактувалася як єдиний глобальний ринок, де економічна 

інформація є доступною для всіх. Модель М. Алле — це система ринків для різних 

товарів, причому один і той самий товар може продаватися і купуватися на різних ринках, 

а тому немає єдиного набору цін, акти ринкового обміну здійснюються не одномоментно, 

а відбуваються безперервно. Модель вченого наближає до розуміння основ 

функціонування реальної сучасної західної економіки. З 1966 р. М. Алле повністю 

відмовився від моделі загальної ринкової рівноваги Л. Вальраса, який вважав, що в 

кожний даний момент ринок характеризується єдиною системою цін, однаковою для всіх 

економічних агентів. На думку М. Алле, ця гіпотеза зовсім нереалістична, тому він 

замінив поняття "економіка ринку" чи "ринкова економіка" терміном "економіка ринків". 

Використовуючи методи економіко-теоретичного і порівняльно-історичного аналізу, М. 

Алле доводить, що, по-перше, тільки ринкова, конкурентна організація господарства може 

бути економічно ефективною і, по-друге, без ефективної роботи економічної системи не 

може бути реального соціального прогресу. Потрібен пошук соціального компромісу, 

спрямованого на підтримання мирних і стабільних умов життя у суспільстві, який 

забезпечується існуванням політичної системи: "це міф, ніби економіка ринків може бути 

результатом стихійної гри економічних сил і політики laissez faire. Реальність полягає у 

тому, що економіка ринків невіддільна від інституційних рамок, в яких вона працює". 

Децентралізована і конкурентна організація економіки не тільки не протистоїть свідомому 

втручанню суспільства відповідно до плану, але, навпаки, потребує його... Основні 

переваги економіки ринків і переваги свідомої діяльності суспільства за планом, 

націленим на досягнення більш ефективної і одночасно більш справедливої економіки, 

можуть сполучатися тільки за такої організації економіки, коли вона, з одного боку, 

заснована на вільній і самостійній діяльності економічних агентів (індивідів і 

підприємств) в межах економіки ринків і, з іншого боку, на плануванні інституційних 

рамок цієї економіки, що забезпечує справедливість у розподілі доходів, соціальне 

піднесення найбільш спроможних, стабільність і безпеку.  

Соціальний компроміс визначає і реалізує виключно державна влада, й у сфері економіки 

він передбачає: задоволення колективних потреб та їх фінансування, визначення 

інституційних меж "економіки ринків" (антимонопольне законодавство, законодавство 

про корпорації, патентне законодавство, закони про соціальне забезпечення, трудове 

законодавство), реалізацію грошово-кредитної та фіскальної політики. Організація 

економічної діяльності має поєднувати вільну й самостійну діяльність економічних 

агентів в межах економіки ринків та планування інституційних рамок економіки, що 

забезпечує справедливість у розподілі доходів, соціальне визнання, стабільність та 

безпеку. Праці М. Алле продовжують традиційний для французького неолібералізму 

структуралістський підхід та започатковують новітній інституційний підхід, що 

спричинив у подальшому виникнення ринково-інституційних досліджень. 
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Чиказька школа неолібералізму на чолі з М. Фрідменом, досліджуючи особливості 

недосконалої конкуренції, основну увагу зосереджувала на поведінці суб'єктів 

господарювання за умов невизначеності, ризику, інфляційних сподівань, відкривши при 

цьому шлях монетаристській інтерпретації сучасного неолібералізму (детальніше див. п. 

10.3.2). 

Неоавстрійська (віденська) школа неолібералізму Л. фон Мізес, Й Ф. фон Хайєка поєднала 

принципи австрійської школи граничної корисності з англійською неокласичною теорією, 

що надало їй ще більшої суб'єктивно-психологічної спрямованості та уможливило 

зосередження уваги на аналізі умов і процесів економічного життя. Детальний розгляд 

ідейних настанов школи представлено у наступних параграфах цієї теми. Зазначимо, що 

англійська та неоавстрійська школи в подальшому інтегруються в єдину неоліберальну 

течію, взаємно збагачуються, зокрема завдяки тому, що Ф. фон Хайек на запрошення Л. 

Роббінса переїздить до Лондона. 

Німецька школа неолібералізму В. Ойкена — Л. Ерхарда зосереджувалась на визначенні 

основних принципів функціонування суспільства: поєднанні економічної свободи та 

невтручання держави в економіку з принципом соціальної справедливості, не обмежуючи 

роль держави функцією охоронця ринкових відносин, визнаючи за нею право організатора 

суспільного життя. За державою закріплюється функція забезпечення соціальної 

стабільності як умови нормального розвитку економіки, провідною для неоліберальної 

теорії стає ідея сильної держави — організатора конкурентно-ринкових відносин. 

 

12.2.2. Німецький ордолібералізм та розвиток теорії соціального ринкового 

господарства 
 

"Соціальне ринкове господарство" — це шлях до економічного гуманізму. 

В. Репке 

Німеччина в період між двома світовими війнами безпосередньо зіткнулася з гострими 

соціальними наслідками саморуйнування ринкового господарства, тоталітарною 

диктатурою фашизму, з виникненням, розвитком і цілковитим крахом центрально-

керованої примусової економіки. Після Другої світової війни у переможеній і розколотій 

на західну і східну зони країні в руїнах перебували міста, де переважна частина 

промислових об'єктів була зруйнована бомбардуваннями. 

Сформований соціальний устрій якісно відрізнявся від систем інших країн з ринковою 

економікою, що дає підстави класифікувати його як "соціальне ринкове господарство". В 

процесі його побудови провідну роль відіграли не тільки дії практиків-реформаторів, а й 

теоретичні підвалини, ідейний концепт економічного реформування. Його формуванню 

посприяло існування у Німеччині трьох груп неолібералів, кожна з яких зробила помітний 

внесок у з'ясування можливості антитоталітарної й соціальної еволюції системи вільного 

підприємництва в теорію та практику соціального ринкового господарства. Найстаршу 

групу німецьких неолібералів очолили В. Репке та О. Рюстов, що з 20-х pp. XX ст. 

вивчали проблеми суспільного ладу та економічної політики, продовжували теоретичні 

пошуки під час Другої світової війни, перебуваючи в еміграції. Вони намагалися 

визначити принципи свідомої побудови суспільного ладу через поєднання традицій 

класичного лібералізму, ідеї природного економічного порядку та керівної ролі держави. 

За визначенням В. Репке, економічна політика держави має гарантувати свободу, під якою 

слід розуміти суворий порядок в економічній діяльності, що забезпечується через ринок та 

вільну конкуренцію. 

У 1946 р. промислове виробництво становило третину довоєнного рівня 1939 p., кількість 

грошей в обігу в десятки разів перевищувала товарну масу, державний борг з 27,2 млрд 

марок в кінці 1938 р. збільшився до 377,3 млрд марок у травні 1945 р. Дрібні й середні 

власники розорилися, зростало безробіття, більшість населення була невпевнена в 

майбутньому, потерпала від нестачі продовольства й гіперінфляції. Через хронічний 
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дефіцит продовольчих і промислових товарів розвивались "чорний" ринок і спекуляція, 

була введена карткова система розподілу продуктів. Продовольчу проблему загострила 

еміграція значної кількості німців зі східних областей Німеччини, були навіть пропозиції 

у 1947 р. переселити за межі Західної Німеччини 20 млн осіб через реальну загрозу 

голодної смерті. 

В таких умовах було розпочато реформи, реалізація яких менш ніж через десять років 

привела до економічного лідерства Німеччини на європейському континенті, що отримало 

в економічній літературі назву "німецького економічного дива", Друга група 

сформувалася навколо В. Ойкена та юриста Ф. Бьома у Фрайбурзькому університеті, 

започаткувавши одноіменну школу. Органічно засвоївши й розвинувши найважливіші 

положення німецького історичного напряму, в межах якого розроблялися класифікації 

національних господарств, ця група зайнялася визначенням стадій історичного й 

економічного розвитку, трактуванням економічної системи та її основоположних 

принципів. 

Третя група німецьких економістів, представлена А. Мюллером-Армаком, Л. Ерхардом та 

їхніми учнями, розробила концепцію соціального ринкового господарства. 

У генезисі німецького неолібералізму виразно проявилася тенденція до створення 

систематизованої теорії трансформації тоталітарного ладу з центрально-керованою 

економікою в демократичний лад на основі вільного ринкового господарства з подальшою 

його орієнтацією на вирішення соціальних завдань. Було розроблено прагматичну й 

ідеологічно привабливу концепцію соціального ринкового господарства, позбавлену хиб 

класичної ліберальної моделі, з надійними соціальними й антимонопольними 

стабілізаторами. Методологічною основою та найважливішими елементами концепції 

соціального ринкового господарства стали теорія й політика ладу В. Репке — 

A. Рюстова, ідеальні типи господарства та принципи економічної політики 

B. Ойкена, ідейні настанови та комплекс конкретних економіко-політичних заходів щодо 

адаптації ринкової економіки до вирішення соціальних проблем А. Мюллера-Армака — Л. 

Ерхарда. 

У післявоєнний період теорія неолібералізму знайшла прихильників й отримала успішну 

практичну реалізацію у Західній Німеччині. Лідер фрайбурзької школи В. Ойкен і його 

послідовники в університеті у 1948 р. почали випускати щорічник "Ордо", який відіграв 

роль теоретичної трибуни неолібералізму. "Ордо" — узагальнююче поняття, яке означає 

"порядок" економічної системи, "природний устрій" вільного ринкового господарства, 

саме від нього німецька школа неолібералізму отримала назву ордолібералізму. Філософія 

ордолібералізму орієнтована на політичну культуру й етичні ідеали, характерні для 

середніх верств, а саме: повагу до власності, принципи змагальності у суспільному й 

економічному житті, готовність до ризику, дотримання громадянами моральних і 

правових норм, чесність, відданість професії, ощадливість, передбачливість, повагу до 

законів і державної влади — тобто усього набору загальнолюдських цінностей. 

Вальтер Ойкен (1891—1950) — основоположник неоліберального напряму в Німеччині, 

глава Фрайбурзької школи. Народився у 1891 р. в Єні, в сім'ї Рудольфа Ойкена, філософа і 

лауреата Нобелівської премії з літератури, та Ірени Ойкен, художниці. Вивчав економіку, 

історію, філософію в університетах Кіля, Бонна, Єни. У 1913 р. за роботу "Утворення 

об'єднань в судноплавстві" отримав ступінь кандидата наук, а у 1921 р. в Берлінському 

університеті здобув ступінь доктора наук. 

Під час Першої світової війни перебував на фронті. У 1920 р. В. Ойкен одружився з Едіт 

Ердзік, письменницею, уродженкою російського Смоленська. Подружжя мало троє дітей. 

У повоєнний час розрухи та гіперінфляції молодий вчений займався актуальними 

проблемами грошового обігу. Опублікував праці "Критичні нотатки з проблем грошей в 

Німеччині"(1923), "Міжнародна валютна проблема" (1925). З 1925 р. В. Ойкен — 

професор університету в Тюбінгені, а з 1927 р. і до кінця життя — професор Фрайбурзь-

кого університету. 
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Близькі інтелектуальні зв'язки В. Ойкен підтримував з видатними економіс-тами-

неолібералами, що емігрували з охопленої фашизмом Європи, Ф. Хай-єком та Й. 

Шумпетером, філософами К. Поппером та Е. Гуссерлем. Характерно, що у країні 

фашистської диктатури В. Ойкен зміг не тільки вижити, а й донести свої ідеї до широкого 

загалу: його цикл лекцій 1936 р. "Боротьба науки" — це протистояння ідеології нацизму, 

адже вчений доводив, що в інтересах пошуку істини науковцям необхідно виступати 

проти "владних позицій". Книга "Теоретичні дослідження капіталу" (1934) та невелика 

брошура "Для чого потрібна політекономія?" (1938) були написані з позицій неприйняття 

націонал-соціалізму. У 1940 р. В. Ойкен опублікував фундаментальну монографію 

"Основи національної економії", яка за життя вченого перевидавалася шість разів. Друга 

значна праця вченого "Основні принципи економічної політики" видана у 1954 p., після 

смерті автора. 

Вихідним пунктом неоліберальної концепції економічного ладу стало вчення В. Ойкена 

про два ідеальних типи економічних систем, викладене у праці "Основи національної 

економії" (1940). Багато дослідників вказують на ідейну спорідненість теорії "ідеальних 

типів господарства" В. Ойкена та концепції "ідеальних типів" німецького соціолога і 

економіста, представника новітньої історичної школи М. Вебера. "Ідеальний тип" — це 

модель, абстрактна розумова конструкція, яка відбиває лише основні закономірності 

суспільно-економічного розвитку і не описує другорядних економічних явищ. В. Ойкен 

виділяє "централізованокероване господарство", або примусову економіку, та "мінове 

господарство", або ринкову економіку. Основу його вчення становить аналіз 

елементарних господарських форм — поділу праці, власності, механізму координації 

домашніх господарств, підприємств, економічних інститутів держави та інших. В. Ойкен 

підкреслює, що в "історичній реальності елементи обох цих систем здебільшого 

переплітаються", в чистому вигляді ідеальні типи не існують. Зазначимо, що В. Ойкен, на 

відміну від В. Репке, Ф. фон Хайєка й інших представників неолібералізму, безпосередньо 

не пов'язує тип економічної системи, її координаційний механізм з формами власності. 

В системі "централізованокерованого господарства" виділяється просте централізовано-

кероване господарство (власне натуральне господарство) та централізовано-

адміністративне господарство. Ці дві форми реалізуються у трьох варіантах: 

повністю централізоване господарство, за якого відсутній обмін; 

централізованокероване господарство з вільним обміном предметами споживання; 

централізованокероване господарство з вільним споживчим вибором. 

Централізованокероване господарство характеризується високим рівнем централізації 

управління, заміщенням усіх горизонтальних економічних зв'язків між економічними 

суб'єктами адміністративною вертикаллю зв'язків центру та підприємств. Планування 

передбачає визначення обсягів, асортименту та характеристик продуктів, що 

виробляються з єдиного центру. В. Ойкен вважає, що така форма розподілу суперечить 

принципу вільного вибору, тому централізованокерованому господарству властиві 

постійна відсутність рівноваги, інфляція та хронічний дефіцит, а сама централізація 

суперечить природі економіки і поступово руйнує її. 

Ринкове (мінове) господарство, засноване на принципах індивідуалізму, свободи вибору, 

конкуренції та приватної власності, є природною основою економічного ладу. Система 

"мінового господарства" має розгалужену структуру і передбачає, за В. Ойкеном, різні 

взаємосполучення п'яти базових форм пропозиції та п'яти базових форм попиту 

(конкуренція, часткова олігополія, олігополія, часткова монополія та монополія), які 

формують 25 відмінних форм ринків. "Так само як з тридцяти з лишком букв може бути 

складена велика кількість слів різного складу і довжини, так з обмеженої кількості 

основних чистих господарських форм може утворюватись множина господарських 

порядків" — це справедливо й для сполучення "ідеальних типів", і щодо виокремлення 

форм мінового господарства. 

Критеріями розмежування ідеальних типів економічних систем є механізм координації 
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взаємодії господарських одиниць (ринковий або адміністративний) та процес прийняття 

економічних рішень (добровільний або примусовий). Іншим критерієм класифікації є 

особливості генезису економічного ладу, згідно з яким вирізняються "природно 

зростаючий" і "законодавчо встановлений" лад. Перший утворюється еволюційно, у 

процесі історичного розвитку без прийняття будь-ким усвідомленого рішення. Другий 

устрій виникає в результаті формулювання й включення його основних принципів до 

господарського законодавства на підставі свідомих економіко-політичних рішень. 

Більшість з відомих історії економічних устроїв суспільства належать до "природно 

зростаючих", тоді як більшість сучасних економічних устроїв, насамперед централізовано-

кероване господарство, належать до "законодавчо встановлених". Ідею свідомо 

створюваного конкурентного ринкового устрою В. Ойкена було практично апробовано в 

умовах зруйнованого господарства та відсутності будь-якого економічного ладу в 

післявоєнній Німеччині. 

Незмінність господарського планування і дій, які в усі часи і в усіх народів здійснюються 

згідно з економічним принципом, робить допустимим і необхідним створення і 

застосування єдиного теоретичного апарату. Однак багатоманітність, яка поруч з цим 

наочно проявляється у господарській поведінці, потребує часткового розширення цього 

теоретичного апарату... або ж обережного його застосування... Коли колосальна 

багатоманітність конкретних економічних форм охоплюється за допомогою 

морфологічної системи, тоді вдається на науковому рівні зрозуміти багатоманітність 

поведінки людей... 

Як наслідок, стає можливим пов'язати історичне розуміння релігійних, духовних, 

політичних, моральних і психічних змін... з пізнанням впливу таких змін на конкретний 

економічний процес. 

Під конкурентним, порядком розуміють форму мінового (ринкового) господарства, за якої 

рамкові умови конкуренції активно створюються державою з метою досягнення 

максимально можливої інтенсивності конкуренції й одночасного обмеження дії факторів, 

які викривлюють конкурентні умови. Найважливіше завдання держави полягає у 

запобіганні й обмеженні економічної монопольної влади. Для реалізації конкурентного 

устрою ринкового господарства необхідні цілеспрямовані зусилля держави у вигляді 

економічної політики, яка водночас жорстко регламентує державне втручання в 

економіку. В ордолібералізмі велика увага приділялася двом типам економічної політики 

— політиці ладу (устрою) та політиці процесу. 

Політика ладу — це комплекс довгострокових заходів, спрямованих на створення 

рамкових умов функціонування економіки, їх законодавче та правове оформлення, 

контроль за їх дотриманням і своєчасне внесення коректив з боку держави. Основна мета 

політики ладу — становлення і підтримання конкурентних умов господарювання в усіх 

сферах економіки. Політика процесу — це комплекс заходів щодо безпосереднього 

впливу на господарську діяльність через фінансову стабілізацію, структурні й соціальні 

зрушення, у тому числі коригування ринкового розподілу доходів і вирішення проблеми 

добробуту (останнє знайшло втілення в подальшому в розробках теорії соціального 

ринкового господарства). 

Неоліберальна модель В. Ойкена представила три наріжні принципи теорії ладу (устрою), 

які утворюють структурний каркас конкурентного ринкового ладу. 

Принцип індивідуальної свободи: економічний лад має відповідати ідеалам свободи й 

гідності людини, реалізація яких забезпечується існуванням приватної власності та 

господарської незалежності економічних суб'єктів. 

Принцип сильної держави: держава не втручається у господарські процеси, а лише 

створює необхідні правові умови для їх безперешкодного руху. Економічний лад не є раз і 

назавжди усталеним: це — "законодавчо встановлений лад", для виникнення, підтримки і 

подальшого розвитку якого необхідна сильна держава. 

Принцип системності в економічній політиці: економічна політика має відповідати 
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концепції економічного розвитку, орієнтуватися на ієрархію політичних цілей, щоб не 

перетворитися на "політику експериментів" — намагання долати проблеми, причиною 

яких є постійне втручання держави. 

Конституюючі принципи політики конкурентного ладу, які виступають передумовами 

виникнення системи ринкового господарства, представлені на рис. 12.6. 

 
До регулюючих принципів політики конкурентного ладу, які регламентують вплив 

державних інституцій на умови перебігу й результати господарчих процесів та 

стимулюють конкуренцію, належать: 

антимонопольно політика — контроль за монополіями з метою припинення 

антиконкурентних дій, регулювання діяльності монополій в галузях, де вони неминучі; 

політика перерозподілу доходів — коригування ринкового механізму розподілу доходів 

без обмеження прагнення підприємців до інвестування; 

соціальна політика — забезпечення мінімальної заробітної плати, регулювання робочого 

часу, регламентація праці жінок і дітей; 

екологічна політика — захист природних ресурсів від хижацького використання, боротьба 

із забрудненням навколишнього середовища. 

В. Ойкен зазначав, що ордоліберали не "винаходять" конкурентний устрій, а відшукують 

його елементи у конкретній дійсності. Серед обмеженої кількості структурних форм 

устрою вони вибирають найбільш життєздатні, передусім потужну тенденцію до 

формування умов досконалої конкуренції. Встановлення устрою, таким чином, 

здійснюється не всупереч історичному процесу, а навпаки, принципи ладу формуються на 

основі урахування наявних тенденцій історичного розвитку. 

Уявлення про модифікацію функцій ринку в сучасних економічних системах, як 

зазначалося, об'єднують німецький ордолібералізм з англо-американськими школами 

неолібералізму. Водночас між ними є кілька суттєвих відмінностей, що випливають з 

особливостей становлення ідей неолібералізму в Німеччині та інших країнах, висвітлення 

яких знайшло відображення у вітчизняній науковій літературі1. Представники 

англомовного неолібералізму далекі від усвідомлення необхідності втручання держави в 

економіку з метою підтримання конкурентного ладу та формування інституційних засад 

економічного розвитку. Саме тому для означення англомовного неолібералізму 

найчастіше вживаються терміни "неокласичний лібералізм", "економічний 

неоконсерватизм", "нова класика" (див. гл. 12.3), а для німецького — "ордолібералізм". 

Відмінності теоретичних настанов та практичних рекомендацій англо-американського та 

німецького неолібералізму наведені в табл. 12.3. 
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Поняття "соціальне ринкове господарство" вперше використав А. Мюллер-Армак у книзі 

"Управління економікою і ринкове господарство" (1947), він писав, що суть соціального 

ринкового господарства полягає в поєднанні принципу свободи ринку з принципом 

соціального вирівнювання. Спершу цей термін було запропоновано для характеристики 

форм переходу від мілітаризованої, надіндустріальної фашистської економічної систем до 

мирної, цивільної економіки. 

В подальшому це поняття наповнилося новим змістом і перетворилося на концепцію 

нового економічного ладу для ФРН, послідовно реалізовану в 50-ті pp. XX ст. в 

економічній політиці канцлера Західної Німеччини Л. Ерхарда. 

Людвіг Ерхард (1897—1977) народився у баварському містечку Фюрті, де закінчив 

реальне училище. Після Першої світової війни вивчав проблеми господарства та 

виробництва у Вищій комерційній школі в Нюрнберзі. Докторську дисертацію захистив у 

Франкфуртському університеті, після чого був призначений директором Інституту 

проблем споживання Нюрнберзької вищої комерційної школи. В період панування 

нацистської диктатури на вимогу уряду його було звільнено за "нелояльну поведінку". 

Після Другої світової війни (1945—1946) Л. Ерхард став міністром господарства Баварії, з 

1947 р. — професором Мюнхенського університету, керівником особливого відділу, що 

готував проект післявоєнної грошової реформи в Німеччині. Як визнаного фахівця з 

проблем структурної політики восени 

р. Л. Ерхарда було призначено директором Управління господарства Об'єднаних західних 

окупаційних зон. Перші кроки Л. Ерхарда як директора Економічної ради викликали 

протести опупаційних властей і політичних партій, оскільки скасовували регламентуючі 

економіку державні дії. Проведення кон-фіскаційної грошової реформи, що різко 

скоротила обсяг грошової маси в обігу та приборкала гіперінфляцію, справило 

стимулюючий вплив на економіку та забезпечило формування основ грошової 

стабільності та ринкової саморегуляції. При утворенні Федеративної республіки 

Німеччини у вересні 

р. його було призначено на посаду міністра народного господарства, на якій він перебував 

до 1963 p., а у 1963—1966 pp. був канцлером ФРН. 

Учений-економіст, практичний політик, "батько" "німецького економічного дива", Л. 

Ерхард був автором багатьох праць з проблем економічної кон'юнктури, зокрема 

всесвітньо відомої книги "Добробут для всіх" (1956), де було систематизовано досвід 

економічної реформи у ФРН. 

Проілюструємо шлях економічного реформування. Після об'єднання трьох окупаційних 

зон (США, Великі' Британії та Франції) було утворено Економічну раду (до складу 

ввійшли відомі економісти та політики ринкової орієнтації на чолі з Л. Ерхардом), яка й 

розпочала реалізацію національної моделі економічної політики. Необхідно зауважити, 

що окупаційний уряд нерідко намагався гальмувати (особливо до утворення незалежної 

держави Федеративної Республіки Німеччини у вересні 1949 р.) впровадження 

національної моделі розвитку. Окупаційна влада прагнула спрямувати подальший 
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напрямок розвитку Німеччини виключно відповідно до плану Маршалла, який не 

враховував національних особливостей і нерідко суперечив потребам німецького 

господарства. 

Господарська реформа 1948 р. в Німеччині — це поєднання грошової реформи та 

реформування цін. 

План Маршалла" — план надання економічної допомоги країнам Західної Європи, 

названий на честь його розробника, держсекретаря США (1947—1949) Дж. Маршалла. 

Схвалений конгресом США у квітні 1948 р. Розрахований на 5 років. План передбачав 

надання кредитів та безоплатних субсидій на відновлення західноєвропейських економік, 

зокрема Німеччині було передбачено виділення товарно-матеріальних ресурсів та 

грошових коштів на загальну суму у 3,12 млрд доларів. Серед усіх західноєвропейських 

країн саме Німеччині надавалася перевага у фінансуванні як майбутньому "форпосту" між 

капіталістичним та соціалістичним світом. За перші роки реалізації плану (1948—1951) 

Німеччина одержала від США допомогу у різних формах більш ніж на 2,4 млрд доларів, 

майже стільки ж, скільки союзники США — Велика Британія та Франція разом. 

Водночас американська "допомога" нерідко перетворювалася на безперешкодне 

подолання митних бар'єрів європейських країн, наводнювання їх ринків американською 

продукцією і фактичне розширення ринків збуту американських товарів. Так, 44 % всієї 

допомоги надавалося у формі закупівель американських продуктів харчування та 

промислових товарів, тільки 12 % становили поставки машин та обладнання, менш ніж ЗО 

% — безпосереднє надання кредитів та безоплатних субсидій. Цікава деталь, однією з 

умов надання допомоги було обов'язкове перевезення не менш ніж 50 % всіх поставок 

американським морським флотом, внаслідок чого європейським країнам довелося 

сплатити за ці послуги майже 700 млн доларів. Таким чином реалізація плану Маршалла 

гальмувала відродження національного промислового виробництва у західноєвропейських 

країнах та відкидала можливість швидкого формування національних моделей розвитку. 

них грошей та створення стабільної грошової одиниці. Вона передбачала заміну 

рейхсмарок на дойчмарки, причому кожному громадянинові спочатку видавалося по 40 

нових дойчмарок, згодом сума була збільшена на 20. Заробітна плата, пенсія та квартирна 

плата оплачувалися новими марками у співвідношенні 1:1, половину заощаджень і готівки 

дозволялося обміняти у співвідношенні 1:10, інша частина "заморожувалася" й згодом 

обмінювалась за курсом 1 : 20. Було створено також єдиний емісійний банк німецьких 

земель. Цінова реформа передбачала лібералізацію цін, відміну адміністративного 

розподілу ресурсів та відмову від встановлення цін державою. Було сформовано 

законодавство про кредитну, податкову, антимонопольну політику. Важливим елементом 

соціального ринкового господарства вважався малий і середній бізнес — основа 

"добробуту для всіх" — тому державна політика всіляко стимулювала його розвиток у 

промислових галузях та сільському господарстві. 

В. Репке визначав соціальне ринкове господарство певним серединним "третім шляхом", 

що пролягає між капіталізмом і соціалізмом та веде однаковою мірою до свободи й 

соціальної справедливості. 

Реформ не примусили чекати: вже у кінці 1949 р. обсяг промислового виробництва 

наблизився до довоєнного рівня (98,4 %), а у 1950 р. перевищив його на 14,4 %. 

Виробництво товарів широкого вжитку збільшилося вдвічі, що підірвало основу для 

спекуляцій — товарний дефіцит. Дойчмарка стала стабільною валютою, рівень інфляції не 

перевищував 5 %. Продуктивність праці лише за перший рік реформування зросла на 

третину, що посприяло зростанню рівня оплати праці. Почала проводитися активна 

соціальна політика допомоги непрацездатним, сім'ям з дітьми, безробітним. В цілому 

державне втручання в економіку обмежувалось правовим регулюванням та непрямим 

економічним впливом, пряме регулювання держави охоплювало тільки соціальну сферу. 

Багато західних учених, як і В. Репке, вважає, що "третій шлях" — це синтез вільно 

ринково г о та соціально-обов'язкового суспільних устроїв. 
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Підкреслимо, що В. Ойкен, "батько" ордолібералізму, не вживав у своїх творах поняття 

"соціальне ринкове господарство", яке вперше використав А. Мюллер-Армак у 1947 р. 

Концепція конкурентного ладу ордолібералізму і теорія соціального ринкового 

господарства мають ідейну спорідненість і спільні риси, передусім щодо визнання 

пріоритету приватної власності, типологізації економічних систем та претензій відшукати 

"третій шлях" суспільно-економічного розвитку. Проте теоретики соціального ринкового 

господарства значно модифікували ідеї фрайбурзької школи у питаннях про соціальну 

політику і регулювання монополії та конкуренції, пристосувавши їх до конкретних умов 

розвитку післявоєнної Німеччини. 

Зміст ордоліберального вчення вичерпується тим, що держава в основному обмежується 

формуванням економічного ладу, тоді як хід господарського процесу і його регулювання 

(так звана політика процесу) відбувається спонтанно. 

Державний вплив на господарський процес ордоліберали допускали, в традиціях 

ліберальної думки, тільки у виключних випадках, пов'язаних з дією екзогенних чинників. 

Таку позицію відображає відоме гасло ордолібералізму: "Державному плануванню 

господарських форм — так, державному плануванню і регулюванню господарського 

процесу — ні!". Як бачимо, свою назву ордолібералізм виправдовує повністю, адже 

"ордо" означає "устрій", "лад", а визначена таким чином політика ладу означає не що 

інше, як запровадження потужного інституційного регулювання. 

Як модифікуються означені погляди в теорії соціального ринкового господарства? А. 

Мюллер-Армак, наприклад, не вважав регулювання монополії та конкуренції головним 

засобом стабілізації капіталізму, відмовився від ідеї відродження умов досконалої 

конкуренції шляхом "приборкання монополій". 

Антимонопольна спрямованість, хоча й залишалася складовою доктрини, але поступалася 

своєю провідною роллю питанням соціальної політики. Якщо постулат ордолібералізму 

— регулювання монополії та конкуренції автоматично сприяє встановленню соціальної 

справедливості, то А. Мюллер-Армак проголосив активну соціальну політику 

"компенсації" ("вирівнювання") основною відмінністю соціального ринкового 

господарства від капіталістичного господарства взагалі. 

Головним інструментом політики "соціальної компенсації" А. Мюллер-Армак вважав 

прогресивне оподаткування осіб з високими доходами та перерозподіл отриманих коштів 

на користь малозабезпечених у вигляді бюджетних дотацій на утримання дітей, житлових 

субсидій, будівництво житла тощо. Інша форма соціальної політики — створення 

розвиненої системи соціального страхування (пенсійного, з безробіття, втрати 

працездатності) та формування мережі об'єктів соціальної інфраструктури. "Соціальне 

вирівнювання" вирішує проблему однобічного ринкового утворення доходів як за 

допомогою соціальних витрат держави, так і завдяки здійсненню податкової політики. 

Принципи регулювання доходів — значне оподаткування високих доходів, надання пільг 

для нагромадження, система соціальних виплат непрацездатним і малозабезпеченим. 

Політика перерозподілу доходів покликана нівелювати значні відмінності у розмірі 

отримуваних доходів, які потенційно могли б стати джерелом соціальної конфронтації у 

суспільстві. Соціальне ринкове господарство аж ніяк не ідентичне вільній ринковій 

економіці, яка не виконує функцію вирівнювання, згладжування гострих соціальних 

суперечностей і конфліктів. 

Починаючи з 1948 p., ідеї ордолібералізму та соціального ринкового господарства набули 

статусу офіційної ідеологічної доктрини німецького уряду, а на партійному з'їзді 

Християнсько-демократичного союзу у 1956 р. Л. Ерхард повідомив про завершення 

створення у ФРН "соціального ринкового господарства". Настанови соціального 

ринкового господарства у 50-ті pp. XX ст. були конкретизовані й доповнені тезою 

"добробут для всіх". Деякі дослідники представляють концепцію соціального ринкового 

господарства як неоліберальний різновид теорії "народного капіталізму". "ФРН подолала 

суперечності між капіталізмом та соціалізмом за допомогою соціального ринкового 
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господарства і... своїм успіхом і прикладом вказала третій шлях" — така заява прозвучала 

у 1973 р. від Г. Коля, тоді ще майбутнього канцлера Німеччини. 

Провідні структурні елементи системи соціального ринкового господарства визначено на 

рис. 12.7. 

 
Цільовою настановою соціального ринкового господарства є завдання досягти високого 

рівня добробуту для переважної більшості членів суспільства в умовах економічної 

свободи на основі конкурентного ладу. З цього погляду концепція соціального ринкового 

господарства є поки що найбільш науково обґрунтованим і доведеним на практиці 

синтезом лібералізму й державного регулювання в інтересах соціально-економічного 

прогресу. Мета представників теорії соціального ринкового господарства — досягнення 

"синтезу" між гарантованою законом свободою в економічній сфері та зобов'язаннями 

держави щодо забезпечення соціальної справедливості та захищеності своїх громадян. 

Для країн, які розпочали проведення незалежної національної економічної політики на 

принципах демократії та свободи вибору, важливим є критичне переосмислення і 

врахування теорії і практики німецького ордолібералізму та соціального ринкового 

господарства, адже нагальною стає необхідність проведення обґрунтованої і потужної 

державної політики, спрямованої на ринкову трансформацію економічної системи та 

створення ринкових структур, що саморегулюються. 

 

12.2.3. Неоавстрійська школа економічного неолібералізму: погляди Л. фон 

Мізеса та Ф. фон Хайєка 

 

Людина системи... схоже, уявляє, що може розставити окремих членів великого 

суспільства з такою самою легкістю, з якою рука розставляє окремі фігури на шаховій 

дошці Вона не враховує того, що фігури на шаховій дошці не мають іншого принципу 

руху, окрім наданого їм рукою, тоді як на великій шаховій дошці людського суспільства 

кожна окрема фігура має свій власний принцип руху, цілком відмінний від того, який 

може надати їй законодавча влада за своїм рішенням. Якщо ці два принципи збігаються й 

діють в одному напрямку, гра людського суспільства продовжуватиметься легко й 

гармонійно, і дуже ймовірно, що вона буде щасливою та успішною. Якщо ж вони 

суперечать один одному чи відрізняються один від одного, продовження гри буде сумним, 

а людське суспільство за будь яких часів неминуче зазнаватиме найвищого ступеня 

безладу. 

Адам Сміт "Теорія моральних почуттів" (1759) 

Неоавстрійська школа економічного неолібералізму генетично успадкувала і розвинула 

провідні ліберальні економічні ідеї класичної школи політичної економії, традиції 

неокласичного мікроекономічного аналізу та суб'єктивно-психологічну спрямованість 

економічних досліджень австрійської школи маржиналізму. Це поєднання надало школі 

надзвичайної своєрідності, де поряд з аналізом переваг вільної конкуренції, уявленнями 

про економічну свободу і роль держави в економічній системі, значну увагу приділено 

вивченню психологічних передумов економічної поведінки та суб'єктивних оцінок 

індивідів. Показовим є також те, що представники цієї школи, Л. фон Мізес та Ф. фон 

Хайєк, австрійці за походженням, за часів окупації Європи змінюють своє місце 
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проживання і навіть громадянство, висловлюючи цим своє негативне ставлення до 

нацистського режиму. 

Л. фон Мізес, засновник неоавстрійської школи, ідейний попередник Ф. фон Хайєка, 

особливу увагу приділяв розгляду економічних систем, принципів їх організації, 

проблемам соціалізму. Праці Л. фон Мізеса, що розвивали суб'єктивну і ліберальну 

традиції, з'явилися в той час, коли ідеї школи Дж.М. Кейнса вже домінували, а державне 

втручання в економіку стало реальністю. Л. фон Мізес формулював свої індивідуалістські 

й ліберальні концепції у часи панування сталінізму і нацизму, що надає його поглядам 

особливої значущості. 

Людвіг фон Мізес 

Людвіг Едлер фон Мізес (1881—1973) народився у м. Лемберзі, що належав на той час 

Авст-ро-Угорській імперії. Навчався у Віденському університеті, де у 1906 р. одержав 

докторський ступінь за спеціальністю "право". Працював економічним радником 

Австрійської торговельної палати, а згодом — професором Віденського університету. У 

1926 р. Л. фон Мізес заснував Австрійський інститут економічних досліджень (досліджень 

економічної кон'юнктури, бізнес-циклів). 

З приходом до влади нацистів у 1934 р. він від'їздить з країни на запрошення Вищого 

інституту міжнародних досліджень Женевського університету, в якому йому 

запропонували посаду професора.У 1940 p. емігрує до США, де у 1945—1969 pp. працює 

професором Нью-Йоркського університету. Л. фон Мізес брав участь у заснуванні й 

роботі "Товариства "Мон-Пелерін", яке об'єднало інтелектуалів проринкової орієнтації. 

Кар'єра Л. фон Мізеса — це передусім кар'єра педагога, серед його учнів були Ф. фон 

Хайєк, Г. Хаберлер, Ф. Махлуп та інші економісти ліберального спрямування. 

Головні праці вченого — "Соціалізм: економічний і соціологічний аналіз" (1936, 1954), 

Людська діяльність: трактат з економічної теорії" (1949), "Основи економічної науки" 

(1962). Основна проблематика досліджень — захист ринкової економічної системи і 

радикальна критика соціалізму, питання методології суспільних наук, теорії грошового 

обігу та економічних криз. 

Л. фон Мізес вважав економічну теорію частиною більш загальної науки — праксеології 

— вчення про загальну логіку будь-яких раціональних дій. Основою раціональної 

економічної діяльності проголошувалася приватна власність як "необхідний реквізит 

цивілізації і матеріального добробуту", що породжує індивідуалістичні стимули, 

забезпечує незалежність вибору споживачів та сприяє найоптимальнішому використанню 

ресурсів. 

Ринкова економіка — єдина форма організації, що гарантує свободу осо* би як в 

економічному плані, так і в політичному. Свободі не суперечить те, що держава стягує 

податки для фінансування силового апарату, тому що останній забезпечує захист 

суспільства від зовнішньої агресії чи внутрішньої несправедливості. "Ринкова економіка є 

єдиною системою економічної організації суспільства, що може функціонувати і яка 

довела це на практиці. Соціалізм нездійсненний через своє безсилля розробити метод 

економічного розрахунку. 

Стаття Л. фон Мізеса "Господарський розрахунок у соціалістичній економіці", 

опублікована у 1920 p., поклала початок багаторічній дискусії, яка, за визнанням самих 

учасників, сформувала основи західної економічної теорії соціалізму. її підсумки були 

узагальнені А. Бергсоном у статті "Соціалістична економіка" (1948). 

Група ортодоксальних лібералів, прихильників "логічної і практичної нездійсненності 

соціалізму", очолювана Л. фон Мізесом, розвивала тезу про неможливість раціонального 

використання ресурсів та ефективного господарювання в умовах соціалізму. До неї 

належали Ф. фон Хайєк, Л. Роббінс, М. Вебер. 

Л. фон Мізес вказує на несумісність ринкової економіки із соціалістичною: змішана 

економіка не може функціонувати — вона може бути або ринковою, або плановою, щось 

середнє неможливе. Він вважає капіталізм економікою, заснованою на суверенітеті 
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споживача, який, вибираючи ті чи інші блага, визначає відносні ціни і структуру 

виробництва. Економічну діяльність здійснюють підприємці, які прагнуть краще 

задовольнити потреби споживачів, щоб здобути максимальний прибуток. Ринкова 

економіка функціонує як демократія: кожна витрачена грошова одиниця є тим 

механізмом, який споживач використовує для того, щоб виразити свої переваги і 

зорієнтувати економічну діяльність виробників. 

За Л. фон Мізесом, капіталізм не може ґрунтуватися на рівності результатів і навіть на 

рівності можливостей. Останнє передбачає "поставити в більш невигідне становище тих, 

хто з народження більшою мірою обдарований розумом і силою волі, ніж пересічні люди. 

Очевидно, це було б абсурдним"1. Так само нерівність соціальних станів, доходів, 

прибутків є необхідністю. Нерівність властива ринковій економіці, і проблеми, що 

постають перед індивідами, які не можуть брати участі у виробництві, могли б бути 

вирішені на основі доброчинності, якщо втручання держави в економіку й інфляція не 

змусять інших індивідів відмовитися від участі в таких благодійних акціях. Труднощі, з 

якими нібито бореться державне регулювання, є наслідком не капіталізму, а цього 

регулювання. 

На переконання Л. фон Мізеса, ніщо не може виправдати втручання в економіку, коли 

уряд вирішує за індивідів. З цих позицій він критику є будь-яку форму інтервенціонізму, 

державного втручання в економічне життя (від лат. interventio — втручання). Вчений 

виступає проти податкового втручання, бо немає нейтрального податку, проти 

антиінфляційної політики, заснованої на контролі за цінами та заробітною платою, проти 

встановлення мінімальної заробітної плати, обмеження тривалості праці, довільної 

грошової політики, контролю за обмінними операціями, політики перерозподілу і 

соціального забезпечення, протекціонізму. 

Л. фон Мізес писав: "Під поняття втручання не підпадають дії влади, в яких 

використовуються засоби ринку, тобто такі дії, що намагаються впливати на попит чи 

пропозицію через зміни ринкових чинників... Втручання — це ізольований наказ, що 

походить від якоїсь громадської влади й примушує власників засобів виробництва та 

підприємців застосовувати засоби виробництва інакше, ніж вони це робили б за інших 

обставин". 

Будь-яка економічна система припускає, що індивіди прагнуть поводитися відповідно до 

вимог соціального співробітництва. Вони можуть прагнути до цього через систему вільної 

участі у виробництві (і, отже, у задоволенні потреб інших індивідів), яка визначає їхні 

доходи і розміри власності, або вони можуть бути змушені робити це з примусу чи під 

загрозою репресій. Такими є відмінності між механізмами співпраці індивідів у ринковій 

(капіталістичній) та соціалістичній економічних системах. 

Критика соціалізму відіграє провідну роль у вченні Л. фон Мізеса. На його думку, в 

умовах відсутності ринку і, отже, відсутності цін на вироблені товари, неможливо 

здійснити економічний розрахунок. В умовах відсутності підприємців, що ризикують 

власними капіталами, а також за відсутності приватної власності, не може бути ринку, цін, 

економічного розрахунку. "Соціалістична система з ринком і ринковими цінами — це 

суперечність термінів, так якби ми говорили про квадратний трикутник"1. Саме тому Л. 

фон Мізес не погоджується з представником Лозаннської школи маржиналізму і автором 

оптимуму рівноважної системи В. Парето, який вважав, що соціалізм — здійсненна 

альтернатива ринковій економіці. Вчений упевнений, що така концепція є ілюстрацією 

методологічних помилок економістів-математиків, яких цікавлять лише ситуації 

рівноваги, що беруть за основу своїх моделей механіку Ньютона й ігнорують головне: 

процеси прийняття рішень окремими індивідами. 

Л. фон Мізес стверджує, що соціалізм — це "знищення економічної раціональності", 

"система запланованого хаосу". Цей лад поєднує безмежне марнотратство ресурсів через 

відсутність їх ринкової оцінки та господарську безініціативність внаслідок значної 

бюрократизації. Соціалістична система "противиться" технічному прогресу через 
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відсутність механізмів і стимулів для впровадження інновацій, а тому не в змозі 

забезпечити довгострокового економічного зростання та підвищення рівня добробуту 

населення. 

З іншого боку, відсутність зворотного впливу споживачів на структуру виробництва в 

умовах централізованого встановлення цін не забезпечує відповідності структури 

виробництва та структури суспільних потреб. Формується й новий тип "економічної 

людини", не схильної до підприємництва та ризику, яка в економічній діяльності 

керується виключно директивами і вказівками центральних органів управління. Л. фон 

Мізес вважав, що економічна поведінка має базуватися на раціональних розрахунках цін, 

витрат, доходів, які можуть мати місце тільки в умовах ринку, а тому передрікав близьку 

загибель соціалізму. 

Світову економічну та філософську думку неможливо уявити без Фрідріха Августа фон 

Хайєка — найвпливовішого теоретика неолібералізму XX ст. і найвидатнішого 

представника неоавстрійської традиції в сучасній економічній науці. Його ім'я стало 

синонімом захисту ліберальних цінностей, ідеології індивідуалізму, непримиренності у 

боротьбі з будь-якими проявами соціалістичного світогляду. Специфіка творчого шляху 

Ф. фон Хайєка — постійне активне протистояння провідній інтелектуальній течії свого 

часу — кейнсіанству.  

Фрідріх Август фон Хайєк (1899—1992) народився у Відні в родині з глибокими 

академічними традиціями: не тільки батько, але й обидва діди були професорами 

провідних університетів Австрії. З березня 1917 р. розпочав армійську службу 

артилерійським офіцером. У наступному році, після завершення Першої світової війни, 

вступив до Віденського університету. В університеті він вивчав юриспруденцію, 

філософію, психологію, політекономію, соціологію. 

У 1921 р. Ф. фон Хайєку був присуджений докторський ступінь в галузі права. Під 

керівництвом Л. фон Мізеса він розпочав працювати в Урядовому управлінні з 

урегулювання післявоєнної заборгованості, продовжуючи вивчення економічної теорії. 

Невдовзі, у 1923 р., став доктором економіки. 1923/1924 навчальний рік провів у 

Колумбійському університеті, де відвідував лекції представника американського 

емпіричного інституціоналізму В. Мітчелла і семінар американського маржиналіста Дж.Б. 

Кларка. Після повернення до Відня, у 1927 р. залишив державну службу і разом з Л. фон 

Мізесом заснував Австрійський інститут економічних досліджень (досліджень 

економічної кон'юнктури). Після чотирьох років керівництва інститутом Ф. Хайєк у 1931 

р. на запрошення англійського економіста Л. Роббінса переїхав до Лондона. Працював 

спочатку професором місцевого університету, а потім — завідувачем кафедри економіки й 

економічної статистики Лондонської школи економіки. 

У Лондоні Ф. фон Хайєк став ініціатором однієї з найбільш жвавих економічних дискусій, 

що розгорнулася у зв'язку з виходом його критичної рецензії на дослідження Дж.М. 

Кейнса "Трактат про гроші" (1930). У полеміці фактично зіткнулися дві економічні школи 

— неоавстрійська і кейнсіанська. 

Дискусія з Дж.М. Кейнсом і його прихильниками з проблем теорії грошей, циклу і 

капіталу знайшла відображення у працях вченого "Ціни і виробництво" (1931) та "Чиста 

теорія капіталу" (1942). У 30-ті pp. виходять "Монетарна теорія і торговий цикл" (1933), 

"Монетарний націоналізм і міжнародна стабільність" (1937), у яких Ф. фон Хайєк 

передбачив багато положень монетарної теорії М. Фрідмана, а також книга "Прибуток, 

процент та інвестиції" (1939), де він знову виступає опонентом Дж.М. Кейнса на захист 

вільного конкурентного ринку. Разом з Л. фон Мізесом Ф. фон Хайєк виступив проти О. 

Ланге й А. Лернера з критикою економічних перспектив ринкового соціалізму. 

У 1940—1943 pp., коли світ потрясла Друга світова війна, талановитий вчений працював 

над книгою "Дорога до рабства", яка була опублікована у 1944 р. Причини війни автор 

вбачав у боротьбі ідей всередині самої європейської цивілізації. Книга зробила Ф. фон 

Хайєка знаменитим, стала класикою XX ст., проповіддю неоліберальних ідей. 
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У 1947 р. вчений створив "Товариство "Мон-Пелерін", яке об'єднало інтелектуалів 

проринкової орієнтації. 

У 1950 p. Ф. фон Хайєк переїхав до США і протягом 12 років працював у Чиказькому 

університеті, де його колегами стали економісти неоліберальних переконань Ф. Найт, М. 

Фрідмен, Г. Саймон, Дж. Стігліц. Курс лекцій, який читав професор соціальних наук і 

етики Ф. фон Хайєк у Чиказькому університеті, приніс йому світову славу. 

Незважаючи на те, що 1950—1962 pp. для вченого були періодом плідного наукового 

пошуку на американському континенті, Ф. фон Хайєк повертається до Європи. До 1969 р. 

вчений працював професором економічної політики у Фрайбурзькому університеті (ФРН), 

а у 1970—1974 pp. — професором-кон-сультантом Зальцбурзького університету (Австрія). 

В останні роки свого життя Ф. фон Хайєк знову повернувся до Фрайбурга, де помер у 

березні 1992 р. 

У 1974 р. Ф. фон Хайєк одночасно з Г. Мюрдалем одержав Нобелівську премію з 

економіки. В такий спосіб був відзначений його внесок у розвиток теорії грошей і 

економічних коливань, порівняльний аналіз ефективності різних економічних систем, 

дослідження в галузі правових основ економічної системи, а також "глибокий аналіз 

залежності економічного, соціального й інсти-туційного феноменів". 

Наукову скарбницю Ф. фон Хайєка становлять 18 книг, серед яких "Чиста теорія капіталу" 

(1941), "Використання знання у суспільстві" (1945), "Контрреволюція науки" (1952), 

"Структура сприйняття" та "Конституція свободи" (обидві — 1960); роботи пізнього 

періоду — трилогія "Право, законодавство і свобода" (у трьох томах, 1973—1979), дві 

збірки лекцій і статей "Дослідження в філософії, політиці, економіці та історії ідей" 

(1967—1978), "Безробіття і грошова політика, "Уряд як генератор "ділового циклу" (1979), 

до якої включена його Нобелівська лекція, "Згубна самовпевненість" (1988) та інші, а 

також десятки статей. 

Хайєк відстоював їх з надзвичайною послідовністю. Переконаність у власній правоті не 

послаблювалася через ігнорування його ідей або поразку у наукових дискусіях з Дж.М. 

Кейнсом і його прихильниками у 30-ті pp. XX ст. 

Життєвий та творчий шлях Ф. фон Хайєка, М. Фрідмена та інших представників 

неоліберальної й неокласичної теорії у цьому розділі подано з використанням наукових 

розробок українського економіста М. Довбенка, зокрема праці "Видатні незнайомці 

(наукові ідеї, здобутки та життя економістів-лауреатів Нобелівської премії)". 

Ф. фон Хайєк розробив комплексну систему соціального знання, у якій суспільство 

з'являлося як спонтанний порядок. Провідну роль в його економічній теорії посідає вчення 

про спонтанний характер ринкового порядку. Сукупність норм та інститутів формують і 

підтримують основу соціального порядку, але сам він не є породженням свідомої волі й не 

піддається цілеспрямованому регулюванню. Цей "розширений, або спонтанний" порядок 

виник еволюційним шляхом і є необхідним для досягнення сукупності різноманітних 

цілей, якими керуються індивіди. Ф. фон Хайєк вважав, що система, яка виникла 

спонтанно, природним шляхом, завжди досконаліша за штучно створену. Спостерігається 

ідейна спорідненість з класифікацією німецького неоліберала В. Ойкена про "природно 

зростаючий" та "законодавчо встановлений" лад, з тією відмінністю, що В. Ойкен 

пропагував ідею можливості й необхідності свідомого формування досконалішого 

суспільного ладу. Важливою складовою спонтанного порядку є ринок та інститути, на 

яких він базується, передусім інститут приватної власності. 

Для розуміння процесів, що відбуваються в суспільстві необхідно відрізняти цей тип 

порядку від порядку, створеного кимось, хто ставить на свої місця елементи тієї чи іншої 

сукупності або спрямовує їх рух. Для характеристики кожного типу ми маємо в своєму 

розпорядженні кілька термінів. Створений порядок, якому ми вже давали назву 

екзогенного порядку чи упорядкування, можна також схарактеризувати як побудову, 

штучний порядок або — там, де йдеться про керований суспільний порядок, — 

організацію. З іншого боку, порядок як наслідок розвитку, що його ми згадували як 



 552 

самоутворений або ендогенний порядок, англійською мовою найзручніше 

характеризується як spontaneous order (спонтанний порядок). 

Саме за умов ринкового порядку, на думку Ф. фон Хайєка, створюється і накопичується 

більше знань і багатства, аніж у централізованій плановій економіці. Ринковий порядок 

розвивається на основі своєї внутрішньої логіки, не маючи нічого спільного з морально-

етичними нормами, однак виникає та еволюціонує в результаті взаємодії людей. Він 

сформувався природним шляхом без будь-якої спрямовуючої сили, але від його існування 

залежить добробут суспільства, у тому числі гарантії найважливішої ліберальної цінності 

— свободи особи. 

Ф. фон Хайєк розрізняв два принципи регулювання взаємодій міме індивідами, які, 

очевидно, виходили з визнання сутності людини як істоти біосоціальної. По-перше, це 

регулювання на основі інстинктів, що відображає біологічну природу людини, яке 

відігравало провідну роль на початкових етапах розвитку людства. По-друге, це взаємодії, 

що ґрунтуються на правилах "розширеного" порядку, які виникли спонтанно й 

перетворилися на регулятор людської поведінки в суспільстві й стосуються "чесності, 

договорів, приватної власності, конкуренції, прибутку й приватного життя". Ці правила, 

на відміну від інстинктів, що передаються природним шляхом, поширюються завдяки 

навчанню, звичкам і традиціям. До моральних норм учений відносить "інститути 

власності, свободи і справедливості", зазначаючи, що саме "моральні норми і традиції, а 

не інтелект і розважливий розум дозволили людям піднятися над рівнем дикунів". Подібні 

положення праць Ф. фон Хайєка підкреслюють наявність потужної інституційної 

складової у його вченні. 

Спонтанний ринковий порядок означає, що свідомий контроль над господарським життям 

та економічна політика, спрямована на отримання певних результатів — повної 

зайнятості, економічного зростання, боротьби з інфляцією або економічним спадом, 

неможлива у принципі. Пояснюється це тим, що політичні й державні діячі не в змозі 

врахувати і використати весь обсяг знань, необхідний для успішної реалізації економічної 

політики, бо ним володіють в сукупності тільки окремі індивіди. Тому втручання у 

ринковий порядок з метою його реформування або удосконалення, незалежно від намірів 

тих, хто його здійснює, може мати лише руйнівні наслідки. Участь держави в 

економічному житті, за Ф. фон Хайєком, зводиться до створення структур, які 

забезпечують людям найкращі умови для реалізації їхніх власних цілей, тобто вчений 

підтримує класичну версію "мінімальної держави". 

У першій половині 40-х pp. напрямок дослідної діяльності Ф. фон Хайєка змінюється — у 

центрі його уваги опиняються проблеми методології соціальних наук, філософії знання, 

права, проблеми свободи. Початок цього етапу було покладено знаменитим памфлетом 

"Дорога до рабства" (1944), у якому в період фашистської диктатури, воєнних дій та 

загального захоплення соціалістичними ідеями звучало нагадування про небезпеку 

відмови від базисних принципів вільного суспільства, про загрозу державного 

інтервенціонізму та тоталітаризму. Праці Ф. фон Хайєка заклали основи методологічних 

підходів неоавстрійської школи, які наведено на рис. 12.8. 

 
Суб'єктивізм як принцип аналізу господарських явищ логічно запозичений Ф. фон 

Хайєком у своїх попередників з австрійської школи маржиналі-зму. Суб'єктивний підхід 
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ґрунтується на визнанні того факту, що головним об'єктом людських дій виступають не 

об'єктивні факти, як у природничих науках, а уявлення про них. Звідси випливає 

заперечення об'єктивної природи багатьох економічних категорій: вартості, ціни, попиту 

та ін. На думку Ф. фон Хайєка, економічні явища не можуть бути відображені в 

"об'єктивних" термінах, оскільки вони репрезентують виключно суб'єктивні уявлення 

людей,. Крім того, немає об'єктивних критеріїв істини в аналізі економічних процесів, 

оскільки будь-який дослідник за необхідності вносить у процес аналізу своє "я" — 

власний досвід, світогляд, переконання, помилки. 

Об'єкт дослідження в економічній науці невіддільний від його суб'єкта, тоді як у 

природничих науках дослідник знаходиться поза об'єктом, який вивчає. Предмет 

суспільних наук — поведінка людей та її мотивація — передбачає, що власні погляди та 

переконання дослідника включені в цей предмет, що не може не позначатися на 

результатах дослідження. Тому завдання суспільних наук Ф. фон Хайєк вбачав не у 

формулюванні об'єктивних законів суспільного розвитку, а у визнанні обмеженості 

пізнавальних можливостей людини. Від економічної науки не можна вимагати нічого 

більшого, аніж формулювання суб'єктивно-психологічних оцінок економічних явищ. 

Звідси Ф. фон Хайєк робить висновок про принципову неможливість математизації 

економічної науки, яка передбачає об'єктивну основу, що, на думку вченого, не відповідає 

дійсності. Філософською основою подібного "войовничого суб'єктивізму" є філософія 

неокантіанства, яка визнає обмеженість людського розуму і відсутність об'єктивних 

критеріїв істини в науці, в тому числі економічній. Саме тому Ф. фон Хайєк переконливо 

заперечує можливість та позитивні наслідки втручання у суспільний порядок, у 

спонтанний хід суспільної еволюції, що здійснюється реформаторами на основі 

перебільшення ролі раціонального розуму в соціальному розвитку. Такою є основна ідея 

його пізньої праці 1988 p., відображена у назві — "Згубна самовпевненість". 

Принцип недосконалого знання означає визнання обмеженості людського знання й того 

факту, що знання не може існувати в концентрованій формі як остаточний, зведений і 

завершений набір положень. Елементи знання "розсіяні", "розпорошені" серед індивідів, 

кожен з яких володіє його часткою, а значна частина знання має неформальний, 

інтуїтивний характер. Наслідок обмеженого знання — визнання неможливості розробки 

об'єктивної й загальної характеристики економічної системи, оскільки остання буде 

значно вужчою і схематичнішою порівняно з реальною інформацією і знаннями, 

наявними в системі. На думку Ф. фон Хайєка, ринковий порядок здатний найкраще 

використовувати "розсіяне" знання завдяки притаманній йому конкуренції, яка є єдиним 

відомим людству механізмом інформування суб'єктів господарювання про 

найприбутковіші напрямки економічної діяльності. 

Безмежна віра сучасної людини в можливості науки — головна причина її небажання 

визнати, що елементарна обмеженість наших знань становить постійну перешкоду для 

можливості раціональної побудови всього суспільства. Ми так багато чуємо про швидкий 

поступ наукових знань, що стали вважати близьким і неминучим зникнення будь-якої 

обмеженості знань. Однак ця віра ґрунтується на хибному уявленні про завдання й 

можливості науки, тобто на помилковому переконанні, нібито наука — це спосіб 

виявлення окремих фактів і прогрес її методів дозволить нам виявити всі окремі факти й 

маніпулювати ними за своїм бажанням. 

Суб'єктивний підхід та обмеженість знання передбачає таке: 

сформовані оцінки та уявлення індивідів різні через відмінності їхніх особистих систем 

переваг, знань та інформації, якими вони володіють; 

діяльність економічних суб'єктів відбувається на основі власних, недосконалих і 

обмежених уявлень про поточну й майбутню ситуацію; 

уявлення, оцінки і рішення економічних суб'єктів можуть бути помилковими через 

неправильне трактування ситуації на основі недостатніх теоретичних знань, невірогідності 

або неповноти інформації, а також тому, що вони орієнтовані на невідоме майбутнє; 



 554 

реакція індивідів на власні прорахунки — це зміна своєї поведінки, яка відбувається під 

впливом як змін економічного життя, так і їхніх переконань щодо того, що вважати 

правильним. 

Методологічний індивідуалізм, або атомізм, визначає суспільні та колективні дії 

похідними від незалежних індивідуальних дій. Ф. фон Хайєк вдається до відродження 

менгерівського розуміння народного господарства як сукупності індивідуальних 

господарств, які реалізують свої приватно-господарські наміри. З цих позицій 

критикується принцип методологічного холізму, який наділяє соціальні цілісності 

якісними характеристиками, відмінними від характеристик господарських одиниць, що їх 

формують. Якщо К. Менгер цей методологічний підхід пов'язував з історичною школою, 

то Ф. фон Хайєк — з сучасними школами, в яких переважає макроекономічний підхід 

(передусім, кейнсіанством). 

Апріоризм — методологічний принцип, введений в економічну науку англійським 

неолібералом Л. Роббінсом, підхоплений Л. Мізесом та Ф. фон Хай-єком. Він передбачає, 

що будь-яка соціальна наука засновується на сукупності аксіом про поведінку індивідів, 

які є беззаперечними й не доводяться. Аксіоми отримані інтуїтивно, а висновки, 

сформульовані на базі цих аксіом, є беззаперечними й апріорними. На відміну від Л. фон 

Мізеса, ортодоксального прихильника апріоризму, Ф. фон Хайєк у книзі "Контрреволюція 

науки" (1952) все ж таки визнав, що теоретичне знання є вихідним щодо знання 

емпіричного. Ця позиція, наприклад, чітко відображена у розумінні вченим сутності 

прогнозу — останній є не оцінкою конкретних кількісних значень параметрів системи, а 

науковим передбаченням про ймовірний хід розвитку подій та зміни, що будуть 

відбуватися. 

Соціологічний підхід означає, що сукупність проблем, які розглядаються економічною 

теорією, не вичерпується суто економічними питаннями, а розширюється за рахунок 

включення до аналізу соціальних, політичних та етичних аспектів життєдіяльності 

суспільства. Цей підхід певною мірою нагадує міждисциплінарний підхід ранніх 

інституціоналістів, хоча й має суттєві відмінності: Ф. фон Хайєк виключав можливість 

запозичення методів дослідження економічної системи з інших наук, особливо 

заперечуючи перенесення методів природничих наук на дослідження суспільних явищ без 

урахування принципової відмінності між явищами соціального та фізичного 

світу.Незважаючи на близькість неоавстрійської школи і традиційної неокласики, нові 

австрійці критикують трактування рівноваги як ідеального стану економічної системи, в 

якому саме з причини ідеальності відсутні стимули до змін і розвитку. При цьому 

виділяється два взаємозалежних і взаємодоповнюючих напрямки критики. Для першого, 

початок якому поклав Л. фон Мізес, характерне заперечення статичного підходу до 

рівноваги, підміни ідеї ринкового процесу ідеєю стану ринку. Мова йде про заклик 

відмовитися від механістичної картини світу, що бере початок від Ньютона, в економіці 

— від А. Сміта, і знайшла своє втілення у моделі загальної рівноваги Л. Вальраса. Інший 

напрямок критики — припущення про недосконале знання економічних суб'єктів, яке 

свідчить про те, що учасники ринку не знають рівень рівноважних цін до здійснення угод, 

тоді як вальрасівська система рівноваги передбачала досконале знання. 

Методологічний індивідуалізм і суб'єктивізм Ф. фон Хайєка зумовив мікроекономічну 

спрямованість його концепцій і заперечення ним макроеконо-мічного аналізу. На його 

думку, макроекономічні залежності, якими оперують представники багатьох шкіл 

економічної думки (кейнсіанства, марксизму, монетаризму), відірвані від реальної 

економічної дійсності, бо основа господарського життя — індивідуальні суб'єктивні 

оцінки і уявлення господарюючих агентів, які аж ніяк не зводяться до загальних 

закономірностей. Визнаючи можливість економічної рівноваги окремих фірм і ринків, 

тобто часткової рівноваги на мікрорівні, Ф. фон Хайєк заперечує застосування цього 

поняття на макроекономічному рівні. 

Ф. фон Хайєк вважає, що конкуренція — це своєрідний інформаційний механізм, який 
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забезпечує отримання систематичних і повноцінних знань про економіку, без яких 

неможлива ефективна господарська діяльність. Ринковий процес як процес 

розповсюдження і консолідації "розпорошеного" знання невіддільний від процесу 

конкуренції. Остання трактується не як ринковий стан досконалої конкуренції, а як процес 

руху, процедура "відкриття" нових потреб та способів їх задоволення, нових ресурсів і 

можливостей виробництва. Відзначається динамічний, а не руйнівний зміст конкуренції, її 

спрямованість у невідоме, невіддільність від ризику. Специфічне трактування Ф. фон 

Хайє-ком і проблеми монополії — на відміну від багатьох економістів він не обґрунтовує 

негативний вплив на економіку процесу монополізації виробництва. На його думку, 

економічний індивідуалізм і приватна власність забезпечує конкурентність будь-яким 

організаційним формам, зокрема й монополіям. Монополізація не спотворює економічної 

інформації і надає поштовх пошуку нових форм економічної поведінки, прискорює 

інноваційний розвиток. 

Вивчення проблеми структурної координації займає центральне місце в економічній 

системі Ф. фон Хайєка і неоавстрійської школи порівняно з макроекономічними теоріями, 

а врахування часового аспекту координації (міжчасової рівноваги) відрізняє підхід 

австрійців від підходу інших представників маржиналізму та неокласичного напряму. 

Вирішення проблеми координації означає намагання дослідити механізми, що 

забезпечують узгодження дій економічних суб'єктів. Проблема узгодження (координації) 

має два аспекти: просторовий — економіка реагує на збурювання зміною структури 

виробництва і споживання і, як наслідок цих процесів, — зміною агрегатних величин та 

часовий — рішення, які учасники господарського процесу, передусім інвестори, 

приймають у даний момент, відбивають їхні уявлення про можливі в майбутньому зміни 

умов. Та обставина, що виробництво вимагає тривалого часу, збільшує ймовірність 

помилок у процесі координації. 

Ф. фон Хайєк визначив основні теоретичні блоки економічної теорії, 

сукупність яких забезпечить вирішення проблеми координації: 

ціни як ефективна інформаційна і комунікаційна система і теорія цін, покликана показати 

механізм адаптації системи цін до зовнішніх змін; 

капітал як складна структура, що складається з неоднорідних індивідуальних капіталів, і 

теорія капіталу, яка описує механізм адаптації в межах цієї структури; 

гроші як сполучна ланка між сьогоденням й майбутнім і теорія грошей, покликана 

пояснити взаємозв'язок між змінами структури цін (що відображають зміни в структурі 

капіталу, виробництва і споживання) і змінами маси грошей в обігу (що відображають 

політичні рішення), тобто взаємозв'язок між відносними й абсолютними цінами; 

теорія циклу, де поєднано попередні уявлення про причини і характер "збоїв" у процесі 

координації та досліджено вплив грошово-кредитної політики на механізм циклічних 

коливань. 

Структурний підхід Ф. фон Хайєка визначив критичне відношення як до антикризової 

кейнсіанської політики, так і до антиінфляційної політики монетаризму, оскільки обидві 

ґрунтувалися на макроекономічному баченн економічних процесів та ігнорували 

проблему розміщення (алокації) ресурсів Однак основним об'єктом критики Ф. фон 

Хайєка стало кейнсіанство що проявилося в таких положеннях. 

Концепція спонтанного ринкового порядку Ф. фон Хайєка у принципі заперечувала будь-

яке втручання держави в економічне життя суспільства. Роль держави, за Ф. фон Хайєком, 

має обмежуватися виконанням інституційних функцій, полягати в охороні природного 

соціального порядку — свободи вибору та розвитку, вільної конкуренції та монополії. 

Вона реалізується через формування законодавчих норм, суспільних моральних 

цінностей, охорону усталених традицій. Людина сама мусить дбати про свій економічний 

та соціальний добробут. Держава не повинна займатися питаннями соціального 

регулювання, надавати соціальну допомогу (крім пенсій у зв'язку зі старістю та допомог у 

зв'язку з безробіттям), бо це підриває стимули до активної економічної діяльності. 
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Індивіди повинні отримувати лише зароблені доходи, а не очікувати допомоги від 

держави. Соціальна нерівність, на думку Ф. фон Хайєка, є закономірним явищем, яке 

сприяє розвиткові суспільства. 

Розвиток неокласичних ідей у XX ст. 

Немає причин, чому б державі у вільному суспільстві не забезпечити всім захист від 

тяжких утрат у вигляді гарантованого мінімального прибутку, тобто рівня, нижче якого 

ніхто не опуститься. Участь у такій гарантії від граничної скрути цілком може відповідати 

загальним інтересам або ж усі можуть вважати за безперечний моральний обов'язок 

допомагати в межах організованої спільноти тим, хто не здатний допомогти собі сам. 

Доки такий одностайний мінімальний прибуток забезпечується поза ринком для всіх тих, 

хто з будь-яких причин не здатний заробити в умовах ринку достатніх засобів до 

існування, це не обов'язково призводить до обмеження свободи чи суперечності з 

принципом панування права. 

Доводилася абстрактність макроекономінного підходу, неповнота і фрагментарність знань 

про загальні тенденції економічного життя, неувага до практичних знань суб'єктів 

господарювання, які є основою реальних економічних процесів. Домінувало неприйняття 

вивчення макроекономічних залежностей, аналоги яких відсутні у реальній дійсності, 

оскільки всі економічні рішення приймаються лише індивідами з урахуванням їх 

суб'єктивних оцінок і переваг. 

Визнавалася необґрунтованість кейнсіанської концепції ефективного попиту, яка взагалі 

не розглядала проблему співвідношення структури попиту і пропозиції. При значному 

розходженні цих структур, зазначав Ф. фон Хайєк, товари не будуть реалізовані, 

незалежно від загального обсягу сукупного попиту. На відміну від кейнсіанської теорії 

криза розглядається як результат не недостатнього, а надлишкового інвестиційного 

попиту порівняно із споживчим. Цей надлишковий попит виникає внаслідок кредитних 

вливань і призводить до спотворення структури виробництва й структури відносних цін. 

Кейнсіанське пояснення причин безробіття вважалося необґрунтованим. За Ф. фон 

Хайєком, безробіття виникає не внаслідок недостатнього рівня ефективного попиту, а 

через високий рівень заробітної плати, зумовлений жорсткими вимогами профспілок. Це 

призводить до невиправданого скорочення прибутку підприємств і зменшення попиту на 

працю. Тому немає підстав розглядати безробіття як макроекономічну проблему і 

перекладати відповідальність за нього на уряд, зобов'язуючи його вживати заходів 

активної політики на ринку праці щодо зменшення безробіття. 

Критикувалася кейнсіанська концепція "керованих грошей", що використовувала помірну 

інфляцію як засіб боротьби з безробіттям. Подібні дії, на думку Ф. фон Хайєка, 

посилюють безробіття і доповнюють його інфляцією за такою схемою: зростання 

кількості грошей в обігу викликає нерівномірне зростання цін та нераціональне 

використання ресурсів, їх спрямування до галузей зі штучно високою кон'юнктурою, 

визначеною зростанням цін. Для підтримки цієї кон'юнктури будуть потрібні нові грошові 

вливання, що посилять інфляцію, а структурні диспропорції, що виникнуть разом з цим, 

підвищать рівень безробіття. Ф. фон Хайєк зазначав, що цю проблему не пояснює і не 

вирішує "міфічна" крива Філіпса, і вважав, що в дійсності вибір між інфляцією і 

безробіттям — це вибір між політичною доцільністю й економічною необхідністю. Якщо 

хоча б одного разу перемагає політична доцільність, то кожного наступного разу 

повернутися до економічних пріоритетів стає набагато важче. У результаті кейнсіанська 

політика "точного настроювання" відтворює інфляційний процес. 

До середини 70-х pp. XX ст. вихід з подібного становища Ф. фон Хайєк пов'язував зі 

зміною принципів діяльності центрального банку, його відмовою слугувати політичним 

цілям на шкоду економічним, в чому проявилася ідейна спорідненість з теоретичними 

настановами Чиказької школи та принциповими вимогами монетаризму. Згодом учений 

дійшов висновку, що "політична нейтральність" центрального банку ефемерна, й 

запропонував радикальне рішення — відмову від монопольних функцій центрального 
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банку щодо здійснення емісії платіжних засобів. Мова йшла про так звану 

денаціоналізацію грошей — наданні на конкурентній основі права приватним фінансовим 

інституціям здійснювати емісію стабільних платіжних засобів на відміну від не досить 

стабільних, які пропонує монополіст-держава. На думку вченого, конкуренція приватних 

емітентів відповідала б ринковій природі грошей і була б спроможна не допустити 

інфляції та економічних спадів, що породжуються політикою державного регулювання 

економіки. 

Неоавстрійська школа, що принципово заперечувала макроекономічну теорію та будь-які 

форми державного втручання, довгий час вважалася ідейним пережитком лібералізму, 

забутою фортецею ідеології природного порядку. Посилення інтересу до ідей Хайска й 

неоавстрійської школи в цілому, що спостерігається з 70-х pp. XX ст., пов'язане з 

комплексом обставин: 

кризою теорії та практики кейнсіанства у 70-ті pp. XX ст. та державно-соціалістичних 

моделей розвитку економіки у 90-ті pp. XX ст.; 

розчаруванням в ідеях соціального реформізму й усвідомленням значимості ліберальних 

цінностей, насамперед індивідуальної свободи; 

посиленням сумнівів у можливості проведення державної політики, що не підривала б 

ефективність ринкової системи, усвідомленням того, що цілі такої політики можуть 

вступати в конфлікт із базисними цінностями демократичного суспільства; 

кризовими потрясіннями у відтворювальному процесі, які привели до розуміння того, що 

існування проблеми незайнятих ресурсів не усуває проблеми їхньої обмеженості й 

ефективного використання. Звідси визнання того, що макроекономічний підхід не є 

універсальним, навіть коли мова йде про вирішення питань практичної економічної 

політики. 

У цих умовах вірність соціальній філософії лібералізму, принципам методологічного 

індивідуалізму і суб'єктивізму, готовність інтегрувати в економічну теорію фактор 

невизначеності надали економістам неоавстрійської школи переваги порівняно з 

представниками інших напрямків, насамперед кейнсіанського й ортодоксального 

неокласичного. 

 

12.3. СУЧАСНІ НЕОКОНСЕРВАТИВНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ 

12.3.1. Нове класичне відродження: причини та сутність економічного 

неоконсерватизму 

 

Повернення до теоретичних шкіл і поглядів, які обстоюють ринкові механізми 

регулювання економіки, було зумовлене комплексом соціально-економічних та 

політичних факторів. Домінування кейнсіанської теорії було підірване поступовим 

відродженням і збагаченням консервативних і ліберальних ідей, втіленням якого стали 

виступи Ф. фон Хайєка проти провідної інтелектуальної течії ще на початку 30-х pp. XX 

ст., практична реалізація німецького неолібералізму В. Ойкена — Л. Ерхарда у 

післявоєнний період та, нарешті, радикальна монетаристська "контрреволюція" М. 

Фрідмена. Ідейні "випади" проти кейнсіанської теорії стали інтенсивнішими в умовах 

кризи кейнсіанських і неокейнсіанських моделей регулювання 70-х pp. XX ст. Ставало 

дедалі очевиднішим, що стратегія державного регулювання економіки та його методи, 

спрямовані на управління попитом, не відповідають об'єктивним реаліям економічного 

життя, яке на перший план висунуло проблеми виробництва, економічної 

незбалансованості, інфляції. 

Основні фактори, які визначили неспроможність кейнсіанської моделі економічної 

політики, представлені на рис. 12.9. 
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Кризові явища капіталістичної економіки, погіршення умов суспільного відтворення 

потребували вирішення проблем пропозиції, а не стимулювання умов реалізації (попиту). 

Набуло гостроти ресурсне питання, що в теоретичному плані означало актуалізацію 

неокласичної передумови про обмеженість виробничих ресурсів. Початок 70-х pp. XX ст. 

ознаменувався поєднанням сировинної, енергетичної, структурної, валютної криз та 

циклічного падіння виробництва. Так, восени 1969 р. у США розпочалося падіння 

промислового виробництва (8 % річних), що охопило як традиційні, так і нові, породжені 

НТР, галузі промисловості. 

Світова енергетична криза кінця 1973 p., спровокована політичними подіями (друга арабо-

ізраїльська війна) і наступними економічними санкціями, характеризувалася підвищенням 

світових цін на нафту майже у 4 рази (з 3 до 11,65 доларів за барель). Нафтова криза 

спричинила циклічну кризу капіталістичного господарства 1973—1975 pp. її ознакою 

стала структурна криза господарства — падіння у нових галузях — електронній, 

аерокосмічній, а також банкрутство великих комерційних банків, залізничних компаній, 

балансування на межі банкрутства корпорацій в авіаційній, авіатранспортній та інших 

галузях. 

Особливостями циклічної кризи 1973—1975 pp. було поєднання скорочення виробництва 

й безробіття та неконтрольованої хронічної інфляції, для означення якого був 

використаний новий термін — стагфляція. У 1969 р. рівень безробіття у СІЛА перевищив 

6 % , що становило близько 5 млн економічно активного населення, а під час кризи 1973—

1975 pp. кількість повністю безробітних становила 8 млн осіб, перевищивши 9 % робочої 

сили. Характерно, що зростання безробіття не призвело до зниження рівня заробітної 

плати. Уряд вдався до "заморожування" цін і заробітної плати на 3 місяці у 1971 p., в 

подальшому — до контролю за цінами. Однак замість прогнозованих 2,5 % рівень 

інфляції сягнув 8,2 % навесні 1973 р., у 1977 р. становив 6,5 %, у| 1979 р. вже 13 %, а на 

початок 1980 р. досяг небаченої відмітки — 18 %. 

Грошово-кредитне регулювання кейнсіанського зразка, політика "дешевих грошей", 

породжувало інфляційні процеси в поєднанні зі зростанням витрат держбюджету. В 

середині 70-х pp. дефіцит федерального бюджету США становив більше 66 млрд доларів, 

спостерігався також дефіцит зовнішньоторговельного балансу. У 1979 р. Федеральна 

резервна система США з метою обмеження грошової маси підвищила облікові ставки. 

Цей захід мав виключно короткостроковий ефект, бо жорстка грошово-кредитна політика 

спричинила черговий спад, передусім у автомобілебудуванні та житловому будівництві, а 

дефіцит бюджету склав майже 60 млрд доларів. 

Восени 1971 р. президентом США Р. Ніксоном було оголошено про припинення обміну 

доларів на золото, що фактично означало завершення функціонування Бреттон-Вудської 

валютної системи і встановлення плаваючого валютного курсу. Це викликало падіння 

купівельної спроможності долара, посилення інфляції, хоча девальвація долара у грудні 

1971 р. на нетривалий час підвищила конкурентоспроможність американських товарів на 

світовому ринку. Інтернаціоналізація національних економік, посилення економічних 

зв'язків між ними та рівня "відкритості" економік, створення інтеграційних об'єднань 

"розхитували" кейнсіанську зовнішньоекономічну політику, орієнтовану на замкнену 
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економічну систему. 

У 70-х pp. стали очевидними труднощі, пов'язані зі збільшенням чисельності державного 

управлінського апарату та його бюрократизацією. Розширення державного і змішаного 

секторів економіки та намагання проводити кейнсіанську політику "точного 

настроювання", тобто врахування поточних короткострокових змін економічної 

кон'юнктури, викликало збільшення кількості державних управлінських структур, 

розширення їх штату та виконуваних функцій. 

Поширилися споживацькі настрої в суспільстві, відбулася девальвація особистого успіху 

та приватноїініціативи — основ ринкового господарювання. Причиною цього став 

високий ступінь соціальних гарантій, зокрема соціальної захищеності у випадку втрати 

роботи, та значний розмір соціальних допомог. Виплати у випадку втрати працездатності 

та пенсій у зв'язку зі старістю були збільшені на 45 %, право на отримання допомоги у 

зв'язку з безробіттям одержали додатково 4,8 млн робітників і службовців, було 

підвищено мінімум почасової заробітної плати до 2,2 доларів (закони 1972 та 1974 pp. у 

США). В період кризи 1973—1975 pp. виплати з соціального страхування індексувалися, 

тобто зі зростанням цін збільшувалися й виплати, що, в свою чергу, розкручувало 

інфляційну спіраль. 

Ці кризові процеси знайшли теоретичне відображення у формуванні нової неокласичної 

теорії (нової неокласики). Традиційна неокласична теорія зосереджує увагу на поведінці 

економічної людини, що може виступати підприємцем, продавцем робочої сили, 

споживачем. Покладаючись на "невидиму руку" А. Сміта, прихильники цього підходу 

впевнені, що в умовах досконалої конкуренції суб'єкти господарювання зможуть не тільки 

досягти максимізації доходу, а й забезпечити найефективніше використання всіх ресурсів. 

Подібне вже не задовольняє теоретиків нової неокласики. Наприклад, американський 

дослідник Д. Коландер так визначає відмінності в підходах "старої" й "нової" неокласики: 

"Традиційний неокласичний аналіз показує нам, що кожного разу, коли пропозиція 

перевищує попит, ціни падають; коли ж попит перевищує пропозицію — ціни зростають. 

У цьому полягає робота невидимої руки. Прихильники нової неокласичної політекономії 

вважають, що можливий обернений зв'язок, стверджуючи, що суб'єкти господарювання 

самі можуть впливати на зростання чи падіння цін з метою забезпечення чи підтримки 

певного рівня доходів. У цьому полягає робота невидимої ноги. Зрозуміти, як реально 

функціонує економіка, можна лише за умови врахування дії обох цих тенденцій". 

Найважливішими елементами нової парадигми неокласики є: 

розгляд ринкової економіки як стійкої, стабільної системи, що функціонує в 

оптимальному режимі; 

відхилення від стану рівноваги, небажані процеси, що виникають у системі, трактуються 

як закономірне й неминуче породження ефективного господарського механізму (на 

відміну від традиційного підходу, де негативні явища представляються результатом дії 

"зовнішніх факторів"); 

роль держави, яка розглядається як природна реакція на погіршення умов суспільного 

відтворення, конкурентних засад господарювання, економічний спад, дію зовнішніх 

факторів; 

критика втручання держави в економіку: йдеться не про принципове заперечення 

державного регулювання, а про неприйняття конкретної економічної політики, заснованої 

на кейнсіанських методах регулювання (управління попитом, пріоритет фіскальної 

політики, регулювання норми процента, активна соціальна політика та регулювання ринку 

праці тощо); 

поведінка суб'єктів господарювання на ринку, яка є об'єктом аналізу, їх адаптація до зміни 

умов недосконалої конкуренції. 

Неоконсервативний підхід до модифікації механізмів регулювання економіки передбачає, 

що ринково-конкурентні сили разом з корпоративними елементами планування набувають 

пріоритетного значення, а безпосереднє втручання держави в процес виробництва, 
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розподілу та перерозподілу має зменшуватися. Проте в його межах обґрунтовується 

необхідність посилення ролі держави в забезпеченні стабільності економічної системи та 

стратегічних передумов розвитку й підвищення конкурентоспроможності країни, що 

особливо важливо в динамічних умовах науково-технічної революції. 

Панівний з початку 80-х років XX ст. у розвинених ринкових країнах неоконсерватизм 

ґрунтується на трьох основних теоріях (рис. 12.10) нової неокласики: 

 
монетаризм, пов'язаний з регулюванням економіки через сферу грошово-кредитного обігу. 

Лише послідовна політика забезпечення господарства грошима, на думку монетаристів, 

може створити впевненість економічних агентів у неінфляційному розвитку економіки та 

сприяти рівномірному інвестуванню з мінімальним ризиком; 

теорія економіки пропозиції, згідно з якою надмірне підвищення податків позбавляє 

підприємців стимулів до інвестування, призводить до падіння виробництва й підриву 

фінансової бази оподаткування, а зниження податкових ставок є достатньою умовою для 

стимулювання підприємницької активності й ініціативи; 

теорія раціональних очікувань, згідно з якою економічні агенти здатні діяти раціонально, 

передбачувати і заздалегідь ураховувати наміри влади й нейтралізувати своїми діями 

політику уряду. 

Стратегія державного регулювання, сформована у концепціях нової неокласики 

(неоконсерватизму) має такі основні напрями: 

розширення функцій грошово-кредитного регулювання, послідовне управління 

неінфляційним зростанням грошової маси як основний інструмент регулювання 

економіки; 

реабілітація закону Сея, визнання пріоритетності пропозиції, а приватного 

підприємництва — провідною рушійною силою економічного розвитку; 

вивільнення приватної ініціативи шляхом дерегулювання певних сфер господарства, 

послаблення юридичної регламентації господарської діяльності, лібералізації 

антимонопольного законодавства, а також приватизації окремих секторів і сфер 

економіки; 

лібералізація податкової системи та перебудова бюджетного механізму, відмова від 

бюджетного впливу на виробничі процеси, зменшення бюджетних витрат; 

скорочення соціальної інфраструктури та соціальних програм, зниження рівня соціальних 

виплат. 

 

12.3.2. Монетаризм М. Фрідмена як панівна теорія неоконсерватизму 
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Прихильник монетаризму — це економіст, який вірить, що кількість грошей 

спричиняє домінуючий вплив на загальний потік витрат в економіці. Держбюджет і т. зв. 

реальні фактори, враховуючи і схильність до інвестування чинять явно другорядний 

вплив, якщо вони не підкріплені динамікою грошової маси. 

Монетаризм є однією з найвпливовіших течій у сучасній економічній науці, що визначає 

сутність сучасного економічного консерватизму. Монетаризм як напрям економічної 

думки звичайно протиставляли кейнсіанству, на основі якого виявилося неможливим 

пояснити господарський "обвал" 70-х — початку 80-х pp. XX ст. Тоді як концепція Кейнса 

сформувалася на тлі неспроможності неокласичної економічної теорії, монетаризм виник 

як опозиція насамперед кейнсіанству. 

Найрішучіше проти Дж.М. Кейнса і кейнсіанців у 60-х pp. виступив Мілтон Фрідмен — 

професор Чиказького університету, представник Чиказької школи неолібералізму. В 

економічній літературі цей виступ дістав назву неокласичної монетаристської 

контрреволюції (на противагу кейнсіанській революції). М. Фрідмен значима, одіозна 

фігура в економічній теорії, він запропонував кілька фундаментальних концепцій 

сучасного макро- та мікроаналізу (рис.12.11). 

 
Мілтон Фрідмен (р. н. 1912) народився у бідному кварталі Нью-Йорка, у Брукліні, у сім'ї 

єврейських емігрантів, вихідців із Румунії (за іншими даними — родом з Карпатської 

України). На початку століття в пошуках кращого життя його батьки переїхали на 

постійне проживання до США. 

Ще у школі у Мілтона проявились великі здібності до математики. У 1928 р. він вступив 

до Рутжер-ського коледжу, де відвідував курс з економіки, і невдовзі опинився перед 

вибором: економіці чи математиці віддати перевагу? Інтерес до економіки пробудили у 

нього викладач коледжу А. Бьорнс, майбутній директор Федеральної резервної системи 

США, і Г. Джоне, який став пізніше комерційним директором Федерального резервного 

банку в Сент-Луїсі. Після закінчення коледжу М. Фрідмен отримав ступінь бакалавра з 

двох дисциплін — економіки і математики. За рекомендацією Г. Джонса йому була 

запропонована стипендія від економічного факультету Чиказького університету. 

Одночасно М. Фрідмену пропонувалася стипендія з прикладної математики від 

Браунівського університету. Після деякого вагання випускник віддав перевагу Чикаго і з 

цього часу цілком присвятив себе заняттям у галузі економічної теорії. 

У Чиказькому університеті М. Фрідмен познайомився з Роуз Директор, яка через шість 

років, у 1938 р. стала його дружиною і впродовж більш як 60 років була помічником М. 

Фрідмена у його професійних заняттях та співавтором кількох праць. 

Здобувши у 1933 р. у Чиказькому університеті ступінь магістра, М. Фрідмен протягом 

року стажувався у Колумбійському університеті, де під впливом відомого дослідника 
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ділових циклів В. Мітчелла звернувся до математичної економіки. Саме в 

Колумбійському університеті у 1946 р. він захистив докторську дисертацію з економіки. 

Наприкінці 1937 p. M. Фрідмен перейшов на роботу до Національного бюро економічних 

досліджень (НБЕД) у Нью-Йорку, де під керівництвом майбутнього Нобелівського 

лауреата С. Кузнеця зайнявся дослідженням структури доходів. Результати цієї роботи 

втілилися у їх спільній праці "Доходи від незалежної приватної практики" (1940). 

У період Другої світової війни М. Фрідмен працював у державній скарбниці США та у 

відділі військових досліджень Колумбійського університету. 

Після війни він недовго викладав в університеті штату Міннесота, а у 1946 р. повернувся 

до Чикаго, де у 1962 р. став професором економіки і вже не полишав Чиказького 

університету до своєї офіційної відставки у 1977 р. 

У 1950 p. M. Фрідмена затвердили консультантом комітету з реалізації "плану Маршалла". 

На початку 60-х pp. M. Фрідмен очолив групу, яка виконувала дослідження ролі грошей у 

торгових циклах для Національного бюро економічних досліджень. Інтенсивна праця 

протягом майже 25 років втілилася у ряді фундаментальних праць з історії та теорії 

грошового обігу: "Монетарна історія Сполучених Штатів, 1867—1960" (1963), написана 

М. фрідменом у співавторстві зі спеціалістом у галузі історії економіки Анною Шварц, 

"Монетарна статистика США" (1970) і, нарешті, "Тренди грошової маси у США та 

Сполученому Королівстві, їх відношення до доходу, цін і ставок процента, 1867—1975" 

(1982). Здійснений історико-статистичний аналіз грошового обігу США за майже 

столітній період відіграв важливу роль в обґрунтуванні М. фрідменом стратегії і тактики 

грошово-кредитної політики. 

У 1967—1969 pp. M. Фрідмен займав почесну посаду президента Американської 

економічної асоціації. Доповідь "Роль монетарної політики" (1968), проголошена ним при 

призначенні на цю посаду, стала однією із найпопу-лярніших його праць. У 1968 р. він 

захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора права. 

З 60-х років М. Фрідмен активно долучався до громадсько-політичної діяльності, 

неодноразово брав участь у розробці економічних програм Республіканської партії США, 

виступаючи у ролі її економічного консультанта. Він був економічним радником під час 

кількох передвиборчих кампаній: консервативного губернатора Б. Голдуотера у 1964 p., 

майбутніх президентів США P. Ніксона у 1968 р. та Р. Рейгана у 1980 р. У 1971—1974 pp. 

M. Фрідмен був радником президента Р. Ніксона з економічних питань, з 1981 р. — 

членом Президентської ради незалежних експертів з економічної політики за 

президентства Р. Рейгана. 

У жовтні 1976 р. за досягнення в галузі аналізу споживання, історії і теорії грошового 

обігу та демонстрацію труднощів стабілізаційної політики Мілтон Фрідмен був 

удостоєний премії Альфреда Нобеля з економіки. Свою Нобелівську лекцію він назвав 

"Інфляція і безробіття: горизонти нової політики", висвітливши в ній концепцію 

природного рівня безробіття, відмінності кейнсіанської та монетаристської моделі 

економічної політики та обґрунтувавши тезу про те, що причиною безробіття є не 

інфляція взагалі, а непередбачувана, неочікувана інфляція. 

У чому заслуга М. Фрідмена перед світовим економічним співтовариством? Саме М. 

Фрідмен відіграв основну роль у формуванні й утвердженні монетаристської доктрини. 

Більшість західних учених переконані, що своєю впливовістю та популярністю 

монетаризм завдячує передусім особистим якостям М. Фрідмена як пропагандиста і 

популяризатора власної теорії. Як підкреслював у 1982 р. Дж.К. Гелбрейт, він став 

найвизначнішим проповідником у світі, коли працював ведучим телевізійного циклу 

програм з актуальних економічних та соціальних питань "Свобода вибору". Крім того, М. 

Фрідмен з 1966 по 1984 рік регулярно публікував так звану "колонку економіста" у 

щотижневику "Ньюсвік" ("Newsweek"). 

Ученому належить 27 книг і майже 250 економічних праць, основними серед яких є: 

"Нариси позитивної економічної науки" (1953); 
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"Кількісна теорія грошей: нова інтерпретація" (1956); 

"Теорія споживчої функції" (1957); 

фундаментальне дослідження "Монетарна історія США, 1867—1960" (1963), написане 

спільно з Анною Шварц; 

"Капіталізм і свобода" (1962), "Свобода вибору" (1980) та "Тиранія статус-кво" (1984), 

написані спільно з дружиною Роуз Фрідмен; 

збірник "Оптимальна кількість грошей та інші нариси" (1969), в якому містилися 

найважливіші праці з теорії грошей 50—60-х років; 

"Теоретичні основи монетарного аналізу" (1972) та інші. 

З 1977 p. М. Фрідмен залишає викладацьку роботу, а його наукова діяльність відтоді 

пов'язана з Гуверівським інститутом Стенфордського університету, де він працює 

старшим науковим співробітником. Він — член Американської економічної асоціації та 

редколегій багатьох спеціальних видань з економічної теорії, почесний професор багатьох 

американських та зарубіжних університетів. 

Розробка М. Фрідменом проблем кредитно-грошової політики безпосередньо 

орієнтувалась на практику. Остаточне розчарування в кейнсіанських концепціях 

"глобального державного регулювання" після кризи 1974—1975 pp. сприяло відродженню 

інтересу західних урядовців до монетарних теорій. Всебічне врахування запропонованих 

М. Фрідменом рекомендацій почало давати відповідний ефект. Тріумфом теоретичного 

доробку М. Фрідмена стали концепція стабілізації американської економіки — знаменита 

"рейганоміка", що допомогла США подолати економічний спад, ослабити інфляцію, 

зміцни-ти національну валюту. 

Консультації з питань економічного реформування М. Фрідмен надавав чилійському 

правителю А. Піночету, а "чилійське економічне диво" допомогла втілити в життя група 

підготовлених ним радників, яких називали "хлопчиками Фрідмена". М. Фрідмен брав 

участь у розробці програм ліберальних економічних реформ в Ізраїлі, Чилі та інших 

країнах. Британський уряд на чолі з прем'єр-міністром М. Тетчер у своїх діях щодо 

оздоровлення економіки Англії на початку 80-х pp. також використовував фрідменівські 

настанови. Ще влітку 1980 p. M. Фрідмен у доповідній записці парламентському комітету 

Великої Британії виклав суть своєї моделі регулювання економіки, яка допомогла 

зміцнити економічне становище країни та реанімувати приватну економіку. Після 

кейнсіанства концепція монетаризму стала ще одним прикладом прямого впливу 

економічної теорії — і впливу ефективного — на економічну політику та стан 

економічного розвитку США та західноєвропейських країн. 

У широкому розумінні монетаризм — це всі економічні доктрини, що і надають грошам 

першочергового значення та пов'язані з розробкою грошової кредитної політики, 

спрямованої на регулювання грошової маси в обігу. Проте ї "монетаристське 

відродження" не було випадковою відповіддю на жорстку інфляцію 70-х pp. чи просто 

реакцією на кризу кейнсіанства. В основі сучасних монетаристських концепцій лежить 

кількісна теорія грошей, яка виникла ще в XVI ст., згідно з якою рівень товарних цін тим 

вищий, чим більшою є кількість грошей в обігу. Монетаризм значно розширив 

можливості неокласичної теорії, доповнивши її емпіричними дослідженнями на основі 

економіко-статистичних моделей. 

Ще у другій половині 50-х pp. з'явилися перші праці М. Фрідмена з теорії грошей та 

споживчої функції, а на початку 60-х pp. оформилися погляди щодо концепції 

економічного циклу — так було започатковано новий напрям економічної науки. Його 

засновник у своїх працях неодноразово вказував на продовження ним певної "усної 

традиції" ліберальної думки, сформованої Ф. Найтом, Дж. Вінером та Г. Саймоном у 

Чиказькому університеті. Тому найперша назва нового напряму — Чиказька школа 

неолібералізму, на чолі якої стояв М. Фрідмен. Сам термін "монетаризм" вперше 

використав американський економіст К. Бруннер у 1968 р. для визначення 

загальнотеоретичного підходу, що визнає виняткову важливість грошей в економіці, 
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приписує грошовій масі роль вирішального фактора економічної кон'юнктури та вказує на 

пріоритет особливого типу грошово-кредитної політики — прямого регулювання темпів 

зростання грошової маси — на противагу іншим методам впливу, насамперед фіскальній 

політиці та кредитно-грошовому регулюванню, орієнтованому на вплив через процентні 

ставки. Монетаризм асоціюється насамперед з ім'ям Нобелівського лауреата Мілтона 

Фрідмена, істотний внесок у розвиток цієї концепції внесли також А. Шварц, К. Бруннер, 

А. Мелцер, Д. Лейдлер, Р. Селден, Ф. Кейген. 

М. Фрідмен відіграв провідну роль у формуванні й утвердженні моне-таристськоі 

доктрини. Він сформулював основні теоретичні положення монетаризму, розробив їх 

аргументацію. Порівняно з його внеском участь інших представників напряму —Ф. 

Кейгена, Д. Мейзельмана, К. Бруннера, А. Мел-цера, Д. Лейдлера, А. Шварц — виглядає 

набагато більш скромною. 

Методологія монетаризму. В основу сучасного монетаризму покладено теоретичні й 

методологічні положення класичної та неокласичної шкіл: кількісну теорію грошей, 

концепцію відносних цін А. Маршалла, модель ринкової рівноваги Л. Вальраса, 

неопозитивізм як основу методології дослідження економічних процесів. Монетаризм 

використовує також і теоретичні ідеї своїх опонентів (після відповідного критичного 

переосмислення), зокрема короткостроковий варіант кривих Філіпса та кейнсіанську 

модель рівноваги на грошовому та товарному ринках IS—LM. 

Методологічні підходи монетаризму та економічної науки в цілому відображені у праці 

М. Фрідмена "Методологія позитивної економічної науки" (1953). Характерно, що ні до, 

ні після її публікації вчений не повертався до питань методології. В момент виходу праці 

майже ніхто не звернув на неї уваги, проте в період підвищеного інтересу до монетаризму, 

з кінця 60-х pp. XX ст., саме вона зініціювала серйозну методологічну дискусію. За М. 

Фрідменом, економічна теорія — передусім наука позитивна, яка вивчає вплив на 

економії! ний розвиток всієї сукупності факторів й розглядає економіку такою, якою вона 

є насправді. В основі теоретичних побудов лежить набір змістовних наукових гіпотез, які 

можуть бути навіть нереалістичними. Результатом теорії мають стати певні постулати, 

передбачення, висновки, що піддаються емпіричнії перевірці й підтверджуються досвідом. 

Значення економічної теорії, за М. Фрідменом, необхідно оцінювати з погляду її 

придатності для пояснення теперішнього розвитку та прогнозування майбутнього 

економічної системи. 

М. Фрідмен завжди дотримувався непохитних ліберальних переконань. Він відстоював 

свою думку в 50—60-х pp., в часи беззастережного домінуваніня ідей кейнсіанства, 

протягом 70—80-х pp. спостерігав зростаючий успішний власних теоретичних положень в 

умовах кризи кейнсіанства, у 90-х намагався "долучити" монетаризм до вирішення 

найболючіших проблем економічної трансформації країн з неринковою економікою. У 

працях "Капіталізм і свої бода" (1962), "Свобода вибору" (1980), "Тиранія статус-кво" 

(1984), написаних у співвартості з дружиною, Роуз Фрідмен, вчений відроджує класичні 

ліберальні цінності — приватну власність, віру у власні сили, ініціативність! максимальну 

економічну та політичну свободи особистості. Свобода вибору в! усіх її проявах, свобода 

підприємництва визначають ступінь свободи суспільства, а економічна свобода 

невіддільна від ринкової системи. Вчений переконаний, що тільки в умовах вільного 

ринку й підприємництва можна досягти політичної свободи та економічної ефективності. 

М. Фрідмен є принциповим противником державного втручання в економіку, 

розглядаючи його як загрозу вільному ринку. Альтернативи збалансованому ринковому 

механізму немає, проте можливі відхилення у його діяльності — ринок не може 

забезпечувати потреби національної оборони, враховувати заподіяння шкоди третім 

особам тощо. Тому вчений є прихильником класичної концепції мінімальної держави, 

наполягає на обмеженні наявного рівня державного втручання, що значно розширило свої 

межі з моменту запровадження кейнсіанської моделі регулювання у 30-ті pp. XX ст. 
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В широкому розумінні монетаризм — це філософія неолібералізму, втілена у відповідних 

теоретичних настановах та сукупності практичних рекомендацій. Власне розуміння 

завдань економічної науки, цілей і методів економічної політики, характеру економічних 

моделей, що використовуються для аналізу і прогнозування, дає змогу характеризувати 

монетаризм як цілісну, хоча й специфічну економічну концепцію. Беручи до уваги 

соціально-економічну спрямованість монетаризму та його провідну роль у масштабному 

протистоянні кейнсіанству, ця теорія є економічним супроводом консервативної політики. 

Конкретні монетаристські рекомендації обумовлені наявністю специфічної неоліберальної 

економічної філософії, чим можна пояснити гостроту дискусій з приводу монетаризму 

взагалі та необхідності й можливості його застосування у розвинених та 

постсоціалістичних країнах зокрема. 

Модифікація кількісної теорії грошей. Монетаристські постулати виходять з кількісної 

теорії грошей, яка започаткована ще у XVI ст., продовжена Д. Юмом і Д. Рікардо, 

узагальнена класичною школою. Вони спираються на дослідження неокласичної школи 

початку XX ст., насамперед рівняння обміну І. Фішера й теорію касових залишків 

кембриджської школи маржиналізму, а також певною мірою використовують і 

кейнсіанську теорію грошей. Початок власне монетаристській концепції покладено у 1956 

р. публікацією фундаментальної праці М. Фрідмена "Дослідження в галузі кількісної 

теорії грошей", що підводить підсумок емпіричним і теоретичним дослідженням 

закономірностей грошового обігу та формулює основні положення "новітньої кількісної 

теорії грошей". 

Монетаристи приділяли значну увагу мікроекономічним аспектам функціонування 

економічної системи, що наочно проявилося в розробці теорії грошового попиту. У своїй 

інтерпретації кількісної теорії М. Фрідмен виходив з того, що попит на гроші окремого 

індивіда обмежений розмірами багатства, намаганням не упустити вигоду від 

використання альтернативних активів. Для доведення стійкості функції попиту на гроші 

використовувалось припущення про стабільність швидкості обігу грошей, що знайшло 

емпіричне підтвердження. 

Розглядаючи гроші одним з можливих активів, монетаристи надали кількісній теорії 

більш загальної форми й одночасно зробили крок до примирення кількісної теорії з 

кейнсіанською теорією надання переваг ліквідності. Якщо гроші — одна з форм багатства, 

то поряд з особистим доходом до функції попиту на гроші варто ввести змінну, що 

відображає витрати їхнього збереження. Цією змінною є процент, що показує дохідність 
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альтернативних способів вкладення активів і адекватно відображає витрати. Однак 

остаточного примирення з кейнсіанцями не відбулося, тому що на відміну від Дж.М. 

Кейнса М. Фрідмен вважав вплив процента на грошовий попит незначним і нехтував ним 

через його "статистично малу значимість". Це означає, що зміна процентної ставки, на 

думку монетаристів, не здатна істотно впливати на процес заміщення грошей 

негрошовими активами. 

На відміну від пропозиції грошей попит на гроші відносно стабільний. На нього 

впливають доходи, рівень цін (зміна купівельної спроможності грошей) та величина 

процентних ставок. Монетаризм використовує "портфельний підхід" до грошей, 

розглядаючи їх одним з видів капітальних активів. Величина попиту на гроші є 

результатом оптимізації співвідношення дохідності різних альтернативних форм багатства 

і залежить від існуючих або очікуваних відносних цін різних активів. Згідно з 

неокласичною теорією виробництва, якщо граничні доходи на всі можливі форми активів 

зрівнюються, досягається оптимум. У тому випадку, коли величина граничних доходів 

неоднакова, економічні агенти змінюють структуру багатства шляхом збільшення частки 

активів, здатних принести більший дохід, або за рахунок скорочення менш прибуткових 

об'єктів вкладення.  

Монетаристський варіант кількісної теорії грошей зводиться до таких положень: 

кількісна теорія є передусім теорією попиту на гроші, вона не є теорією виробництва, 

грошового доходу або рівня цін; 

для економічних агентів — власників багатства гроші є одним із видів активів, формою 

володіння багатством; 

аналіз попиту на гроші з боку економічних агентів формально ідентичний аналізу попиту 

на споживчі товари; 

очікування зміни цін визнаються фактором, що діє на обсяг касових грошових резервів та 

інших фінансових активів, які знаходяться у розпорядженні економічних агентів. 

Гіпотеза перманентного доходу. В економічній літературі 40—50-х pp. XX ст. відображені 

наукові дискусії з проблем поведінки споживачів і споживчої функції. Започаткував цей 

напрям дослідження ще Дж.М. Кейнс, дослідивши взаємозв'язок споживання і доходу, 

сформулювавши поняття споживчої функції та основний психологічний закон — 

невтішний висновок про те, що зі зростанням доходів частка заощаджень зростає, а частка 

споживання зменшується, скорочуючи тим самим сукупний попит. У післявоєнний період 

постав цілий ряд питань, відповісти на які було неможливо в межах кейнсіанської моделі 

доходу, а саме: які фактори, крім поточного доходу, визначають споживчу поведінку; 

який дохід при аналізі слід вважати ключовим, наскільки значним є зростання відносної 

частки заощаджень тощо. Вирішенням цих питань займалося чимало західних 

економістів, серед яких особливо виділявся М. Фрідмен, що запропонував гіпотезу 

перманентного доходу для пояснення власного бачення процесів споживання і 

заощадження. 

У 1957 р. у праці М. Фрідмена "Теорія споживчої функції" представлена гіпотеза 

перманентного доходу, що стала основою розробок монетарної політики й теорії 

циклічних коливань. М. Фрідмен виходив з того, що увесь поточний дохід (У), 

представлений споживанням (С) та нагромадженням (S), складається із перманентного і 

тимчасового компонентів. 

Перманентний дохід (Ур) — це дохід, який індивід сподівається отримувати впродовж 

тривалого часу. Його величина залежить від так званого горизонту споживання, обсягу 

нагромадженого капіталу, місця проживання, віку, професії, освіти, національності. 

Горизонт споживання — це мінімальний часовий інтервал, протягом якого дохід 

залишається відносно сталим і розглядається індивідом як постійний. Вивчаючи 

структуру та "життєвий цикл" споживчих доходів, М. Фрідмен визначає тривалість цього 

інтервалу 2—З роками. Перманентним вважається дохід, на отримання якого споживач 

розраховує впродовж тривалого періоду життя, враховуючи свій вік, освіту та існуючу 
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модель споживання. Рівень довгострокового споживання визначається перманентним 

доходом, тому на нього впливають такі фактори, як рівень довгострокової процентної 

ставки, величина нагромадженого капіталу, смаки споживача. М. Фрідмен на основі 

емпіричних розрахунків довів, що в цілому схильність до споживання із року в рік 

залишається незмінною, чим поставив під сумнів справедливість основного 

психологічного закону Кейнса. 

Тимчасовий, або випадковий дохід (У,) "відображає вплив усіх інших факторів, які 

людина відносить до випадкових, хоч вони можуть бути передбачуваними результатами 

дії таких сил, як, наприклад, циклічні зміни у діловій активності". Джерела випадкового 

доходу найрізноманітніші: від несподіваного отримання спадку до виграшу в лотереї. 

Особливо підкреслюється елемент непередбачуваності, неочікуваності в отриманні 

тимчасового доходу: тільки за такої умови цей тип доходу не може серйозно вплинути на 

довгострокову споживчу поведінку. Згідно з гіпотезою перманентного доходу тимчасовий 

компонент не впливає на споживання, тобто весь отриманий тимчасовий дохід 

заощаджується. Це означає, що рівень довгострокового споживання визначаєті 

перманентним доходом, а рівень заощадження визначається невикористано часткою 

перманентного доходу та повним обсягом тимчасового доходу. 

Грошова теорія економічного циклу. Монетаристи розглядають еконміку як стійку, 

стабільну систему, для якої характерним є стан рівномірного зростання. Існування 

кризових явищ не заперечується взагалі, а пов'язується з хаотичними коливаннями 

грошової маси, що виникають внаслідок урядових заходів кейнсіанського спрямування у 

галузі стимулювання попиту Таким чином, джерелом економічної нестабільності 

визнається сфера обігу, саме грошово-кредитних відносин. 

У традиціях кількісної теорії монетаризм визнає довгострокову нейтральність грошей — 

зміна обсягу грошової маси впливає виключно на загальний рівень цін, не "зачіпаючи" 

при цьому сферу реального виробництва. Проте подібне визнання не стосується 

короткострокових періодів, у зміні кількості грошей надається роль визначального 

фактора коливань усіх показників господарської кон'юнктури. Висновок про вирішальний 

вплив грошових факторів на загальноекономічні процеси був обґрунтований Мілтоном 

Фрідменом і спеціалістом у галузі економічної історії Анною Шварц у масштабній 

історико-економічній праці "Монетарна історія Сполучених Штатів, 1867—1960" (1963) і 

сформульований так: 

зміна кількості грошового запасу тісно пов'язана зі змінами економічної активності, 

грошового доходу й цін; 

зв'язок між грошовими та економічними зрушеннями був (в означені роки) великою 

мірою стабільним; 

грошові зміни часто мали незалежне походження, а не були відображенням змін 

економічної активності. 

Немає в економіці іншого емпіричного співвідношення, яке підтверджувалося б з такою 

постійністю і регулярністю при значних змінах умов, як взаємозв'язок великих змін 

грошової маси і цін, що спростерігається на коротких відрізках часу, перше постійно 

пов'язане з другим, і їхній рух одно-направлений. 

На основі проведених емпіричних досліджень автори навіть Велику депресію 1929—1933 

pp. розглядають як наслідок хибних кроків і помилок Федеральної резервної системи 

США, нестабільної державної політики в галузі пропозиції грошей. 

В основі теорії циклу — орієнтація не на зміну обсягу грошової маси, а на "прискорення" 

чи "сповільнення" темпів зростання цього показника. Зіставляючи поворотні точки темпів 

зростання грошей з поворотними точками окремих фаз промислових циклів, М. Фрідмен і 

А. Шварц доводять, що пікові значення першого показника спостерігаються на ранній 

стадії циклічного підйому, а найнижчі точки — на початку циклічного спаду. З цим 

пов'язана ідея "лідирування" грошей. Відповідно до розрахунків авторів, у періоди 

циклічних підйомів поворотні точки в динаміці грошей випереджають аналогічні точки 
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зміни кон'юнктури (номінального доходу) в середньому на 18 місяців, а у стадії спаду — 

на 12 місяців. Питання про запізнювання (лаги), тобто про часові інтервали, через які 

зміни в масі грошей позначаються на тих чи інших характеристиках економічної 

кон'юнктури, має не тільки теоретичне, а й велике практичне значення, адже від 

тривалості лагів безпосередньо залежить, коли зміна грошової маси забезпечить потрібну 

зміну мак-роекономічних характеристик. 

М. Фрідмен і його прихильники виходили з припущення, що стабільність економіки в 

довгостроковому періоді можлива лише за умови приросту грошової маси в обігу. Вони 

вважали, що попит на гроші є відносно стабільним, хоча й має тенденцію до збільшення, а 

пропозиція грошей надзвичайно нестабільна. 

Тому на початку 70-х pp. M. Фрідмен виступив за законодавче регулювання грошової 

маси державою (Центральним банком) для того, аби щорічно збільшувати кількість 

грошей в обігу на 3—5 % , що компенсує поступальне зростання національного 

виробництва — так зване "грошове правило" монетаризму. Він визнавав за грошима 

провідну роль у коливаннях національного доходу, зайнятості та цін. 

Представник монетаризму А. Мелцер виразив "основний грошовий закон" (грошову 

конституцію) математично: 

т' =ра + g, 

де то' — стабільний темп грошової експансії (зростання грошової пропозиції), що 

підтримується державою — центральним банком; 

ра — очікуваний (передбачуваний) темп зміни цін (темп інфляції); 

g — темп зміни реального ВНП. 

Невідповідність грошового попиту та пропозиції, нестабільність грошової пропс зиції 

визнається головною причиною циклічних коливань в економіці. 

Таким чином, теорія економічного циклу базується на основних положеннях 

монетаристської доктрини: 

стабільній функції попиту на гроші, в основі якої — перманентний дохід; 

екзогенному характері пропозиції грошей; 

передумові щодо стабільності швидкості обігу грошей. 

Вплив на грошову пропозицію та інфляція. Пропозиція грошей — це кількість грошей в 

обігу, що визначається розмірами грошової емісії, обсягами кредитування комерційних 

банків, купівлею-продажем державних цінних паперів. Якщо попит на гроші є відносно 

сталим, основним завданням урядової політики має стати забезпечення стабільності 

грошової пропозиції. Відповідність між попитом і пропозицією грошей забезпечує 

механізм ринкового саморегулювання. Якщо темп зростання грошової маси перевищує 

темп] зростання товарної маси або, навпаки, відстає від нього, виникають небажані 

коливання, порушується стабільність економіки. 

Поступове зростання грошової маси має забезпечувати стійкість цін, відповідати 

реальному зростанню макроекономічних показників, а також формувати впевненість 

економічних агентів у майбутньому, тобто адаптивні очіквання. Монетаризм має ще одне 

оригінальне положення: центральний банк, який контролює пропозицію грошової маси і 

визначає темп її зростання, повинен повідомляти про це економічних суб'єктів за 

допомогою так званого "ефекту оголошення", формуючи індивідуальні очікування 

майбутньої інфляції. 

Важливим елементом концепції монетаристів є теза про екзогенний, тобто автономний, 

незалежний від функціонування економічної системи характер зміни грошової маси. 

Автономність грошової маси підкреслюється особливим, позаекономічним способом 

введення її у канали обігу. Наприклад, в одній з праць М. Фрідмена розглядається 

ситуація, коли гроші скидаються з літака і рівномірно розподіляються серед населення. 

Цим підкреслюється ключова ідея — зміни грошової пропозиції "нав'язуються" 

господарству ззовні, не виступаючи реакцією грошової сфери на попередні зміни у сфері 

виробництва. Така "емісія" грошей ігнорує вплив виробничої сфери на грошовий обіг та 



 569 

різницю між окремими категоріями грошей (грошовими агрегатами). 

Здатність центрального банку цілеспрямовано регулювати грошовий обіг у монетаризмі 

обґрунтовується на основі грошового мультиплікатора, заснованого на регулюванні 

грошової бази, тобто "грошей підвищеної сили". До їхнього складу включається готівка та 

кошти на резервних рахунках комерційних банків у центральному банку, що є законними 

засобами забезпечення банківських депозитів. Обсяг готівкових грошей (С) може і 

повинна контролювати держава, здійснюючи емісійну політику. Обсяг резервних коштів 

(R) також є підконтрольною величиною через встановлення норм обов'язкового 

резервування (г) для комерційних банків. Оскільки центральний банк може безпосередньо 

впливати на величину грошової бази (Н = С + + R), а депозити трактуються як похідна від 

бази, то він здатен регулювати грошовий обіг. Загальний обсяг грошової маси (М) 

пов'язаний з величиною грошової бази (Н) через банківський мультиплікатор (т) таким 

чином: 

М. Фрідмен побудував однофакторну модель інфляції: "інфляція... завжди і всюди є 

грошовим феноменом. Вона виникає через те, що збільшення грошей в обігу випереджає 

випуск продукції". Відповідно до того, що попит на гроші є стабільним, основною 

причиною інфляції, так само як і циклічних коливань, визнано зміни у пропозиції грошей. 

Згідно з монетаристською теорією основна причина інфляції пов'язана з надлишком 

грошової маси, тобто головну увагу приділено інфляції попиту. Цей надлишок, як 

правило, утворюється при проведенні політики грошового стимулювання сукупного 

попиту, коли гроші втрачають роль інструмента ринкового регулювання. 

Відмінності теоретичних поглядів кейнсіанців та монетаристів на проблеми економічного 

розвитку представлені в табл. 12.4. 

 
Гіпотеза природного рівня безробіття. Вперше ідею існування "природного рівня 

безробіття", обумовленого умовами функціонування ринку праці, висловив М. Фрідмен у 

грудні 1967 р. на засіданні Американської економічної асоціації. В умовах довгострокової 

економічної рівноваги існує оптимальний для економіки стійкий природний рівень 

безробіття, що становить 5—7 % робочої сили. "Природне" безробіття не залежить від 

макроекономічних факторів (рівня інфляції, обсягу грошової пропозиції, ставок 

процента), а тільки від мікроекономічних — надання переваг індивідами, вибору між 

зайнятістю й заробітною платою та відпочинком і допомогою у зв'язку з безробіттям. 

Монетаризм, на відміну від кейнсіанства, не вважає безробіття макроекономічною 

проблемою, повністю знімаючи відповідальність за безробіття з держави і перекладаючи її 

на самих робітників. 

Природний рівень безробіття не піддається зниженню в довгостроковій перспективі. 

Пояснюється це тим, що пропозиція робочої сили залежить від рівня реальної заробітної 

плати й очікуваного рівня цін. Якщо люди правильно оцінюють динаміку цін, то 

незалежно від того, який встановлюється абсолютний рівень цін, економіка досягає 

природного рівня виробництва і зайнятості. Відхилення від цього стану є результатом 
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помилок у прогнозах, що неминучі при адаптивних очікуваннях. Коли економіка досягає 

стану природного рівня, зусилля, спрямовані на зменшення безробіття, нейтралізуються 

економічними агентами, які передбачають заходи економічної політики, керуючись 

попереднім досвідом. Будь-які спроби методами фіскальної чи грошової політики 

стабілізувати випуск чи зайнятість на рівні, вищому або нижчому від природного рівня 

безробіття, є неефективними і не приводять до зміни реальних величин у довгостроковому 

періоді. У статті "Роль монетарної політики" (1968) М. Фрідмен зазначав: "Між інфляцією 

та безробіттям завжди є лише тимчасовий, а не постійний взаємозв'язок. Цей тимчасовий 

взаємозв'язок обумовлений не інфляцією самою по собі, а неочікуваною інфляцією... 

Зростаючий рівень інфляції здатний знизити безробіття, а високий (постійний) — 

ніколи"1. Вибір між інфляцією і безробіттям можливий тільки у короткостроковому 

періоді, а довгострокова крива Філіпса, так само як і класична крива сукупної пропозиції, 

є вертикальною прямою (рис. 12.13, 12.14). 

 
Гіпотеза природного рівня безробіття ґрунтується як на інституційних (існування 

профспілок), так і на законодавчих (закони про мінімальний рівень заробітної плати, 

допомоги у зв'язку з безробіттям) передумовах. Дії профспілок та законодавча діяльність 

держави здатні викликати зміну рівня безробіття вище або нижче природного. 

Економічна політика монетаризму. "Не через бюджетне, а через грошове регулювання 

слід розв'язувати економічні проблеми країни", — вважав М. Фрідмен, тому що кількість 

грошей відіграє вирішальну роль в економічному житті: "кількість грошей, а не процентні 

ставки, впливають на стан грошового ринку та умови надання кредитів". 

Основним в аргументації Фрідмена є поняття "природної норми безробіття" (ПНБ),... як 

такого рівня безробіття, який зрівнює попит з пропозицією на ринку робочої сили і який, 

отже, узгоджує ставку реальної заробітної плати з рівновагою на всіх ринках. Поняття 

"природної норми безробіття" не передбачає, що вона незмінна, ... вона означає, що за 

даної структури попиту і пропозиції в економіці ПНБ — це така норма безробіття, яка 

втримує на незмінному рівні середню реальну заробітну плату, а за нульового зростання 

продуктивності праці і незмінності прибутку так само підтримує постійність рівня цін1. 

М. Фрідмен серед усіх засобів впливу на економіку в демократичному суспільстві 

віддавав перевагу грошово-кредитній політиці, оскільки вона не призводить до 

надмірного диктату уряду і не обмежує індивідуальну свободу. Державне регулювання 

грошово-кредитної сфери буде успішним лише тоді, коли держава здатна впливати через 

центральний банк на масштаби й характер діяльності підприємницьких і комерційних 

структур, в першу чергу комерційних банків. З цією метою застосовуються різні методи: 

встановлення облікової ставки процента, встановлення норм обов'язкових резервів, 

проведення операцій на відкритому ринку тощо. Характерно, що останньому методу — 

операціям з купівлі-продажу державних цінних паперів — монетарне™ надають перевагу. 

Фінансові органи повинні стежити за тими параметрами, які вони можуть контролювати 

(безпосередніми критеріями не можуть бути величина процента або рівень поточного 

безробіття). Серед параметрів економічної системи найпривабливішими орієнтирами є: 

обмінний курс, рівень цін, що задається тим чи іншим індексом і загальна кількість 

грошей... Тому я впевнений: обсяг грошової маси є найкращим з доступних... 

безпосередніх критеріїв монетарної політики, і цей висновок важливіший, ніж конкретний 
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вибір того чи іншого грошового агрегату як орієнтиру... Точна величина темпу... не 

настільки важлива, як звичка до постійного і раніше відомого темпу... Я рекомендував би 

такий темп, який забезпечував би приблизну постійність цін кінцевих продуктів; за моїми 

оцінками, цьому має відповідати 2г—Ь % зростання суми готівки й усіх комерційних 

депозитів (на рік) або дещо менший процент суми готівки й депозитів на вимогу. 

М. Фрідмен пропагує принцип градуалізму (поступовості) у проведенні грошово-

кредитної політики, згідно з яким будь-які заходи мають здійснюватися повільно та 

виважено і не реагувати на тимчасові зміни кон'юнктури. Стабільність грошової маси 

розглядалась як найважливіша передумова стабільності економіки у цілому. Вчений 

пропонував відмову від використання грошово-кредитних важелів для впливу на реальні 

змінні (обсяг виробництва, рівень безробіття) у короткостроковому періоді, спростовуючи 

кейнсіанську політику "дорогих" та "дешевих" грошей. На думку М. Фрідмена, 

дотримання "грошового правила", яке передбачає стабільне і помірне зростання грошової 

маси на 3—5 % щорічно, незалежно від стану господарської кон'юнктури та фази 

економічного циклу, забезпечить неінфляційне зростання та контроль за цінами. 

Монетаристи в цілому негативно ставляться до проведення дискреційної фіскальної 

політики кейнсіанського зразка та активізації бюджетних витрат з метою стимулювання 

сукупного попиту. На їхню думку, зростання видатків держбюджету, зокрема на 

розбудову виробничого потенціалу економіки, формування значної частки держсектору та 

підтримання соціальної сфери, спричиняє незбалансованість основного фінансового плану 

держави. Як наслідок виникає дефіцит держбюджету, який щорічно збільшується й 

перетворюється на потужний дестабілізуючий фактор розвитку грошово-кредитної сфери 

та всієї національної економіки. 

Виникнення бюджетного дифіциту потребує розробки заходів протидії цьому 

негативному явищу. Монетаристи послідовно заперечують методи покриття дефіциту 

державного бюджету за рахунок грошової емісії та за рахунок державних позик, 

використовувані кейнсіанцями. Емісія грошей призводить до зростання цін, здійснює 

лише короткостроковий вплив на зайнятість внаслідок непередбачуваної інфляції, а в 

довгостроковій перспективі призводить до стагфляції. Розміщення державних позик, на 

думку монетаристів, призводить не до зростання, а до перерозподілу сукупного попиту — 

попит з боку держави збільшується за рахунок зменшення приватного попиту. Це явище 

отримало назву "ефект витіснення" приватного попиту і пов'язане з підвищенням ставки 

процента і подальшим скороченням обсягу приватного інвестування в економіці, що 

викликається збільшенням урядових позик на грошовому ринку. 

Як зазначалося, монетаристи критикували економічну політику управління попитом, 

регулювання норми процента, активного регулювання ринку праці тощо. Разом з тим вони 

підтримували політику дерегулювання окремих сфер господарства, приватизації певних 

секторів економіки, лібералізації податкової системи, зменшення бюджетних витрат, 

скорочення соціальних програм та соціальних виплат — всіх функцій, які, безперечно, є 

внутрішньо притаманними сучасним державам і від виконання яких не так легко 

відмовитися через потенційні соціальні потрясіння. 

Практична реалізація монетаризму. Монетарна концепція, неоліберальна за своєю суттю, 

була випробувана республіканським урядом США при президентові Р. Ніксоні в 1969—

1970 pp., хоча й не стала домінуючою (М. Фрідмен на той час був радником президента). 

Найбільшого успіху монетаристські настанови набули при наступному республіканському 

уряді США за часів так званої "рейганоміки". Практика засвідчила, що консервативні 

уряди США і європейських країн на початку 80-х pp., застосувавши монетаристські 

рекомендації, надали нових імпульсів економічному підйому, а саме: вдалося обмежити 

інфляцію, знизити бюджетні дефіцити, зміцнити національні валюти, підвищити 

ефективність виробництва (зросла продуктивність праці, знизилася енерго і 

матеріаломісткість продукції), полегшити перелив капіталу, що забезпечило здійснення 

структурної перебудови економіки. 
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У діяльності центральних банків з середини 70-х pp. XX ст. почав використовуватися 

аналог монетаристського "грошового правила" — політика таргетування грошової маси 

(від англ. target — ціль, мішень). Як правило, це виражалося у встановленні жорсткого 

показника допустимого зростання грошової маси на наступний період (квартал, рік), або 

"коридору" темпів зростання грошових або кредитних агрегатів. Так, західнонімецький 

Бундесбанк вже у 1974 р. повідомив про введення орієнтирів зростання банківських 

резервів і готівкових грошей на 12-місячний період. В тому самому році Швейцарія ввела 

показник допустимого зростання грошового агрегата М1, а Італія — загальної суми нових 

кредитів. У 1975 р. на шлях таргетування стала Канада, за нею Велика Британія (1976 р.) 

та Франція (1977 p.), встановивши значення допустимих приростів вузьких і широких 

показників грошової маси. У наступні роки подібну політику почали застосовувати 

центральні банки Нідерландів, Іспанії та інших країн. 

На батьківщині монетаризму, у США, у 1975 р. конгресом було прийнято резолюцію, яка 

зобов'язувала Федеральну резервну систему забезпечити "довгострокове зростання 

грошових і кредитних агрегатів відповідно до довгострокових потенційних можливостей 

економіки зі збільшення виробництва". Федеральна резервна система фактично 

саботувала це рішення, хоча цільові орієнтири для грошових агрегатів та процентних 

ставок на наступні 12 місяців з переглядом кожні 3 місяці публікувалися систематично. 

Лише у кінці 1979 p., коли інфляція у США набула небачених розмірів, ФРС здійснила 

реальні кроки щодо гальмування темпів зростання грошової маси. Комітет по операціях на 

відкритому ринку почав використовувати монетаристський підхід до здійснення грошової 

політики, а саме: переорієнтував регулювання з рівня процентних ставок на величину 

резервів і грошових агрегатів. 

Проте довгострокові наслідки монетаристської політики доволі неоднозначні — світова 

економічна криза 1991 —1993 pp., зменшення середньорічних темпів економічного 

зростання в період 1994—1997 pp. порівняно з попередніми роками, зростання рівня 

безробіття, збільшення соціальної нерівнос в межах окремих країн та в глобальному 

масштабі. 

Щодо країн з неринковою економікою, то основною умовою економічного реформування 

монетаристи вважають передусім досягнення монетарної стабілізації. Виходячи з 

концепції адаптивних очікувань, вважається, що в перехідний період люди також здатні 

використовувати набутий досвід, а значить, передбачати ймовірні наслідки урядових дій. 

На відміну від "грошової конституції", що використовується у практиці грошово-

кредитного регулювання розвинених економічних систем, пропонується застосовувати 

метод неочікуваного впливу на економічну ситуацію (метод "шокової терапії"). Завдяки 

подібній "терапії" здійснюється лібералізація економіки, а в подальшому 

використовується жорсткий контроль за збільшенням обсягів грошової маси із 

застосуванням "грошового правила". 

В галузі практичних рекомендацій та механізмів реалізації економічної політики 

монетаризм і кейнсіанство розробили положення, представлені у табл. 12.5. 



 573 

 
Міжнародний аспект монетаризму. За переконанням М. Фрідмена, гнучкі обмінні курси 

забезпечать автоматичну рівновагу платіжних балансів, знімаючи проблему управління 

валютними резервами і сприяючи автономності економічних політик. У галузі 

міжнародних фінансів М. Фрідмен послідовно з 1953 р. виступає із захистом вільно 

плаваючих обмінних курсів. Рух у напрямку гнучких курсів, починаючи з кінця 60-х pp., а 

в подальшому, починаючи з 1973 p., їх повсюдне поширення служать підтвердженням 

правильності його позиції. Разом з тим, плаваючі валютні курси додають невизначеності й 

стихійності міжнародним фінансовим відносинам, свідченням чого є світові валютні 

кризи, зокрема фінансовий крах 1987 р. та світова фінансова криза 1998 р. 

Особлива увага приділяється шоковим передачам інфляції з однієї країни до іншої, тобто 

"імпортованій інфляції". Якщо темп зростання внутрішніх цін у країні А вищий, ніж у В, 

то ринок країни А перенасичується імпортом. У свою чергу в країні В збільшуються 

валютні резерви, зростає загальний обсяг грошової маси, тобто розгортається інфляція, 

привнесена ззовні. Ринковий механізм здатний, на думку монетаристів, долати подібні 

"зовнішні шоки". 

Біля витоків міжнародного монетаризму стояли дві значні фігури Г. Джонсон та Р. 

Манделл, які впродовж тривалого часу керували роботої лабораторії міжнародної 

економіки в Чиказькому університеті. Прихильники цієї концепції — Р. Дорнбуш, А. 

Лаффер, М. Майлз — визнають гроші природу порушень у сфері міжнародних відносин, 

тезу про існування таї званої "світової інфляції", необхідність цінової стабільності як 

головного орієнтира політики національних урядів. 

Монетаристи вказують на залежність валютного курсу і стану платіжА ного балансу від 

внутрішнього грошового обігу, стверджуючи, що в умовах ринкових відносин існує 

обернений зв'язок між валютними резервами і вели* чиною внутрішньої грошової маси, 

які разом становлять всю грошову иропоч зицію. Державні, міждержавні або наддержавні 

структури (особливо післявоєнна Бреттон-Вудська система) лише блокують дію ринкових 

механізмів руйнують цю залежність. Емпіричні дослідження монетаристів доводять 

довгострокову (до 20 років) обернену залежність між рухом внутрішніх оптовий цін і 
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зміною курсу валют, тобто зростання внутрішніх цін поєднується зщ зниженням 

валютного курсу. В умовах короткострокового періоду валютний курс менше пов'язаний з 

темпами інфляції, що пояснюється дією іншю факторів, передусім операціями з цінними 

паперами на фондовому ринку Сьогодні очевидно, зокрема й для України, що у країні з 

високим темпом інфляції курс валют буде знижуватись порівняно з країнами з нижчим 

темпом інфляції. Знецінення валюти спричиняє подальше зростання цін, останне в свою 

чергу, викликає падіння купівельної спроможності валюти та інфляцію... — коло 

замикається. 

В цілому монетаризм збагатив економічну науку теоретичними положеннями та 

практичними ідеями, наведеними на рис. 12.15. 

 
 

 

12.3.3. Економіка пропозиції: теоретичне і практичне значення 

 

Теорія економіки пропозиції, започаткована після кризи 1974—1975 pp., яка 

доповнила собою монетаристську теорію й методи регулювання економіки, є важливим 

елементом сучасного економічного консерватизму. Ідеї, які в подальшому визначили 

сутнісний зміст концепції, були висловлені у другій половині 70-х pp. XX ст. деякими 

американськими конгресменами і сенаторами під час обговорення стану і перспектив 

бюджетної політики. Характерно, що біля витоків цієї концепції стояли політики, 

економісти, практики з помірковано консервативними поглядами, а не науковці та 

економісти-теоретики. Розробляли й популяризували концепцію журналісти Дж. Гілдер і 

Дж. Ванніскі, конгресмен Дж. Кемп, її прихильниками були багато представників 

адміністрації Р. Рейгана, а університетську науку представляв маловідомий професор з 

Південної Кароліни А. Лаффер (автор одноіменної кривої), його підтримували також М. 

Фелдстайн, П. Роберте, Р. Манделл. 

Термін "економічна теорія пропозиції", або "сепплайсайд економіко" (supply-side 

economics) був уперше використаний американським фахівцем з питань бюджетно-

податкової політики Г. Стейном у 1976 р. Г. Стейн позначив ним відродження інтересу до 

класичної економічної теорії, яка велику увагу приділяла вивченню умов і витрат 

виробництва товарів та класичної теорії державних фінансів, що була розкритикована і 

забута у ході кейнсіанської революції 30-х pp. XX ст. Тоді як кейнсіанська теорія фінансів 

представила короткостроковий аналіз проблеми впливу бюджетних важелів на сукупний 

попит, докейнсіанська теорія аналізувала вплив державного бюджету на довгострокові 

фактори економічного зростання — нагромадження, інвестування капіталу та залучення 

трудових ресурсів у виробничий процес. Нове вчення підкреслило необхідність вивчення 

впливу пропозиції окремих факторів на виробництво та механізмів формування 

необхідних обсягів капіталу та робочої сили. 

Так, сепплай-сайдери широко пропагують класичну доктрину Ж.Б. Сея, де товарна 

пропозиція автоматично і безперешкодно породжує адекватний попит на вироблену 
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продукцію. Так само, як і у Ж.Б. Сея, в моделі сепплай-сайдерів ринки постійно 

перебувають у рівноважному стані, тому перевиробництво товарів неможливе. Причиною 

періодично повторюваних кризових явищ і підвищення рівня безробіття в межах цієї 

теорії визнається головним чином недосконала або неправильна політика держави. 

Погіршення економічного становища у 70—80-ті pp., яке супроводжувалося падінням 

ефективності виробництва і посиленням інфляції, сепплай-сайдери пояснюють в першу 

чергу підривом ініціативи і заповзятливості економічних суб'єктів. Реалізація приватного 

інтересу та ціннісних індивідуалістичних орієнтирів була ускладнена політикою щодо 

збільшення частки державного сектору, зростання федерального бюджету, розширення 

масштабів бюрократичного контролю, обмеження свободи підприємництва через 

встановлення жорстких умов ліцензування, антитрестівського законодавства, екологічних 

норм тощо. 

Сепплай-сайдери підкреслюють ключову роль товарної пропозиції й аналізують вплив 

бюджетно-податкових важелів на підприємницьку активність й ефективність 

господарської діяльності. Прискіпливо вивчаються питання щодо факторів впливу на 

запас капіталу і рівень зайнятості та особливо на рішення про заощадження й 

інвестування. Сепплай-сайдери стверджують, що кейнсіанська політика заохочення 

попиту за допомогою кредитно-грошових і фінансових важелів не призводить до 

збільшення сукупного попиту, а тільки "роздуває" ціни. На відміну від кейнсіанської 

теорії, яка вважала заощадження "злом", представники економіки пропозиції відводять їм 

центральне місце, вважаючи їх нестачу безпосередньою причиною гальмування 

економічного розвитку. Реальне прискорення економічного зростання, на їхню думку, 

може бути досягнуто тільки за рахунок залучення у виробництво додаткових ресурсів 

через систему заохочувальних стимулів, розрахованих на відповідну реакцію суб'єктів 

господарювання. 

Теорія економіки пропозиції запропонувала своєрідну концепцію економічної політики, 

складові якої представлені на рис. 12.16. 

 

Подібно до інших неоконсервативних концепцій, теорія економіки пропозиції відтворює 

на рівні макроекономіки принципи функціонування економічних суб'єктів на мікрорівні. 

Згідно з традиційною неокласичною теорією рівень виробництва визнається залежним від 

пропозиції праці та капіталу. Предметом розгляду є питання про вплив державної 

політики, в першу чергу податкової, на пропозицію основних факторів виробництва. На 

думку сепплай-сайдерів, надмірні податки спотворюють відносну привабливість праці 

порівняно з дозвіллям і відносну привабливість заощадження та інвестування порівняно зі 

споживанням, деструктивно впливаючи на обсяги пропозиції виробничих факторів та 

довгострокове економічне зростання. 

Пропозиція праці визначається вибором індивідів між працею і дозвіллям. Відомо, що 
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зростання податків на заробітну плату означає її фактичне зменшення й призводить до 

скорочення пропозиції праці. Система державних соціальних допомог, зокрема у зв'язку з 

безробіттям, також знижує привабливість праці, скорочуючи кількість бажаючих 

працювати. Тому зменшення граничного оподаткування трудових доходів сприяє 

розширенню пропозиції робочої сили вже працюючих та стимулює залучення додаткових 

працівників, для яких гранична корисність одержуваної заробітної плати буде 

перевищувати граничну корисність дозвілля. Таким чином, приріст трудових ресурсів 

буде забезпечувати подальший процес нагромадження капіталу, а у підсумку — 

підвищення норми нагромадження і прискорення економічного зростання в цілому по 

економіці. 

Пропозиція капіталу (обсяг інвестицій), згідно з неокласичними уявленнями, є функцією 

заощаджень, рішення про які залежать від вибору індивідів між споживанням сьогодні або 

у майбутньому. Стимулювати прийняття рішень про заощадження можуть такі 

заохочувальні заходи економічної політики, як зниження податків на прибуток корпорацій 

та запровадження щодо них податкових і амортизаційних пільг. При цьому чітко 

окреслюються два шляхи прискорення інвестиційного процесу: 

формування додаткових джерел внутрішніх ресурсів нагромадження через збільшення 

амортизаційних відрахувань; 

залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів шляхом збільшення ринкової вартості активів 

корпорацій — зростання рівня виплачуваних дивідендів і привабливості корпоративних 

цінних паперів. 

Зниження ставок оподаткування доходів від власності (процентів і дивідендів), у свою 

чергу, підвищує схильність населення до заощадження, збільшує пропозицію позичкового 

капіталу і знижує ставку процента, сприяючи пожвавленню інвестиційного процесу. 

Один з представників теорії економіки пропозиції А. Лаффер висунув теорію 

"податкового клина" (tax wedge), який держава "вбиває" між економічними суб'єктами і 

процесом виробництва. Граничні ставки оподатковування, за порівнянням А. Лаффера, — 

це "клин між тим, що роботодавець сплачує факторам виробництва, і тим, що вони в 

кінцевому рахунку одержують у вигляді доходу після відрахування податків... Щоб 

збільшити виробництво продукту, потрібно здійснити такі заходи політики, які одночасно 

підвищували б і попит компаній на фактори виробництва, і бажання цих факторів бути 

зайнятими. З цією метою необхідно знизити усі види податків. Але ці скорочення будуть 

ефективними, якщо найбільшою мірою знижуються граничні ставки податків"1. Вчений 

вважає, що зниження податкових ставок не викличе скорочення загальної суми 

бюджетних надходжень, а призведе до збільшення виробництва і зростання доходів, 

суттєво розширить загальну базу оподаткування і тому доходи бюджету не скоротяться. 

Але для повного збалансування державного бюджету необхідно скоротити кількість і 

вартість "неефективних" соціальних програм, що становлять значну частину державних 

витрат. Слід зазначити, що сучасні теорії оподаткування підкреслюють наявність ще 

однієї проблеми — часового лагу від прийняття рішення щодо зниження податкових 

ставок до стабілізації бюджетних надходжень внаслідок розширення податкової бази. 

Життєздатність ринкової системи пов'язується з ініціативною діяльністю приватного 

сектору, тому економічне зростання планується стимулювати за рахунок перерозподілу 

національного доходу на користь середніх і великих власників шляхом зменшення 

податкового тягаря та трансформації системи оподаткування. Уявлення про оптимальний 

рівень оподаткування і стимулюючий вплив зниження податків на інвестиційну діяльність 

обґрунтовуються відомою кривою Лаффера (рис. 12.17). 
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На думку автора, крива має показати, що у вигляді податків не можна стягувати до 

бюджету понад ЗО—35 % доходів — певний фіскальний оптимум. У забороненій зоні 

доходи бюджету з підвищенням податкової ставки знижуються. В умовах перевищення 

оптимального рівня оподаткування спостерігаються такі негативні економічні процеси: 

скорочення ділової активності; 

зниження зацікавленості у заощадженні та інвестуванні; 

банкрутство суб'єктів підприємницької діяльності; 

ухиляння від сплати податків; 

значна частка економічних суб'єктів починає функціонувати в "тіньовому" секторі 

економіки. 

Теорія економіки пропозиції є найбільш практично орієнтованою концепцією з тих, які 

запропонував економічний консерватизм 80-х pp. XX ст. Ключове твердження економіки 

пропозиції — розміщення й ефективне використання ресурсів має вирішальне значення 

для економічного зростання як у коротко, так і у довгостроковому періоді. Основною 

перешкодою на шляху розширення пропозиції й ефективного використання факторів 

виробництва вважається негативний вплив рівня і структури оподаткування на стимули до 

праці й інвестування, а також інституційних обмежень, передусім пов'язаних з діяльністю 

профспілок, на ефективне розміщення ресурсів. 

Сепплай-сайдери стверджували, що функціонуючі в США у післявоєнний період 

податкова й соціальна системи негативно впливали на процеси нагромадження капіталу і 

зростання виробництва. Високі податки справляли суттєвий вплив на зростання витрат 

виробництва, а тому розглядалися як одна з головних причин інфляції витрат. З іншого 

боку, надмірне оподаткування провокувало штучне урядове підвищення цін на деякі 

товари і послуги, що призводило до неефективного використання ресурсів. Представники 

теорії економіки пропозиції вважали, що немає суперечності між цілями антиінфляційної 

політики та стимулювання економічного зростання, більше того, досягнення означених 

цілей передбачає використання одного і того самого методу — повно масштабного 

зниження податків. 
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Прибутковий податок з громадян у США почав стягуватися на постійній основі з 1913 р., 

причому сума неоподатковуваного річного доходу становила З тис. доларів, а ставка 

податку становила від 1 до 7 % (остання діяла щодо доходів, які перевищували 500 тис. 

доларів). Тому сплата прибуткового податку стосувалася близько 1 % населення. Підчас 

Першої світової війни відбувся "злет" податків, максимальна ставка становила 77 %. У 

1928 р. її рівень було знижено до 25 %, а в 1938 р. вона знову становила 78 %. Рекордно 

висока гранична ставка оподаткування доходів — 94 % — припала на останні роки Другої 

світової війни й була збережена на такому рівні впродовж 50-х pp. 

У ході податкових реформ 1962—1964 pp. максимальна ставка прибуткового податку була 

зменшена з 91 до 70 %, а податку на прибуток корпорацій — з 52 до 48 %. Реформи 

Кеннеді — Джонсона здійснювалися згідно з кейнсіанською концепцією нарощування 

попиту: зменшення податків на прибутки корпорацій мало стимулювати інвестиційний 

попит, а зниження оподаткування особистих доходів — споживчий. Цікаво, що 

реформування не виявило сталої залежності між зменшенням податків та розширенням 

податкових надходжень до бюджету, що визнав і сам А. Лаффер. 

Теорії монетаризму й економіки пропозиції, які доповнюють одна одну, проте мають 

істотні відмінності, наведені у табл. 12.6. 

 
В межах сепплай-сайд економіко інфляція розглядалася як результат зростання витрат. 

Причиною останнього вважалося зниження темпів нагромадження в приватному секторі 

внаслідок високих податків. Згодом представники економіки пропозиції визнали, що 

зростання грошової маси також дає імпульс інфляційному процесу, що перетворюється у 

перманентний "завдяки" системі податків, яка спотворює відносні ціни. Поступово у 

працях сепплай-сайдерів почали звучати монетаристські мотиви, а зниження податків з 

основного заходу антиінфляційної політики перетворилося на спосіб "нейтралізувати" 

негативні наслідки кредитно-грошової рестрикції. Прихильники економіки пропозиції 

ідейно зблизилися з монетаристами і визнали, що довгострокова інфляція може бути 

подолана тільки за допомогою обмеження пропозиції грошової маси, а бюджетні й 

податкові заходи, спрямовані на стимулювання зростання виробництва, будуть помірним 

внеском у послаблення інфляції. Проте більшість сепплайсайдерів не вірить у можливість 

жорсткого контролю за грошовою масою через наявність багатьох альтернативних форм 

фінансових активів, що виконують функції грошей; фінансових нововведень, що дають 

змогу підвищувати ефективність грошового обігу; нестабільність попиту на різні 

компоненти грошової маси. 

Ідея про те, що зниження податкових ставок призводить до зростання державних доходів, 

відіграє вирішальну роль в теорії пропозиції. 

Теорія і практична реалізація економіки пропозиції визначила економічну політику й 

ідеологію уряду Р. Рейгана у США і зміст так званої "рейганоміки" 80-х pp. XX ст. 

Погляди на пріоритетне значення ринкових механізмів, стимулювання приватної 

ініціативи, лібералізацію оподаткування, визнання неефективності соціальних програм, 

обмеження втручання держави в економічні процеси відіграли значну роль в економіці й 

політиці. В середині 80-х pp. в економіці США відбулися позитивні зрушення: 

стабілізувався рівень безробіття, знизились інфляція й процентні ставки, тривала 
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структурна перебудова економіки, більш стійкими стали темпи економічного зростання. 

Результати реалізації настанов економіки пропозиції та монетаризму, що втілилися в 

концепції "рейганоміки", виглядали більше позитивними, аніж; негативними. Однак чи 

були ці зміни наслідком впровадження рекомендацій виключно теорії пропозиції, чи 

сукупності неоконсервативних концепцій, чи навіть продовження регулювання попиту — 

питання залишається відкритим. 

Основою економічного реформування у США за часів правління Р. Рейгана — 

"рейганоміки" — стало проведення податкової реформи, спрямованої на послаблення 

податкового тягаря корпорацій: зниження ставок податків на прибуток, проведення 

політики прискореної амортизації та запровадження податкових пільг щодо 

реінвестування капіталу. Також одним з її завдань було збільшення заощаджень та 

інвестування категорій населення із середніми й високими доходами і, отже, підвищення 

національної норми нагромадження. У 1981—1986 pp. здійснювалися заходи, які 

передбачали зниження максимальних значень податкових ставок та підвищення 

мінімального рівня неоподатковуваного доходу, що призвело до послаблення 

прогресивного характеру податкової системи. У 1986 p., наприклад, було знижено 

граничну ставку податку на прибуток корпорацій до 34 % і відмінено частину податкових 

пільг. Реформування оподаткування доходів фізичних осіб виглядало так: замість 14 

ставок, що прогресивно підвищувалися від 11 до 50 % було встановлено дві — 15 і 28 % 

(зазначимо, що вже у 1993 р. прогресивність податків на доходи фізичних осіб 

підвищилася — було введено п'ять нових ставок податків від 15 до 39,6 %). Разом з тим 

правління президента Р. Рейгана ознаменувалося зростанням дефіциту держбюджету в 

кілька разів, необхідність боротьби з яким знижувала можливості додержання принципів 

економіки пропозиції. Саме значний бюджетний дефіцит став причиною перегляду 

позицій прихильників економіки пропозиції. Спочатку вони вважали, що дефіцит 

бюджету, навіть якщо він виник в результаті зменшення оподаткування, є побічним і 

тимчасовим явищем. Настанови сепплай-сайдерів щодо зниження податків визначалися 

завданням стимулювання активності економічних суб'єктів, а не досягнення 

збалансованого бюджету. Ситуація, коли разом зі зниженням податків дефіцит 

державного бюджету зростає, не вкладалася у схему представників економіки пропозиції. 

Тому виникла необхідність скорочення видатків держбюджету, а згодом підвищення 

ставок непрямих податків вже не з метою стимулювання активності економічних 

суб'єктів, а щоб зменшити бюджетний дефіцит. З іншого боку, динаміка норми 

заощаджень, що є найважливішим показником для сепплай-сайдерів, показує, що норма 

приватних чистих заощаджень підвищилася незначною мірою, а норма заощаджень 

населення практично не змінилася. 

Відомий американський економіст і соціолог В. Ростоу, підкреслюючи використання в 

політиці "рейганоміки" рекомендацій багатьох консервативних течій, виокремлює такі: 1) 

"сепплай-сайдери", що прагнуть заохочувати приватні капіталовкладення шляхом 

зниження податків і скорочення функцій державного контролю; 2) "скорочувачі 

бюджету", що пропагують скорочення витрат бюджету на цивільні потреби, зокрема 

програм соціальних виплат; 3) монетаристу прихильники обмеження темпів зростання 

грошової маси для приборкання інфляції; 4) "стратегічні планувальники", що виступають 

за значне підвищення військових витрат задля протидії СРСР. 

Історія сепплай-сайд економікс і "рейганоміки" в цілому закінчилася в момент 

переобрання Р. Рейгана на посту президента США. В теоретичному плані економіка 

пропозиції не надала принципово нових ідей, причина її популярності в тому, що вона 

швидко "діагностувала" наявні економічні проблеми й запропонувала зрозуміле їх 

вирішення, яке швидко втілилося в політичні рекомендації. Ідеї сепплай-сайд економікс 

відповідали настроям широких суспільних верств, з їх допомогою вдалося вплинути на 

економічний світогляд населення. Разом з тим не можна заперечувати, що економіка 

пропозиції збагатила історію економічної думки, макроекономіку й економічну політику 
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такими поняттями, як "податковий клин", "оптимальна межа оподаткування", "крива 

Лаффера". Сепплай-сайд економікс ще раз довела, що існує тісний зв'язок економічної 

теорії і політики, й економічна концепція може стати рушійною силою економічного 

розвитку 

 

12.3.4. Теорія раціональних очікувань та "нова класична макроекономіка" 

 

Одним з варіантів сучасного економічного консерватизму є теорія раціональних 

очікувань, яка активно розроблялась у 70—80-х pp. XX ст. Американські економісти Р. 

Лукас, Т. Сарджент, Н. Воллес стверджують, що економічний індивід не тільки пасивно 

адаптується до попереднього досвіду, а й активно використовує великий обсяг поточної 

інформації для точнішого передбачення тенденцій господарського розвитку. Будь-які 

спроби вплинути на процес відтворення за допомогою систематичної державної 

макроекономічної політики представники раціональних очікувань оцінюють як безплідні 

не тільки в довгостроковому, а й у короткостроковому аспектах. Головна ставка робиться 

на відродження віри в можливість раціональної поведінки економічних суб'єктів в умовах, 

коли держава відіграє роль тільки джерела інформації. 

В економічній літературі для назви цієї течії використовують терміни "теорія 

раціональних очікувань" (Ф. Модільяні), "нова класична макроекономі-ка" (Дж. Тобін), 

"нова класика", школа Лукаса — Сарджента — Воллеса. Усі назви пов'язані з різними 

характеристиками школи — від персонального складу або абсолютизації гіпотези про 

раціональний характер очікувань до підкреслення генетичного зв'язку з ідеями класичної 

економічної теорії. Представники нових класиків вважають, що використання 

монетаристами адаптивної схеми очікувань ще не означало рішучої відмови від уявлень 

кейнсіансько-неокла-сичного синтезу. На думку одного з представників англійського 

монетаризму Д. Лейдлера, рекомендації монетаристської політики доводять, що 

монетаризм є явною альтернативою кейнсіанській ортодоксії, але не радикальним 

теоретичним викликом. Подібний виклик містить саме "неокласична революція" (нова 

класика, теорія раціональних очікувань). 

Впродовж останніх 50 років "кейнсіанська революція" поглинула так звану "класичну 

теорію". За нею відбулася "монетаристська революція", яка, як тоді здавалося, знищила 

кейнсіанську теорію. За останні 15 років "монетаризм" поступився місцем "революції 

нових класиків", які... прагнуть відновити економічну теорію на фундаменті, подібному до 

течій докейнсіанського періоду. 

В дискусії щодо того, чи є нова класична школа самостійною течією економічної думки, 

чи вона просто розвиває ідеї монетаризму і є одним з його різновидів погляди дослідників 

розділилися. Д. Лейдлер, так само як і переважна більшість сучасних економістів, вбачав у 

новій класиці самостійну течію зі специфічними цілями і своєрідним методологічним 

апаратом, і, безперечно, цей підхід сьогодні є домінуючим. Деякі теоретики кейнсіан-

ського напряму, що неодноразово виражали своє критичне ставлення до монетаризму, 

зокрема Дж. Тобін та Н. Калдор, вважають вчення нових класиків особливою версією 

монетаризму. 

Дж. Тобін, наприклад, запропонував поділ на монетаризм типу І і II, де тип II формують 

погляди нових класиків. Розбіжність між ними полягає в умовах формування очікувань — 

перехід від монетаризму І до монетаризму II означає заміну механізмів адаптивних 

очікувань на раціональні. Інша відмінність — монетаризм І (фрідменівський) припускає, 

що гроші нейтральні виключно в довгостроковому аспекті, а монетаризм II (нова класична 

макроекономіка) визнає нейтральність грошей і в короткостроковому періоді, тобто вплив 

зміни обсягів грошової маси взагалі не відображається на умовах виробництва і 

зайнятості. 

Так само, як і сепплай-сайд економікс, теорія раціональних очікувань (нова класика) 

успадкувала окремі положення монетаризму. Самі засновники школи підкреслюють, що 
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формуванню їхніх ідей посприяли праці М. Фрідмена і Е. Фелпса кінця 60-х pp., де було 

введено поняття природної норми безробіття та критикувалася крива Філліпса за 

ігнорування нею інфляційних очікувань. З гіпотезою природного рівня безробіття 

пов'язані ключові для нових класиків поняття природного рівня цін і природного рівня 

виробництва. Про спадковість і спільність вихідних передумов аналізу свідчить стаття 

засновника й ідейного лідера теорії раціональних очікувань Р. Лукаса "Очікування і 

нейтральність грошей" (1972), де була представлена модель господарської поведінки, 

заснована на таких припущеннях: 

подолання "грошової ілюзії" — економічні суб'єкти орієнтуються виключно на реальні, а 

не на номінальні значення економічних змінних; 

передача всієї інформації економічним суб'єктам здійснюється тільки через механізм 

ринкових цін; 

поведінка економічних суб'єктів є раціональною й оптимізуючою; 

визнання довгострокової нейтральності грошей (незалежності реальних і номінальних 

величин), коли зміна кількості грошей змінює рівень цін, але не впливає на фізичний 

обсяг виробництва й зайнятості; 

джерело порушень у системі — випадкові непередбачувані коливання грошової маси, які 

породжують коливання номінального рівня цін. 

Роберт Лукас (р.н. 1937) народився у штаті Вашингтон, США. Бажання пізнати минуле 

світової цивілізації спонукало Р. Лукаса вступити на історичний факультет Чиказького 

університету, який він закінчив у 1959 р. Однак ознайомлення з курсом економічної 

історії та природні математичні здібності спрямували інтерес Р. Лукаса до питань 

економіки, тому він повертається до рідного університету на економічний факультет. У 

1964 р. закінчив аспірантуру і захистив дисертацію на отримання вченого ступеня доктора 

економічних наук. 

З 1962 р. працював лектором економічного факультету Чиказького університету, у 1963 р. 

перейшов до університету Карнегі — Меллона, де працював протягом одинадцяти років. 

Там сформуваласягрупа молодих вчених — Дж. Мут, Т. Сарджент, Е. Прескотт, до якої 

приєднався і Р. Лукас, що започаткували перші дослідження формування та динаміки 

очікувань. У цьому університеті в 1967 р. отримав звання доцента, а у 1970 р. — 

професора економіки. 

У 1975 р. Р. Лукас повернувся до Чиказького університету на посаду професора. 

Упродовж восьми років був заступником декана економічного факультету, а в 1986—1988 

pp. очолював його. В цей період активно співпрацював з авторитетними науковими 

виданнями — "Журналом економічної теорії", "Журналом монетарної економіки", 

"Журналом політичної економії", не припиняючи активної наукової діяльності. 

Теоретичні дослідження Р. Лукаса втілені у працях "Рівноважна модель економічного 

циклу" (1975), "Очікування і нейтральність грошей" (1972), "Нариси з теорії економічного 

циклу" (1981), "Нова класична макроекономіка" (1984). 

Р. Лукас своїм високим професіоналізмом завоював довіру, повагу і авторитет серед 

колег-науковців: у 1987 р. його було обрано віце-президентом Американської економічної 

асоціації. У 1995 р. за внесок у розвиток і практичне застосування гіпотези раціональних 

очікувань Р.Лукасу була присуджена Нобелівська премія з економіки. 

Описуючи своє особисте життя, Р. Лукас зазначав, що з Рітою Кеухен, студенткою 

Чиказького університету, він одружився у серпні 1959 р. У 1982 р. він розлучився з 

дружиною, а через кілька років вони офіційно розлучилися. Цю сторінку подружнього 

життя ми згадуємо тому, що вона мала специфічне продовження. 10 жовтня 1995 р. було 

оголошено, що разом із найпрестижнішою премією йому вручать 7,2 млн швецьких крон 

(майже 1 млн доларів США). Не встиг лауреат подумати про використання цих грошей, як 

його колишня дружина заявила про свої права на половину цієї суми. Підставою був 

контракт про шлюбне розлучення, один з пунктів якого визначав, що у разі присудження 

Р. Лукасу Нобелівської премії дружина отримає 50 % грошової винагороди. 
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Цікавими у цій історії є два моменти: по-перше, термін дії згаданого пункту контракту 

закінчувався 31 жовтня 1995 p.; по-друге, офіційне розлучення подружжя відбулося ще у 

1988 р. Тоді Роберт Лукас навіть не мріяв про Нобелівську премію, а внесений адвокатами 

дружини пункт у контракті сприйняв як жарт. Ріта Кеухен виявилася далекоглядною і 

мудрою жінкою, міркуючи досить резонно: якщо вісім професорів Чиказького 

університету уже є Нобелівськими лауреатами, то чому ж її чоловік не може стати 

дев'ятим? 

Разом з тим теорія нових класиків містить ряд специфічних положень, зокрема три 

важливі вихідні передумови. Перша — гіпотеза про раціональний характер очікувань 

господарських суб'єктів, відповідно до якої фірми і споживачі (населення) ефективно 

переробляють усю наявну інформацію для прогнозування майбутнього руху кон'юнктури, 

передусім товарних цін, формуючи свої господарські рішення на основі цих очікувань. 

Друга передумова: всі ціни, зокрема ціна робочої сили, є абсолютно гнучкими і миттєво 

реагують на виникнення ринкової нерівноваги. Третя: всі індивідуальні ринки, включаючи 

ринок робочої сили, швидко і повністю "очищуються" від зайвих товарів, внаслідок чого 

для системи характерний стан прямування до рівноваги. 

Гіпотеза раціональних очікувань вперше була сформульована у статті американського 

математика Дж. Мута "Раціональні очікування і теорія руху цін" (1961), яка спочатку 

залишилася непоміченою економістами. Вчений намагався побудувати несуперечливу 

модель ціни у стані невизначеності, коли поведінка суб'єктів залежить від очікувань. 

Гіпотеза раціональних очікувань в жорсткій формі (за Дж. Мутом) формулюється так: 

суб'єктивні очікування індивідів дорівнюють математичному очікуванню відповідної 

змінної моделі. Це значить, що економічні суб'єкти діють так, начебто вони знають 

модель, тобто очікування індивідів відповідають прогнозам, одержаним на основі моделі. 

Гіпотеза раціональних очікувань в м'якій формі стверджує, що раціональні суб'єкти 

оптимально використовують наявну в системі інформацію, яка є прогнозованою, а процес 

формування очікувань в принципі не відрізняється від будь-якої діяльності, спрямованої 

на оптимізацію цільової функції. 

Через десятиліття Р. Лукас плідно використав гіпотезу раціональних очікувань, 

досліджуючи поведінку інвесторів та моделюючи наслідки монетарної політики, згодом 

застосувавши її до вивчення багатьох макроекономічних проблем. Принагідно зазначимо, 

що економічна теорія на мікро- та макрорівнях виходила з різних передумов. На 

мікрорівні домінували принципи повної раціональності та визначеності знань, тоді як на 

макрорівні вивчалися форми нераціональної поведінки, обумовленої невизначеністю 

(згадувана "грошова ілюзія" та адаптивні очікування). Впровадження традиційного 

мікропідходу в дослідження нетрадиційних макропроблем ліквідувало суперечності між 

двома частинами економічної науки. 

"Нова класика" у методологічному аспекті є модифікованим варіантом моделі загальної 

ринкової рівноваги Л. Вальраса. Згадаймо, що модель Вальраса ґрунтується на передумові 

про досконале знання та відсутність невизначеності, сталість рівноважного стану і цін 

рівноваги. Модель Лукаса заснована на твердженні лише про відносну сталість ринкової 

рівноваги й раціональну поведінку економічних суб'єктів в умовах невизначеності. 

Припущення про недосконалість інформації є відходом від вальрасівської моделі, однак 

положення про те, що відносні ціни керують економікою, залишається в силі. Це 

припущення визнає неоднакове знання економічних суб'єктів: на думку Р. Лукаса, 

індивіди краще поінформовані про ціни на товари, які вони виробляють чи продають, ніж 

про ціни на товари, які вони купують. Підвищення цін на локальному ринку індивіди 

вважають частково наслідком загального зростання цін, частково — результатом зміни 

відносної ціни товару. 

Основні постулати "нової класичної макроекономіки" представлені на рис. 12.18.  
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Раціональність економічних суб'єктів в теоретичних побудовах означає їхнє прагнення 

оптимізувати цільову функцію, орієнтуючись при цьому не тільки на поточний, а й на 

можливий у майбутньому стан ринку.  

Останні будуються на основі всієї доступної й істотної для суб'єктів інформації, причому 

питання щодо того, як отримується інформація та скільки вона коштує, не є предметом 

розгляду нових класиків. Вважається, що суб'єкти не роблять систематичних помилок у 

прогнозуванні майбутнього, однак припускається, що вони можуть помилятися в умовах 

неповноти або н" достатності інформації. Всі відхилення їхніх оцінок від справжнього 

значення економічних змінних взаємно погашаються, і тому в середньому прогноз" 

виявляються достовірними. Раціональність очікувань економічних суб'єктів забезпечує 

той факт, що вони отримані за оптимального (з погля,! критерію максимізації) 

використання інформації. Ринкова рівновага трактується не як одномоментний стан, а як 

процес вирівнювання попиту та п| позиції. 

Зростання теорій, заснованих на раціональних очікуваннях, можна розглядати як новий 

раунд боротьби між активістами і прихильниками пасивної політики. Момент їх 

виникнення пояснюється... нездатністю попередніх методів активістської політики 

покінчити зі стагфляцією. 

Застосування гіпотези раціональних очікувань до аналізу співвідношення безробіття та 

інфляції, природно, призводить до повного заперечення кривої Філіпса. Якщо очікування 

раціональні, то індивіди не "плутають" реальні й номінальні величини, не знаходяться у 

стані "грошової ілюзії". Монетаристи, як відомо, допускають існування оберненого зв'язку 

інфляції і безробіття у короткостроковому періоді, тоді як нові класики категорично 

заперечують його існування. І у коротко, і у довгострокових періодах економіка тяжіє до 

природного рівня безробіття, а тому крива Філіпса — не "крива", а вертикальна пряма, 

проведена на рівні природного рівня безробіття. 

Представники теорії раціональних очікувань вважають, що економічні суб'єкти здатні 

правильно передбачати майбутні дії уряду і вчасно реагувати на них. Теорія раціональних 

очікувань вивчає передусім інфляційні очікування і тому певною мірою спирається на 

теорію адаптивних очікувань. Згідно з останньою, очікування майбутньої інфляції 

формуються на основі попередніх і поточних рівнів інфляції та є відносно постійними. На 

відміну від монетаристської схеми адаптивних очікувань, раціональні агенти не виводять 

механічно свої рішення з минулих спостережень, а прагнуть заздалегідь передбачити 

майбутні тенденції розвитку економіки і зафіксувати їх у господарських контрактах. Це 

істотно обмежує можливості держави щодо здійснення політики перерозподілу доходів і 

послаблює або навіть нейтралізує стимулюючий ефект економічної політики. Тому 

закономірним є висновок нових класиків — проведення будь-якої форми державної 

економічної політики, чи то політики короткострокової стабілізації (кейнсіанської), чи то 

грошової (монета-ристської) є необгрунтованим, неправильним і в цілому непотрібним. 

Теорія раціональних очікувань стверджує, що раціональні індивіди не тільки аналізують 

"учора" й "сьогодні", а можуть передбачити та спрогнозувати "завтра", використовуючи 

усю доступну інформацію. Раціональні індивіди формують очікування не тільки на основі 
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попереднього досвіду, а й використовуючи власні економічні знання, аналізуючи поточну 

та прогнозуючи майбутню економічну політику уряду. Якщо адаптивні очікування 

"виринають з минулого", то раціональні "спрямовані у майбутнє". 

Головним і єдиним видом інформації в моделі Р. Лукаса є цінові сигнали. Господарські 

суб'єкти, які переслідують власні інтереси, здатні обробляти ці сигнали й ефективно їх 

використовувати. За умови стабільності загального рівня цін економічні суб'єкти реагують 

лише на зміни відносних цін, що відображають мінові пропорції між товарами. Випадок, 

коли раптово зростає ціна на товар певного виробника, служить сигналом зростання 

попиту на товарі призводить до збільшення товарної пропозиції. За стабільного загального 

рівня цін ці зрушення мають локальний характер і не можуть стати джерелом циклічних 

коливань кон'юнктури. Інша ситуація виникає, коли загальний рівень цін змінюється. У 

цьому випадку економічні суб'єкти не зможуть відрізнити зміни загального рівня цін від 

змін відносних цін на окремі товари. Вони вважають загальне зростання цін показником 

підвищеного попиту на "свій" товар і починають збільшувати випуск продукції незалежно 

від реальної потреби в ній. "Результатом цього процесу — пише Р. Лукас, — стануть 

спільні коливання цін, продукту й інвестицій на агрегатному рівні, як це відбувається в 

реальному економічному циклі"1. 

Інфляція є фактором, що впливає на швидкість обробки інформації й прийняття рішень. 

Якщо інфляційні процеси мають стійкий і стабільний характер, то раціональні агенти в 

змозі пристосуватися до них і скоригувати свої розрахунки. Раптові та непередбачувані 

зміни цін, які зводять нанівець передбачення індивідів (за термінологією Р. Лукаса, 

"інформаційні розриви"), можуть впливати на обсяг виробництва і зайнятості й викликати 

циклічні коливання та кризові явища в економіці. Уроки інфляції та стагфляції остаточно 

переконали наукову громадськість у тому, що в умовах зростаючої цінової нестабільності 

очікування економічних суб'єктів набувають першочергового значення. 

Р. Лукас відмовився від традиції вивчення циклу, яка пов'язувала циклічні коливання з 

нерівновагою. Він вважав, що циклічні коливання кон'юнктури і вся теорія ділового циклу 

мають включатися в систему загальної економічної рівноваги, тобто наявний рівноважний 

циклічний процес. Тому нова класична школа пропонує рівноважний підхід до теорії 

циклу, де відповідні коливання є наслідком випадкових і непрогнозованих шоків, які 

виникають поза межами системи, або помилок економічних суб'єктів, пов'язаних з 

неправильним тлумаченням ринкової інформації. Щодо цього у Р. Лукаса є попередники, 

насамперед український економіст Є. Слуцький. 

Євген Слуцький (1880—1948) — український статистик, математик, економіст. У 20-ті pp. 

працював у Москві в очолюваному М. Кондратьєвим Кон'юнктурному інституті, де 

розробляв теорію стаціонарних часових рядів. Вже у 30-х pp. XX ст. займався аналізом 

зв'язку хвилеподібних коливань і випадкових процесів і показав можливість того, що 

циклічні коливання можуть генеруватися випадковими явищами (аналогічне припущення 

висловлював представник швецької школи К. Вікселль). Результати досліджень були 

представлені у статті "Складання випадкових величин як джерело циклічних процесів" 

(1927), яка через 10 років була опублікована в журналі "Econometrica" і принесла автору 

світове визнання. 

Джерелами реакції економічних суб'єктів, що змушують людей формувати очікування, а 

значить, і джерелами циклічних коливань, є вплив як грошових (зміна грошової маси, 

рівня цін), так і реальних (смаків і переваг, технологій) факторів. Помилки в оцінках 

масштабів змін у реальному і грошовому секторах, а також невизначеність щодо 

майбутньої стійкості тенденцій, що спостерігаються "сьогодні", створює основу для 

циклічного процесу. 

Теза Р. Лукаса полягає у тому, що коливання зайнятості є результатом невідворотного 

впливу грошових і реальних "шоків" на економічних суб'єктів. Це означає примирення 

гіпотези раціональних очікувань з визнанням емпірично доведеного впливу грошей на 

реальні величини. Разом з тим повністю заперечується ефективність цілеспрямованої 
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грошової політики. Особливо яскраво таке заперечення проявилося у працях наступників 

Р. Лукаса — Т. Сарджента й Н. Воллеса. Вони вважають, що якщо раціональні індивіди 

знають правило грошової політики центрального банку, то зміна цього правила призведе 

до зміни способу формування цінових очікувань. Економічні суб'єкти своїми 

передбаченнями будуть нейтралізувати державний вплив, а тому втручання в економіку 

шляхом проведення будь-якої грошової політики є абсолютно неефективним. Грошова 

теорія циклічних коливань завдяки розробкам монетаристів та теоретиків раціональних 

очікувань домінувала в американській макроекономіці до початку 80-х pp. XX ст., проте в 

подальшому поступилася місцем теорії реальних циклів, яка розглядає єдиною причиною 

циклічних коливань технічний прогрес та технологічні "шоки". 

Нові класики чи не вперше в економічній науці аргументовано довели, що очікування 

людей впливають на реальний перебіг економічних і політичних процесів, а тому наука не 

є лише нейтральним інструментом спостереження, а певною мірою впливає на 

формування свого об'єкта. На відміну від природних процесів, на які людина чинить 

опосередкований, часто неусвідомлений вплив, події, що відбуваються чи будуть 

відбуватися у суспільстві, можуть визначатися очікуваннями людей щодо настання чи 

перебігу цих подій (наприклад, результати опитувань, які публікуються напередодні 

виборів щодо їхнього результату, можуть вплинути і впливають на результати виборів). В 

економічному житті можна констатувати, що й науковці, і політики, і пересічні громадяни 

здатні передбачити, наприклад, що неврожай зернових спричинить подальше підвищення 

цін на хліб, і переконані, що чергове підвищення рівня заробітної плати в бюджетній 

сфері буде зведено нанівець інфляційними процесами. З іншого боку, не слід 

переоцінювати раціоналізм і прогностичні здібності індивідів, адже теорія раціональних 

очікувань припускає, що пересічному громадянину не становить труднощів розбиратися у 

складних механізмах економічної політики, правильно передбачати рух кон'юнктури на 

багатьох ринках, достовірно прогнозувати майбутні дії уряду, однак в реальному 

економічному житті подібне не під силу багатьом економічним суб'єктам. 

Підсумовуючи, можна сказати, що теорія "нових класиків" не спричинила повної відмови 

економічної науки від використання кейнсіанської парадигми, однак завдяки 

представникам теорії раціональних очікувань помітно зріс інтерес до проблем 

невизначеності, очікувань, неповноти інформації. Формування школи раціональних 

очікувань і нової класичної макроекономіки посилило ідейну боротьбу між активістами 

(кейнсіанцями) і прихильниками консервативної державної політики (неокласиками, 

неолібералами, новими класиками). Появою впродовж двадцяти років теорій 

монетаризму, сепплай-сайд економікс та теорії раціональних очікувань було сформовано 

сукупність неоконсервативних економічних доктрин, які, якщо абстрагуватись від 

розглянутих специфічних позицій з окремих теоретичних практичних проблем, 

об'єднувало спростування основної загрози для вільного функціонування ринкового 

господарства — активної макроекономічн політики держави. Неоконсервативні й 

неоліберальні економічні концеп другої половини XX ст. в цілому відображають 

тенденцію сучасних економічних систем до стихійно-ринкових начал, їх метою було 

створення адекватніших і ефективніших методів державного регулювання, відмова від 

політики інтервенціонізму. 

 

РОЗДІЛ 13. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 

13.1. РАННІЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 

13.1.1. Сутність, ідейно-теоретичні та методологічні принципи 

інституціоналізму 

 



 586 

Наприкінці XIX — на початку XX ст. в США — найбагатшій та економічно 

найбільш благополучній країні світу — у найгострішій формі виявилися нові соціально-

економічні проблеми, пов'язані з процесом трансформації ринкового механізму: 

переходом від економіки вільної конкуренції до ринкової моделі недосконалої 

конкуренції. Процес монополізації та корпоративізації призводив до обмеження вільної 

конкуренції та негативно впливав на економіку. Дрібні та середні підприємства не 

витримували конкурентної боротьби з трестами і банкрутували. Прискорений техніко-

економічний розвиток Сполучених Штатів поставив їх раніше решти розвинутих країн 

перед необхідністю стримування стихійної монополізації та протидії її руйнівним 

наслідкам, підтримки здорових конкурентних сил, приведення господарського механізму 

у відповідність до нових ринкових реалій. Саме тому уряд США, починаючи з 90-х pp. 

XIX ст., першим серед розвинутих країн вдався до активних законодавчих 

антимонопольних заходів. 

Ускладнення умов господарювання полягало і в тому, що, починаючи з останньої третини 

XIX ст., у США посилилась циклічність, набували поширення прояви економічної 

нестабільності, загострювалась проблема зайнятості. 

Ринкова трансформація та посилення економічної нестабільності супроводжувалися 

соціальними зрушеннями і зміцненням соціальної бази демократичного процесу. Вперше 

на американському ґрунті гостро виявилися соціальні суперечності, виникли масові 

організації робітників та фермерів. 

За цих умов неокласичні ідеї економічного лібералізму та загальної рівноваги, гармонії 

інтересів та невтручання держави в економічне життя перестали відповідати дійсності. 

Ідеологія досконалості ринкового механізму та самодостатності стихійного ринкового 

регулювання, на яку понад сто років спиралися класики, а згодом і представники 

неокласичного напряму економічної теорії, втрачала свою переконливість. Наявними були 

ознаки кризи другої класичної ситуації. 

Отже, історичні передумови виникнення інституціоналізму були обумовлені такими 

факторами: 

трансформаційними зрушеннями в ринковій системі під впливом монополізації та 

корпоративізації економіки; 

проявами ринкової нестабільності — ознаками циклічності, проблемою зайнятості тощо; 

наявністю соціальних суперечностей; 

посиленням впливу масових суспільних організацій та рухів (робітничого, 

профспілкового); 

поступовою втратою незаперечності неокласичної доктрини про самодостатність 

конкурентного ринку, його цілком автоматичне ефективне регулювання та невтручання 

держави; 

виникненням потреби у суспільному контролі над ринковим механізмом та 

демократичному реформуванні суспільних відносин. 

На противагу неокласичним ідеям економічного лібералізму та невтручання держави в 

економічне життя, за цих обставин у США починають формуватися альтернативні ідеї у 

вигляді інституціоналізму (табл. 13.1).  
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Ця опозиційна хвиля в економічній теорії була спрямована на подолання вад капіталізму 

шляхом його демократичного реформування. Новий напрям економічної науки був 

пов'язаний з обґрунтуванням та розвитком нових реформістських концепцій суспільного 

контролю над економікою та захисту від негативних наслідків монополізації. 

Економічному лібералізму інституціоналізм протиставив позиції "організованої 

соціальної дії", тобто пошуки нових форм соціальної організації і нового змісту 

економічної демократії, на відміну від таких попередніх уявлень про них, як природний 

розвиток, невтручання держави. На противагу традиційному індивідуалізму 

проголошувалося формування "філософії колективного демократизму". Інституціоналісти 

обґрунтовували ідеї про необхідність державного впливу на найразючіші "дефекти" 

ринкового механізму, пов'язані з різким зростанням соціальної нерівності, монополізацією 

та кризами, розходженням приватних та суспільних інтересів. Ключовою для 

інституціоналістів стає ідея створення надійного механізму соціального контролю з боку 

суспільства, який був би спроможним забезпечити стабільність економіки та її керований 

розвиток. 

Природньо, що поставлені цілі та реформістська орієнтація обумовлювали ідейно-

теоретичну конфронтацію інституціоналізму з неокласичною школою у вигляді "бунту 

проти ортодоксії". З вимогами перегляду основній неокласичних положень виступили 

провідні американські інституціоналістя Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчелл, Є. Богарт, 

В. Гамільтон, К. Паркер П. Хомен та ін. 

Термін "інституціональна економічна теорія" вперше було використано В. Гамільтоном на 

зборах Американської економічної асоціації у 1918 р. Перелічуючи заслуги цього 

напрямку, В. Гамільтон стверджував, що інстиі туціоналізм — єдина теорія, котра може 

об'єднати економічну науку, томі що вона показує, як окремі складові економічної 

системи співвідносяться! цілим. Він не розглядав інституціоналізм як позитивну науку, а 

говорив, що| економічній теорії немає місця, коли мова йде про оцінку практики. На думі 

ку В. Гамільтона, теорія має використовуватися як основа для здійсненні економічної 

політики. Ранній інституціоналізм як економічна теорія займа! домінуюче становище в 

США, щонайменше, до початку 40-х pp. XX ст. 

На відміну від неокласиків інституціоналісти рушійними силами економічного розвитку 

проголосили поряд з матеріальними факторами також духовні, моральні, правові та інші 

фактори, які вони розглядали в історичномі аспекті. Тобто інституціоналісти істотно 

розширили предмет аналізу, включивши до нього як економічні, так і неекономічні 

проблеми соціально-економічного розвитку. Предметом дослідження вони визначили 

інституції (звичай, заведений порядок) та порядок, закріплений у формі закону чи 

установи. Інституції тлумачилися як сукупність суспільних звичаїв, в якій закріплено 
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домінуючий спосіб мислення для соціальної групи чи всього народу, це світ звичок та 

звичаїв, а також такі явища, як держава, правові норми, моральні принципи, сім'я, 

економічні заклади та механізми, приватна власність, вільне підприємництво, суспільна 

думка тощо. 

Бунт представників інституціоналізму проти ортодоксії виявився: 

у новому тлумаченні предмета дослідження; 

критиці "методології індивідуалізму" та протиставленні їй "колективних інституцій 

(інститутів)"; 

протиставленні статичності вивчення соціально-економічних явищ у динаміці; 

виявленні неспроможності неокласичної теорії в нових історичних умовах формувати 

наукове дослідження дуалістичної економіки, якій притаманний високий рівень 

концентрації виробництва і капіталу поряд з чисельно переважаючим сектором дрібного і 

середнього бізнесу; 

критичній оцінці сучасного їм капіталістичного суспільства, дослідженні фактів 

диспропорційного розвитку економіки, безробіття, кризи (цей соціальний критицизм є 

важливою особливістю інституціонального напрямку 

економічної теорії). 

Першочерговим завданням економістів-інституціоналістів було дослідження економічних 

інститутів, емпіричне та статистичне вивчення структурних особливостей господарської 

системи. Але поряд з цим вони прагнули розглядати економіку в більш широкому плані як 

цілісну систему, в органічній єдності її структурних елементів, в межах певних соціальних 

відносин, вдаючись до вивчення взаємодії різних аспектів суспільного життя в динаміці. 

Формалізованій дедуктивній теорії неокласиків інституціоналісти протиставили вивчення 

конкретно-історичних і національно-специфічних форм економічного життя у вигляді 

економічних інституцій. За визначенням Т. Веблена, інституції — це звичні способи 

здійснення процесу суспільного життя в його зв'язку з матеріальним оточенням, в якому 

живе суспільство. Поряд з економічними інституціями інституціоналісти надавали 

першочергового значення аналізу таких суспільних інститутів, як суспільні рухи, 

профспілки та політичні партії у встановленні узгодженості дій індивідів. Дж. Коммонс 

запровадив спеціальний термін діюча колективна інституція як регулятор економічної 

поведінки людей. 

Як якісно новий напрям світової економічної думки інституціоналізм увібрав у себе 

найкращі ідейно-теоретичні та методологічні досягнення попередніх шкіл економічної 

теорії (табл. 13.2).  
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До теоретичних джерел інституціоналізму слід зарахувати історичний напрям у німецькій 

економічній теорії, вплив європейського соціал-реформізму, ідеї соціал дарвінізму та ін. 

Безпосередній вплив на формування інституціоналізму справила німецька історична 

школа. Багато американських економістів навчалися у Німеччині й мали змогу ґрунтовно 

вивчати досягнення німецьких економістів, а потім творчо застосовувати ці здобутки, 

враховуючи національну специфіку американської економіки. Але у зв'язку зі специфікою 

історичного розпитку США були й відмінності американського інституціоналізму від 

німецької школи (табл. 13.3). 

 
На відміну від інституціоналістів, кейнсіанство, що виникло у 30-х pp. XX ст., виробило 

досить чітку практичну програму для здійснення державного регулювання економіки. 

Певний вплив на формування інституціоналізму в США справив англійський ліберальний 

реформізм Дж.С. Мілля. У своїй праці "Система логіки" (1843) він обґрунтував ідеї 

соціального позитивізму, відстоюючи думку про використання досягнень науки для 

вдосконалення суспільного ладу. Дж.С. Мілль віддавав перевагу емпіризму, узагальненню 
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фактів, вважаючи першочерговим практику і знання, одержані за рахунок усвідомлення 

попереднього досвіду. Як зазначив Р. Хейлбронер, Дж.С. Мілль "визволив класичну 

економічну теорію з рабства економічних законів", показавши, що характер розподілу 

залежить від інституціональної системи, що зазнає змін. Заперечення непорушного 

характеру економічних законів інституціоналісти використовували для обґрунтування 

реформ. 

Ідеї еволюційної зміни суспільства шляхом реформ, що здійснюються парламентом, які 

розроблялися діячами Фабіанського товариства (С. і Б. Вебби, Г. Воллес, Р. Тоуні) також 

були взяті на озброєння американськими інституціоналістами. Серію реформ і проведення 

широкої соціальної політики держави фабіанці, а за ними й інституціоналісти, вважали 

надійним шляхом вдосконалення існуючої суспільно-економічної системи. З емпіризмом 

інституціоналісти пов'язували думку про можливість підкорення теорії практичній 

політиці. 

Ідейно-теоретичні витоки американського інституціоналізму органічно сполучалися з 

особливістю його методології дослідження складних та суперечливих соціально-

економічних явищ. Загальнофілософською основою інституціоналізму стала "власне 

американська" філософія прагматизму, що розроблялася Ч. Пірсом, В. Джеймсом і 

особливо Дж. Дьюї. Згідно з цією філософією наука та позитивна роль демократично 

організованої державної влади виступали як два основних фактори суспільного прогресу, 

який досягається шляхом керованої еволюції. Відповідно до цієї філософії соціальні, 

економічні та політичні інститути є інструментами, які піддаються перебудові з метою їх 

поліпшення та вдосконалення. 

Повністю поділяючи філософію прагматизму, американські інституціоналісти 

заперечували об'єктивні економічні закони, віддаючи перевагу вдосконаленню інституцій, 

зростаючій ролі наукових знань та професіоналізму у вирішенні суспільних проблем. 

Інституціоналістів, особливо Дж. Коммонса, приваблювали передусім ті аспекти 

економічної теорії, які знаходилися на межі з соціологією та політологією і були тісно 

пов'язані з практичними підходами до вирішення конфліктів інтересів праці та капіталу, 

соціального забезпечення тощо. 

Культ активної діяльності та її перетворюючої сили, безмежна віра у можливості науки і 

прогресу, техніки становили головні риси філософії прагматизму, який ставив досвід та 

експеримент понад теорію як таку. 

Особливості загальнофілософських основ вплинули на всі основні метдологічні принципи, 

якими користувалися американські інституціоналіс 

інституціональний метод дослідження; 

філософію соціального позитивізму та прагматизму, визнання с спільних інституцій 

такими, що піддаються реформуванню та вдосконаленню; визнання ідеї керованої 

еволюції; 

дотримання принципу історизму та еволюціонізму, тобто розгляд суспільних явищ у їх 

еволюції, розробка проблеми факторів та етапів спільного розвитку як найважливіших для 

будь-якого суспільства; інте до історичного методу стимулювався еволюційною теорією 

Дарвіна; 

перевагу емпірико-описових методів, широке розуміння сутності соціально-економічної 

системи, скептичне ставлення до абстрактного метод 

прагнення інтеграції економічної теорії з іншими суспільними н уками чи "віра у переваги 

широкого міждисциплінарного підходу" що пізнання суспільних процесів; врахування 

досягнень інших суспільних дисциплін, соціальних факторів; 

заперечення на цій основі переваг "чистої" економічної теорії w класичної школи; 

принцип технократичного детермінізму, оскільки інституціоналїсти вважали основою 

економічного розвитку поступальний рух науки і техніки. При цьому вони 

використовували своєрідний методологічний прийодихотомізації, тобто розглядали 

суспільне виробництво як два самостій, але взаємодіючі об'єкти вивчення. Це технологія, 
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тобто, як визначив Т. Щеблен, використання знань для досягнення корисних цілей та 

інституції тобто реальні форми організації економічної діяльності, мотиви та норми її 

ведінки економічних суб'єктів, що склалися в даному суспільстві; 

незадоволення недостатньою емпіричністю неокласичної школи широке застосування 

кількісних досліджень у вигляді статистичного аналізу та математичної обробки даних. 

Особливо широко цим методом користувався В. Мітчелл. 

Початок виникнення інституціоналізму вчені відносять до кінця XIX ст., коли у 1899 р. 

було видано монографію Т. Веблена "Теорія бездіяльного класу". Але формування 

інституціоналізму як напряму економічної теорії відбулося пізніше, а саме в 20—30-х pp. 

XX ст., коли з'явилися пізні публікації Т. Веблена, а також Дж. Коммонса та В. Мітчелла. 

Праці цих вчених об'єднують спільність методологічних позицій, антимонополістична 

спрямованість, обґрунтування ідеї впливу на економічне зростання всієї сукупності 

суспільних відносин і необхідності державного впливу на економіку, особливо у формі 

"демократичного контролю суспільства над бізнесом". 

Ранній американський інституціоналізм 20—30-х pp. XX ст. формувався у трьох 

варіантах: 

соціально-психологічний (технократичний) варіант на чолі з Т. Вебленом; 

соціально-правовий (юридичний) на чолі з Дж. Коммонсом; 

кон'юнктурно-статистичний (емпірико-прогностичний) на чолі з В. Мітчеллом 

 

13.1.2. Соціально-психологічний (технологічний) інституціоналізм Т. Веблена 

 

Засновником американського інституціоналізму, який справив визначальний вплив 

на всі його течії, був Торстейн Веблен (1857—1929). Як зазначив Б. Селігмен, "економічна 

теорія, чи скоріше всеосяжне соціальне вчення Веблена перейняте протестом проти 

пануючих канонів мислення, і тому вона завжди буде привертати увагу мислячих людей". 

Книги Т. Веблена, особливо першого періоду його творчої діяльності, мали прихований, а 

часом і явний полемічний характер з економістами неокласичного напрямку. Усією своєю 

творчістю він давав зрозуміти, що економічна наука не має бути тільки наукою про ціни і 

ринки. Найважливішим принципом, висунутим Т. Вебленом, був еволюційний підхід до 

аналізу. Він виступив проти замикання неокласиків у межах абстрактних схем та "стану 

рівноваги" як "нормального" становища економіки. Т. Веблен підкреслював величезне 

значення теорії Дарвіна для обґрунтування принципу еволюційної зміни та розвитку 

соціально-економічного життя суспільства. 

Економічні явища Т. Веблен виводив із суспільної психології, розглядаючи людину як 

біосоціальну істоту, яка керується природними інстинктами. 

Батьки Т. Веблена, Томас Веблен та його дружина Керрі, емігрували з Норвегії до США 

наприкінці 40-х pp. XIX ст. Деякий час Томас Веблен був робітником на фабриці, потім — 

теслярем, а заощадивши певну суму грошей, купив ферму й улаштувався в норвезькому 

поселенні Като, графство Ма-нітовок штату Вісконсін. Саме тут народилася шоста дитина 

в сім'ї Вебленів — Торстейн Бунде Веблен (1857—1929). Спосіб життя сім'ї повністю 

підпорядковувався традиціям норвезьких землеробів: будинок із колод з добудованим 

приміщенням для худоби, домашнє виготовлення основних продуктів харчування (кава та 

цукор — недоступна розкіш), простий одяг, теж виготовлений вдома. У 1865 p., коли 

Торстейну було вісім років, сім'я переїхала до містечка Упллінг, де батько Веблена 

першим в окрузі купив для своєї ферми молотарку, посадив фруктовий сад, зайнявся 

бджільництвом. У 1874 р., у віці сімнадцяти років, Торстейн вступає до Карлтонського 

коледжу в Нортфілді. Коледж був релігійного напрямку, виховував місіонерів. Щоб не 

платити за утримання дітей, батько Торстейн купив невеликий наділ землі, що межував з 

територією коледжу, побудував на ньому будиночок, куди регулярно доставлялись 

продукти з ферми. Таке відособлення, домотканий одяг та відсутність міських манер у 

поведінці викликали презирливе ставлення до дітей Вебленів з боку однокласників. У 
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коледжі Т. Веблен провів шість років. Викладачі не любили його через зарозумілість та 

замкнутість. Винятком був професор політекономії Джон Кларк, який приділяв своєму 

учневі більше уваги і радив йому займатися науковими дослідженнями. Із рефератів Т. 

Веблена видно, що йому був чужим світ промислових та фінансових магнатів Америки 

кінця XIX ст. Одержавши завдяки] видатним здібностям вищу освіту (Єльський 

університет), він так і не став своїм у академічному світі — офіційна наука не визнавала Т. 

Веблена, який виявив беззаперечну неприязнь до капіталізму, його звичаїв та культу гро-: 

шей. Одержавши ступінь доктора філософії Єльського університету, Т. Веблен велику 

частину життя провів у суворій боротьбі за хліб насущний і весь час боровся за те, щоб 

завоювати повну свободу для виявлення власних позицій в науці. Часто змінюючи 

коледжі й університети, у яких викладав, все ж Т. Веблен відкривав для себе такі простори 

мислення, які не тільки йоге лякали, а й захоплювали. З 1900 р. Веблен — молодший 

професор економік Чиказького університету. Був також професором Стенфордського і 

Міссу-рійського університетів. На початку 20-х p. T. Веблен переходить до Нової школи 

соціальних досліджень. 

Т. Веблен не видав жодного навчального курсу, але увійшов в історію автор ряду 

фундаментальних праць, що принесли йому світову славу. Найвизначнішими серед них є 

такі: "Теорія бездіяльного класу" (1899), "Теорія] ділового підприємництва" (1904), 

"Інстинкт майстерності та рівень розвитку] технології виробництва" (1914), "Місце науки 

у сучасній цивілізації та інші нариси" (1919), "Великі підприємці та проста людина" 

(1919), "Інженери та система цінностей" (1921), "Абсентеїстська власність та 

підприємництво у новий час" (1923). Помер Т. Веблен у бідності 3 серпня 1929 p., поблизу 

Менло-Парка, штат Каліфорнія за три неповних місяці до початку біржового краху 24 

жовтня 1929 р. — "чорного четверга", від якого веде відлік Велика депресія, яка багато в 

чому підтвердила соціальний критицизм його теорій. 

сторони людської діяльності. Т. Веблен писав, що "предметом економічної науки є 

вивчення поведінки людини стосовно матеріальних засобів існування та дослідження 

історії матеріальної цивілізації". 

Неокласики нерідко представляли людину у вигляді ідеальної лічильної машини, яка 

миттєво оцінює корисність того чи іншого блага з метою макси-мізувати загальний ефект 

від використання наявних запасів ресурсів. Однак, на думку Т. Веблена, економічна 

поведінка людей має складніший, часто ірраціональний характер, тому що людина — не 

"машина для обчислення відчуттів насолоди та страждання". На поведінці людей 

позначаються, наприклад, мотиви демонстративного престижного споживання, 

заздрісного порівняння, інстинкт наслідування, закон соціального статусу та інші 

природжені та надбані схильності. Поведінка людини не може зводитися до економічних 

моделей, що ґрунтуються на засадах утилітаризму та гедонізму. Саме такі міркування Т. 

Веблен використовував, зокрема, у полеміці проти одного із неокласиків, свого вчителя — 

Джона Бейтса Кларка. 

Важливе місце в теоретичній системі Т. Веблена відіграють природні інстинкти, до яких 

він як основоположник інституціоналізму зараховує: 

інстинкт майстерності ("нахил до ефективних дій"); 

інстинкт самозбереження та збереження роду ("батьківські почуття"); 

схильність до суперництва; 

схильність до наслідування; 

схильність до пустої цікавості. 

Різні комбінації цих інстинктів становлять соціальні звички. При цьому перші три 

інстинкти Т. Веблен розглядав як позитивні, які збігаються з інтересами суспільства. 

Так, приватна власність з'являється у його працях як наслідок людської схильності до 

конкуренції: вона зображується найбільш помітним доказом успіху в змаганні і 

"традиційною основою поваги". Складніше психологічне підґрунтя властиве категорії 

заздрісне порівняння, яке відіграє в системі Т. Веблена надзвичайно важливу роль. За 
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допомогою цієї категорії Т. Веблен інтерпретує такі економічні явища, як схильність 

людей до престижного споживання, а також до нагромадження капіталу: власник іншого 

капіталу відчуває заздрість до більшого капіталіста і прагне наздогнати його. Після 

досягнення ж бажаного рівня виявляється прагнення перегнати інших, і тим самим 

перевершити конкурентів. 

Одночасно Т. Веблен підкреслював, що економічна поведінка людей має складний, 

суперечливий і навіть ірраціональний характер, а тому поведінку людини не можна 

зводити до економічних моделей, як це роблять неокласиі ки. Необхідно враховувати 

психологічну мотивацію всебічної діяльності людини. Він вважав, що "еволюція 

соціальної структури", а по суті суспіль-но-економічний розвиток реалізується як 

здійснення прогресу "природного відбору" різних інституцій. "Життя людей в суспільстві, 

— писав Веблені — так само як і життя інших видів, є боротьбою за існування і, таким 

чином, становить процес відбору та пристосування. Еволюція соціальної структури є 

процесом природного відбору інституцій. Прогрес, що відбувався і відбувається у 

людських інституціях і людському характері може бути, взагалі кажучи, зведений до 

мислення і до процесу примусового пристосування до зовнішнього середовища, яке 

постійно змінюється з розвитком суспільства і зі зміною інституцій, при яких живуть 

люди. 

Поняття інституція, за Т. Верленом, — це спільність свідомості, перший спосіб мислення, 

притаманний відповідним групам людей, який обумовлений традиціями, звичаями, що 

формуються у процесі історичного розвитку, — все те, що набуває оформлення в професії 

людини, морально-правових нормах, державних установах, а також у самому характері 

держави. Згідно з Т. Вебленом інституції, або "прийняту в певний час систему 

громадського життя", визначають безпосередні цілі, що підкоряють поведінку людей. Але 

сприятливі умові економічного розвитку існують лише у тому випадку, коли система 

інституті! перебуває в гармонії з кінцевими цілями, що випливають із інстинктів. 

Поряд з інституціями, іншим найважливішим фактором, який тре враховувати при 

вивченні інституцій, Т. Веблен вважав техніку, технологію, вплив якої на еволюцію 

інституцій стає домінуючим на стадії машинного виробництва. Отже, у методології Т. 

Веблена наявні елементи істориз хоча йому притаманно багато технократичних 

властивостей: інституції змін ються тому, що на них впливає людська психологія — це з 

одного боку, суцільний потік технічних факторів — з іншого. Ця двоїста психолого-те 

нократична концепція становила основу подальшої розробки представник ми пізнього 

інституціоналізму сучасних теорій стадій економічного зростання, індустріальної, 

постіндустріальної та технотронної цивілізацій. 

Центральне місце в здобутках Веблена займає його вчення про "бездіяльний (дозвільний) 

клас", до утворення якого він також підходив історично.  

На ранніх стадіях люди жили в умовах співробітництва, коли, як вважав Т. Веблен, не 

було власності, обміну, механізму цін. Пізніше, коли був накопичений надлишок 

матеріальних благ, військовоначальники і жреці вирішили правити іншими людьми. Так 

почався процес формування "бездіяльного класу", а разом з ним перехід від дикунства до 

варварства. 

Відповідно до того, як мирні заняття поступалися місцем військовим походам і грабежам, 

придушувався властивий людині інстинкт майстерності. Якщо раніше людина боролась в 

основному з природою, то тепер — з іншою людиною. У центрі нового способу життя 

знаходилася приватна власність, в основі якої були насильство й обман. 

У наступні ж історичні епохи, як писав Веблен, закоренілі варварські звички лише 

ховалися під маскою мирних форм поведінки. Суспільна ієрархія остаточно встановилася 

з "бездіяльним класом" на вершині соціальної піраміди. Зовнішніми ознаками відмінності 

стало виставлене напоказ неробство і споживання, розраховане на демонстрацію багатства 

("демонстративне марнотратство"). 

Бурхливий прогрес техніки вступив у гострий конфлікт із прагненням людей до показної 
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розкоші. Товари почали цінуватися не за їх корисними властивостями, а за тим, наскільки 

володіння ними відрізняє людину від її ближніх (ефект "заздрісного порівняння"). Чим 

марнотратнішою ставала певна особа, тим вище піднімався її престиж. Вищі почесті 

надавалися тим, хто завдяки контролю над власністю отримав від виробництва більше 

багатства, не займаючись корисною працею. Таким чином, згідно із концепцією Т. 

Веблена, "відношення бездіяльного (тобто невиробничого) класу до економічного процесу 

є грошовим відношенням... Звичаї світового бізнесу склалися під направляючою і 

вибірковою дією законів чи хижацтва паразитизму. Це звичаї власності, похідні, більш-

менш віддалені від стародавньої хижацької культури". 

Вчення про "бездіяльний клас" разом з методологією технократизму лежить в основі 

вебленівської концепції індустріальної системи. Згідно з цією теорією, капіталізм (за 

термінологією Т. Веблена, "грошове господарство") еволюціонує таким чином, що 

проходить дві стадії розвитку: 

стадію панування підприємця, коли влада та власність належить підприємцю; 

стадію панування фінансів, коли панівною силою стає фінансист. Для цієї стадії розвитку 

особливо характерна дихотомія, тобто протистояння, що виявляється у суперечності між 

індустрією та бізнесом, інтереси яких зовсім різні. 

До індустрії Т. Веблен відносив сферу матеріального виробництва, що базувалася на 

машинному виробництві, а також підприємців, інженерно-технічний персонал, 

менеджерів та робітників. Усі ці верстви Т. Веблен вважав носіями суспільного прогресу, 

зацікавленими в підвищенні ефективності виробництва. 

Найпрогресивнішою групою суспільства Т. Веблен вважав інженерно-технічну 

інтелігенцію, яку він протиставляв бізнесменам, котрих відносив до "бездіяльного класу". 

Т. Веблен гостро критикував цей клас великих фінансових магнатів, паразитичний спосіб 

життя рантьє, зайнятих лише фінансовою діяльністю. Він викривав бізнесменів, які 

прагнуть лише "якомога більшого прибутку", в той час, коли головною метою інженерів є 

турбота про розвиток промисловості. Т. Веблен зазначав, що "капітани фінансів, зайняті 

справами бізнесу, далеко відійшли від реального виробництва, вони все менше довіряли 

технічним спеціалістам, яких не розуміли, але без яких не могли обійтися". Ал до 

бездіяльного класу Т. Веблен відносив лише найбільших фінансових ма гнатів. Дрібних і 

середніх підприємців він не вважав соціальними утриманцями і навіть (з відомими 

застереженнями) зараховував до продуктивного класу. 

Найважливішим підсумком теоретичної діяльності Т. Веблена стало його вчення про 

"абсентеїстську власність" як таку, що невідчутна і належить бізнесменам. Відповідно до 

цього і "бездіяльний клас" Т. Веблен розцінював як такий, якому притаманні: 

по-перше, користолюбство на основі особливої "абсентеїстської" форми приватної 

власності, а не виробництво; 

по-друге, експлуатація, а не корисність для суспільства. "Фінансові верстви, — зазначає Т. 

Веблен, — мають певну зацікавленість у пристосуванні фінансових інститутів... Звідси 

більш або менш послідовне намагання бездіяльного класу спрямовувати розвиток 

інститутів тим шляхом, який відповідав б грошовим цілям, що формують економічне 

життя бездіяльного класу". 

Якщо на стадії панування підприємців прибуток був закономірним результатом їхньої 

виробничої діяльності, то в умовах грошового господарства початку XX ст. головним 

засобом одержання прибутку став кредит. Саме за допомогою кредиту бізнесмени 

(представники "бездіяльного класу") привласнюють акції, облігації, інші фіктивні 

цінності, одержуючи великі спекулятивні доходи. Як результат — непомірно 

розширюється ринок цінних паперів, зростання розмірів "абсентеїстської власності" у 

багато разів перевищує вартість матеріальних активів корпорацій. "Абсентеїстську 

власність" Т. Веблен протиставляв власності капіталіста, який бере безпосередню участь в 

управлінні своїм підприємством і суспільно володіє корисною нормою власності. 

"Абсентеїстську власність" Т. Веблен розглядав як основу існування "бездіяльного класу" 
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та основу протиріччя між індустрією та бізнесом, що загострюється і переростає у 

глибокий конфлікт. 

Але, критикуючи паразитизм великого бізнесу, Веблен не сприйняв марксистську теорію 

класової боротьби і революційного встановлення диктатури пролетаріату. Він глибоко 

поважав К. Маркса, про що неодноразово казав, однак не поділяв марксистське вчення 

про резервну армію праці як результат нагромадження капіталу, теорію вартості Маркса. 

Подальший розвиток суспільства Т. Веблен вбачав у здійсненні реформ в ході його 

еволюційного розвитку на основі невпинного науково-технічного прогресу та зростаючої 

ролі інженерно-технічної інтелігенції. На думку Т. Веблена, основну роль у майбутніх 

перетвореннях покликані відіграти інженери-технократи (особи, що йдуть до влади на 

підставі глибокого знання сучасної техніки). Відповідно до уявлень Т. Веблена, участь у 

створенні передових виробничих сил, формування високоефективної технології породжує 

у технократів прагнення до політичного домінування. 

Спостерігаючи протиріччя між інтересами бізнесу і розвитком індустрії, інженери 

переймаються ненавистю до фінансистів. Правда, "бездіяльний клас" прагне до підкупу 

інженерів, надає їм матеріальні блага, підвищує їхні доходи. Частина інженерно-

технічного персоналу, особливо серед осіб старшого покоління, проникається духом 

корисливості, користолюбства, але більшість молодих інженерів не йде на угоду з 

бізнесменами, оскільки інтереси науково-технічного прогресу для них важливіші за 

особисте збагачення. 

Т. Веблен передбачав, що у майбутньому відбудеться страйк інженерів, який призведе до 

"паралічу старого порядку" та встановлення "нового порядку". Параліч економіки змусить 

"бездіяльний клас" відступити, а влада перейде до інженерно-технічної інтелігенції — 

технократів, які почнуть перетворення індустріальної системи на нових началах. Веблен 

стверджує, що досить об'єднатися незначному числу інженерів (аж до одного відсотка 

їхнього загального числа), щоб "бездіяльний клас" добровільно відмовився від влади. 

Індустріальна система, за задумом Т. Веблена, служитиме не інтересам "абсентеїстських 

власників", тобто монополістів, а інтересам усього суспільства. Таким чином, вважав Т. 

Веблен, у "боротьбі за існування", а отже у процесі природного відбору соціальних 

інститутів реалізуватиметься еволюція суспільного устрою в напрямку його 

вдосконалення. 

Однак, на думку Т. Веблена, соціалізація власності потрібна лише там, де паразитизм 

вищих прошарків особливо сильно затримує технічний прогрес. Описуючи свій 

соціальний ідеал, Т. Веблен робив наголос на проблемах управління, а не на власності. Він 

вважав, що за умов високорозвиненого капіталізму, на стадії панування фінансиста, 

акціонерна форма перетворює велику капіталістичну власність у щось "абсентеїстське" 

(невідчутне). 

Спрямування головного вістря вебленівської критики проти інтересів найбільшої 

буржуазії пояснюється тим, що Веблен стояв на лівому фланзі світової економічної думки 

і був ідеологом радикально налаштованої інтелігенції. Але Веблен не був американським 

Марксом, яким його вважали багато сучасних йому ідеологів завдяки критичним поглядам 

та думкам. 

Одночасно слід зазначити, що творчість Т. Веблена нікого з сучасників не залишила 

байдужим, і в економічній науці представлені різноманітні за своєю тональністю відгуки. 

Так, представники консервативних та поміркованих кіл критикували Т. Веблена за 

надмірно різку та негативну, на їхню думку, оцінку великого бізнесу, за нереалістичність 

його прогнозів щодо зникнення кредиту (та банкірів) у недалекому майбутньому, що 

"відживає своє століття". 

Представники лівих кіл, навпаки, вдавалися до найвищих оцінок Т. Веблену за нищівну 

критику грошової системи, за викриття "бездіяльного класу" та "абсентеїстської 

власності" як основи його існування. 

Т. Веблен увійшов у історію як глибокий аналітик багатьох нових економічних процесів 
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кінця XIX — початку XX ст., і передусім таких, як: 

перехід економічної влади до фінансових магнатів; 

примноження фінансового капіталу шляхом маніпулювання фіктивним капіталом; 

зростаючий відрив капіталу-функції від капіталу-власності; 

посилення ролі технічного прогресу тощо. 

Але як переконаний прихильник мінової концепції Т. Веблен причину глибоких 

соціальних суперечностей вбачав у недосконалості сфери обігу, в той час як суперечності 

у сфері виробництва вважав другорядними і несуттєвими. 

Важливою складовою теоретичного надбання Т. Веблена було обґрунтування 

технологічної концепції, розробка і використання принципу технологічного детермінізму, 

який як важливий методологічний принцип широко, використовується сучасними 

представниками соціально-інституціонального напрямку економічної думки. 

Подальший розвиток теорії еволюції "індустріальної системи" Т. Веблена, яка не пройшла 

безслідно для лівореформаторського крила американської економічної думки, здійснили 

відомий сучасний економіст цього напряму Дж.К. Ґелбрейт, футурологи Е. Тоффлер, Р. 

Хейлбронер та ін. Думка Т. Веблена про те, що технічні, економічні, психологічні, 

біологічні та інші фактори завжди взаємодіють між собою, але в ході еволюції суспільства 

головним стає техніка, технологія, в сучасній економічній науці набула подальшого 

розвитку та конкретизації 

 

13.1.3. Соціально-правовий інституціоналізм Дж. Коммонса 

 

Методологія дослідження Дж. Коммонса характеризується твердженням] про 

примат права над економікою. Юридичні процедури він вважав єдино ефек-| тивними для 

налагодження соціального миру і погашення конфліктів у суспільстві. У праці "Правові 

основи капіталізму" Дж. Коммонс зазначив, що, на його думку, суспільство є системою 

юридичних норм і правових інститутів. Він заперечував існування класів і визнавав 

наявність лише "професійних груп, які можуть співробітничати шляхом здійснення 

державою реформ у галузі законодавства і створення уряду, представленого лідерами 

"колективних інституцій". 

Дж. Коммонс вважав, що саме через юридичну процедуру, через суди регулюються 

економічні відносини у суспільстві. Такий підхід яскраво виявляється Джон Роджерс 

Коммонс (1862—1945) — відомий американський економіст, один із головних 

представників раннього інституціоналізму — був нащадком стародавнього роду з 

Середнього Заходу, сином квакера. Навчався у ряді університетів США, посаду професора 

одержав в університеті штату Індіана, працював спочатку викладачем, а потім перейшов 

на практичну роботу до промислової комісії. Дж. Коммонс повернувся до викладацької 

роботи у Вісконсинському університеті та до плідної наукової діяльності. 

Дж. Коммонс репрезентував соціально-правовий різновид інституціоналізму, і тому був 

тісно пов'язаний з американськими профспілками, служив юридичним і економічним 

консультантом Американської федерації праці. Для його поглядів було характерне 

твердження про примат права над економікою. Систему своїх економічних поглядів він 

виклав у роботах "Розподіл багатства" (1893), "Правові основи капіталізму" (1924), 

"Інституціональна економіка, її місце в політичній економії" (1934), "Економічна теорія 

колективних дій" (видана посмертно у 1950 p.). 

Дж. Коммонса пов'язувала з Т. Вебленом загальна основа теоретичних поглядів, яка 

полягала в тому, що вони обидва віддавали перевагу аналізу позаекономічних факторів 

суспільного розвитку. Однак, на відміну від Т. Веблена, який пріоритетним вважав 

психологічні та біологічні фактори, Дж. Коммонс на перше місце виніс аналіз юридично-

правових інститутів, ставши лідером соціально-правового інституціоналізму. 

Ще одна особливість Дж. Коммонса, як економіста-теоретика полягала в тому, що свою 

систему теоретичних поглядів він тісно пов'язував з їх реалізацією у практичній 
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діяльності. Поряд з викладацькою та науково-дослідною роботою Дж. Коммонс 

підтримував широкі зв'язки з профспілками, працював економічним та юридичним 

консультантом Американської федерації праці. Він активно співпрацював із 

адміністрацією президента Ф.Д. Рузвельта. Під час здійснення в США "Нового курсу" Дж. 

Коммонс брав активну участь у розробці ряду законопроектів, зокрема прийнятого у 1935 

р. Акта про соціальну захищеність, що заклав основи сучасної системи пенсійного 

забезпечення в США. 

Зв'язок наукової роботи Дж. Коммонса з розвитком американського робітничого руху 

виявлявся і в тому, що за його ініціативою і за безпосередньої участі була написана 

чотиритомна "Історія праці у Сполучених Штатах" (1918— 1919). Дж. Коммонс здійснив 

глибокий аналіз таких колективних інституцій, як сім'я, профспілки, торгові об'єднання, 

виробничі корпорації, держава та ін. Він вивчав історію виникнення профспілок і 

об'єднань підприємців, досліджував роль різних колективних інституцій та їх вплив на 

посилення економічної боротьби робітничого класу, на розвиток профспілкового руху в 

США. 

Безперечно, увага Дж. Коммонса до важливих соціально-економічних проблем, до 

загострення суперечностей та соціальних конфліктів, а особливо, до шляхів їх вирішення 

мала важливе наукове значення і реальні практичні наслідки. Заперечуючи марксистську 

теорію класової боротьби, Дж. Коммонс, за його словами, намагався "зробити систему 

бізнесу ефективною настільки, щоб вона заслуговувала на збереження", Дж. Коммонс 

розглядав угоду як вихідну економічну категорію. Вона означає прийняття обома 

сторонами конкретного зобов'язання. 

Угоди він поділяв: 

на ринкові (акти купівлі-продажу та контроль за цим з боку суду); 

адміністративні (відносини між керівниками та їх підлеглими); 

розподільчі (рішення корпорації про ціни, регулювання цін з боку уряду, держбюджету, 

податкової системи). 

Кожна угода містить три елементи: 

конфлікт, тобто зіткнення інтересів учасників угоди; 

взаємозалежність та взаємозв'язок інтересів учасників конфлікту; 

процедуру, тобто порядок вирішення конфлікту й укладання угоди. 

Дж. Коммонс вважав, що за допомогою угоди практично можливе вирішення будь-якого 

конфлікту мирним шляхом. Угода, тобто юридичний акт порозуміння, розглядалася Дж. 

Коммонсом як центральний елемент економічних відносин, що об'єктивно відображало 

особливості американського права, які полягали у наявності в країні лише загального 

права й у відсутності відповідних кодексів законів. Таке становище призводило до того, 

що часто виникала потреба розгляду конкретних справ у судовому порядку, а рішення 

судових органів, особливо Верховного суду США, набували обов'язкової сили для 

аналогічних справ. Дж. Коммонс, займаючись за родом практичної діяльності 

юридичними проблемами та вирішенням у судовому порядку різноманітних конфліктів, 

був свідком того, що суди виступали тлумачами права, і, таким чином, практично 

утверджувався у думці про те, що економічні відносини регулюються через суди та 

юридичну процедуру. 

Дж. Коммонс вважав, що саме угодою визначається цінність благ, що саме судові рішення 

встановлюють "розумну вартість", а політична економія — це наука, що вивчає процеси, 

які ведуть до встановлення "розумної вартості". "Вартість є оцінка майбутнього доходу, 

що надана зараз"1, — визначав Дж. Коммонс, враховуючи, що з розвитком кредиту 

змінюється природа вартості відповідно до угоди у майбутньому виконати попередні 

зобов'язання. До того ж, у разі конфлікту при встановленні вартості товару доводиться 

звертатися до суду. Звідси Дж. Коммонс робить висновок, що встановлення "розумної 

вартості" пов'язане не з економічними, а з юридичними відносинами. 

Ідея соціального миру, що пронизує всю наукову діяльність Дж. Коммонса, домінує в 
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запропонованій ним періодизації капіталізму. Дж. Коммонс виділяє чотири стадії 

розвитку капіталізму: 

первісна стадія капіталізму — торговельний капіталізм, яка змінюється 

підприємницькою стадією, за якою наступає 

фінансовий (банківський) капіталізм і, нарешті, 

адміністративний капіталізм. 

Уже на стадії банківського капіталізму виникають великі асоціації підприємців і 

профспілки, здатні відстоювати інтереси своїх членів. Так зароджуються основи "гармонії 

інтересів". На стадії адміністративного капіталізму спеціальні урядові комісії виступають 

верховними арбітрами при укладанні угод між "колективними інституціями" 

(об'єднаннями підприємців і працівників). Але разом з тим Дж. Коммонс не враховував 

того, що урядові комісії можуть виявитися не безсторонніми арбітрами, а активними 

політичними гравцями 

 

13.1.4. Кон'юнктурно-статистичний, або емпіричний, інституціоналізм В. 

Мітчелла 

 

Спроба продовжити ідеї Т. Веблена та підтвердити їх статистично належить його 

учню та послідовнику, відомому американському економістові В. Мітчеллу, який очолив 

кон'юнктурно-статистичну течію інституціоналізму, що стала втіленням ідей суспільного 

контролю над економікою та керованості економічного розвитку суспільства. 

Поділяючи інституціоналізм Т. Веблена, В. Мітчелл у роботі "Лекції про типи 

економічної теорії" (1935) розглядав економічні проблеми у їх тісному зв'язку і не тільки у 

їх взаємозалежності, а й у зв'язку з економічними, а також психологічними, 

соціологічними та іншими проблемами, що обумовлюють у комплексі мотивацію 

поведінки людини. 

Але на відміну від Т. Веблена В. Мітчелл вважав, що найсерйозніший вплив на 

господарську поведінку людей справляє грошовий фактор у вигляді обігу грошових 

знаків, діяльності фінансово-кредитних установ тощо. На його думку, гроші відіграють 

самостійну роль у суспільстві і є головним двигуном економічної діяльності. А тому 

головним завданням економічної теорії має бути дослідження зв'язків між грошовим 

обігом та поведінкою людей. 

Веслі Клер Мітчелл (1874—1948) народився в Рушвіллі, штат Іллінойс, у сім'ї військового 

хірурга. Закінчив Чиказький університет, одержавши докторський ступінь з відзнакою, 

працював у 1903—1912 pp. професором Каліфорнійського університету. Більшу частину 

свого професійного життя він провів у Колумбійському університеті (1913—1919 pp., 

1922— 1944 pp.), де був професором до кінця життя. З 1920 по 1945 р. В. Мітчелл 

очолював національне бюро економічних досліджень. Він був "...учений за характером і 

переконанням, економістом за професією і ...статистиком за необхідністю". 

Веслі Клер Мітчелл 

Власні економічні погляди вчений виклав у таких основних роботах: "Історія зелених 

білетів" (1903), "Ділові цикли" (1913) — у 1927 р. вийшло розширене видання цієї роботи, 

яку було перекладено російською мовою, — "Лекції про типи економічної теорії" (1935), 

"Вимірювання економічних циклів" (1946, у співавторстві), "Що відбувається під час 

економічних циклів" (1951, посмертно) та ін. 

Погляд В. Мітчелла на цінність економічної теорії виявляється в його тривалому інтересі 

до історії економічної думки. Впродовж багатьох років В. Мітчелл читав знаменитий курс 

у Колумбійському університеті, що називався "Типи економічної теорії", а лекційні 

записи студентів згодом були опубліковані під тією ж назвою (1949). У цих лекціях 

простежуються походження економічних теорій в історії, а їхній розвиток пов'язується зі 

специфічними правовими, політичними, соціальними й економічними інституціями і 

подіями. Помер В.К. Мітчелл 29 жовтня 1948 р. 
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"Гроші — корінь економічної науки", — зазначав він. Більше того, він вважав, що сучасне 

йому капіталістичне суспільство є "грошовою цивілізацією", виробництво і витрачання 

грошей у якому є його визначальною рисою. Розглядаючи "грошову економіку" як 

найкращу форму господарської організації суспільства, В. Мітчелл позитивно ставився і 

до фінансового капіталізму. На відміну від Т. Веблена він не критикував фінансистів та 

бізнесменів. Його погляди близькі до позицій Дж. Коммонса, а такі праці з проблем 

грошово-кредитного обігу, як "Історія зелених білетів" (1903), "Золото, ціни та заробітна 

плата при доларовому стандарті" (1908), до сьогодення вважаються найавторитетнішими 

дослідженнями з історії грошового обігу США. 

В. Мітчелл як мислитель суттєво відрізнявся від своїх попередників співвітчизників-

інституціоналістів. Він не вдавався до методологічних передумов ортодоксальної 

економічної теорії та уникав міждисциплінарного підходу. Його "інституціоналізм" 

полягав у збиранні статистичних даних, які згодом мали дати ґрунт для пояснюючих 

гіпотез"1. Він вважав, що економіст повинен спиратися на конкретні факти як критерій 

правильності своїх теоретичних висновків. Саме В. Мітчеллу та його учням наука 

зобов'язана розгортанням описової економічної статистики, без якої як сучасна 

економічна наука, так і сучасні економічні установи не могли б існувати. 

Маючи на увазі саме переважаюче застосування В. Мітчеллом описово-статистичного 

методу, його нерідко зараховують до "основного антитеоретичного напрямку 

американської економічної думки". Але вимоги конкретності, деталізації, збирання фактів 

у В. Мітчелла нічого спільного не мали зі схоластикою. Він тільки вважав, що однієї 

формальної логіки недостатньо, а необхідно, щоб теорія стала перевіреним поясненням 

фактів. Саме цим завданням відповідали широкі емпіричні дослідження В. Мітчеллом 

різних сфер капіталістичної економіки, і, зокрема, сфери грошового обігу. Конкретне 

вивчення цифрових показників, виявлення закономірностей у їх коливаннях на базі 

широкого масиву статистичних даних у дослідженнях В. Мітчелла та його послідовників 

майже вперше в історії науки відбувалися з застосуванням математичних методів обробки 

фактичного матеріалу. 

Методологія статистичного аналізу В. Мітчелла широко використовувалася в роботі 

національного бюро економічних досліджень США, яке було ним створено і яке він 

очолював тривалий час. Під його керівництвом тут було започатковано економіко-

статистичні дослідження національного доходу та продукту, фінансового стану 

споживача, транспорту та ін. Бюро практикувало застосування статистичної методики, а 

саме обробку даних у вигляді динамічних рядів натуральних і вартісних показників, 

обчислення різних індексів тощо. 

В. Мітчелл був визнаним лідером емпірико-прогностичної течії інституціоналізму, про що 

свідчить його робота у створеному в 1917 р. Комітеті економічних досліджень при 

Гарвардському університеті. В. Мітчелл передбачав застосовувати так званий 

"Гарвардський барометр" для прогнозування господарської кон'юнктури шляхом 

дослідження і систематизації значного статистичного матеріалу. В основу прогнозування 

закладався аналіз динамічних рядів та спроби його екстраполяції на визначені відрізки 

часу. Отже, В. Мітчеллом та його групою економістів були розроблені перші прогнози 

економічного зростання шляхом побудови кривих, що репрезентували середні індекси 

ряду найважливіших показників національного господарства. 

Відбувалося започаткування економетрики як нової галузі економічної науки: на основі 

використання математичних та статистичних методів 

B. Мітчелл розраховував і передбачав тривалість "малих" та "великих" циклів, 

"вживляючи" закономірності циклічного розвитку капіталістичної економіки. В. Мітчелл 

та його колеги прагнули розробити моделі безкризового розвитку економіки шляхом 

передбачення відхилень у динаміці показників і запобігання таким чином спаду 

виробництва. Проблемі циклу В. Мітчелл присвятив такі роботи, як "Ділові цикли" 

("Business Cycles") (1913), "Вимірювання ділових циклів" (1946), "Що відбувається під час 
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економічних циклів" ("What Happens During Business Cycles") (1951). 

В. Мітчелл був визнаним спеціалістом у галузі дослідження економічних циклів. Він 

визнав постійний, а не випадковий характер циклічних коливань і пов'язував їх причину з 

прагненням отримати прибуток, що пронизує "систему бізнесу". В економічному циклі В. 

Мітчелл визнавав чотири фази — депресію, пожвавлення, розквіт та рецесію. Терміну 

"криза" в його теорії не було тому, що він не вбачав різниці між періодичними спадами 

виробництва і кризою. Економічний цикл В. Мітчелл тлумачив як комплекс коливальних 

рухів, які виникають у якійсь сфері економіки та поширюються на всю економіку. В. 

Мітчелл правильно підкреслював взаємообумовленість та взаємозв'язок таких важливих 

економічних показників, як ціни, інвестиції, рівень заробітної плати, прибутку тощо. 

Вивчення циклічного характеру економічної системи В. Мітчелл супроводжував 

використанням таких склад них статистичних методів, як кореляційний аналіз, побудова 

вільних індексів тощо. Сама періодичність циклів підводила В. Мітчелла до думки про 

можливість та доцільність їх регулювання. Його розробка теорії циклу була спрямована на 

виявлення можливостей запобігання надвиробництва та циклічних спадів, на створення 

начебто "безкризового циклу" на основі їх регулювання з боку держави. На думку В. 

Мітчелла, засобом пом'якшення циклічних коливань і досягнення стійкої економічної 

кон'юнктури мав стати спеціально створений державний плануючий орган. Цей орган мав 

би здійснювати не директивне, а рекомендаційне планування, базуватися на науковом 

прогнозуванні реальних і досяжних кінцевих цілей суспільства. 

Щоправда, некваліфікований прогноз "Гарвардського барометра", що передбачав 

"процвітання економіки" напередодні економічного спаду 1929— 1933 pp., виявив 

недосконалість тогочасної методологічної бази досліджень Але, безперечно, дослідження 

циклічного розвитку інституціоналістами 20—30-х pp. переконливо довели слушність 

головного твердження їхньої теорії про необхідність соціального контролю над 

економікою. Як було зазначено вище, ще у 1923 р. В. Мітчелл висунув ідею про 

необхідність створення системи державного страхування від безробіття. В. Мітчелл 

пропонував й інші варіанти соціального контролю, обґрунтовуючи необхідність 

регулюючої ролі держави об'єктивними умовами стану економіки в цілому. Але 

суспільство усвідомило це тільки під час циклічного спаду 1929 р. Саме з цього часу взято 

до практичного застосування ідеї інституціоналісті про регулювання економіки з боку 

держави. Під час здійснення "нового курсу" президента Ф. Рузвельта В. Мітчелл сприяв 

створенню Ради національних ресурсів СІЛА як центрального органу державного 

регулювання економіки країни. 

Основний внесок В. Мітчелла в економічну теорію має не безпосередній характер, а 

полягає в тому, що він протягом усієї своєї наукової кар'єри робив акцент на необхідності 

взаємодії між розвитком гіпотез і перевіркою їхньої відповідності фактам. Цей акцент 

простежується як у його власній роботі, присвяченій діловим циклам, так і в тих 

багатоаспектних дослідженнях, які він підтримував і якими керував у Національному 

бюро. У своєму останньому звіті як керівника досліджень (1945 р.) він сказав: "Нам 

приємно думати про себе, як про людей, що сприяють створенню основ економічної 

теорії, що складаються з тверджень, заснованих на даних, про які компетентний читач 

може судити самостійно. Чисто спекулятивні системи можна швидко видумати просто 

тому, що вони не жадають від економіста збору й аналізу величезної кількості даних, 

необхідних для перевірки гіпотези на відповідність фактам, так щоб можна було 

відкинути невідповідні гіпотези, створити нові і перевірити їх, і так доти, поки він не 

висуне теорію, що відповідає реальності." 

Одна з гіпотез В. Мітчелла привела до наукового експерименту в економічній теорії, що 

став одним із найтриваліших і найбільш поширених. Ця гіпотеза полягає в тому, що в 

економіці вільного підприємництва ділові цикли породжуються постійною взаємодією 

різних видів діяльності, що випереджають один одного або відстають на різні інтервали 

часу й у яких відмінності в амплітуді коливань є змінною величиною. Ці процеси були 
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виявлені, і наявні випередження й амплітуди коливань були виміряні як ex ante, так і ex 

post. Для перевірки гіпотези були використані архівні записи більш ніж за ціле сторіччя. 

Приватні дослідні інститути, урядові й міжнародні установи у більш ніж тридцяти країнах 

займалися розробкою статистичного апарату, необхідного для перевірки цієї гіпотези, 

збереження новітньої інформації й одержання на її основі економічних прогнозів. 

Отримана інформація була підсумована у формі випереджальних і запізнілих індексів та 

індексів, що збігаються. 

Типи економічних процесів, що розглядав В. Мітчелл як ключові для своєї гіпотези, були 

описані в його першій на цю тему роботі "Ділові цикли" (1913). До складу перемінних 

входили витрати, ціни і прибуток; інвестиційні рішення й інвестиційні витрати; процентна 

ставка, обсяг грошової маси, кредитні й банківські резерви; величина запасів і обсяг 

продажу. У цій та інших роботах В. Мітчелл досліджував, як економічні агенти реагують 

на зміни в економічних умовах і як ці реакції, у свою чергу, впливають на інших. З метою 

вимірювання запізнювань і випереджень він визначив цикл таким чином, що його вищі й 

нижчі точки могли бути зіставлені з певною датою. Під час послідовних циклів були 

визначені межі часової тривалості, амплітуди й норми зміни та було зроблено їхнє 

узагальнення за всіма циклами для того, щоб виявити найбільш типові їхні зразки. Моделі 

змін у межах циклу дали змогу В. Мітчеллу перевірити, чи впливає те, що відбувається в 

одній фазі, на те, що відбувається в наступній фазі, і чи відповідають повторювані ряди 

подій очікуванням, що ґрунтуються на економічній практиці й інституціях. 

Серед економічних процесів, що протікають у межах ділового циклу. В. Мітчелл звертав 

увагу на диспропорції, що поступово розвивалися між витратами і цінами. Коли 

відбувається збільшення ділової активності, витрати виробництва починають зростати 

швидше, ніж ціни. Це знижує норму прибутку і послаблює перспективи майбутнього 

прибутку. У результаті підриваються стимули до інвестицій і відбувається скорочення 

обсягу продажу, виробництва і зайнятості. Під час спаду витрати, як і ціни, збільшуються 

повільніше, але процес скорочення витрат виробництва незабаром починає випереджати 

зниження цін, поліпшуючи перспективи прибутку і створюючи стимули для інвестування. 

Це, у свою чергу, сприяє закінченню спаду і настанню підйому. В. Мітчелл, а разом з ним 

і інші, намагалися відповісти на запитання, якого роду витрати і ціни поводяться таким 

чином, чому вони себе так ведуть і чи є це явище поширеним, чи ні. Необхідні дані, що 

стосуються цього предмета, стали доступні тільки в останні роки, але вони показують, що 

ця модель продовжувала працювати в ринкових економіках майже через сімдесят років 

після того, як В. Мітчелл поставив її в центр своєї гіпотези про самогенерований характер 

ділових циклів. 

Однією з головних цілей В. Мітчелла була побудова загальної теорії ділових циклів, що 

узгоджується з фактами минулих циклів, які він з великими труднощами збирав і 

записував. Як було зазначено вище, погляд В. Мітчелла на цінність економічної теорії 

виявляється не тільки в цій меті, але також і в його тривалому інтересі до історії 

економічної думки. Інтерес Мітчелла до теорії був таким, що у 1941 р. він дав згоду на 

перевидання теоретичної частини (частина III) його роботи 1913 р. "Ділові цикли" за 

назвою "Ділові цикли та їх причини". Ця рання спроба побудувати динамічну теорію, 

безсумнівно, може слугувати інтерпретацією останньої роботи В. Мітчелла "Що 

відбувається під час економічних циклів" (1951). Але теорія ділового циклу, що 

самогенерується, яка становила головну особливість ідей В. Мітчелла з цього предмета, 

залишалася і залишається письмово не викладеною. 

Таким чином, ранній американський інституціоналізм 20—30-х pp. XX ст. започаткував 

виникнення нового напрямку світової економічної думки, який плідно розвивається і на 

сучасному етапі. У скарбницю світової економічної науки інституціоналістами було 

внесено розробку таких ідей: 

принцип технологічного детермінізму (Т. Веблен); 

історичний підхід до вивчення економічних явищ (Т. Веблен, Дж. Ком-монс, В. Мітчелл); 
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врахування в аналізі взаємозв'язку та взаємозалежності економічних та неекономічних 

явищ (Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчелл); 

створення "економіки колективних дій" (Дж. Коммонс); 

широке використання статистичного матеріалу (В. Мітчелл); 

обґрунтування регулюючої ролі держави в економіці (Дж. Коммонс, В. Мітчелл); 

інституціоналізм ставав одним із теоретичних попередників макроекономічної 

кейнсіанської та неоліберальної концепцій, вплинувши на формування у громадській 

свідомості розуміння необхідності суспільного контролю над економікою 

 

13.1.5. Особливості англійського інституціоналізму Дж. Гобсона 

 

Провідним представником англійського інституціоналізму був Джон Аткінсон 

Гобсон, що прожив довге життя (1858—1940), автор понад 50 праць, у яких висловив 

багато цікавих ідей, що збагатили економічну науку. Він був не тільки великим 

дослідником, але і яскравим суспільним діячем. Дж. Гобсон прагнув поєднати економічну 

науку з господарською практикою, вважаючи, що економіка — "це мистецтво 

спрямовувати матеріальні інтереси людей для досягнення максимального добробуту". 

Така позиція ріднить Дж. Гобсона з поглядами представників так званого економічного 

романтизму, що бере свій початок від С. Сісмонді, який вважав, що предметом 

політекономії, як називалася тоді ця наука, є турбота про благо людини, оскільки вона 

може бути справою рук уряду. 

Джон Аткінсон Гобсон 

Джон Аткінсон Гобсон (1858—1940) народився у Дербі і помер також у себе на 

батьківщині, в Хемпстеді. Навчався у школі Дербі та в Лінкольн-коледжі (Оксфорд), де 

він здавав останній екзамен на ступінь бакалавра, 1876—1880 pp., але отримав трійку. У 

1880—81 pp. він вивчав класичну літературу в Февершимі й Ексетері, а потім переїхав до 

Лондона, де в доповнення до своїх приватних доходів (від місцевої газети в Дербі, якою 

володів його батько) став періодично заробляти журналістикою, читанням лекцій та 

написанням книг. Його плани на роботу університетським викладачем економіки були 

зруйновані професором Ф. Еджуортом, який вважав його погляди занадто єретичними. 

Він залишався публіцистом, який пропагував свої погляди в книгах (написав сам чи брав 

участь у написанні понад п'ятдесяти книг) і в серії періодичних видань ліберального і 

соціалістичного напрямків. 

Репутація Дж. Гобсона пов'язана з його роллю не тільки як попередника Леніна та його 

теорії імперіалізму, але й Дж. Кейнса і його концепції ефективного попиту. За характером 

він був борцем з поширеними поглядами, людиною, що повстала проти натовпу. Його 

вклад у науку незначний, а того, що в його роботах визнано науковим вкладом, ще менше. 

Отримавши у декількох місцях категоричну відмову на предмет отримання місця, він 

увічнив себе в ролі економічного єретика, для якого характерні виклик та іронія. 

Відірваний від своїх академічних колег, виступаючи проти ортодоксальних економічних 

поглядів в статтях, які надсилав до різних видань, Дж. Гобсон залишив такий спадок, який 

важко однозначно оцінити і в якому легко знайти формальні суперечності. І все ж, він дає 

загальне бачення меж і природи економічної теорії, яке є як оригінальним, так і 

внутрішньо узгодженим. 

У центрі уваги Дж. Гобсона були проблеми розподілу, які він розглядав переважно з 

етичних позицій. Дж. Гобсон продовжує лінію аналізу, що пов'язана з теорією 

недоспоживання С Сісмонді та Т. Мальтуса, яка зводилася, по суті, до пояснення 

економічних криз низьким рівнем споживання трудящих (у С. Сісмонді) та недостатнім 

споживанням панівних класів (у Т. Мальтуса). Конкретизуючи проблему недоспоживання 

як причину криз, він робить висновок, що надмірне заощадження капіталістів або 

спрямування накопиченого багатства на непродуктивні цілі (паразитичне споживання) 

призводить до стагнації виробництва. З метою послаблення соціальної напруги у 
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суспільстві Дж. Гобсон вимагав від держави загального підвищення заробітної плати і 

певного обмеження прибутків підприємців. 

Перша книга Дж. Гобсона ("Функціонування промисловості", 1889) була написана у 

співавторстві з А.Ф. Меммері, підприємцем, який, відіграв провідну роль у написанні 

книги. Метою книги було з'ясування недоліків класичної політичної економії у тому її 

варіанті, який було викладено Дж.Ст. Міллем. Головна ідея книги полягає в тому, що 

торгова депресія виникає з причини недостатнього ефективного попиту, оскільки він задає 

рівень споживання на найближче майбутнє, що обмежує можливості рентабельного 

виробництва. Звідси випливає, що є межа для обсягу корисних заощаджень, які може 

зробити суспільство. Кожен індивід міг би робити заощадження з вигодою для себе, але 

загальним результатом був би стан недоспоживання, який інакше називається 

надлишковими заощадженнями. Дж. Гобсон прагнув з'ясувати сутність цього процесу, що 

самоліквідовується як приклад того, що він називав багатогранною помилкою 

індивідуалізму, — ідея, що міститься в його роботах у значно загальнішому вигляді, ніж 

окремо взяте поняття недоспоживання. Таким чином, полемічна атака його першої книги 

була направлена проти схильності економістів вихваляти бережливість, оскільки вона 

перешкоджає врахуванню ключового значення підтримання достатнього попиту. Це 

твердження, що характеризує Дж. Гобсона як теоретика недоспоживання, було повторено 

у двох його наступних книгах ("Еволюція сучасного капіталізму", 1894, "Проблема 

безробіття", 1896), в яких він виступає як економічний єретик, що виявляється у незгоді з 

неокласичним аналізом із все ширшого кола проблем. Його розходження з маржина-

лізмом на тій основі, що останній ґрунтується на нереалістичному процесі абстракції, 

знаменують собою поглиблення розриву із маршалліанською традицією ("Соціальна 

проблема", 1901; "Вільна думка у соціології", 1926). 

Це було нетипово для економічної науки Великої Британії, яка виросла на традиціях 

класичної та неокласичної теорій. За проповідування цих поглядів, які суперечили 

загальновизнаним висновкам А. Маршалла — беззаперечного лідера британської (і не 

тільки) економічної науки, Дж. Гобсона у 1897 р. відсторонили від викладання в 

Оксфордському університеті. Згодом теорія недоспоживання Дж. Гобсона була схвалена 

Дж.М. Кейнсом, оскільки вона пояснювала недоспоживання населення нестачею 

сукупного попиту — центральної категорії вчення Дж.М. Кейнса. 

Свої погляди на проблему недоспоживання Дж. Гобсон доповнив теорією розподілу 

("Економіка розподілу", 1900), яку він засновував, головним чином, на фабіанівській 

теорії ренти. Він робив розмежування між витратами, пов'язаними із забезпеченням 

існування будь-якого фактора виробництва, і його рентним елементом, і стверджував, що, 

у принципі, до землі, праці чи капіталу можна було б додати і додаткову вартість. Далі він 

ввів ідею "примусових доходів" як домагання в цьому процесі тієї сторони в переговорах, 

що має велику силу, результатом чого є одержання індивідами і класами "незаробленого 

доходу". Дж. Гобсон також припускав, що частка доходу, що є, у цьому розумінні, 

економічно не функціональною, змінюється в прямій залежності від абсолютного рівня 

одержуваних доходів. Звідси випливає, що прогресивне оподатковування, на практиці, не 

послабило б ніякого природного стимулу до здійснення виробництва. 

Пізніше, у 1909 p., цей аналіз було ускладнено (Промислова система) за рахунок 

розмежування між "продуктивним надлишком", що відшкодовує витрати зростання, і 

"непродуктивним надлишком", що розподіляється за функціональним принципом. У 

моральному відношенні це є прерогативою співтовариства, що його створило. Якби 

перерозподільне оподатковування могло повернути цей надлишок його законним 

власникам, то надмірні заощадження багатих знизилися б і виправилася б ситуація з 

недоспоживанням бідних. Цей функціональний погляд на правильну роботу економічної 

системи, для якої є необхідним викорінювання паразитизму, знову і знову з'являвся у 

роботах Дж. Гобсона як одна з його основних ідей. Він називав це також "природним 

законом" і часто вказував на його еволюційне джерело. 
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Ідея хибності нагромадження явно суперечила укоріненим у панівній ортодоксальній 

науці уявленням про величезну користь заощаджень, оскільки вони нібито автоматично 

перетворюються в інвестиції, тобто дають новий імпульс розвиткові виробництва. Тому 

погляди Дж. Гобсона вважалися крамольними, єретичними, підлягали суворому осудові. 

Однак вони знайшли підтримку в багатьох ліберальних економістів, а потім і економістів 

марксистської орієнтації. Пізніше вони були критично переосмисленні одним з 

основоположників сучасної економічної науки — Дж.М. Кейн-сом, який розвинув їх у 

теорії ефективного попиту, доповнив цілим рядом важливих категорій та ефектом 

мультиплікатора. Великий інтерес викликає аналіз взаємозв'язку сфер, галузей 

господарського організму, структурної взаємодії його складових. Дж. Гобсон аналізує рух 

товарних потоків від джерел сировини до виробництва готових виробів і його 

опосередкування грошовим обігом. Ці потоки перехрещуються у вертикальному і 

горизонтальному напрямках, що нагадує аналіз за системою "витрати — випуск", 

розробленою згодом В.В. Леонтьєвим з урахуванням руху потоків капіталів і 

застосуванням математичних залежностей коефіцієнтів прямих і повних витрат. 

Дж. Гобсон був чесним та добросовісним ученим і зумів у своїх працях подати досить 

достовірну картину капіталістичної дійсності на рубежі XIX— XX ст. і вказати на ряд її 

імперіалістичних тенденцій. Так, у роботі "Еволюція сучасного капіталізму" (1894) він 

зазначає, що сили, котрі змушують капітал концентруватися все більше й більше і які 

призводять до зростання промислової одиниці, "викликають зміни в характері конкуренції 

та призводять до утворення монополій". 

Ці ж думки набули розвитку в праці "Імперіалізм..." (1902), яка заслуговує на особливу 

увагу. Це чи не найперше значне дослідження нової епохи в розвитку капіталізму, де 

сучасний капіталізм розглядається не тільки в економічному, але й у політичному аспекті. 

Дж. Гобсон багато уваги приділив етичним аспектам економічних та політичних проблем, 

що й дає змогу віднести його погляди до інституціональних. На його думку, інтереси 

людини при розподілі продукту мають знаходитись на першому місці, а прибуток — на 

другому. Виходячи із цих позицій, Дж. Гобсон надавав великого значення соціальній 

психології, вказуючи, що відчуження працівника від засобів виробництва, а також угоди 

найму робочої сили є явищами аморальними, оскільки вони укладаються на ринку праці 

між нерівноправними партнерами. 

У роботі "Імперіалізм" Дж. Гобсон правильно вказує на величезне зростання концентрації 

виробництва у промисловості, зростаючу роль банків, всесилля фінансових капіталістів, 

що їх уособлюють, та пов'язане з їх діяльністю небачене до цього зростання експорту 

капіталу, посилення колоніальної експансії великих держав, поділ світу між ними, 

придушення та пограбування відсталих народів. Дж. Гобсон різко засуджує цей шлях 

імперіалізму, що призводить до його загибелі, здатного призвести до розгулу мілітаризму 

та деспотизму, загарбницьких війн, зростання податків, державного боргу тощо. 

Теорія імперіалізму Дж. Гобсона, розвинута у відповідь на англо-бурську війну (1892—

1902), ґрунтується на таких засадах. Як прихильник бурів, Дж. Гобсон намагався 

проаналізувати причини приєднання до Британії двох південно-африканських республік. 

Відвідавши як кореспондент "Manchester Guardian" Південну Африку, він указував на 

існування впливових кіл, що контролюють золоті копальні та пресу, і в цьому зв'язку 

посилався на "клас фінансових капіталістів, серед яких панівне становище займали 

іноземні євреї" (Війна у Південній Африці: причини та наслідки). Чи еквівалентні такі 

посилання антисемітським виступам — це спірне питання. У будь-якому разі Дж. Гобсон 

був згоден, що очевидні національні інтереси були під загрозою у зв'язку з 

космополітичним характером цього класу. Спекулятивні інвестиції в нерозвинені 

території він розглядав як причину імперіалізму і доводив, що він виникає у зв'язку з 

існуванням паразитичного класу на батьківщині. У цьому розумінні недоспоживання є 

економічним коренем імперіалізму. 

Ідея, з якою Дж. Гобсон категорично не погоджувався, полягала в тому, що має місце 
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достатній сукупний прибуток по країні в цілому від торгівлі й інвестицій в Африці як 

віддача від витрат на агресію. Тому на противагу .Леніну, Дж. Гобсон заперечував те, що 

імперіалізм є структурною потребою економіки метрополії. У ній була можлива і 

необхідна політика перерозподільного оподатковування, яка б створювала зворотний 

ефект у вигляді підрізання відповідного економічного кореня (кінцеві надлишкові 

заощадження) і стимулювання вітчизняного попиту (зменшення кінцевого 

недоспоживання). 

Економічний висновок із цього полягає у тому, що Британія легко могла заповнити будь-

яку втрату від зовнішньої торгівлі, створюючи багатство на своїй території, що було 

аргументом на користь протекціонізму, який Дж. Гобсон вирішив замовчувати відповідно 

до духу того часу. Це було пов'язано з тим, що Дж. Гобсон шукав реформістського 

удосконалення для ліберальних і лейбористських партій, прибічників ідеї вільної торгівлі. 

Він був упевнений, що імперіалізм можна було б перемогти демократичними засобами 

саме тому, що він не служить інтересам більшості, а тільки привілейованій частині 

суспільства. Тому у своїй найзнаменитішій книзі "Імперіалізм..." політиці приділено вдвічі 

більше місця, ніж економічній теорії. Йому це було необхідно, оскільки питання полягало 

в тому, як була прийнята політика, що становила поганий бізнес для народу в цілому. 

Відповідь полягала у тому, що фінанси керували тим механізмом, енергія котрого 

виникала з якогось іншого джерела. Таким чином, значна частина досліджень Дж. 

Гобсона була присвячена силам націоналізму і суспільної психології, що поставляли 

паливо для політики самоствердження. 

Його погляд на користь від іноземних інвестицій значною мірою залежав від контексту, в 

якому він розглядав цю проблему. Він схвалював космополітичні фінанси як силу, що 

сприяє мирові й прогресу . Під час Першої світової війни він, зрештою, залишив 

ліберальну партію, коли вирішив, що вона зрадила справі вільної торгівлі. 

Таким чином, імперіалізм у Дж. Гобсона набуває характеру зовнішньої експансії, 

спрямованої на захоплення нових територій, що знов-таки випливає з його теорії 

недоспоживання і неможливості використовувати капітал усередині країни. Ця робота 

вплинула на Розу Люксембург ("Нагромадження капіталу"), а також на Леніна 

("Імперіалізм як вища й остання стадія капіталізму"). 

Дж. Гобсон правильно зрозумів деякі особливості сучасного йому імперіалізму, а саме, він 

наголошував, що новий імперіалізм відрізняється від старого. По-перше, тим, що на місце 

прагнень однієї зростаючої імперії ставить теорію та практику імперій, що змагаються, 

кожна з яких керується однаковими прагненнями до політичного розширення та до 

комерційної вигоди. По-друге, пануванням над торговими інтересами інтересів 

фінансових або тих, що стосуються розміщення капіталу. 

Монополії у Дж. Гобсона — основна ознака імперіалізму. Пануванням монополій він 

пояснює недоспоживання, а також необхідність зовнішньої експансії, без якої, на його 

думку, сучасний капіталізм не здатний розвиватися. Дж. Гобсон вважав необхідним 

широке втручання держави в економічні та соціальні процеси. Пропоновані ним заходи 

стосовно прогресивного оподаткування власності й доходів від неї притягують своєю 

сміливістю і послідовністю. Вони сприймалися як замах на найсвятіші цінності 

буржуазного суспільства, що століттями оберігаються мораллю і правом. 

Надалі ці пропозиції Дж. Гобсона докладно теоретично розробили у своїх працях Дж.М. 

Кейнс та Дж.К. Ґелбрейт, а на практиці їх рішуче здійснив Ф.Д. Рузвельт під час Великої 

депресії. У цілому ж, погляди Дж.А. Гобсона, який був одним із засновників 

лейбористської партії та ідеологом її лівого крила, справили значний вплив на 

формування концепції лейборизму — британського варіанта соціал-реформізму. 

Очевидно, що Дж. Гобсон не до кінця поділяв ідеї теорії недоспоживання. На початку 

1900-х pp. його енергія була спрямована на те, щоб наповнити ліберальну партію 

економічною теорією із широким підґрунтям, яка б виправдала відмову від класичних 

методів "laissez faire" на користь інтервенціоністської політики, спрямованої на посилення 
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соціальної справедливості1. Це був новий лібералізм, для якого Дж. Гобсон і його друг 

Л.Т. Гобхаус стали ] інтелектуальними лідерами. Публікація роботи Дж. Гобсона 

"Промислова система" (1909), у якій узагальнюється багато чого з написаного ним колись, 

містить обґрунтування політики перерозподільного оподатковування, що ґрунтується на 

понятті надлишку. Цей аспект затемнює позицію Дж. Гобсона з приводу недоспоживання, 

незважаючи на те, що тут він йде далі ніж раніше, коли він аналізував динамічний процес, 

за допомогою якого надлишкові заощадження зменшують усі реальні доходи в економіці 

до того рівня, при якому в справу вступають автоматичні обмежувачі цього процесу. Це 

можна було б назвати найбільш розвинутою макроекономічною ідеєю Дж. Гобсона. 

Під час депресії, що виникла після Першої світової війни, Дж. Гобсон знову звертається 

до цієї теми, і саме в цей період його економічні погляди стали найбільш відомими. Тепер 

його ім'я було тісно пов'язане з лейбористською партією, значний вплив на ідеї Дж. 

Гобсона справило використання економічного випадку щодо "прожиткового мінімуму". 

Його погляди на надлишкові заощадження не змінилися значною мірою, але коли він 

відстоював її в період масового безробіття, він зустрів більш співчутливий відгук навіть 

серед професійних економістів, що приймали раніше припущення повної зайнятості. 

Зокрема, до 30-х pp. XX ст. у Дж. Гобсона склалися найтепліші стосунки з Дж.М. 

Кейнсом, який у попередні роки ставився до його поглядів із зневагою. Однак Дж. Кейнс 

прагнув тримати дистанцію. Причиною цього було те, що коли Кейнс писав про 

надлишкові заощадження, він мав на увазі недостатні інвестиції, тоді як для Дж. Гобсона 

заощадження й інвестиції становили два найменування того самого, і під надлишковими 

заощадженнями він завжди мав на увазі недостатні витрати. Тому природним було те, що 

Дж. Кейнс виявляв більше інтересу до політики суспільних робіт як засобу збільшення 

інвестицій, у той час як Дж. Гобсон віддавав перевагу перерозподілові як способу 

стимулювання споживання. Тільки у "Загальній теорії..." Дж. Кейнсу вдалося повною 

мірою усвідомити те, якою мірою нова концепція ефективного попиту була передбачена у 

роботах Гобсона, якому Кейнс віддав щедре, але запізніле визнання 

 

13.2. ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ. - НА 

ПОЧАТКУ XXIСТ 

13.2.1. Етапи еволюції, методологічні особливості та структура 

інституціонального напряму в другій половині XX ст. 
 

З 50—60-х pp. XX ст. в межах неокласичної течії формується новий науковий 

напрям, представники якого працюють на межі економічної теорії та інших суспільних 

наук — філософії, соціології, політології, кримінології тощо. Якщо інституціонально-

соціологічний напрям, що виник на початку XX ст. вважається "старим" 

інституціоналізмом, то цей новий науковий напрям називають неоінституціоналізмом. 

Неоінституціоналізм як особлива економічна теорія отримала визнання у 80—90-х pp. XX 

ст. 

Основні представники неоінституціоналізму: Рональд Коуз (1910 р.н.), Даглас Норт (1920 

р.н.) — Нобелівські лауреати, Олівер Вільямсон (1932 р.н.) та ін. Основні праці: Р. Коуз 

"Природа фірми" (1937); О. Вільямсон "Економічні інституції капіталізму. Фірми, 

маркетинг, укладання контрактів" (1985); Д. Норт "Інституції, інституційна зміна та 

функціонування економіки" (1990). 

Таким чином, теоретичні основи традиційного американського інституціоналізму набули 

свого подальшого розвитку, і саме з середини XX ст. інституціоналізм перетворився в 

один із провідних напрямків світової економічної думки. Посилення інтересу до 

інституціональної теорії взагалі й до її неоінституціонального напрямку безпосередньо 

пов'язано зі спробами подолати обмеженість ряду положень, характерних для мейнстрім 

економікс (аксіоми повної раціональності, абсолютної інформованості, досконалої 

конкуренції, встановлення рівноваги лише за допомогою цінового механізму тощо), і 
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розглянути сучасні суспільні й особливо економічні процеси комплексно та всебічно, 

особливо — з необхідністю дослідження нових явищ сучасної епохи науково-технічної та 

технологічно-інформаційної революцій, коли використання традиційних методів не дає 

бажаних результатів. 

Сучасний інституціоналізм виник не на порожньому місці. У неоінсти-туціоналістів, як ми 

це вже бачили, були попередники — представники "старого", традиційного, 

інституціоналізму, які також намагались налагодити зв'язки між економічною теорією та 

правом, соціологією, психологією, політологією та ін. Але між поглядами "старих" 

інституціоналістів та неоінституціо-налістів можна виділити ряд суттєвих відмінностей 

(табл. 13.4). 

 
Якщо "старі" інституціоналісти залишилися аутсайдерами світової спільності вчених-

економістів, то неоінституціоналісти змогли стати фаворитами. У! списку Нобелівських 

лауреатів з економіки вісім лауреатів так чи інакше належать саме до 

неоінституціонального напряму. 

Згідно з авторитетною економічною енциклопедією "The New Palgrawe: A| Dictionary of 

Economics", до складу "нової політичної економії" (new political economy) включають 

шість основних напрямів неоінституціональних досліджень: 

теорію суспільного вибору (public choice economics); 

теорію прав власності (economics of property right); 

теорію права і злочинності (economics of law, economics of crime); 

політичну економію регулювання (political economy of regulation); 

нову інституціональну економіку (new institutional economics) та нову економічну історію 

(new economic history). 

У цьому переліку можна виділити сфери неоінституціонального аналізу, що знаходяться 

на межі між "економікс" та іншими суспільними науками, а саме: 

а) економіко-noліто логічні дослідження (теорія суспільного вибору, політична економія 
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регулювання); 

б) економіко правові дослідження (теорія прав власності, права та злочинності); 

в) економіко-соціологічні дослідження (нова інституціональна економіка); 

г) економіко-історичні дослідження (нова економічна історія). 

Стовбур сучасного інституціоналізму утворюють два напрямки — нео-інституційна 

економіка (neoinstitutional economics) та нова інституційна економіка (new institutional 

economics). Незважаючи на те, що назви здаються ідентичними, ці два напрями мають 

принципово різні підходи до аналізу інститутів. Обидва напрямки сформувалися або на 

основі неокласичної теорії, або ж під її помітним впливом. Так, перший напрям — 

неоінституціоналізм — залишає незмінним жорстке ядро неокласики. Залучення нового 

елемента до предмета аналізу інститутів відбувається за рахунок коригування положень із 

"захисної оболонки" неокласичної теорії. Саме тому неоінституціональну економіку, яка 

розвивалася, розширюючи та доповнюючи "економікс", часто наводять як приклад 

"економічного імперіалізму". Вторгнувшись у сферу інших наук про суспільство — права, 

соціології, психології, ідеології, політики, норми поведінки, сім'ї тощо — ця школа 

використовувала традиційні мікроекономічні методи аналізу, намагаючись дослідити 

різноманітні суспільні відносини з погляду раціонально мислячої "економічної людини". 

Тому стосунки між людьми тут розглядаються перш за все через призму взаємовигідного 

обміну та контрактів. 

Другий напрям — нова інституційна економіка — навпаки, відображає спробу створити 

нову теорію інститутів, не пов'язану з колишніми постулатами неокласики. 

Структура як старого, так і сучасного інституціоналізму та шляхи його еволюції у другій 

половині XX ст. досить складні. Так, до сих пір зберігається дуалізм "старого" 

інституціоналізму та неоінституціональних теорій. Поряд із зазначеними вище схемами 

класифікації умовно його можна розділити ще на три основні школи або "рукави": 

індустріально-соціологічна школа, 

школа суспільного вибору, 

кон'юнктурна школа. 

Індустріально-соціологічна школа продовжує технологічні традиції, закладені ще Т. 

Вебленом і представлена Г. Мюрдалем, А. Льюїсом, Дж. Ґел-брейтом, Е. Тоффлером, Д. 

Беллом та частково Ф. Перру та А. Сеном. У центрі уваги цього напрямку — проблеми 

переходу до постіндустріальної стадії розвитку, а також проблеми слаборозвинутих 

держав, пов'язані з незавершеною індустріальною модернізацією. 

Школа суспільного вибору продовжує правничу традицію, закладену Дж. Коммонсом, і 

представлена Дж. Бьюкененом і Г. Таллоком, а також Р. Коузом. У центрі уваги — 

проблеми політичного вибору і його впливу на економіку, дослідження трансакційних 

витрат і зовнішніх ефектів — екстерналій. 

Кон'юнктурна школа бере свій початок від В. Мітчелла і представлена Нобелівськими 

лауреатами С. Кузнецом, Дж. Мідом, Т. Шульцем, Дж. Тобі-ном, Ф. Модільяні та Р. 

Солоу, а також Б. Оліним. У центрі уваги стоять проблеми міжнародної торгівлі й 

конкурентних переваг, руху капіталів, циклів економічної кон'юнктури, забезпечення 

стійкого економічного зростання. 

Поряд з цим, цілий ряд учених, що не вписуються у межі конкретно визначеного 

напрямку — Г. Беккер та Я. Корнаї, можна вважати близькими до інституціоналізму. 

У більшості напрямів неоінституціоналізму основна увага звертається на правові аспекти 

економічного життя. Відповідно до контрактної (договірної) парадигми 

неоінституціоналізму, будь-які відносини між людьми розглядаються як взаємовигідний 

обмін, що закріплюється певними зобов'язаннями сторін. Саме способи регламентації 

договірних відносин визнаються найважливішою економічною інституцією. 

Але єдиної класифікації інституціональних теорій до цього часу так і не склалося, і тому 

намагання врахувати наявність різноманітних підходів та взаємозв'язків між ними 

викликає певну складність при висвітленні проблем інституціональної економічної теорії. 
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Сьогодні неоінституціоналізм становить цілу сукупність підходів, об'єднаних декількома 

спільними базовими ідеями. 

О. Вільямсон як один із провідних теоретиків неоінституціоналізму запропонував таку 

класифікацію. Якщо неокласичній доктрині притаманна переважно технологічна 

орієнтація, яка передбачає, що обмін здійснюється миттєво і без витрат, що укладені 

контракти чітко виконуються, а межі економічних організацій (фірм) обумовлюються 

характером використовуваної технології, то неоінституціональна теорія виходить із 

організаційно-контрактної перспективи, де на перший план висуваються витрати, що 

супроводжують взаємодію економічних агентів. 

У деяких концепціях, що належать до цього теоретичного напрямку, предметом вивчення 

є інституційне середовище, тобто фундаментальні політичні, соціальні та юридичні 

правила, у межах яких відбуваються процеси виробництва та обміну (конституційне, 

виборче, майнове, контрактне право та ін.). Вони представлені: 

теорією суспільного вибору (Дж. Б'юкенен, Г. Таллок, М. Олсон та ін.) (публічна сфера), у 

якій акцент робиться на втратах, що породжуються діяльністю політичних інституцій; 

та теорією прав власності (Р. Коуз, А. Алчіан, Г. Демсетц, Р. Познер та ін.) (приватна 

сфера), яка акцентує увагу на виграші у добробуті, який забезпечують правові інституції 

(судова система тощо). Організаційні структури, які, з урахуванням чинних правил, 

створюються економічними агентами на контрактній основі, вивчає теорія агентських 

відносин, що існує у двох основних версіях: 

теорія механізмів стимулювання, яка досліджує організаційні схеми, що можуть 

забезпечувати оптимальний розподіл ризику між принципалом (власником) та агентом 

(менеджером); 

"позитивна" теорія агентських відносин, що звертається до проблеми відокремлення 

власності та контролю і сформульована ще в 30-х pp. XX ст. А. Берлі та Г. Мінзом. 

Провідними представниками також є У. Меклінг, М. Дженсен, Ю. Фама, а центральним є 

питання стосовно контрактів, необхідних для забезпечення поведінки агентів, яка б 

найменшою мірою відхилялася від інтересів принципалів. 

Неоінституціоналізм має свої методологічні особливості, які обумовлюються вихідними 

теоретичними джерелами: традиційним інституціоналізмом та неокласикою. На відміну 

від старого американського інституціоналізму, неоінституціоналізм не тільки не 

протистоїть неокласиці, але сам є результатом об'єднання інституціональних та 

неокласичних методологічних підходів. Зокрема, активно використовуються такі провідні 

елементи неокласичної моделі ринкової поведінки: 

раціональний вибір та прагматизм; 

методологічний індивідуалізм; 

концепція "економічної людини"; 

максимізація корисності тощо. 

Неокласична парадигма в структурі неоінституціоналізму зазнала суттєвої теоретичної 

модифікації з урахуванням сучасних економічних реалій. Згідно з епістеміологічним 

аналізом теорії, запропонованим Імре Лакатошем, базовими для неоінституціоналізму є 

твердження, що утворюють "жорстке ядро" неокласики, і без яких не може існувати жодна 

неокласична модель: 

рівновага на ринку існує завжди, вона єдина і збігається з оптимумом за Парето (модель 

Вальраса — Ерроу — Дебре); 

індивіди здійснюють вибір раціонально (модель раціонального вибору); 

переваги індивідів стабільні й мають ендогенний характер, тобто на них не впливають 

зовнішні чинники. 

Засновником неоінституціоналізму по праву вважається Рональд Коуз. У його статтях 

"Природа фірми" (1937) та "Проблема соціальних витрат" (1960) була вперше 

сформульована дослідна програма неоінституціоналізму, з якою пов'язані подальші зміни 

у захисній оболонці неокласичної теорії. 
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По-перше, розглядається ширший, ніж у неокласиці, спектр форм власності та 

контрактних форм, на основі яких здійснюється обмін. Так, нарівні з приватною, 

аналізуються колективна, державна, акціонерна форми власності й порівнюється їх 

ефективність у забезпеченні угод на ринку. Такою є дослідна програма теорії прав 

власності (її найбільш яскравими представниками є Р. Коуз, Р. Познер, С. Пейович) і 

теорії оптимального контракту (Дж. Стігліц, І. Макніл). Також тут потрібно згадати і 

теорію держави, відповідальної за встановлення та ефективний захист прав власності, 

теорію суспільного вибору (Дж. Б'юкенен, Г. Таллок), дещо на відокремленій позиції 

перебуває конституційна економіка (В. Ванберг), яка "відбрунькувалася" від теорії 

суспільного вибору (її специфіка полягає у комбінуванні елементів як неокласичної теорії 

суспільного вибору, так і "теорії порядку", що є частиною "старого" інституціоналізму. 

По-друге, в неокласичну модель вводиться поняття інформаційних витрат, тобто витрат, 

пов'язаних із пошуком і отриманням інформації про угоду і про ситуацію на ринку в 

цілому. Хоча теорія інформації (Дж. Стіглер) і не безпосередньо належать до 

неоінституціоналізму, вона значно вплинула на його подальший розвиток. 

По-третє, поряд із виробничими, або трансформаційними, витратами нео-

інституціоналісти припускають існування транзакційних витрат. Під цим терміном, 

центральним для теорії транзакційних витрат (Р. Коуз, О. Вільям-сон), розуміються всі 

витрати, що виникають при здійсненні угод. Саме нова економічна історія (Д. Норт, Р. 

Фогель) виникла у результаті використання теорії транзакційних витрат та теорії прав 

власності для історичного аналізу. 

Учення про транзакційні витрати має основоположне, фундаментальне значення в 

неоінституціоналізмі. Представники цієї школи вважають, що неокласична теорія звужує 

можливості свого економічного аналізу через те, що враховує лише витрати взаємодії 

людей з природою (трансформаційні витрати). Необхідно також брати до уваги і глибоко 

вивчати витрати взаємодії між людьми — транзакційні витрати. Детальніше їх можна 

визначити як витрати ресурсів (грошей, часу, праці тощо) для планування, адаптації та 

контролю за виконанням узятих індивідами зобов'язань у процесі відчуження та 

привласнення прав власності й свобод, прийнятого у суспільстві. 

Неоінституціоналізм ґрунтується на двох фундаментальних передумовах: 

соціальні інститути мають значення (принцип інститутоцентризму); 

вони піддаються аналізу за допомогою стандартних інструментів економічної теорії. 

Отже, принцип інститутоцентризму стверджує, що жодна галузь соціальної науки не в 

змозі ні виділити свій предмет як впорядковану єдність, ні вивчати його, відволікаючись 

від конкретної інституціональної форми соціального життя, тобто не беручи 

безпосередньо до уваги систему рефлексивних норм. Без участі цих норм не може 

існувати жоден механізм, що регулює спільну діяльність людей. Який би не був фактор, 

що впливає на процес спільної діяльності людей та його результати, він діє через 

інститути та завдяки інститутам. Будь-яке явище, що має соціальне значення, тобто таке, 

що так чи інакше співвідноситься з сенсом спільної діяльності, з намірами та 

очікуваннями людей, що беруть у ній участь, є явище інституційно впорядкованого, 

певним чином оформленого життя. Його не можна описати та причинно пояснити, 

минаючи інститути. 

Найбільш міцно інституціоналізм пов'язаний з неокласичною теорією, від якої він бере 

свій початок. На рубежі 50—60-х pp. XX ст. економісти-неокласики зрозуміли, що 

мікроекономічні поняття та методи мають значно ширшу сферу використання, ніж 

передбачалося раніше. Вони почали використовувати апарат економічної теорії для 

вивчення таких позаринкових явищ, як расова дискримінація, освіта, охорона здоров'я, 

шлюб, злочинність, парламентські вибори, лобізм тощо. Це проникнення у суміжні 

соціальні дисципліни отримало назву економічного імперіалізму, провідним теоретиком 

якого є Г. Беккер. Такі звичні поняття, як "максимізація", "рівновага", "ефективність", 

почали використовуватися у значно ширшому колі явищ, які перш за все входили до 
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компетенції інших суспільних наук. 

Неоінституціоналізм — один із найбільш яскравих виявів цієї загальної тенденції. Його 

"вторгнення" у сферу правознавства, історії та організаційної теорії виявилося в 

перенесенні техніки мікроекономічного аналізу на різноманітні соціальні інститути. Але 

поза звичними межами стандартні неокласичні схеми самі почали піддаватися змінам і 

набувати нового вигляду. 

Так, модель раціонального вибору за умов заданого набору обмежень становить ядро 

неокласичної теорії. Неоінституціоналізм використовує цю модель як базову, але звільняє 

її від ряду допоміжних передумов, якими вона завжди супроводжувалася, і збагачує її 

новим змістом. Неоінституціоналісти перш за все критикують традиційну неокласичну 

теорію за відступ від принципу методологічного індивідуалізму, згідно з яким реально 

діючими "акторами" соціального процесу визнаються не групи чи організації, а індивіди. 

Ні фірма, ні держава як колективні спільності не існують самостійно, окремо від своїх 

членів, і тому вони повинні пояснюватися з погляду цілеспрямованої поведінки 

індивідуальних агентів. Але, водночас, це не означає, що соціальні інститути завжди 

виникали згідно з раніше розробленим планом. Найважливіші з них не створювалися, а 

виникали стихійно, у процесі взаємодії багатьох індивідів, що мали на меті особисті цілі. 

Завдяки послідовно здійснюваному принципу "методологічного індивідуалізму" в центрі 

уваги інституційної теорії перебувають відносини, що виникають всередині економічних 

організацій, тоді як у неокласичній традиції організація, фірма розглядалися як "чорний 

ящик", до якого дослідники не заглядали. У зв'язку з цим підхід неоінституційної теорії 

можна охарактеризувати як мікроекономічний. 

Якщо неокласична теорія передбачала лише два види обмежень (табл. 13.5), 

неоінституційна теорія вводить ще один клас обмежень, що обумовлені інституційною 

структурою суспільства і виконують свою роль після економічного вибору, неокласика 

показу є людину як істоту гіперраціональну, а опортуністичну поведінку не розглядає, то 

неоінституціональна теорія характеризує людину реалістичніше, що знаходить своє 

вираження у двох найважливіших поведінкових передумовах цієї теорії — в обмеженій 

раціональності та опортуністичній поведінці. 

Значна частина соціальних інститутів, як формальних, так і неформальних — традицій, 

звичаїв, правових норм, — покликана мінімізувати негативні наслідки обмеженої 

раціональності та опортуністичної поведінки. Як наголошує О. Вільямсон, у соціальних 

інституціях мають потребу обмежено розумні морально небездоганні істоти. За 

відсутності проблем обмеженої раціональності та опортуністичної поведінки потреба у 

багатьох інституціях просто відпала . 

Нова інституційна економіка, як вже було зазначено, відображає спробу створити нову 

теорію інститутів, таку, що не пов'язана з попередніми постулатами неокласики і 

представлена такими основними теоріями: 

теорією ігор (Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн, Дж. Неш); 

теорією неповної раціональності Г. Саймона; 

економікою угод (Л. Тевено, О. Фавро, А. Орлеан, Р. Буайє). 

У зв'язку з розвитком нової інституційної економіки відбулися зміни у "жорсткому ядрі" 

неокласики (табл. 13.6).  

ак, теорія ігор завдала удару по моделі загальної рівноваги Вальраса — Ерроу — Дебре. 

Теорія ігор ґрунтується на припущенні, що: 

може бути декілька точок рівноваги; 

точки рівноваги не доконче збігаються з точками оптимуму за В. Парето; 

рівноваги може не бути взагалі. 

Модель раціонального вибору було піддано жорсткій критиці теорією неповної 

раціональності Г. Саймона. Поряд з цим, новою інституціональною економікою 

піддається сумніву ендогенний характер уподобань та їх стабільність. У найбільш 

розгорнутому вигляді програму нової інституцій-ної економіки подано в роботах 
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представників економіки угод — Л. Тевено, О. Фавро, А. Орлеан, Р. Буайє, 

наймолодшого, кому вдалося пережити бурхливий розвиток напрямку інституційного 

аналізу. Економіка угод сформувалась в окремий напрямок у середині 80-х pp. XX ст. у 

Франції із представників неокласики, соціології, філософії тощо. У центрі її уваги 

перебувають угоди як найзагальніші межі взаємодії між індивідами 

 

13.2.2. Теорії системної трансформації капіталізму 

 

Теорії системної трансформації капіталізму сформувались у 50— 60-х pp. XX ст. і 

набули значного поширення у другій половині XX ст. Ці теорії виходили з реальних 

соціально-економічних процесів та явищ капіталістичного суспільства. У складі цього 

напрямку основного значення та найбільшої впливовості набули такі теорії: 

народного капіталізму (теорія дифузії власності, теорія управлінської революції, теорія 

революції доходів); 

колективного капіталізму (А. Берлі, Г. Мінз); 

змішаної економіки (Е. Хансен, Дж.М. Кларк); 

суспільства добробуту (Дж.К. Ґелбрейт, Дж.М. Кларк); 

соціального партнерства (Р. Арон, Дж. Ґелбрейт) та ін. 

У кожній з цих теорій тією чи іншою мірою теоретично відображались якісно нові риси 

капіталізму, ознаки еволюційної модифікації його соціально-економічної системи та 

господарського механізму. У цілому зазначені теорії констатували здатність капіталізму 

до трансформаційних змін. 

Теорія народного капіталізму з'явилася у 50-х pp. XX ст. у США. З її обґрунтуванням 

виступили такі відомі економісти та соціологи, як А. Берлі, С. Чейз, М. Сальвадорі, Дж.М. 

Кларк, С. Кузнець, М. Надлер та ін. Теорія народного капіталізму, як і інші теорії 

трансформації капіталізму, містить спільні концептуальні підходи до висвітлення новітніх 

явищ в економічній системі капіталізму. Вони знайшли втілення у таких ключових 

концепціях, які покладено в основу вищезазначених теорій трансформації капіталізму: 

концепція демократизації капіталу, або дифузії власності (А. Берлі, Дж.М. Кларк, Т. 

Карвер, Е. Джонсон); 

концепція управлінської (менеджерської) революції (П. Друкер, Дж. Бернхем, Т. Ніколс); 

концепція революції доходів (С. Кузнець, Дж. Ґелбрейт, К. Боулдінг, М. Сальвадорі, Е. 

Хансен та ін.). 

Всі ці та інші концепції й теорії, що виникли і набули поширення після Другої світової 

війни, ґрунтуються на тих фундаментальних змінах, які відбулися у капіталістичному 

суспільстві на той час. На середину XX ст. відбувся перелом в основних процесах 

розвитку людства: завершився затяжний період великих світових війн та глибоких і 

важких криз, революцій, громадянських війн, фашистських диктатур та масових репресій. 

Нові політичні, соціальні та економічні умови вимагали принципово нових підходів і 

теорій. На зміну старим вченням, що вже не відображали адекватно зміни в економічній 

та соціальній структурі суспільства, з'являється велика кількість нових концепцій та 

теорій. 

Основою для цих теорій стала ідея науково-технічної революції, а її розвиток відокремив 

один від одного три відносно стійкі функціональні структури: 

індустріальне суспільство початку XX ст.; 

суспільство масового споживання 60-х pp.; 

нове громадянське, або ж постіндустріальне (інформаційне), суспільство кінця XX — 

початку XXI ст. 

Кожна з цих принципово відмінних одна від одної економічних структур мала свої 

соціально-економічні відносини, які відображались економічним теоріями. 

Прихід суспільства масового споживання на зміну індустріальному суспільству відбувся у 

США в результаті двох повоєнних конверсій масового воєнного виробництва і в 
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основному завершився до 1947 р. У 1948—1951 рр. нові методи конвеєрного виробництва 

товарів масового споживання широко проникли у процесі реалізації плану Маршалла до 

ряду країн Європи. З цього часу тема глобальної промислової революції привернула увагу 

дослідників. Терміни "глобальна промислова революція", "друга промислова революція", 

"індустріальне суспільство", "нова індустріальна держава", "нове суспільство" набули 

широкого визнання після виходу в світ книги П. Друкера "Нове суспільство: Анатомія 

індустріального ладу" (1949). На відміну від попередніх праць та теорій (дифузії 

власності, корпоративної та управлінської революцій) праця П. Друкера подала загальну 

картину нової індустріальної системи, поставивши в центр уваги промислову корпорацію, 

профспілки, менеджмент, розвиток людини та суспільства. 

У концепції дифузії власності (А. Берлі, Дж.М. Кларк) досліджуються зміни у формах та 

структурі відносин власності за умов корпоратизації, розвитку акціонерного капіталу, 

колективних форм підприємництва тощо. Суть концепції полягає у тому, що з розвитком 

капіталізму поступово змінюється структура капіталістичної власності. Якщо капіталізмі 

доби вільної конкуренції була притаманна індивідуальна приватна власність, то для 

сучасного капіталізму (на момент виникнення концепций характерна різноманітність 

форм власності: індивідуальна, акціонерна монополістична, державна.  

Друкер Пітер Фердинанд (р.н. 1909) народився у Відні. Отримав юридичну й економічну 

освіту в Австрії та Великій Британії. Ступінь доктора цивільного і міжнародного права 

була присвоєна йому Франкфуртським університетом (Німеччина) у 1931 р. Після 

приходу нацистів до влади вчений емігрував і провів більшу частину життя в Англії і 

США. 

В ЗО—50-х pp. П. Друкер займав посади оглядача й редактора кількох британських газет 

(як власний кореспондент "The Guardian" він у 1930— 1931 pp. працював протягом семи 

місяців в СРСР), а також був радником у ряді англійських та американських банків. 

Друкер Фердинанд 

Наукову кар'єру П. Друкер розпочав як професор соціальної філософії в Веннінгтон-

коледжі (штат Вермонт, США). В 1939 p. вийшла його перша книга "Кінець економічної 

людини", яка витримала в Англії і США більше двадцяти видань. В 1950—1971 pp. П. 

Друкер працював професором школи бізнесу при Нью-Йоркському університеті, з 1971 р. 

і донині є професором соціології та управління Клермонтського університету (штат 

Каліфорнія). У різні роки вчений співробітничав з рядом відомих міжнародних корпорацій 

і некомерційних організацій, був радником з проблем управління ряду американських 

міністерств, а також урядів Канади і Японії. 

Професор П. Друкер — автор тридцяти книг, серед яких у США бестселерами стали 

"Майбутнє індустріальної людини" (1942), "Теорія корпорації" (1946), "Невидима 

революція" (1976), "Менеджмент в епоху змін" (1980), "Нові реалії" (1989), 

"Посткапіталістичне суспільство" (1993), "Завдання менеджменту у XXI столітті" (1999) 

та ін. Його праці перекладені більше ніж тридцятьма мовами, а наукові заслуги відзначені 

вищими нагородами Нью-Йоркського та Гарвардського університетів. В 1987 р. 

Клермонтський університет назвав в його честь свою школу менеджерів, з 1995 р. 

функціонує міжнародний Фонд Друкера (Drucker Foundation), який спеціалізується на 

проблемах дослідження управління в некомерційних організаціях. 

П. Друкер — почесний професор шести американських університетів, а також 

університетів Бельгії, Чехії, Великої Британії, Іспанії, Швейцарії і Японії. Перу видатного 

вченого належать, крім наукових праць, два романи, книга мемуарів і дослідження з 

японського живопису кінця XIX — початку XX ст. 

Збільшення кількості підприємств акціонерної форми, розповсюдження акцій серед 

населення багато хто з економістів розглядає як дифузію ("розпорошення" власності). 

Дрібний акціонер, на думку прихильників цієї концепції, перетворюється на 

рівноправного співвласника акціонерних підприємств, на співвласника народного 

капіталу. 
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Необхідно зазначити, що прихильники цієї теорії плутають два різні процеси, що 

відбуваються у капіталістичному суспільстві: процес концентрації капіталу та зростання 

суспільного характеру виробництва, що й насправді має місце, та процес ліквідації 

капіталістичної приватної власності, що є неможливим у капіталістичному суспільстві. 

Концепція управлінської революції (П. Друкер, Дж. Бернхем, А. Берлі, Т. Ніколс) аналізує 

процес відокремлення функцій управління в структурі відносин власності, демократизації 

структури менеджменту. її прихильники стверджують, що з розвитком акціонерних 

товариств влада капіталістів-власників слабшає або й зовсім зникає і замінюється владою 

найманих у правлінців-менеджерів, які є довіреними особами народу і керуються не 

мотивами прибутку, а суспільними інтересами. 

Ця концепція теж відображає цілком реальні процеси у розвитку капіталізму, а саме: 

відокремлення капіталу-власності від капіталу-функції, розмежування власності й 

управлінської діяльності. За домонополістичного капіталу, коли підприємство було 

переважно в індивідуальній власності, а управлінська праця не потребувала глибоких 

знань, капіталіст сам керував виробництвом. Зі зростанням розмірів виробництва, з 

виникненням акціонерних товариств капіталісти почали передавати управління найманим 

працівникам — менеджерам. Досить часто цей процес подається як такий, за якого 

капіталіст усувається не лише із виробництва, а й із суспільства взагалі. Але необхідно 

зазначити, що за такого підходу ігнорується питання про характер власності, чим і 

визначається природа підприємства. 

Концепція революції в доходах (Дж. Ґелбрейт, С. Кузнець, К. Боулдінг,) М. Сальвадорі, Е. 

Хансен та ін.) розкриває суттєві зміни у відносинах розподілу, аналізує процеси 

вирівнювання доходів, зростання суспільного добробуту, формування чисельно 

переважаючого та заможного середнього класу. Прихильники концепції стверджують, що 

в розвинутих капіталістичних країнах стався революційний переворот у розподілі 

національного доходу, суть якого полягає у поступовому зближенні доходів різних верств 

населення. 

Значний внесок в обґрунтування концепції здійснив американський економіст 

українського походження, лауреат Нобелівської премії з економік» 1971 р. С Кузнець. У 

своїх працях С. Кузнець зробив спробу дати статистичне обґрунтування революції в 

доходах, що відбулася в США. Концепція революції в доходах популярна в західній 

економічній науці вже понад ЗО років. У книзі "Частка вищих за доходом груп у доході та 

заощадженнях" (1953) він робить висновок, що розподіл національного доходу змінюється 

в бік) зниження частки, яку отримує верхівка суспільства. 

Зазначені концепції були теоретичним узагальненням нових ознак пост капіталістичного 

соціально-економічного розвитку країн з ринковою екон мікою, основних напрямів 

системних трансформаційних зрушень у другі половині XX ст. 

Кузнець Саймон Сміт (1901—1985) — лауреат Нобелівської премії з економіки 1971 р. 

Був членом Шведської королівської академії наук, почесним професором Гарвардського 

університету. Йому присуджені почесні вчені ступені Прінстонським, Колумбійським, 

Пенсильванським, Гарвардським і Єврейським університетами. 

Кузнець Саймон Сміт народився в м. Харкові ЗО квітня 1901 р. Коли хлопчику було 6 

років, його батько, який займався торгівлею хутром, виїхав до США. Після закінчення 

гімназії протягом двох років С Кузнець навчався на юридичному факультеті Харківського 

університету, де досить активно вивчав економічні науки (окремо економічного 

факультету в університеті не було). Потім два роки працював у Кузнець Саймон Сміт 

статистичному відділі Центральної ради профспілок, 

де керував однією із секцій бюро статистики. У 1921 р. в збірнику "Матеріали зі 

статистики праці на Україні" була опублікована його перша стаття "Грошова заробітна 

плата робітників і службовців фабрично-заводської промисловості м. Харкова в 1920 р." 

У 1922 р. разом зі старшим братом Соломоном переїхав до батька в Нью-Йорк. Ставши 

громадянином США, він через рік закінчив Колумбійський університет, одержавши 
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ступінь бакалавра, а в наступному — магістра з економіки. У 1926 р. за захист дисертації 

на тему "Циклічні коливання: роздрібна і оптова торгівля, Сполучені Штати, 1919—1925", 

яку підготував під керівництвом В. Мітчелла, йому присвоїли науковий ступінь доктора 

економіки. 

С. Кузнець наступні півтора роки працює науковим співробітником Ради з досліджень у 

галузі соціальних наук. У 1927—1960 pp. — провідний співробітник Національного бюро 

економічних досліджень США, успішно розробляє економіко-статистичний напрям, 

надаючи великого значення закономірним зв'язкам і відношенням, що виявляються 

шляхом аналізу безпосередніх даних спостереження. 

С. Кузнець — автор праць, присвячених застосуванню статистичних і економетричних 

методів обробки цифрових даних з метою виявлення різних типів коливань економічної 

діяльності при капіталізмі. Серед них "Циклічні коливання: роздрібна і оптова торгівля, 

США, 1919—1925 pp." (1926), "Сутність і значення тенденцій (1930), "Сезонні коливання 

у промисловості і торгівлі" (1933). 

С. Кузнеця особливо цікавили теоретичні проблеми циклів і коливань в економіці. 

Характерно, що у більшості теорій довгих хвиль, запропонованих вченими, провідну роль 

відігравали особливості відтворення капіталу. При цьому ціни товарів або не бралися до 

уваги, або їм відводили другорядну роль індикаторів процесів, що відбувалися у сфері 

виробництва. Ось чому цікаво, що ще в 1930 р. С. Кузнець опублікував працю "Столітня 

динаміка виробництва і цін", в якій тривалі коливання досліджувалися на основі 

порівняльного аналізу різноманітної статистики виробництва і цін. 

У 1931 р. С. Кузнець (у віці тридцяти років) став професором економіки і статистики 

Пенсильванського університету. Він працював у ряді американських університетів: 

1954—1960 pp. — професором політекономії в університеті Джонса Гопкінса, з 1960 р. — 

професором економіки у Гарвардському університеті. С. Кузнеця знали як блискучого 

лектора і талановитого педагога, який дуже переконливо викладав лекційний матеріал, 

залучаючи своїх слухачів безпосередньо до процесу дослідження. 

З середини 30-х pp. C. Кузнець спеціалізується на вивченні національного доходу і 

національного продукту США, про що свідчать такі праці: "Національний дохід і 

формування капіталу, 1919-1935 pp." (1937), "Товарний потік і формування капіталу" 

(1938), "Національний продукт в період війни" (1945), "Національний продукт з 1869 р." 

та "Національний дохід: підсумки досліджень" (1946). 

У 1942—1944 pp. С. Кузнець перебував на державній службі в Управлінні військового 

виробництва, а у 1944—1946 pp. працював заступником директора Бюро планування та 

статистики при Міністерстві військової промисловості. Звільнившись з державної служби, 

він аж до самої своєї смерті (10 липня 1985 р.) займався викладацькою і науково-

дослідною діяльністю. 

Завдяки науковим досягненням С Кузнець здобув високий авторитет серед колег. У 1949 

р. його обрано президентом Американської статистичної асоціації, у 1954 р. — 

президентом Американської економічної асоціації, а у 1977 р. ця асоціація нагородила 

його медаллю імені Ф. Волкера. Він був почесним членом і членом Асоціації з 

економічної історії, Економетричного товариства, Міжнародного статистичного 

інституту, Американського філософського товариства та інших професійних і 

громадських організацій. 

У 1971 p. C. Кузнеця відзначили Нобелівською премією за прикладну роботу (а не за 

теоретичне дослідження) величезного значення, за фундаментальну працю про 

національний дохід — за всебічне та обґрунтоване дослідження економічного зростання, 

яке дає нове і поглиблене розуміння економічної і соціальної структури та процесу 

розвитку. Він став четвертим лауреатом в галузі економіки в історії цієї нагороди. 

С Кузнець увійшов в економічну історію, зокрема, як творець теорії будівельних циклів, 

тобто коливань тривалістю 18—25 років, що пов'язані з періодичним масовим оновленням 

житла і деяких виробничих споруд. Основне пояснення цього явища він вбачає у 
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демографічних процесах. 

С Кузнець протягом своєї наукової діяльності кілька разів звертався до кондратьєвських 

циклів. У книзі "Столітня динаміка виробництва і цін" на базі аналізу 65 рядів виробничих 

показників і 35 показників цін для п'яти країн за 1865—1920 pp. він обґрунтував 

закономірності їх тривалої динаміки. Своїм аналізом С Кузнець підтверджує існування 

матеріальної основи тривалих коливань на виробництві і в цінах, тобто приходить до 

висновку, аналогічного кондратьєвському. 

Широкому колу спеціалістів відома гіпотеза "одновершинної кривої" , С. Кузнеця, яку він 

висунув ще в 1955 р. Тривалий час ця гіпотеза слугувала для пояснення зв'язку між 

розподілом доходів і економічним розвитком. 

Певний слід в науці залишив також "цикл Кузнеця" (термін запропонований майбутнім 

Нобелівським лауреатом А. Льюїсом). У 1958 р. вчений сформулював ідею про те, що 

динаміка населення в США підпорядкована певній закономірності. Цю тенденцію, яка 

згодом стала називатись "циклом Кузнеця", можна спостерігати при розгляді великих 

часових періодів. 

У найбільшій праці С. Кузнеця, яка підводить підсумок його багаторічному вивченню 

проблем капіталовкладень, "Капітал в американській економіці. Його формування і 

фінансування" (1961) міститься історико-статистичний аналіз основних тенденцій 

економічного розвитку США як результат руху капіталу за майже сторічний період. Він 

наводить численні дані, що характеризують динаміку обсягу капіталовкладень, зміни 

капіталомісткості виробництва, еволюцію норми нагромадження капіталу. 

У своїй Нобелівській лекції "Сучасне економічне зростання: знахідки та роздуми" С. 

Кузнець зробив систематизований виклад свого вкладу в розробку сучасної концепції 

економічного зростання. 

У західній економічній літературі С Кузнець визначається як один із найпомітніших після 

Дж.М. Кейнса теоретиків, які справили великий вплив на розвиток економічної думки у 

XX ст. 

 

13.2.3. Соціально-інституціональні технократичні концепції 

 

Формування соціально-інституціональних технократичних теорій належать до 60—

80-х років XX ст. Цей напрям еволюції інституціоналізму, гносеологічно похідний від 

інституціоналізму Т. Веблена, є розвитком методології технократичного детермінізму. 

Предметом дослідження сучасних технократичних концепцій є соціально-економічні 

наслідки науково-технічного прогресу на різних фазах його сучасного розвитку. 

Центральними теоріями цього напрямку інституціоналізму є: 

теорії індустріального та нового індустріального суспільств; 

теорія постіндустріального суспільства; 

теорія суспільства "третьої хвилі"; 

теорія інноваційно-підприємницької економіки; 

теорія суспільства знання; 

теорія інформаційного суспільства; 

теорія постекономічного суспільства та інші. 

Теорії індустріального та нового індустріального суспільства 

Теорії індустріального та нового індустріального суспільства створюються у 60-ті роки 

XX ст. і представлені дослідженнями таких мислителів-теоретиків, як Дж.К. Ґелбрейт, В. 

Ростоу, Ж. Еллюль, Р. Арон. Головні проблеми, які ними розглядаються, — це визначення 

стадій економічного зростання, економічні ознаки індустріального суспільства, форми 

еволюції підприємництва та ринку, посилення ролі техноструктури тощо. 

Теорія індустріального суспільства. Індустріальне суспільство — одне з двох основних 

понять (поряд із поняттям капіталістичне суспільство), у яких західні економісти та 

соціологи аналізують природу розвинутих суспільств і узагальнюють характер 
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перетворень, що відокремлюють їх від традиційних (докапіталістичних — родоплемінних, 

рабовласницьких та феодальних) суспільств. Поняття індустріальне суспільство вперше 

використав А. де Сен-Сімон, започаткувавши теоретичний напрямок, який продовжили О. 

Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм та інші аж до поширення теорії індустріального 

суспільства у США та країнах Західної Європи у 50—60-х роках XX ст. (Р. Дарендорф, Р. 

Арон, В. Ростоу, Д. Белл та ін.). 

З погляду сучасних теоретиків індустріального суспільства, капіталізм 

лише його рання, перехідна форма, обмежена суспільствами Європи XIX 

початку XX ст. Тому саме поняттю "індустріальне суспільство" як місткішому, на думку 

прибічників цієї теорії, як об'ємнішому слід надати перевагу порівняно з поняттям 

капіталістичне суспільство. 

Капіталістичне суспільство — це суспільство, де індустріальне виробництво як 

переважаюча форма економічної організації перебуває у приватних руках, де підприємець 

одразу і власник, і головний суб'єкт управління трудовим процесом і робітниками. Але це 

поєднання функцій власності та управління в одних руках тимчасове. Зі зростанням 

масштабів індустрії власність на капітал надалі не гарантує контролю над системами 

влади та авторитету на підприємстві. Промислове виробництво, хоча б в економічно 

провідних фірмах-гігантах, починають контролювати менеджери-адміністратори. Тут 

теорія індустріального суспільства поєднується з технократичними концепціями. 

Поняття "індустріальне суспільство" також тісно пов'язане з теорією модернізації як 

однією із провідних концепцій суспільного розвитку у сучасній західній соціології. Згідно 

з теорією індустріального суспільства, у такому суспільстві жорсткі станові межі 

зникають також і завдяки зростанню соціальної мобільності, на основі широкого доступу 

до освіти починає переважати рівність можливостей. Загальна тенденція розвитку 

індустріального суспільства — прогресуюче усунення зовнішньої, соціальної за 

походженням, нерівності. Залишається "внутрішня" нерівність, похідна від генетичних 

відмінностей у здібностях. 

У XX ст. виникає ряд теорій та схем періодизації американських дослідників, витриманих 

цілком у неоеволюціоністському дусі, стадій економічного поступу людства. У 50—60-х 

роках найвизначнішими серед них були К. Поланьї та В. Ростоу. Якщо перший займався 

переважно економічною антропологією, то другий був чи не найвідомішим теоретиком 

формування та розвитку індустріального суспільства XX ст. 

Чи не найпопулярнішою, ще виразніше пронизаною неоеволюціоністським духом була 

теорія стадій економічного зростання Волтера Ростоу (1916 р.н.), з якою він виступив на 

початку 50-х років XX ст. Підґрунтям теорії є рівень технологічного розвитку суспільства, 

якому на кожній стадії відповідає "провідна ланка в економіці". У праці "Стадії 

економічного зростання. Некомуністичний маніфест" (1960) В. Ростоу вважає, що дав 

теорію економічної історії в цілому, яка є сучасною альтернативою марксизму. Ця теорія 

спрямована проти марксистського вчення про закономірну зміну суспільних формацій і 

була одним з головних знарядь антикомунізму. 

На думку В. Ростоу, людство прямує від нужденного життя первісності до суспільства 

"масового споживання" індустріальної доби. Не приділяючи особливої уваги раннім 

стадіям економічного розвитку людства, які він вважає застійними, зі слаборозвинутим 

рівнем споживання, та називає "традиційними", В. Ростоу зазначає, що справжнє 

економічне зростання починається з XVII—XVIII ст., і спочатку виділяє п'ять стадій 

економічного зростання. 

Перша стадія — традиційне суспільство, для якого характерне використання ручної праці, 

розвиток сільського господарства як основи економіки, низька продуктивність праці, 

повільні темпи техніко-економічної еволюції. 

Друга стадія — створення передумов для зрушення. Рушійними силами, що підготували 

суспільство до зрушення були: розвиток економіки, ринку, вільної конкуренції, 

накопичення капіталу і зростання капіталовкладень в народне господарство. 
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Третя — стадія зрушення (підйому) або промисловий переворот зі швидким розвитком 

окремих галузей промисловості й заміною ручної праці на машинну. 

Четверта — стадія наближення до зрілості, коли було досягнуто швидкого і постійного 

прогресу всіх галузей господарства. 

П'ята — стадія, що забезпечує високий рівень масового споживання. 

В 70-ті роки В. Ростоу додав шосту стадію — пошуку шляхів якісного поліпшення 

життєвих умов людини — і в праці "Політика і стадії зростання" (1971) намагався 

поєднати свою концепцію з аналізом економічної політики, вважаючи, що її визначає 

рівень технологічного розвитку суспільства. 

Зрозуміло, що в цю схему погано вписувався радянсько-китайський соціалізм. 

Американські вчені зараховували цей тип суспільства до попередніх традиційно-

деспотичних, але визначали його певну причетність до індустріальної стадії у зв'язку з 

наявністю великого промислового виробництва, яке, на відміну від розвинутих країн 

Заходу, спрямоване не на задоволення споживчого попиту, а на державні, насамперед 

військові, потреби. 

На неоеволюціоністсько-позитивістських за своєю суттю засадах у розвинутих країнах 

Заходу (особливо англомовних) у 50—60-ті роки утверджується концепція 

індустріального суспільства, значною мірою альтернативна марксистському розумінню 

капіталізму як суспільної формації. Термін "індустріальне суспільство" вперше 

використовує А. де Сен-Сімон, а у О. Конта він є однією з центральних категорій 

суспільствознавства. Важливим елементом в теорії індустріального суспільства, згідно з 

Алексісом де Токвілем, є процес демократизації, що передбачав стирання спадкоємних 

станових відмінностей та знищення станових привілеїв та ієрархії, утвердження 

однакових громадянських прав та загальної рівності перед законом. 

Проблеми трансформації суспільства та теорія техноструктури Дж. Ґелбрейта 

За своїм складом і соціальними симпатіями сучасний інституціоналізм далеко не 

однорідний. У ньому досить чітко проявляється консервативне крило, яке представляють 

такі економісти, як А. Берлі, Д. Бернхем, А. Грачі, В. Ростоу. Але найбільш активним є 

ліберальне крило, представники якого відстоюють ліберальні позиції у вирішенні 

соціально-економічних питань. Його репрезентують американські вчені Дж. Ґелбрейт, Р. 

Хейлбронер, Л. Туроу та ін. 

Джон Кеннет Ґелбрейт 

Відомий американський економіст і соціолог Джон Кеннет Ґелбрейт (р.н. 1908) народився 

у селищі Айона Стейшн у канадській провінції Онтаріо. З 1927 до 1936 р. він навчався в 

університетах Торонто, Берклі (де отримав докторський ступінь у 1934 р.) і Кембриджа 

(Великобританія). Більша частина життя професора Дж. Ґелбрейта пов'язана з 

Гарвардським університетом, в якому він працював понад шістдесят років — з 1934 до 

1939 p., з 1949 до 1961, і з 1963 року до сьогодні, займаючи посади від стажиста до 

почесного професора. Він виявив цікавість до багатьох галузей знань: економічної історії, 

проблем відсталості, досліджень у галузі кредитно-грошових відносин. Його внесок в 

економічну теорію — вивчення ролі організацій в умовах сучасного капіталізму. Наукова 

кар'єра Дж.К. Ґелбрейта поєднувалась з активною і політичною діяльністю. Дж. Ґелбрейт 

— член демократичної партії і на посаду президента США не висувався тільки тому, що 

народився в Канаді. З 1941 до 1943 р. він працював заступником голови Комісії з 

врегулювання цін, після закінчення Другої світової війни був призначений директором 

відділу економічної безпеки Державного департаменту США, був особистим радником 

президента Дж.Ф. Кеннеді, і як економіст-практик впливав на американську економічну 

політику в 60-ті роки XX ст. Будучи послом в Індії з 1961 до 1963 p., він цікавиться 

проблемами відсталості. У 1969 р. Дж. Ґелбрейт видає дві книги про Індію. В "Теорії 

масової бідності" (1978) синтезує свої дослідження з проблем відсталості. На відміну від 

представників панівних концепцій того часу, які бідність пояснювали браком капіталу, 

традиційними антиекономічними заходами, браком заощаджень, Дж. Ґелбрейт показує 
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існування "рівноваги бідності", що стало можливим із-за пристосування індивідів до 

нестійкого навколишнього середовища. Дж. Ґелбрейт і всі економісти-інституціоналісти 

вважають, що вивчення економічних явищ передбачає врахування соціальних і 

культурних факторів. • Впродовж п'яти років він редагував "Форчун" — журнал великого 

бізнесу. У 1967—1968 pp. обирався головою національного об'єднання на захист 

демократії, в 1971 р. — президентом Американської економічної асоціації, а з 1984 до 

1987 p. був головою Ради Американської академії наук та мистецтв. Дж. Ґелбрейт 

почесний професор понад ЗО університетів, має численні американські та зарубіжні 

нагороди. Неодноразово бував в СРСР і пострадянській Росії. Активно виступав за ядерне 

роззброєння. 

Працюючи викладачем у Гарварді, де свого часу був учнем Й.А. Шумпетера, Дж. 

Ґелбрейт викладає студентам особливий критичний підхід до неокласичної теорії. Його 

ідеї стали відомими завдяки публікації творів, багато з яких призначалися для широкого 

кола читачів. Популярність Дж. Ґелбрейта багато в чому зумовлена легкістю свого пера та 

ерудиції. Так, П. Се-мюелсон "дорікає" Дж. Ґелбрейту за те, що він "пише занадто добре". 

Дж. Ґелбрейт став широко відомим завдяки своєму твору "Нова індустріальна держава. 

Ессе про американську економічну систему" (1967). Слід зазначити, що ця книга — плід 

тривалих роздумів, розпочатих автором в праці "Компенсуючі органи влади та 

американський капіталізм" (1952) і продовжених у іншій праці "Ера добробуту" (1958). У 

його творах наголошується на ролі організацій (держави, великих підприємств, 

лобістських груп) у сучасному капіталізмі. Вони перебувають у певній залежності від 

американської інституціональної думки, представленої також Т. Вебленом. Згідно з 

основними теоретичними положеннями цієї течії, економічна наука має інтегрувати 

формування і розвиток економічних інститутів і не може розглядати економічну систему 

як саморегульований механізм. 

Дж.К. Ґелбрейт написав понад 40 книг, що були видані в 50 країнах світу. Більшість з них 

присвячено економічним і соціологічним проблемам і користуються величезним успіхом 

насамперед завдяки їх міждисциплінарному характеру, постановці гострих, актуальних 

проблем, оригінальності аргументації, чіткому стилю викладу. Серед найбільш відомих 

його монографій, поряд із зазначеними вище, виділяються "Американський капіталізм. 

Теорія урівноважуючої сили" (1952), "Великий крах" (1955), "Епоха невизначеності" 

(1976), "Теорія масової бідності" (1978), "Культура задоволеності" (1992), "Справедливе 

суспільство" (1996). Значну увагу професор Дж. Ґелбрейт приділяє питанням історії 

економічної думки. Йому належить праця "Історія економічної науки: минуле як 

теперішнє" (1987). Вчений написав також три романи, книгу "Записки посла" (1969), 

автобіографічну роботу "Життя в наш час" (1981), декілька розділів в колективній 

монографії "Індійський живопис" (1969). 

Раніше, під час активної діяльності, Дж. Ґелбрейт зазвичай мешкав у своєму будинку в 

передмісті Бостона — Кембриджі, в декількох хвилинах ходьби від корпусів 

Гарвардського університету, професором якого він був. Всі останні роки Дж. Ґелбрейт 

проживає в штаті Вермонт, у затишному помісті розміром понад сто гектарів. 

В історії інституціоналізму Дж.К. Ґелбрейт є знаковою постаттю. У його працях широко 

подані сучасні аспекти методології загальної концепції інституціоналізму, його цілей і 

завдань. З дослідженнями Дж.К. Ґелбрейта протягом останніх десятиріч пов'язані 

найбільш значущі надбання соціально-інституціонального напряму економічної науки. 

Автор теорій урівноважуючих сил, суспільства достатку, нової індустріальної держави з її 

зрілою корпорацією і техноструктурою, конвергенції двох систем (капіталізму і 

соціалізму) та ін., Джон Кеннет Ґелбрейт — один із впливових сучасних економістів. 

Проблемі трансформації капіталізму, її окремим елементам присвячені всі основні його 

праці. Його пропозиції практичного характеру справили значний вплив і на формування 

економічної політики американської адміністрації. 

До дослідження сучасної американської економіки Дж. Ґелбрейт підходить з позицій 
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історичного процесу, чітко розуміючи, що еволюція всієї системи суспільного життя все 

більше віддаляє сучасне високорозвинуте демократичне суспільство від епохи класичного 

капіталізму вільної конкуренції. Втіленням тогочасних економічних відносин і об'єктами 

дослідження у нього стають вже не окремі постаті в особі капіталіста, найманого 

робітника, землевласника (homo economicus Адама Сміта), а групи людей, об'єднаних 

спільними інтересами, але інтересами специфічно економічними, а не політичними, 

психологічними, культурними тощо, як вважали інституціоналісти-попередники. 

Дж. Ґелбрейт вважав, що США в період після другої світової війни ств рили "суспільство 

загального благоденства" (суспільство масового споживання) і в цьому розумінні стали 

світовим лідером. Це пом'якшило суперечності капіталізму, оскільки з'явилася можливість 

їх урівноваження шляхом вра хування основних соціальних сил. 

Об'єктами дослідження Дж. Ґелбрейта є: 

держава, що займає певне місце в економічній системі, і немовби вплітається в неї, 

впливаючи тим самим на господарство і соціальну сферу 

корпорації як елемент планової економіки; 

профспілки як фактор, що протидіє корпораціям; 

банки, фінансові інституції на зразок інституційних інвесторів; 

ринок вільної конкуренції. 

Основна праця Дж. Ґелбрейта — "Нова індустріальна держава. Ессе п американську 

економічну систему" (1967), — завдяки якій він, перш з все, і став широко відомим, була 

написана під час економічного процвітання, коли західний капіталізм розглядався як 

модель для наслідування. Ця книга набула широкої популярності одразу після її виходу в 

світ. 

Із тридцяти п'яти глав книги перші десять становлять фундамент, на якому ґрунтується 

весь твір. У цих главах відстоюється теза про те, що в індустріальному суспільстві влада 

належить великим підприємствам, які утворюють промислову систему. Цими компаніями 

керують "промислові бюрократи", а не "капіталісти". Вони використовують складні 

технології, що потребують значних інвестицій і робочої сили, яка володіла б досконалими 

технічними знаннями. Збільшення періоду між прийняттям виробничого рішення і появою 

товару, що надходить у продаж, потребує використання планування. Великі компанії в 

своїх рішеннях виходять з природи вироблюваних ними товарів, самі встановлюють ціни і 

розробляють стратегію. 

Вплив великих компаній поширюється і на державу, роль якої полягає в тому, щоб 

знизити вартість і ризик використання технології, фінансуючи розвиток сучасної техніки 

чи гарантуючи ринок для технічно передових товарів. Кейнсіанська держава повинна 

також забезпечити регулювання попиту. Також Дж. Ґелбрейт піддає сумніву економічний 

постулат ринку: наша економіка більшою мірою планова, в якій великі підприємства, що 

утворюють промислову систему, прагнуть до контролю над ринками. Це змушує Дж. 

Ґелбрейта зробити висновок про те, що "є багато спільного у різних промислових 

укладів", якими є соціалізм і капіталізм. 

Центральне місце в теоретичних положеннях інституціоналістів, що висунуті на перший 

план, займають проблеми трансформації суспільства. Разом з тим, концепції 

інституціоналістів націлені на розробку футурологічних сценаріїв, прогнозів розвитку 

суспільства в найближчому і віддаленому майбутньому. 

У концепції інституціоналістів чітко виявляється характерне для сучасних соціальних 

теорій намагання опиратися на реальні процеси. Вони орієнтуються на промислове 

виробництво, що швидко зростає і основу якого становлять великі корпорації, зростаючий 

вплив НТП, неминуче ускладнення системи управління, зростаючу потребу в планомірній 

організації виробництва. 

Досліджуючи сучасний йому капіталізм, Дж. Ґелбрейт характеризує його як лад, який 

постійно зазнає перетворень і основу якого, на його думку становить еволюційне 

оновлення суспільства, його спонтанна трансформація. Інституціоналісти концентрують 
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увагу на широкому спектрі соціально-економічних змін, які виявляються у суспільстві в 

процесі його еволюційного оновлення. Вони намагаються розкрити механізм змін, 

пояснити їх динаміку і виявити важелі ефективного впливу. Еволюційний характер 

концепції інституціоналістів виявляється при розгляді ними характерних для капіталізму 

соціально-економічних процесів, господарського механізму, реальних форм організації 

економічного життя в їх конкретно-історичній національній визначеності. 

Механізм трансформації суспільства трактується інституціоналістами, виходячи з того, 

що розвиток економічної системи і відносини між господарюючими агентами 

складаються не тільки під впливом економічних, але й соціальних, політичних, 

психологічних і морально-етичних факторів. Серед факторів еволюційного оновлення 

суспільства на перший план інституціоналісти висувають науково-технічну революцію, 

яка перетворює індустріальну структуру суспільства. Джерело трансформаційних змін 

суспільства вони вбачають у розвитку науки, техніки і створенні нових технологій. 

Технологічного трактування набувають проблеми економічного зростання, економічних 

криз, безробіття, заробітної плати, а також зрушення у соціальній структурі суспільства. 

Інституціоналісти виходять з того, що НТП безпосередньо визначає економічний і 

соціальний розвиток суспільства, є вирішальним фактором його оновлення. Техніка і 

технологія по суті ототожнюється із соціально-економічними структурами. Принцип 

технологічного детермінізму лежить в основі теорії індустріального, постіндустріального, 

суперіндустріального, технотронного, інформаційного, постекономінного та ін. 

суспільств. 

Серед найважливіших проблем, які розробляються інституціоналістами, як вже 

зазначалося, насамперед є корпорація — велике монополістичне об'єднання, яке втілює у 

собі економічну могутність. Визнаючи незаперечним фактом панування великого 

виробництва, інституціоналісти розглядають корпорацію як його основну складову, 

приділяючи її дослідженню велику увагу. Корпорація, на думку інституціоналістів, — 

одна з найголовніших інституцій в індустріальній структурі суспільства. Вона становить 

основу, організаційну структуру індустріальної системи сучасного суспільства, 

дослідження якого мають відповісти на багато запитань, які виникають при розгляді 

індустріальних відносин. 

На думку Дж. Ґелбрейта, "ніщо не є таким характерним для індустріальної системи, як 

масштаби сучасного корпоративного підприємства". Не заперечуючи тих проблем, що 

виникаючих всередині корпорації щодо взаємовідносин власників (акціонерів), 

менеджерів і робітників, теоретики інституціоналізму акцентують увагу передусім на 

проблемі відносин менеджерів і власників. Питання влади й управління розглядається як 

одне із центральних і стосовно корпорації та індустріальної системи в цілому. 

Занепокоєння долею великих корпорацій проглядається у роботах багатьох представників 

соціально-індустріального напряму. Американський економіст Д. Мюллер у книзі) 

"Сучасна корпорація: прибуток, влада, зростання і функціонування" (1988), аналізуючи 

конфлікти, які виникають всередині монополій, виділяє не тільки конфлікт за формулою 

"капіталіст — робітник", а й "менеджер — акціонер"! який виникає на основі розподілу 

прибутку. Визначаючи мотиви конфліктів, Д. Мюллер робить акцент на політиці 

максимізації зростання компаній, яка] призводить зрештою до скорочення доходів 

акціонерів. 

Інституціоналісти активно досліджують взаємодію монополії і конкуренції, олігополії, 

управління динамікою доходів, цін, різні сторони господарського механізму. У їх полі 

зору, як було сказано вище, і такі суспільні інститути! як держава та її роль у розвитку 

економіки, профспілки, різні суспільні явища правового, морально-етичного, 

психологічного характеру. Все це в цілому створює багатоаспектний об'єкт дослідження 

прихильників соціально-інституціонального напряму, який відображає складне і 

суперечливе явище у сучасній економічній теорії. 

У своїй першій роботі "Американський капіталізм. Теорія урівноважуючої сили" (1952) 
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Дж. Ґелбрейт розглядає проблему становлення економічної рівноваги, розвиваючи 

інституціональну концепцію урівноважуючих сил, Незважаючи на існування величезних 

корпорацій, він переконаний, що економіка не характеризується жорсткістю і має значно 

більшу еластичність, ніж прийнято вважати. Але антитрестівське законодавство не 

завдало шкоди владі корпорацій, з чим не можна не погодитися. Найбільші корпорації 

володіють значною силою для використання технічного прогресу. На думку Дж. 

Ґелбрейта, існує протидіючий фактор — сили стримування монополії, чи олігополії. Цей 

фактор знаходиться не на боці конкурентів — виробників подібної чи субституційної 

продукції, а на боці покупців і постачальників монополій. Це профспілки і великі фірми 

роздрібної торгівлі, які в змозі виявляти сильний тиск на корпорації. Урівноважуючі сили 

існують не у всіх секторах економіки, але їх поширення, безумовно, сприяло б прогресу. 

На думку інституціоналістів, одна з центральних проблем розвитку й оновлення 

економіки полягає у створенні системи соціального контролю над економікою. Ця 

проблема трактується дуже широко: від внутрішньо-фірмового корпоративного рівня до 

організації соціального контролю на макроекономічному рівні, реалізація якого пов'язана 

з активною діяльністю держави. Ідея соціального контролю над економікою пройшла всі 

етапи еволюції інституціоналізму і визначає одну із докорінних вимог його економічної 

теорії. Реалізація соціального контролю є невід'ємною рисою теорії трансформації 

капіталізму. 

Інституціоналісти передбачають різні форми соціального контролю над економікою. 

Сюди відносять реформи, які стосуються великих корпорацій, управління їх діяльністю, 

державні й регулюючі заходи, що впливають на механізм ринкової конкуренції, 

ціноутворення, зайнятість, стан грошово-кредитного ринку, фінансово-бюджетної системи 

тощо. Значне місце в організації соціального контролю відводиться плануванню, 

включаючи створення і розвиток державної системи програмування та індикативного 

планування. Все це об'єктивно сприяє розвитку і вдосконаленню державних форм 

господарювання. 

Щодо організації соціального контролю, то інституціоналісти покладають надію на 

програми соціалізації, які покликані розширювати і зміцнювати економічну базу 

державного регулювання економіки і підвищувати його дієвість. У результаті формується 

модель, за визначенням Р. Хейлбронера і Л. Туроу, "тотально контролюючого 

суспільства", де "традиційні опори капіталізму — узаконена приватна власність і 

ринковий механізм будуть виправлені до невпізнанності, якщо взагалі не замінені 

державними директивами". В удосконаленні методів соціального контролю і управління 

виробництвом інституціоналісти шукають резерви для формування і зміцнення 

економічної системи. Цього потребує і така "вічна" проблема, як використання 

корпораціями ринкових зв'язків різних форм конкуренції. На думку представниці 

сучасного американського інституціоналізму Дж. Кесуелл, важливим завданням, яке 

постало перед економістами, є розробка інституціональ-ної структури — сполучної ланки 

між конкуренцією і координацією, що становить своєрідний надринковий механізм, який 

активно впливає на функціонування економіки. Створення такого механізму Дж. Кесуелл 

пов'язує із поширенням системи "директорів, що переплітаються" (ПД), розглядаючи її як 

результат розвитку "менеджерської революції". Система ПД, пише вона, є важливою 

гранню міжособистісних і міжкорпораційних зв'язків у системі влади США. Система ПД 

розглядається як система контролю, через посередництво якої корпорації посилюють свій 

вплив одна на одну, розвивають міжфірмові зв'язки на ринковому рівні. Вважається, що 

чим тісніші та більш ієрархічні зв'язки, тим сильніше система "директорів, що 

переплітаються" впливає на ринкову поведінку фірми. 

В організації соціального контролю, у створенні тотального контролюючого суспільства 

автори інституціоналізму центральне місце відводять державі. Особливою є роль 

політичного фактора в реформуванні капіталізму, що визнається, по суті, всіма 

представниками соціально-інституціонального напряму. Вказуючи на наявність двох 
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двигунів, що забезпечують функціонування капіталістичної системи, — економічного і 

політичного, Р. Хейлбронер вважає, що тільки такий підхід може допомогти зрозуміти 

екстраординарну різноманітність інститутів, які зустрічаються у країнах із приватною 

власністю і ринковим базисом. 

Державне регулювання, безперечно, справляє великий вплив на НТП, особливо на 

розгортання фундаментальних досліджень, розробку і реалізацію національних наукових 

програм комплексного характеру, дослідження природоохоронних проблем. Державні 

наукові програми активно впливають на розвиток наукових досліджень і впровадження їх 

у виробництво в рамках приватного бізнесу. Вони полегшують і розширюють доступ до 

наукової інформації, до пропозицій щодо її практичного використання. Разом з тим, з 

жалем зазначають інституціоналісти, державне регулювання науково-дослідної діяльності, 

освоєння результатів НТП містить у собі глибокі протиріччя, Основна частина наукових 

розробок, які фінансуються із державного бюджету, пов'язана з військовою і космічною 

програмами, не має прямого виходе на суспільне виробництво. Дж. Ґелбрейт, наприклад, 

неодноразово критикував гіпертрофію військових корпорацій, наростаючий тиск 

військово-промисі лового комплексу, союзу великих корпорацій і державної адміністрації. 

Інституціоналісти виступають за ліквідацію монополій військово-промислових компаній 

на велику кількість найважливіших досягнень науки, за розширення досліджень і 

впровадження їх результатів у суспільні галузі виробництва. 

Корпорація з її техноструктурою. Трансформацію економіки в індустріальній системі Дж. 

Ґелбрейт простежує на великих корпораціях в умовах НТР. Він висунув поняття зрілої 

корпорації порівняно зі звичайною виробничою корпорацією (монополією), показав її як 

носія НТП. Об'єднання таки корпорацій становить кістяк індустріальної системи, яку він 

називає плануючою системою. Американський економіст Д. Сіссел назвав концепцію плаї 

нуючої системи замінником теорії ринку. Дж. Ґелбрейт виходив із того, Щ у зрілих 

корпораціях і в плануючій системі в цілому влада і правління перемістились від власника 

до техноструктури. 

Вчення про техноструктуру — один із центральних і особливих моментів 

інституціональних поглядів Дж. Ґелбрейта. Якщо більшість людей визнає, що влада на 

підприємстві належить капіталу, то Дж. Ґелбрейт констатує, що вже багато десятиліть 

управління великими підприємствами було покладено на власників техноструктури. 

7'ехноструктура, на думку Дж. Ґелбрейта, охоплює усіх співробітників компанії: "білі 

комірці" і "сині комірці", кваліфікація яких має відповідати наявній практиці; техно-

структура також охоплює тих, чиї спеціалізовані знання, талант чи досвід 

використовуються для прийняття рішень. Техноструктура складається із інженерно-

технічного персоналу, який не входить до числа власників. Це сукупність людей, що 

володіють різноманітними технічними знаннями, досвідом і здібностями, у які 

перетворюються сучасна промислова технологія і планування. Вона охоплює 

багаточисленне коло керівників промислового підприємства, майже до основної маси 

робочої сили і об'єднує в собі тих, хто володіє необхідними здібностями і знаннями. 

За допомогою історичних прикладів Дж. Ґелбрейт показує, що влада — це виробничий 

фактор, який найважче отримати чи замінити. Історично склалося так, що спочатку земля, 

а потім капітал були поєднані з владою. У промисловій системі капіталу більше ніж 

достатньо, і підприємства можуть планувати свої заощадження. Спеціальні таланти чи 

організаторські здібності сьогодні становлять рідкісний виробничий фактор. 

Влада техноструктури пояснюється перш за все структурою власності великих 

підприємств. Коли більша частина акцій перебуває у дрібних тримачів, то стає легше 

контролювати акціонерне товариство. Насправді, багаточисленні дрібні власники 

відвідують загальні збори акціонерів або ж передають усі повноваження великому 

акціонеру. Як наслідок, лише певна частина акцій дійсно представлена на загальних 

зборах, і тоді достатньо отримати більшість цих акцій. Так, якщо присутні лише 25 % 

акцій, то достатньо мати 12,5 % акцій плюс одну, щоб отримати більшість, вибрати 
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адміністративну раду і таким чином контролювати акціонерне товариство. Таким чином, 

керівництво, незважаючи на незначну участь у власності підприємства, міцно тримає його 

в руках: абсолютно очевидно, що воно володіє владою. Але цей механізм не діє у випадку 

концентрації акцій, тобто коли присутня невелика кількість великих акціонерів. 

У компаніях також має місце передача влади "від капіталу організованому розуму". Дж. 

Ґелбрейт наводить основні ознаки цього явища: втрата влади акціонерами, неприступна 

позиція керівництва процвітаючих компаній, втрата суспільного авторитету банкіром, 

специфічний ефект, який породжує сьогодні думку про те, що США управляються з 

Уоллстрит, все енергійніший пошук талантів для промисловості, новий престиж навчання 

і викладачів. 

На думку Дж. Ґелбрейта, сучасне підприємство (так називається глава 7 книги 

"Американський капіталізм. Теорія урівноважуючої сили") віддає перевагу формі 

акціонерного товариства для того, щоб адаптуватися до потреб техноструктури. Він 

вважає, що пояснення, які наводяться економістами (розмір, необхідний для масового 

виробництва, і бажання отримати монопольну владу на ринку) не є задовільними. 

Техноструктура також проявляє свою владу в галузі фінансування інвестицій і віддає 

більшу перевагу самофінансуванню, ніж фінансуванню зовнішньому. Дж. Ґелбрейт 

констатує, що ця стратегія вимагає реального планування прибутку. Планування прагне, 

таким чином, звести до мінімуму залежність підприємства від ринків капіталу. Дж. 

Ґелбрейт вважає, що ризик фінансових втрат для великих підприємств дуже низький. 

Отже, у зв'язку з існуванням техноструктури, виникає проблема виявлення її цілей і 

співвідношення їх з цілями суспільства. Дж. Ґелбрейт піддає сумніву панівну економічну 

теорію. Так, він заперечує постулат, який абсолютизує прибуток, який поєднується з 

саморегулюванням ринку. Справді, поки компанія має за мету вилучити з ринку 

максимальну кількість грошей, вона залишається підпорядкованою останньому і, в 

кінцевому підсумку, уподобанням споживачів. Насправді ж велике підприємство 

підпорядковує ринок цілям свого планування, які не зводяться до гонитви за прибутком. У 

менеджерів, по суті справи, немає ніяких підстав прагнути до максимального прибутку, 

тому що їхня заробітна плата залежить від місця, яке вони займають в ієрархії. Понад усе 

їх цікавить лише зростання компанії. Тільки акціонери зацікавлені у збільшенні прибутку, 

але їхня влада обмежена. 

Можна виділити три фактори техноструктури: 

грошова винагорода; 

ідентифікація; 

прагнення до адаптації. 

Особливо важливими є два останні фактори, які є мотиваціями психологічного характеру: 

перш за все, ідентифікація, коли індивіди асоціюють себе з групою, оскільки вони 

вважають, що цілі останньої вищі за їх власні, у результаті того прагнення до адаптації 

примушує індивіда захищати інтереси організації, тому що він сподівається, що цілі 

останньої будуть узгоджуватися з його цілями. Тоді як грошова платня асоціюється з 

владою капіталу, ідентифікація і прагнення до адаптації є новими видами мотивації, 

поєднаними з пануванням техноструктури. 

На думку Дж. Ґелбрейта, необхідно, щоб існував зв'язок між цілями суспільства, 

підприємства й індивіда: виробництво товарів у великій кількості і збільшення попиту 

набувають соціальної цінності. У цьому зв'язку зростання компанії — як основна мета 

техноструктури — і зростання ВНП, а також технологічний прогрес стають символами 

суспільного прогресу. 

Дж. Ґелбрейт розглядає суперечності між економічною теорією, яка засуджує монополії і 

ринки, монополізовані декількома продавцями, тобто промислову систему, і 

досягненнями останньої, які свідчать про її ефективність. Панівна теорія робить висновок 

про економічну неефективність монополій, ціни яких вищі за ціни, які були б результатом 

дії досконалої) конкуренції, звідки і виникають викривлення у використанні ресурсів 
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Антитрестівські закони, хоча й не стосується великих компаній (які становлять-

монополізовані ринки, а не монополії), відображають, між іншим, поняття про 

шкідливість монополій. 

На думку Дж. Ґелбрейта, теорію необхідно переглянути: ціни — інструмент промислового 

планування компаній. Контроль за цінами просто необхідний для того, щоб задовольнити 

потреби сучасної технології в капіталах. Більше того, зменшуючи ризик збитків, контроль 

за цінами захищає самостійність техноструктури і дає змогу зробити зростання компанії 

максимальним. Дж. Ґелбрейт вважає, що необхідно уникати цінової конкуренції. Ціни 

мають бути досить низькими, щоб привернути клієнтів і полегшити збут, і одночасно 

досить високими, щоб забезпечити достатній прибуток для фінансування зростання 

кількості акціонерів і задоволення їх. 

Оскільки ринки поділені між обмеженим числом великих компаній, то кожна повинна 

контролювати ціни і не допускати жодного різкого падіння, яке було б також використане 

іншими компаніями. Така поведінка приписується правилами хорошого тону, існуючими 

між компаніями. 

Аналіз і висновки Дж. Ґелбрейта з питань структури та управління корпорацією і 

плануючою системою опираються на виявлення влади техноструктури й 

інституціональної влади корпорацій. Дж. Ґелбрейт перший серед економістів обґрунтував 

тезу про заміну влади ринку рішеннями менеджерів, і в цьому полягає його заслуга. Дж. 

Ґелбрейт робить висновок, що з появою зрілої корпорації і плануючої системи змінились 

цілі і характер їх діяльності. Оскільки плануюча система, на його думку, народжувала 

нову "розумну мету суспільства", максимізація прибутку вже не є необхідною. 

Проаналізувавши розвиток суспільної системи у другій половині XX ст., Дж. Ґелбрейт 

дійшов таких висновків: 

корпорації вступили в принципово іншу стадію свого розвитку, яку він називає стадією 

"зрілої корпорації", що пов'язано з НТР і грандіозним ускладненням всього 

технологічного процесу; 

менеджери тепер вже не контролюють весь процес виробництва; "революція управлінців 

(менеджерів)" змінилася "революцією техноструктури" — науково-технічної інтелігенції, 

яка є "головним і спинним мозком сучасного виробництва"; 

техноструктура має необхідну компетенцію, а отже, володіє реальною владою в 

суспільстві; 

прибуток вже не є головною метою виробництва, оскільки техно-структуру цікавить не 

він, а зростання посадових окладів та стабільність; а для цього необхідне постійне (стале) 

економічне зростання, яке і є метою техноструктури, а не всього суспільства; 

з метою досягнення економічного зростання корпорація спонукає в людях за допомогою 

реклами, ідеології та прямого тиску "споживчий психоз", що призводить до 

гіпертрофованого зростання індивідуальних потреб. 

Технократія бажає престижу і тішить своє самолюбство за допомогою НТП та розвитку 

військово-промислового комплексу. Але за своєю природою технократія не агресивна і 

веде узгоджувальну політику стосовно інших прошарків суспільства за допомогою 

постійного зростання заробітної плати найманих робітників тощо. 

Як наслідки панування техноструктури Дж. Ґелбрейт виділяє: 

безцільне розбазарювання ресурсів; 

інфляцію та мілітаризацію; 

зниження ролі ринку; 

планування економіки як необхідний елемент системи, як і в будь-якій корпорації. 

На основі цього Дж. Ґелбрейт робить висновок: сучасне індустріальне суспільство хворе, і 

його необхідно лікувати за допомогою відсікання шкідливих і заохочення корисних сторін 

технократії. 

Програма Дж. Ґелбрейта передбачає: 

державне регулювання і заохочення суспільних потреб; 



 626 

державне планування основних пропорцій виробництва; 

соціалізацію дрібного бізнесу; 

націоналізацію ВПК та енергетичного комплексу. 

Але реалізувати цю програму нікому. Технократія — не зацікавлена, політики — куплені, 

робочі — обмежені в можливостях, акціонери — реакційні й застійні. На думку Дж. 

Ґелбрейта, здійснити його програму могла б професорсько-викладацька еліта, але для 

цього необхідно, щоб вона отримала владу в суспільстві, тобто перетворилася в 

меритократію, а це відбудеться тоді, коли найдефіцитнішим ресурсом, що дає владу, 

стануть фундаментальні наукові знання. 

Разом із висновком про наявність техноструктури як особливої суспільної! сили, Дж. 

Ґелбрейт робить висновок, що корпорація — єдина життєздатна форма організації 

виробництва, оскільки вона максимізує вже не прибуток, а місце на ринку, стабільність 

існування. Тому капіталізм трансформується в іншу якість і стає індустріальним 

суспільством з немовби двоповерховою економікою, верхній — великі корпорації, які 

створюють плановий порядок, нижній — велика кількість дрібних фірм, які створюють 

власне ринковий порядок. 

Сучасний капіталізм постає як регульоване суспільство, що ще раз підтверджується в 

узагальнюючій роботі "Економічні теорії і цілі суспільства" (1973), в якій Дж. Ґелбрейт 

висуває ідею співіснування двох систем, згідно з якою є дві системи всередині сучасної 

економіки розвинутих країн: плануюча (корпорації) і ринкова (дрібні фірми). 

Плануючою системою управляють найбільші корпорації, і в неї багато позитивних 

якостей поряд з деякими негативними, пов'язаними з ціновим диктатом. У плануючої 

системи є суттєвий недолік — відсутність механізму стретмування цін. В ринковій 

системі переважає вільна конкуренція. Дж. Ґелбрейт розуміє, що умови її функціонування 

ускладнюються монополістич-] ним пануванням, особливо в галузі ціноутворення. В 

основі такого поділ економіки на дві системи лежить принцип масштабів виробництва і 

можливостей його організації. До ринкової системи він відносить сферу послуг, яка до 

того ж розумілась досить вузько. Окрім зазначених вище переваг корпорацій, Дж. 

Ґелбрейт виокремлює і можливість підтримувати за їх допомогою постійні ціни, хоч і 

припускає негативні наслідки диктату в цій галузі. 

Можна сказати, що аналіз економіки на основі поділу на дві системи не тільки значно 

спрощений, але і штучний. Якщо врахувати, що витрати підприємств, які Дж. Ґелбрейтом 

відносяться до ринкової системи, складаються із монопольно регульованих цін, а багато з 

них втягнуто до корпоративної системи безпосередньо, то поділ економіки на дві системи 

навряд чи виправданий. Адже будь-яка економічна система становить органічну єдність, 

хоч і з різним ступенем концентрації монополістичного регулювання. Монополія зовсім 

не означає заперечення конкуренції. Вона заперечує вільну конкуренцію, яка не існує ні в 

монополістичному корпоративному секторі, ні в ринковій системі. 

Економічна система становить єдиний організм в умовах демократії і свободи міграції 

робочої сили і капіталу. Вона не може бути ні змішаною, як вважає П. Семюелсон, 

звертаючи увагу на зовнішні, суб'єктивні ознаки управління, ні поділеною на відокремлені 

частини за Дж. Ґелбрейтом. Але цей єдиний механізм перебуває в безперервній еволюції, 

підриві і подоланні товарних, ринкових зв'язків усуспільненням виробництва, їх заміною і 

переплетенням з ними технічних, технологічних, комп'ютерних зв'язків між виробниками 

матеріальних і духовних благ. 

Разом із цим Дж. Ґелбрейт зазначає, що підприємець не існує як приватна особа у 

розвинутій промисловій компанії. Як показує практика, в сучасній промисловості 

прийняття найважливіших рішень передбачає наявність інформації, яка надходить від 

великої кількості осіб. Множинність джерел інформації, на думку Дж. Ґелбрейта, має три 

причини: 

технічні вимоги сучасної промисловості, в якій використовуються різноманітні 

класифікації; 
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потреба планування (скорочення невизначеності), пов'язана з обов'язковими вимогами 

технології; 

необхідність координувати спеціалізовані таланти. 

Будь-яке рішення, окрім рішення відповідальної особи, набуває тим самим, колективного 

характеру, і повноваження прийняття рішення з цього часу належать техноструктурі. Дж. 

Ґелбрейт у "Новій індустріальній державі" (глава 8, "Підприємець і техноструктура") 

показує, що попередній підприємець — Рокфеллер, Морган, Карнегі, Дюпон де Немур та 

інші — більше не існує в сучасному економічному секторі. Збільшення розмірів 

підприємств у процесі концентрації супроводжувалось ускладненням завдань і, 

відповідно, спеціалізацією; виникли контроль і планування. Перехід влади до 

техноструктури, таким чином, відбувся непомітно, але міф про підприємця все ще існує. 

Прибічник ідеї розвитку, як і будь-який інституціоналіст, Дж. Ґелбрейт наполегливо 

пропагував концепцію конвергенції, тобто певного зближення капіталізму і соціалізму на 

основі їхньої великоіндустріальної природи і відходу соціалізму від тоталітарного 

управління. Згідно з концепцією конвергенції, як капіталізм, так і "реальний соціалізм" з 

його директивним плануванням має суттєві недоліки, а отже, очевидно, що сам розвиток 

технології та організації обов'язково приведе до появи економіки нового типу, яка 

поєднувала б інституційну ринкову економіку з соціалізмом ринкового типу. У праці 

"Економічні теорії і цілі суспільства" навіть одна із глав названа "Соціалістичний 

імператив", оскільки великі корпорації забезпечують координацію, планування і 

перспективу. За ці погляди Дж. Ґелбрейт був підданий критиці як з боку своїх правих, так 

і радянських суспільствознавців, а наприкінці 80-х років XX ст. активно включився в 

обговорення шляхів реформування радянської економіки, неодноразово друкувався в 

радянській пресі, попереджаючи про небезпеку шокового роздержавлення і згортання 

планування. 

Дж. Ґелбрейту доводилось неодноразово переглядати свої погляди щодо окремих проблем 

економіки і розвитку суспільства. В 50-х роках він був переконаний, що вже у 

найближчий час трансформація капіталізму забезпечить вирішення основних соціальних 

проблем. Він писав тоді про суспільство достатку. У подальшому автор теорії 

індустріального суспільства вимушений був переглянути деякі положення і внести 

корективи у свою концепцію. У "зрілій корпорації" Дж. Ґелбрейт побачив інструмент 

збереження нерівності в суспільстві й фактор зростаючої нестійкості економічної системи. 

Події 70-років XX ст. примусили переглянути не тільки можливості техноструктур але і 

шукати засоби оздоровлення самої плануючої системи. Дж. Ґелбрей* змушений був 

визнати, що плануюча система за відсутності державного регуі лювання, як правило, не 

стабільна. Вона піддається спадам і депресіям, які самонеобмежуються, але можуть 

набути кумулятивного характеру. На не впливає інфляція, яка має хронічний характер і не 

піддається саморегулюванню. Дж. Ґелбрейт вважає за необхідне: 

обмежити владу корпорацій і техноструктури; 

послабити тиск бюрократичного симбіозу військових концернів та апарату військового 

відомства. 

Реальною силою, здатною затримати негативні процеси, Дж. Ґелбрейт вважає державу: 

тільки за допомогою незалежної від корпорацій держави, на його думку, можна послабити 

вплив негативних процесів і забезпечити по] дальший розвиток системи. 

Наприкінці 80-х років XX ст. Дж. Ґелбрейт відвідав колишній Радянськ Союз, і йому 

довелося визнати, що поки що техноструктурі вдалося "осід ти", і причому саме на основі 

приватного підприємництва, другу хвилю HTPJ і помірне зростання на межі стагнації 

змінилося стійкими високими темпу економічної динаміки. 

Дж. Ґелбрейт надто критично оцінює сучасний стан економіки, як і перспективи 

вирішення соціальних проблем. Він зазначає, що надто багато людей позбавлені роботи і 

засобів до існування, що наявною є волаюча нерівність у розподілі доходів, непомірно 

велика частина багатства залишається невеликій купці людей. Увагу Дж. Ґелбрейта все 
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більше привертають проблеми боротьби із засиллям бюрократії. Великі корпорації й 

управлінська революція призвели до бюрократизації великої частини капіталістичного 

виробництва, у результаті чого став очевидним корпоративний артеріосклероз. 

Американський економіст вказує також на різке погіршення транспортної системи США, 

великий дефіцит дешевого житла, проблеми, які нагромадилися в галузі освіти тощо. 

Усі помисли Дж. Ґелбрейта спрямовані на розробку системи реформ, які в змозі 

забезпечити розв'язання гострих соціально-економічних проблем, істотно поліпшити 

становище суспільства. Він, як і раніше, переконаний в необхідності трансформації 

капіталізму, в його оновленні. Для цього, на думку американського економіста, слід 

забезпечити гарантійний прибуток усім членам суспільства, значно розширити соціальні 

програми. Велика увага приділяється створенню системи перенавчання осіб, які 

втрачають роботу. Дж. Ґелбрейт рішуче виступає за скорочення військових витрат, які, на 

його думку, завдають великих збитків економічному добробуту. Ці засоби слід 

використати у мирному будівництві. 

Здійснення реформ Дж. Ґелбрейт пов'язує з посиленням регулюючої ролі держави. 

Категорично заперечуючи програми монетаристів і прихильників економіки пропозиції, 

він закликає звільнитися від сліпого поклоніння перед кредитно-грошовою політикою, від 

віри, що її магія може скеровувати і регулювати розвиток капіталізму. На його думку, слід 

значно більше покладатися на фінансово-бюджетну, ніж на кредитно-грошову політику, 

поєднуючи її з підвищенням податків, скороченням федерального дефіциту і значним 

зниженням процентних ставок. 

Економічна теорія Дж. Ґелбрейта досить реалістично відображає сучасний стан і 

проблеми економіки і передбачає дієві заходи для її часткового оздоровлення. 

Прихильники соціально-інституціонального напряму не сприймають концепцію Дж. 

Ґелбрейта як досконалу, критикують її. Критика в бік "Нової індустріальної держави" була 

перш за все направлена проти методології Дж. Ґелбрейта і, зокрема, відсутності 

статистичних даних, які підтверджували б його тези. Багато дослідників звернули увагу на 

неможливість показати дії споживача. 

Найжорсткіша критика була спрямована на положення про владу техноструктури. Для 

багатьох власність і влада до цього часу ще є майже синонімами, оскільки контроль над 

акціонерами залишається значним. Як наслідок, на відміну від висновків Дж. Ґелбрейта, 

зростання прибутку (а не прагнення до зростання підприємства) залишається основною 

метою керівництва, яке, між іншим, не задовольняється лише утвердженням своїх рішень. 

Це знову порушує питання про змову між приватною і державною бюрократіями, 

розглянуте у "Новій індустріальній державі", а також про подібність капіталістичної і 

соціалістичної систем. 

Не всі погоджуються з протиставленням плануючої і ринкової системи в межах 

капіталістичної економіки. Це положення викликає найбільше заперечень у багатьох 

економістів. Так, кажучи про три елементи плануючої системи (корпорація з її 

техноструктурою, система управління сукупним попитом, управління споживанням), Д. 

Сіссел віднайшов у їх взаємозв'язку глибокі суперечності, оскільки плануюча структура 

стабільна до тих пір, доки функціонує дуже складна система взаємозалежних інститутів. 

Він називає це парадоксом Ґелбрейта. Д. Сіссел вважає, що слабкість цієї будови в 

ігноруванні ринкових сил, які діють в економіці, не виключаючи і її корпоративного 

сектору. Підтвердження цьому він вбачає у гострій ринковій конкуренції, що охоплює і 

корпорації всередині самої плануючої системи. | 

Сучасний економічний і політичний розвиток, здається, підтверджує правоту тих, хто 

критикує Дж. Ґелбрейта. Так, на Сході збанкрутували планові економіки та їхні політичні 

режими, і соціалізм зовсім не збігається з капіталізмом. І на Заході, незважаючи на 

складність технології, що зростає і і дає імпульс подальшим змінам, тези Дж. Ґелбрейта 

переглядаються: 

відбувається повернення фінансів на перший план (зростає роль банків тощо); 
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різко зростають масштаби приватизації; 

знову ставиться під сумнів гігантоманія; 

темпи зростання споживання вповільнюються; 

конкуренція цін посилюється (у бік їх пониження). 

Але хто нині наважиться заперечувати роль великих менеджерів, які сьогодні вирішують 

питання стратегії груп і тим самим зорієнтовують світову 1 економіку? А набуття 

компаніями мультинаціонального характеру чи не є одним із основних у розумінні 

сучасного світу? 

У низці останніх економічних досліджень, як, наприклад, в теорії спірних ринків, знову 

ставиться під сумнів ліберальний підхід, що характеризується різкою критикою монополій 

і олігополій. Ця ширша, порівняно з іншими, концепція природи конкурентного процесу 

збігається з дослідженнями Дж. Ґелбрейта. Поряд з цим, у багатьох працях здійснюється 

спроба інтегрувати роль! організації і її вплив на економічну поведінку й 

макроекономічне регулюван-І ня (теорія регулювання, "економіка угод", недавні 

дослідження ринку праці такі як теорія контрактів, що припускаються (маються на увазі), 

чиї теорія ефективної заробітної плати тощо). Багато сучасних наукових праць 1 знову 

відкривають провідну роль інститутів в юридичному, соціологічномуй] економічному 

аспектах, у розумінні економічної дійсності. 

Останнім часом спостерігається намагання доповнити інституціоналізм за рахунок 

залучення до його концепції нових елементів, переглядам застарілих положень. 

Намітилася чергова форма синтезу. На цей раз робиться спроба поєднати положення 

інституціоналізму з неокласичною теорією. Наприклад, з погляду неокласичної теорії, 

прибуток, який отримують від виробничої діяльності, люди розподіляють між різними 

товарами і послугами, які вони можуть придбати на ринку. Розподіл згідно з 

маржинальним, або граничним, аналізом відбувається так, щоб отримати однакове 

задоволення від останньої одиниці витрат на будь-який необхідний товар. Воля покупців 

виражається у попиті, який і передається виробнику. Мотивація виробника, зазначає Дж. 

Ґелбрейт, здійснюється виключно за рахунок перспективи отримання прибутку, який він 

намагається максимізувати за невизначений період. На перший погляд складається 

враження, що сучасний ринок є демократичною економічною системою, тому що він 

ґрунтується на волі окремих, вільних споживачів, які своїми голосами вирішують питання 

про виробництво тих чи інших товарів. Однак таке враження відразу розсіюється, якщо 

врахувати, що прибутки людей далеко не однакові, адже від них, зрештою, залежить 

платоспроможний попит. Існування монополій ще більше викривляє картину, оскільки 

вони шляхом підвищення цін на товари значно знижують попит. 

Про це писав В. Ростоу, який запропонував модель цивілізованого синтезу, що передбачає 

максимальне використання приватного підприємництва, вільного ринку в поєднанні з 

адміністративною і фінансовою підтримкою ініціативи з боку держави. Висувається й 

обґрунтовується ідея створення нової інституціональної економіки. Таким шляхом 

передбачається розширити і посилити методологічну і теоретичну основу 

інституціоналізму, створити фундаментальну економічну концепцію інститутів, 

обґрунтованішу, ніж раніше. Прихильники такого оновлення опираються на ідеї Й. 

Шумпетера і Ф. Хайєка, використовують еволюційну теорію Р. Нельсона і С. Вінтера, 

правові концепції власності. 

Таким чином, концепція соціально-інституціонального напряму не залишається без змін. 

У сучасній західній теорії інституціоналізм, напевно, є найбільш динамічною системою 

поглядів, еволюція яких відбувається дуже наочно. 

Теорія "трьох хвиль" розвитку суспільства 

З багатьох проблем сучасності однією із центральних є проблема майбутнього. 

Розглядаючи цю проблему, необхідно згадати марксистську концепцію суспільного 

розвитку, яка була, якщо можна так сказати, футурологічно спрямованою. В основі схеми 

К. Маркса лежить зміна суспільних формацій і побудова комунізму як світлого 
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майбутнього людства. Цій концепції протистоять, поряд із теорією стадій економічного 

зростання В. Ростоу, концепції футурології (науки про майбутнє) західних економістів. 

Назву новій науці дав у 1943 р. в США німецький політолог Осип Флехтхейм, що 

емігрував туди „із нацистської Німеччини. У праці "Історія та футурологія" (1966) він 

визначає футурологію як засіб переборення "старих ідеологій". Спроби визначення 

обрисів соціальної організації суспільства майбутнього робили ще мислителі пізнього 

середньовіччя — Т. Мор, Т. Кампанелла, великі соціалісти-утопісти — Ш. Фур'є, А. де 

Сен-Сімон, Р. Оуен. У 60—70-ті роки XX ст. виник справжній "футурологічний бум". 

Відбувається швидкий розвиток футурології як науки. Економісти, філософи, соціологи 

починають активно прогнозувати майбутнє. Виникає цілий ряд урядових та позаурядових 

організацій, які намагаються моделювати й прогнозувати майбутнє. 

У футурології можна виділити два основні напрямки — індустріальний та конвергентний. 

Прихильники теорії конвергенції намагалися спрогнозувати процеси суспільного 

розвитку, виходячи з існування двох протилежних соціально-економічних та політичних 

систем. У межах індустріального напрямку футурологічний характер мають різноманітні 

теорії так званого постсуспільства. За підрахунками Д. Белла, впродовж 60—70-х pp. XX 

ст. з'явилось близько двадцяти визначень з префіксом "пост": постбуржуазне суспільство 

Р. Дарендорфа, посткапіталістичне суспільство Р. Ліхтхейма та К. Боулдінга, 

постцивілізаційне Г. Кана, постсучасне А. Етціоні тощо. 

Основним методологічним принципом усіх цих теорій є технологічний детермінізм, тобто 

твердження про те, що розвиток техніки визначає розвиток суспільства незалежно від його 

соціально-економічної структури. За основу характеристики суспільства майбутнього 

беруться різні ознаки, причому як кількість ознак, так і їхня сутність неоднакові у різних 

авторів. Проте майже всі наголошують на розширенні сфери послуг, зростанні ролі 

науково-технічної інтелігенції, зростанні загального добробуту, можливості задоволення 

найрізноманітніших інтересів тощо. 

Так, у концепції постцивілізації Г. Кана однією з ознак майбутнього суспільства є рівень 

доходів на душу населення. Ця ознака стала й основним критерієм класифікації стадій 

суспільного розвитку, яких Г. Кан виділяє п'ять. До цієї концепції близька "технотронна 

ера" відомого політолога, професора Колумбійського університету. Бжезинського. 

Визначальними рисами "технотронного суспільства" він називає: 

переважання сфери послуг; 

розвиток індивідуальних здібностей людини; 

доступність освіти; 

заміна мотиву нагромадження особистого багатства "моральним імперативом 

використання науки в інтересах людини"; 

ліквідація "персоналізації" економічної влади, тобто втрату власниками капіталу позицій в 

управлінні виробництвом. Цю роль відіграє "еліта технотронного суспільства", тобто 

організатори виробництва та вчені, що утворюють "верхівку панівного класу". 

Одним із найяскравіших представників футурології є американський соціолог Елвін 

Тоффлер. 

Методологічною основою для побудови наукових прогнозів стосовно напрямків 

подальшого розвитку людства стала концепція трьох хвиль цивілізації, яку розробили Е. 

Тоффлер, Д. Белл та В. Ростоу. 

Елвін Тоффлер (р.н. 1928) — один із найпопулярніших західних соціологів та публіцистів. 

Після закінчення у 1949 р. Нью-Йоркського університету в Олбані, він співпрацював з 

рядом періодичних видань, у тому числі був членом редакційної колегії журналу 

"Форчун". З 1965 p. E. Тоффлер працює лектором у ряді американських університетів, 

таких як Корнелльский університет та Нова школа соціальних досліджень, бере участь у 

діяльності Фонду імені Рассела Сейджа та Інституту вивчення майбутнього. У 1968—1983 

pp. Е. Тоффлер постійно запрошувався як експерт і консультант із проблем стратегічного 

розвитку до найбільших американських корпорацій — фонд Рокфеллера, IBM, AT&T та 
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ін. 

Всесвітнє визнання принесли Е. Тоффлеру його роботи з найактуальніших проблем, що 

постали перед сучасною цивілізацією. Серед них необхідно виокремити такі як 

"Футурошок" (1970), "Споживачі культури" (1973), "Доповідь про екоспазм" (1975), 

"Третя хвиля" (1980), "Передбачення та передумови" (1983), "Адаптивна корпорація" 

(1985), "Метаморфози влади" (1990). Дві роботи написані ним у співавторстві з дружиною 

X. Тоффлер ("Війна та антивійна. Досвід виживання на порозі XXI століття" (1993) та 

"Створюючи нову цивілізацію: політика у суспільствах "третьої хвилі"") (1995)). Книги Е. 

Тоф-флера характеризуються у першу чергу публіцистичним напруженням, виклад нових 

концептуальних положень поєднується у них з простотою подачі матеріалу та описом 

великої кількості парадоксальних ситуацій. Це викликає як відносно відсторонене 

ставлення до нього з боку академічних кіл, так і величезний успіх у читацької аудиторії. 

Наприклад, праці "Футурошок" та "Третя хвиля" перекладені понад двадцятьма мовами і 

видані накладом близько 6 млн примірників кожна. 

Елвін та Хейді Тоффлери відзначені рядом академічних нагород та премій. Е. Тоффлер — 

почесний професор шести американських університетів, член американської Асоціації за 

розвиток наукових досліджень; його робота "Футурошок" (або "Зіткнення з майбутнім") 

відзначена французькою премією за кращу закордонну книгу, а автор удостоєний 

французького Ордена мистецтв та літератури. Пані Хейді Тоффлер за її внесок у розвиток 

соціальних наук відзначена почесною медаллю Президента Італії. Елвін та Хейді 

Тоффлери одружені впродовж 50 років, мають дорослу доньку та двох онуків. Вони 

живуть у штаті Каліфорнія, США. 

Так, Е. Тоффлер констатує наявність кризових явищ в індустріальній системі, які 

пов'язано з тим, що індустріальний світ вступає в нову стадію історичного розвитку, 

стадію технотронної цивілізації, котра вже не піддається законам індустріалізму. 

Просування до "нового суспільства" відбувається в процесі розвитку суперіндустріальної 

цивілізації. 

Прогнозуючи майбутнє, Е. Тоффлер розробив кілька моделей. Так, у праці "Третя хвиля. 

Від індустріального суспільства до гуманнішої цивілізації" (1980) крах індустріалізму він 

пов'язує з послідовною зміною "хвиль перемін": аграрна хвиля цивілізації, індустріальна 

хвиля цивілізації, хвиля комп'ютерів, комунікацій та утвердження суперіндустріалізму. 

Аналогічні ідеї розвиває Е. Тоффлер і в праці "Передбачення та передумови" (1983), хоча 

тут особливу увагу він звертає на формування різних структур інформаційного 

суспільства. У праці "Метаморфози влади" (1990) Е. Тоффлер майбутнє пов'язує із 

побудовою цілісної гуманної цивілізації, перехід до якої відбудеться шляхом революції 

влади, яку він називає однією із найважливіших революцій, вона є рушійною силою 

багатьох змін. Основним фактором "революції влади" є знання. 

Перша хвиля цивілізації почалася близько 10 тисяч років тому з переходом до осілості, 

прирученням (одомашнюванням) тварин, початком вирощування овочів та зернових 

культур, що призвело до створення аграрної (до-індустріальної) цивілізації. Характерними 

рисами першої хвилі є: 

вкрай повільне економічне зростання; 

повільне, але невпинне зростання кількості населення; 

низький рівень споживання у переважної більшості населення — на межі фізіологічного 

мінімуму; 

поділ праці існував у досить простих формах, хоча й виділилося до 300І специфічних 

ремесел; 

основним видом енергії була сила м'язів людини та тварини; 

головним засобом виробництва була земля, яку обробляли 80—97 процентів населення; 

основний соціальний конфлікт — навколо проблем землеволодіння таї 

землекористування; 

структура суспільства була жорстко ієрархічною і задавалася переважно неекономічними 
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факторами — походженням, належністю, силою, владою, авторитетом тощо; 

соціальна та просторова мобільність практично були відсутні. 

Друга хвиля цивілізації почала підійматися в XVI ст. і привела до створення у другій 

половині XIX ст. індустріальної цивілізації. її кодами, згідне з Е. Тоффлером, стали: 

стандартизація — уніфікація виробничих процесів та продукції;  

вузька спеціалізація; 

синхронізація процесів у часі; 

концентрація виробництва та капіталу; 

максимізація обсягів виробництва; 

централізація управління. 

Особливими рисами другої хвилі розвитку цивілізації стали: 

швидке економічне зростання; 

значне зростання чисельності населення; 

зростання споживання, рівня та якості життя (ці процеси характерная вались 

нестабільністю, циклічністю та нерівномірністю за країнами та регінами); 

розподіл праці досяг дуже високого рівня; 

основний вид енергії — механічна (парові двигуни, двигуни внутрішнього згоряння та 

різноманітні генератори); 

головний засіб виробництва — промисловий капітал: будівлі, машини та обладнання; в 

промисловості зайнято 45—65 процентів працездатного населення; 

основний соціальний конфлікт — між працею і капіталом; 

соціальна структура суспільства опирається на майнові фактори і формально не є жорстко 

ієрархічною; 

соціальна та просторова мобільність суттєво зросли. 

Третя хвиля цивілізації почала підійматися в середині XX ст. Вона призведе (а в деяких 

країнах вже призвела) до формування постіндустріаль-ної (інформаційної) цивілізації. 

Суспільство третьої хвилі характеризується такими ознаками: 

суттєво знижуються темпи економічного зростання, але воно стає рівномірнішим; 

різко знижуються темпи зростання населення, а в окремих країнах, наприклад в Україні та 

інших пострадянських державах, навіть є від'ємні; 

рівень споживання перш за все у високорозвинених країнах характеризується переходом 

від "кількості" до "якості" життя, від "суспільства масового споживання" до пошуку 

шляхів якісного вдосконалення умов життя людини; 

знижується рівень спеціалізації, і все більшим попитом користуються спеціалісти 

"широкого профілю"; 

основний вид енергії поки що важко визначити, але зрозуміло, що це буде один із 

нетрадиційних, альтернативних видів — ядерна (а можливо й не обов'язково), сонячна, 

геотермальна, енергія вітру, хвиль, припливів-відпливів або ще будь-яка інша, поки що 

невідома; 

головним засобом виробництва стають наукові знання, інформація, де буде зайнято від 55 

до 75 процентів працездатного населення; 

основний конфлікт — між знанням та некомпетентністю; 

паралельно змінюються і соціальна структура суспільства — на місце класового поділу 

приходить професійний; 

соціальна та просторова мобільність багаторазово зростає. 

Порівняння відповідних процесів, що відбувалися і відбуваються у кожній з трьох хвиль, 

подано у табл. 13.7. 

Перехід від другої до третьої хвилі, згідно з Стоуньєром, здійснюється в процесі трьох 

"кремнієвих" революцій: 

винайдення мікросхем; 

створення фотоенергетичних батарей; 

розвитку парникового господарства. 
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Цей процес супроводжується переходом, від економіки, що виробляє товари, до 

обслуговуючої, сервісної економіки, запровадженням планування та контролю за 

технологічними змінами. 

Д. Белл ще понад тридцять років тому визначив основні завдання, які необхідно було 

вирішити у найближчі десятиліття для завершення переходу до постіндустріальної стадії: 

суттєве розширення кабельних телесистем, злиття телефонних та комп'ютерних мереж, а 

також телекомунікацій в єдину інтерактивну систему; 

заміна паперу електронними засобами збереження та передачі інформації в 

інтерактивному режимі; 

перехід до комп'ютеризованої, дистанційної системи загальнодоступної та обов'язкової 

освіти; 

злиття споживача та виробника на основі повернення робітників із заводів та офісів назад 

до будинків і перетворення останніх у "командні пункти", "електронні котеджі". 

Але, поряд зі значними звершеннями на шляху становлення сучасного 

постіндустріального суспільства і, перш за все, поширення Інтернету, дистанційних форм 

навчання тощо, ще не всі із перелічених завдань близькі до свого завершення. 

Поряд із розвитком суспільства, що ґрунтується на підприємницькій економіці в межах 

індустріального та постіндустріального суспільства, багато хто з економістів та соціологів 

пов'язував майбутнє людства також із різними формами соціалізму. Так, американський 

соціолог К. Келлі вважав, що змінюється характер власності, а прибуток перестає бути 

метою виробництва, тобто настає доба "гуманістичного соціалізму"; шведський дослідник 

І. Гальтунг писав, що розвиток відбувається у напрямку "післяреволюційного 

комуністичного суспільства"; Дж. Ґелбрейт у праці "Економіка та суспільна мета" 

розробив концепцію "нового соціалізму"; американський економіст П. Друкер проголосив 

"пенсійно-фондовий соціалізм", посилаючись на К. Маркса, який пов'язував соціалізм із 

власністю робітників на засоби виробництва. 

Отже, підсумовуючи, необхідно особливо наголосити на тому, що проблема майбутнього 

складна й багатогранна. Крім теорій, які виникають у межах так званих ортодоксальних 

напрямів, з'явились альтернативні ідеї суспільного розвитку. У них наголос усе більше 

переноситься з відносин міме людьми і багатством на відносини міме людьми у найшому. 

 

13.3. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ НЕОІНСТИТУЦЮНАЛІЗМУ 

13.3.1. Теорія прав власності та транзакційні витрати. Р. Коуз 

 

Поняття транзакційних витрат та основні етапи розвитку теорії транзакційних 

витрат 

Трансформаційні витрати, про які мова йшла вище, можна назвати виробничими 

витратами лише умовно, тому що по суті до виробничих витрат входять і 

трансформаційні, і транзакційні витрати. Проте для того, щоб розрізняти, ми будемо їх так 

називати, маючи на увазі під "production costs" трансформаційні, а не інтегральні (сукупні) 

витрати. 

Трансформаційні витрати — це витрати, що супроводжують процес фізичної зміни 

матеріалу, внаслідок чого отримується продукт, який має певну цінність. У ці витрати 

входять не лише витрати обробки матеріалу, але і витрати, що пов'язані з плануванням та 

координацією процесу виробництва (якщо останній стосується технології, а не 

взаємовідносин між людьми). 

Класичним прикладом економіки, яка не знає транзакційних витрат, а знає лише 

трансформаційні, є ідеальне натуральне господарство Робінзона (Robinson Crusoe 

Economy). Трансформаційні витрати Робінзона можуть включати в себе не лише витрати 

на зорювання поля, будівництво житла, тобто на певні фізичні дії, але і витрати на деякі 
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дії з планування, передбачення (отже, на основі досвіду минулого року Робінзон буде 

визначати, коли йому краще сіяти тощо). 

Транзакційні витрати — це витрати, що забезпечують перехід прав власності із одних рук 

до інших і охорону цих прав. На відміну від трансформаційних витрат, транзакційні 

витрати не пов 'язані із самим процесом створення вартості. Вони забезпечують 

транзакцію. 

Умовно кажучи, трансформаційні витрати створюють блага, властивості яких мають 

цінність для індивіда або колективного агента економіки (підприємства, фірми, асоціації). 

Наприклад, стіл, послуга лікаря або автомобіль мають безпосередню цінність. У чистому 

вигляді трансформаційні витрати створюють цінності. А на що здійснюються транзакційні 

витрати? Є декілька їх визначень. 

Уперше поняття транзакційних витрат ввів Рональд Коуз. У своїй статті "Природа фірми" 

(1937) він визначив транзакційні витрати, як витрати функціонування ринку. 

Р. Коуз протиставляв транзакційні витрати, які стосувалися лише ринку, так званим 

агентським витратам, які виникають всередині фірми. Природно, що в рамках фірми 

найняті люди починають поводитися неадекватно, і за ними треба наглядати. Тому 

кожного разу ми обираємо: або створити фірму між своїми, або найняти когось як 

постійного працівника, або вийти на ринок і забезпечити виконання цієї роботи на основі 

ринкових механізмів. 

Розглянемо можливі альтернативи, що надаються нам повсякденним життям. Типовий 

приклад — ремонт квартири. Можна робити його власноручно, якщо є вміння та інтерес. 

Або можна організувати весь процес, наймаючи на ринку працівників для кожної 

конкретної операції. У цьому випадку спостерігається намагання мати справу з такими 

транзакціями, які будуть чисто ринковими і виключать взаємодію з однією фірмою. Адже 

фірмі заздалегідь не довіряють, вважаючи, що у неї є власний інтерес, а зробити ремонт 

власноруч дешевше. Однак якщо ви — людина зайнята або досить багата, то для ремонту 

квартири ви наймаєте фірму, тому що ваші альтернативні витрати часу вищі, ніж витрати 

пов'язані з організацією цього процесу. Частіше за все це пов'язано з "ефектом багатства". 

Уперше цей термін запровадив також Р. Коуз. У його теорії поняття транзакційні витрати 

протиставляється поняттю агентські витрати, і вибір між тим або іншим типом витрат 

значною мірою визначається "ефектом багатства". 

Наступний етап розвитку теорії припадає на 50-ті роки XX ст. Він пов'язаний з цілою 

групою імен, серед яких Кеннет Ерроу, Джордж Стіглер, Армен А. Алчіан, Гарольд 

Демсетц, Олівер Вільямсон. Ці вчені вийшли на наступний рівень абстракції, об'єднавши в 

одну категорію витрати функціонування фірми та ринку і протиставивши їх 

трансформаційним витратам. 

На ..середину XX ст. транзакційні витрати розуміються переважною більшістю вчених 

інтегрально, як втрати функціонування системи. Транзакційні витрати — це витрати, що 

виникають, коли індивіди обмінюють свої права власності в умовах неповної інформації 

або підтверджують їх у тих самих умовах. Коли люди обмінюються правами власності, то 

вступають у контрактні відносини. Коли вони підтверджують своє право власності, то не 

вступають ні в які контрактні відносини (воно у них уже є), але вони захищають його від 

третіх осіб. Вони бояться, що їх права власності будуть ущемлені третьою стороною, тому 

витрачають ресурси на захист цих прав (наприклад, будують огорожу, утримують 

охоронців тощо). 

У межах сучасної економічної теорії транзакційні витрати отримали безліч трактувань, 

іноді навіть діаметрально протилежних. 

Так, К. Ерроу визначав транзакційні втрати як витрати експлуатації економічної системи 

— "витрати з підтримки економічних систем на ходу". К. Ерроу порівнював дію 

транзакційних витрат в економіці з дією тертя у фізиці: "Подібно до того, як тертя заважає 

руху фізичних об'єктів, розпилюючи енергію у формі тепла, так і транзакційні витрати 

перешкоджають переміщенню ресурсів до користувачів, для яких вони є найбільшою 



 635 

цінністю, "розпилюючи" корисність цих ресурсів з рухом економічного процесу. Подібно 

до того, як кожному відомому фізичному об'єкту дається така форма, яка сприяє або 

мінімізації тертя, або за рахунок нього — якому-небудь корисному ефекту (колесо, 

наприклад, служить і тому, і іншому), так фактично і будь-який відомий інститут виникає 

як реакція на присутність транзакційних витрат і для того, щоб мінімізувати їх вплив, 

збільшивши тим самим вигоди від обміну. Нарешті, потрібно зазначити, що економіст, 

який ігнорує існування транзакційних витрат, буде стикатися з такими ж труднощами при 

поясненні економічної поведінки, з якими стикався б фізик, що ігнорує факт тертя при 

описі руху фізичних об'єктів". Я. Корнаї прямо використовує термін "тертя" для опису 

чинників, що перешкоджають оперативному укладанню угод між економічними агентами. 

На основі таких припущень можна зробити висновок про те, що чим ближче економіка до 

моделі загальної рівноваги Валь-раса, тим нижчий у ній рівень транзакційних витрат. І 

навпаки. 

Транзакційний сектор економіки. У чому ж полягає науковий вклад, зроблений 

Нобелівським лауреатом Р. Коузом? Донедавна основний економічний аналіз було 

спрямовано на вивчення економіки у межах інституціональної структури, що приймалася 

як дана. Зусилля на пояснення цієї структури вважалися непотрібними або марними. 

Наприклад, існування організацій на зразок тих, які ми називаємо фірмами, сприймалося 

майже само собою зрозумілим. Зміни форм контрактів в економічній сфері також 

розглядалися як заданий факт, а юридичні закони і положення — як привнесене ззовні 

правило для економічної діяльності. 

У 1937 p. P. Коузу вперше вдалося поставити і частково розв'язати питання, яке 

традиційною теорією навіть не ставилося: чому існує фірма, якщо є ринок? Ортодоксальна 

неокласична теорія розглядала ринок як досконалий механізм, при якому можна не 

враховувати витрати на здійснення угод. Проте насправді, як показав Р. Коуз, такі витрати 

є і при укладанні кожної угоди необхідно проводити переговори, здійснювати нагляд, 

налагоджувати взаємозв'язки, ліквідовувати розбіжності. Ці витрати Р. Коуз назвав транз-

акційними, або витратами використання ринкового механізму. Але якщо ці витрати 

реальні (а це справді так), то будь-яка господарююча одиниця стає перед вибором: чи 

оплачувати подібні витрати, чи ж дешевше і швидше виробляти необхідні їй товари та 

послуги самостійно? 

У ході своїх досліджень Р. Коуз задумувався над тим, чому менеджери і робітники 

прагнуть працювати разом, замість того щоб купувати і продавати на ринку працю один 

одного? Відповідь вченого полягала в тому, що працюючи окремо, необхідно значно 

більше витрат на підготовку і виконання контрактів, в тому числі на організаційне 

управління цими процесами. Він довів, що традиційна основна мікроекономічна теорія 

була неповною, тому що не враховувала ці витрати (вона включала лише виробничі та 

транспортні). 

Згідно з теорією вченого, саме вартість укладання і виконання контрактів та утримання 

організацій становить значну частину загальних ресурсів економіки. Коли такі 

організаційні витрати угод починають враховуватися, стверджує Р. Коуз, тоді можна 

просто та доступно пояснити саме існування фірм, різних корпоративних об'єднань, 

варіантів контрактів і навіть структуру фінансової системи. Об'єднавши різні типи витрат 

на організаційну діяльність і менеджерство, Р. Коуз проклав шлях до комплексного 

аналізу інститутів економічної системи та їх важливості. 

Вчений також продемонстрував, що точність та сила аналізу можуть покращитися, якщо 

його здійснювати, оперуючи правами на використання товарів, а не самими товарами. Ці 

права, які називають майновими правами, можуть охоплювати повну власність, різні види 

прав користувачів або обмежені права певними пунктами контрактів і внутрішніми 

правилами організацій. Р. Коуз приходить до висновку, що визначення майнових прав та 

їх розподіл між людьми на основі закону, положень контрактів та інших правил 

безпосередньо впливають на економічні рішення та їх результат. Більше того, майнові 
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права — це основний компонент в аналізі інституціональної структури економіки. 

Саме прагненням уникати витрат після укладення угод на ринку можна, на думку Р. 

Коуза, пояснити існування фірми, в якій алокація ресурсів здійснюється адміністративним 

шляхом (за допомогою наказів, а не на основі цінових сигналів). Фірма буде існувати 

лише доти, доки вона реалізує функцію координації за менших витрат, ніж це досягалось 

би за ринкових угод. "Щоб мати ефективну економічну систему, — писав Р. Коуз, — 

необхідно j розпоряджатися не лише ринками, але й галузями планування всередині 

організацій відповідного розміру" (тобто, всередині фірми). Р. Коуз стверджував, що це 

поєднання відшукується за допомогою конкуренції. 

Таким чином, Р. Коуз запровадив у економічній теорії новий клас витрат, які отримали 

назву транзакційних (неокласична теорія знала два види обмежень — фізичні, породжені 

рідкісністю ресурсів, і технологічні, що відображають рівень знань і практичної 

майстерності економічних агентів). Ним же була здійснена спроба пояснити 

закономірності, що лежать в основі процесу виникнення і зростання фірми. Фірма зростає 

доти, доки економія на витратах, пов'язана із укладанням ринкових угод, не почне 

перекриватися збільшенням витрат, пов'язаних із використанням адміністративного 

механізму. 

Пізніше до транзакційних витрат стали відносити будь-які види витрат, що 

супроводжують взаємодію економічних агентів, незалежно від того, де вони 

здійснюються — на ринку чи всередині організацій. 

У прес-бюлетені про присудження Нобелівської премії вчені Шведської королівської 

академії наук, високо оцінюючи це досягнення, зазначили, що Р. Коуз встановив новий 

набір "елементарних частинок" в економіці. Звичайно, пройшло багато років напруженої 

праці, аж поки Нобелівський лауреат заслужив серед економістів славу вченого з 

оригінальним поглядом на проблеми. 

Сьогодні ми знаємо, що "Природу фірми" Р. Коуз задумав ще студентом, але надрукував 

лише через кілька років. У цьому важливому дослідженні він сформулював два питання, 

які рідко були об'єктами безпосереднього економічного аналізу і, отже, не мали чіткої 

відповіді. Зокрема: чому економічні організації представлені саме фірмами? 2) чому 

кожна фірма має свою певну величину? 

Р. Коуз вирішив відійти від протореного шляху, по якому здійснювався пошук відповідей, 

а саме: аналізу здатності ціни товару координуватися з використанням ресурсів для нього. 

Адже та значна частина ресурсів, що витрачалася фірмою на адміністративну 

координацію дій з реалізації товару, цією теорією не враховувалася. 

У процесі аналізу, шукаючи відповіді на свої запитання, вчений запропонував нове 

поняття витрати з діловодства. Це витрати на підготовку, початок та управління, пов'язані 

з виконанням контрактів, а також витрати на локальні заходи в межах фірми. Звичайно, в 

неї вони менші ніж за безпосередньої торгівлі на ринку. Якщо б витрати з діловодства 

були нульовими, фірми не виникали б. Увесь розподіл товарів проходив би на основі 

простих контрактів між людьми. 

Згідно з теорією Р. Коуза, фірма характеризується свободою прийняття рішень, що 

формуються певною групою контрактів без дрібної регламентації усіх зобов'язань. Такі 

відкриті угоди дають дирекції можливість маневрування. Фактично фірма складається із 

цих багатьох контрактів, тобто не як сукупність людей і машин, а як сплетіння 

взаємовигідних умов. Формулювання Р. Коуза вже протягом більш як 50 років довело 

свою виняткову практичність і дало поштовх інтенсивній перевірці контрактних відносин, 

що характеризують фірму. Тепер зрозуміло: кожен тип фірми охоплюється певною 

структурою контрактів і відповідно спеціальним розподілом прав та обов'язків (майнові 

права). Праця Р. Коуза стала основою для стимулювання наукових досліджень у цій галузі 

мікроекономіки. 

Розвиваючи аналіз Р. Коуза, сучасні економісти запропонували велику кількість варіантів 

визначення транзакційних витрат, які одночасно розглядаються як їх види. Навіть простий 
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перелік наявних визначень розкриває зміст цієї категорії: "витрати з обміну правами 

власності", "витрати із здійснення та захисту контрактів", "витрати отримання вигод від 

спеціалізації та розподілу праці". Так, наприклад: О. Вільямсон робить акцент на витратах 

опортуністичної поведінки; Дж. Стіглер — на витратах отримання інформації; М. 

Дженсен та У. Меклінг — на витратах, що виникають в межах відносин "поручитель — 

виконавець" (principal-agent), перш за все — на витратах контролю за поведінкою 

виконавця; А. Алчіан та Г. Демсетц — на витратах координації між різноманітними 

ресурсами у процесі виробництва; Й. Барцель — на витратах вимірювання. 

Найрадикальніше визначення належить напевне С. Ченгу: "У найширшо-му значенні 

слова "транзакційні витрати" складаються з тих витрат, існування яких неможливо собі 

уявити в економіці Робінзона Крузо". Оскільки процес виробництва і від Робінзона Крузо 

вимагає відомих витрат, то, значить, в економіці з двома і більше учасниками 

транзакційними витратами потрібно вважати всі витрати, що перевищують власні витрати 

виробництва та існують окрім них. Отже, чим сильніша в економіці інтенсивність обміну, 

тим вищий, за інших однакових умов, рівень транзакційних витрат. 

Деякі автори з самого початку розглядають трансакційні витрати як неоднорідну за своїм 

складом категорію, яка охоплює витрати на отримання інформації про уподобання та 

можливості контрагентів, досягнення угоди, а також витрати на контроль за виконанням 

та захист досягнутих угод. 

Так К. Менар розробив варіант класифікації, згідно з яким виділяються чотири типи 

транзакційних витрат (табл. 13.8). 

 
У трактуванні Д. Норта транзакційні витрати "складаються з витрат на вимірювання 

цінних атрибутів того, що обмінюється, витрат на захист прав, нагляд за дотриманням 

угод і забезпеченням їх виконання". Ці витрати слугують джерелом соціальних, 

політичних та економічних інституцій. 

У теоріях деяких економістів транзакційні витрати існують не тільки в ринковій економіці 

(Р. Коуз, К. Ерроу, Д. Норт), але і в альтернативних способах економічної організації, і, 

зокрема, у плановій економіці (С. Ченг, А. Алчіан, Г. Демсетц). Так, згідно з С. Ченгом, 

максимальні транзакційні витрати спостерігаються у плановій економіці, що зрештою 

визначає її неефективність. 

У межах неоінституціональної теорії немає єдності у поясненні природи транзакційних 

витрат. Відомо щонайменше три варіанти пояснення, звідки і чому при здійсненні 

операцій виникають транзакційні витрати: підхід теорії транзакційних витрат; підхід 

теорії суспільного вибору; підхід теорії угод. 

Класифікацію стосовно контрактного процесу, яка була запропонована Дж. Воллісом та Д. 

Нортом, можна охарактеризувати відповідно до розподілу усього процесу контрактації на 

три періоди: ex ante, ex interim, ex post: 

витрати ex ante — це транзакційні витрати, що виникають до обміну, включають витрати 

на отримання інформації про ціни та можливі альтернативи, якість товару та надійність 

контрагента тощо; 

витрати ex interim — це транзакційні витрати, що виникають у процесі обміну, 

складаються із витрат, пов'язаних із очікуванням у чергах, отриманням нотаріально 

завірених документів, страховки (наприклад, при купівлі автомобіля), здійсненням 

розрахунків тощо; 

витрати ex post — це транзакційні витрати, що виникають після обміну і складаються із 

витрат на захист контрактів, перевірку їх виконання, контроль за якістю тощо. 

Подібну класифікацію дає О. Вільямсон (табл. 13.9). 

 
Побудова класифікації транзакційних витрат на основі етапів укладання контракту дає 

можливість внести ясність у питання про їх кількісну оцінку як на мікро-, так і на 
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макроекономічному рівні. Наприклад, при укладанні угоди з найму квартири, що 

передбачає передачу власником квартири орендатору права користування, транзакційні 

витрати для орендатора набудуть таких форм: 

витрати на пошук інформації про квартири, що здаються, про ціни на ринку житла: 

купівля спеціалізованих видань та дзвінки за оголошеннями або звернення до рієлтерської 

фірми, яка за комісійні самостійно підбере декілька варіантів, — витрати у грошовій 

формі та витрати часу; 

витрати на ведення переговорів з власниками квартир, відібраними за результатами 

першого етапу укладання угоди про особливі умови оренди — витрати часу, які можуть 

бути перекладені на посередника й набути у цьому випадку грошової форми; 

витрати на оцінювання якості житла під час відвідування відібраних квартир, які також 

можуть бути перекладені на посередника; 

витрати на юридичне оформлення контракту про найом, його нотаріальне завірення — 

витрати у грошовій формі; 

витрати на попередження опортунізму власника, що проявляється у прагненні змінити 

умови оренди, наприклад, збільшити орендну плату, — витрати часу, психологічні 

витрати; 

витрати на захист переданого на термін дії контракту права користування квартирою у 

випадку, якщо власник висуває орендатору претензії з утримання квартири та (або) хоче 

достроково розірвати договір, — витрати часу та витрати у грошовій формі, пов'язані зі 

зверненням до суду. 

Таким чином, кількісну оцінку транзакційних витрат, що виникають при оренді житла 

можна отримати або за допомогою аналізу доходів посередницьких фірм, або за 

допомогою суми безпосередніх грошових витрат та витрат часу, помножених на середню 

почасову заробітну плату. 

Важливе місце в теорії транзакційних витрат займає дослідження проблеми опортунізму. 

Розглядають дві основні форми опортуністичної поведінки. 

Ухиляння (shrinking) виникає тоді, коли працюють спільно (командою), але отримання 

інформації про ефективність дії кожного або надто дороге, або неможливе. При асиметрії 

інформації (підлеглий точно знає, скільки ним витрачено зусиль, а керівник має про це 

лише приблизне уявлення) виникає і стимул", і можливість працювати з неповною 

віддачею. 

Здирство (holding-up) спостерігається у тих випадках, коли будь-який агент володіє 

ресурсом, спеціально пристосованим для використання у даній команді і не має високої 

вартості поза нею. Такий ресурс називається специфічним. У решти учасників тоді 

з'являється можливість претендувати на частину доходу (квазіренту) від цього ресурсу, 

загрожуючи його власнику розривом відносин, якщо той відмовиться з ними поділитися. 

Небезпека здирства підриває стимул до інвестування у специфічні активи. 

Економічна теорія прав власності 

Ще однією фундаментальною проблемою неоінституціональної економічної теорії є права 

власності. Економічна теорія прав власності пов'язується перш за все з іменами А. Алчіана 

та Г. Демсетца. Саме вони поклали початок систематичному аналізу цієї проблеми, не 

зважаючи на те, що економічне значення відносин прав власності достатньо очевидне. Під 

системою прав власності, згідно з поглядами А. Алчіана та Г. Демсетца, розуміється вся 

сукупність норм, що регулюють доступ до рідкісних ресурсів. Ці норми можуть 

встановлюватися і захищатися не тільки державою, але й іншими соціальними 

механізмами — звичаями, моральними настановами, релігійними заповідями. Згідно з 

наявними визначеннями, права власності охоплюють не тільки матеріальні об'єкти, а й 

нематеріальні, наприклад — результати інтелектуальної діяльності. 

Необхідною умовою ефективної роботи ринку є точне визначення, або специфікація, прав 

власності. Чим чіткіше визначені та надійніше захищені права власності, тим тісніший 

зв'язок між діями економічних агентів та їхнім добробутом. Виходячи із легалізму як 
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однієї із норм комплексу конституції ринку, можна сказати, що ця норма передбачає 

повагу та добровільне підпорядкування закону, який специфікує право власності. 

Економічним агентам вигідніше мати специфіковані права власності, ніж не мати будь-

яких. Адже специфікація прав власності знижує невизначеність у взаємовідносинах і 

створює передумови для оптимального використання рідкісних ресурсів. Тим самим 

специфікація підштовхує до прийняття найефективніших економічних рішень. Навпаки, 

протилежне явище — "розмивання" прав власності — має місце тоді, коли вони нечітко 

визначені та погано захищені або підпадають під різного роду обмеження. 

З погляду суспільства права власності виступають як правила гри, які впорядковують 

відносини між окремими агентами, а з погляду індивідуальних агентів вони становлять 

пучки правомочності на прийняття рішень з приводу того чи іншого ресурсу. Кожен такий 

"пучок" може розщеплюватися таким чином, що одна частина правомочностей починає 

належати одній людині, інша — іншій і т.д. Права власності мають поведінкове значення: 

одні способи дій вони заохочують, інші придушують (шляхом заборони або підвищення 

витрат) і в такий спосіб впливають на економічний вибір індивідів. 

Згідно з неоінституціональною теорією, будь-який акт обміну є не що інше, як обмін 

пучками прав власності за допомогою контракту, який виконує роль передавального 

каналу. Контракт є ще одним із ключових термінів нового підходу, що поєднує між собою 

у єдиний ланцюг такі поняття, як права власності та економічна організація. Контракт 

фіксує, які саме правомочності та на яких умовах підлягають передачі, обмежуючи тим 

самим поведінку сторін у майбутньому. До того ж ці обмеження приймаються сторонами 

добровільно. Чим складніші залучені до обміну блага та чим складніша структура 

транзакційних витрат, що до них належать, тим складнішим є контракт. 

Яким же чином відбувається встановлення, або специфікація, прав власності? Кожна із 

правових традицій, яких на сьогодні налічується близько десяти (романо-германська 

правова сім'я, загальне право, мусульманське право, китайське право, африканське право, 

колишнє соціалістичне право), характеризується особливим поглядом на право власності 

та на процедуру його встановлення. Але, під кутом зору ринкових принципів взаємодії 

між економічними агентами, особливий інтерес становлять дві правові традиції — 

загальне право (common law) та цивільне, або романо-германське, право (civil law). Саме 

ці правові традиції і були джерелом формування ринку в європейських країнах. Загальне 

право — у Великобританії та її колоніях, у тому числі в США, романо-германське право 

— у країнах континентальної Європи. Відмінності міме двома традиціями істотні і 

стосуються багатьох аспектів. 

По-перше, відрізняються самі джерела права. У романо-германському праві нові норми 

приймаються на основі дедукції із вже наявних законів: конституції, кодексів, простих 

законів, регламентів та декретів1. З іншого боку, у загальному праві центральну роль 

відіграє прецедент, під яким розуміються традиції та попередні рішення судів зі схожого 

питання. Наприклад, закріпити легально право власності можна і на основі доведення 

того, що претендент на це право здійснював його де-факто впродовж тривалого часу. Так, 

легальне право власності на землю закріплюється за її фактичним користувачем по 

закінченні періоду у 12—20 років, якщо за цей час ніхто інший не пред'явить 

обґрунтованіших претензій на власність. 

По-друге, дві традиції істотним чином відрізняються роллю, яка відводиться судді в 

прийнятті юридичного рішення. Так, у романо-германському праві дії судді найкраще 

визначені терміном "підпорядкування закону", тобто його завдання зводиться до пошуку 

та використання тієї правової норми, яка найкращим чином описує спірну ситуацію. 

Загальне ж право надає судді велику свободу дії — він не тільки інтерпретатор чинної 

правової норми, але і певною мірою, через механізм прецеденту, її творець. Суддя 

повинен орієнтуватися на винесення справедливого рішення, у пошуку якого він може 

звертатися не тільки до чинних норм, але й до суб'єктивних критеріїв справедливості. 

Саме на допущенні суб'єктивного фактора будується механізм індивідуалізації судових 
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рішень у загальному праві. 

Але найцікавішою для нас відмінністю загального права від романо-германського права є 

саме трактування права власності. Починаючи з Кодексу Наполеона (1804), який ліг в 

основу цивільних кодексів Франції, Бельгії, Голландії, Італії, Іспанії, Португалії, ряду 

Балканських країн, право власності розглядається у романо-германській традиції як єдине, 

необмежене і неподільне. Це передбачає, що власником будь-якого ресурсу може бути 

лише одна людина, яка наділена трьома основними правомочностями: 1) правом 

володіння (abusus); 2) правом користування (usus fructus); 3) правом розпоряджання (usus). 

У країнах романо-германського права по-різному визначаються основні правочинності. 

Так, у Франції вони зводяться до двох — власник користується та розпоряджається 

речами найбільш абсолютним чином. У межах цивільного права ситуація, коли право 

власності на один і той самий ресурс розділялося між двома і більше суб'єктами, 

виключалася як пережиток феодалізму та характерного для нього делегування власником 

землі, королем, прав користування нею своїм васалам. 

З іншого боку, загальне право виходить із концепції власності як складного пучка 

правомочностей, до того ж, правомочності на один і той же ресурс можуть належати 

різним людям. Специфікація права власності передбачає закріплення за кожною 

правомочністю чітко визначеного власника, а не визначення єдиного й абсолютного 

власника ресурсу. Тобто право власності повністю специфіковане, коли у кожної 

правомочності є свій виключний власник, а доступ до неї у інших суб'єктів обмежений. 

Так, один із варіантів визначення "пучка правомочностей" пропонує англійський юрист А. 

Оноре (табл. 13.10). 

 

 
Необхідно зазначити, що не всіх власників перелічених правомочностей можна назвати 

власниками. Швидше власником буде той, кому належить комбінація, що охоплює одну 

або декілька основних правомочностей (перші п'ять). Так, досить часто до основних 

елементів пучка прав власності відносять: 1) право на виключення із доступу до ресурсу 

інших агентів; 2) право на користування ресурсом; 3) право на отримування від нього 

доходу; 4) право на передачу всіх попередніх правомочностей. 

Зрозуміло, що чим ширший набір правомочностей, закріплених за ресурсом, тим вища 

його цінність. 

Ще одна можлива трудність у розумінні підходу А. Оноре щодо пучка правомочностей 

полягає у тому, що зміст правомочностей у цивільному та загальному праві різний. 

Фактично три основні правомочності цивільного права представлені в класифікації А. 

Оноре тільки у деталізованішому і розгорнутішому вигляді. Наприклад, право 

розпоряджання у цивільному праві охоплює право на залишкову вартість, право на 

перехід у спадок або за заповітом, а право користування — право привласнення. У 

цивільному праві допускається також передача власником частини своїх правомочностей 

іншим особам, наприклад, у межах договору оренди. Тобто, у загальному праві у однієї і 

тієї ж речі власників може бути багато, тоді як у цивільному праві власник завжди один, і 

саме на сторожі його інтересів стоїть закон. 

Таким чином, підхід загального права до специфікації права власності більш гнучкішій та 

еластичніший, що робить його особливо ефективним при укладанні складних угод на 

ринку, здійсненні будь-яких складних взаємодій між індивідами з приводу використання 

ресурсів. Наприклад, складна конфігурація виникає при трастовому управлінні власністю, 

лізингу, франчайзингу та інших сучасних формах організації комерційної діяльності. 

Принциповою тезою неоінституціональної теорії є те, що специфікація прав власності не 

безкоштовна, а часом навіть потребує значних витрат. Ступінь її правильності залежить 

від балансу вигід та витрат, що супроводжують визначення та захист тих чи інших прав. 

Це означає, що будь-яке право власності є проблематичним: у реальній економіці воно не 
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може бути визначене з вичерпною повнотою, а отже, — і абсолютно надійно захищене. 

Специфікація прав власності — це завжди питання міри. 

На відміну від традиційної неокласичної теорії, у якій звичайно передбачались 

ідеалізовані умови режиму приватної власності, неоінституціональна теорія пішла далі. 

Вона не обмежилась визнанням неповноти реально існуючих прав власності, а піддала 

порівняльному аналізу різноманітні правові режими — спільної, приватної та державної 

власності. 

Права власності та державна монополія. Проблему права як важливу та актуальну для 

ефективного і стабільного функціонування всієї ринкової системи розглядав також і Р. 

Коуз. "Вочевидь, що ринки, як вони сьогодні існують, — пише він, — для своєї діяльності 

потребують більшого, ніж приміщення, у якому відбувається купівля-продаж. Вони 

потребують також закріплення правових норм, які б визначали права та обов'язки тих, хто 

здійснює транзакції у цих приміщеннях"1. 

Великі труднощі Р. Коуз бачить тоді, коли приміщень і їх власників багато, та інтереси 

кожного різні, оскільки це має місце у роздрібній та оптовій торгівлі. У тих випадках, 

коли встановлення та підтримання приватної системи правових норм виявляється дуже 

важкою справою, діяльність на цих ринках має залежати від правової системи держави. 

Впродовж 50—70-х та наступних років XX ст. особливу увагу Р. Коуза привертала 

проблема державного втручання в економіку, у тому числі — державної монополії. Цю 

проблему він знову вирішив парадоксально і значимо, особливо для останніх десятиліть 

XX ст., коли почала зростати роль ринкових методів організації та координування 

економіки. 

Парадоксальність була в самому прикладі, за допомогою якого він аналізував можливості 

ринку, що були альтернативні державній монополії. У 1974 р. Р. Коуз видав статтю з 

оригінальною назвою "Маяк в економічній теорії". Вибір прикладу визначався тим, що вся 

економічна література XIX та XX століть, у тому числі і такий визнаний авторитет, як П. 

Семюелсон, використовувала його для доведення абсолютної, безапеляційної неминучості 

існування у цій галузі державної монополії й такої ж абсолютної неможливості передачі 

маяків у приватну власність. "Цей приклад, — пише Р. Коуз, — часто використовується як 

приклад послуги, яку повинен надавати уряд, а не приватне підприємство. Очевидно, 

економісти мають на увазі при цьому, що неможливість гарантувати отримання плати за 

послугу з власників суден, які виграють від існування маяка, робить для будь-якої 

приватної фірми чи окремої людини невигідними його будівництво та утримання"2. Але 

Р. Коуз припустив, що швидше за все жоден із прибічників таких поглядів не вивчав 

дійсного обслуговування маяків, ніколи не здійснив вичерпного аналізу системи 

фінансування та управління маяками. 

Існуючий підхід Р. Коуз вважав неправильним. "Я думаю, що нам необхідно прагнути до 

узагальнень, які б допомагали знайти найкращі способи організації та фінансування. Але 

такі узагальнення будуть малокорисними, якщо вони не зможуть опертися на знання того, 

як насправді здійснюється такого роду діяльність у різних інституціональних межах. Такі 

дослідження допоможуть нам виявити, які фактори важливі для загального результату, а 

які — ні, і вже на основі цього зможуть виникнути узагальнення, що опираються на 

міцний ґрунт. Ці дослідження можуть слугувати й іншій цілі — показати нам багатство та 

різноманіття соціальних альтернатив, між якими ми можемо вибирати". 

У зв'язку з цим Р. Коуз робить невелике дослідження Британської служби маяків та її 

історії, в результаті якого приходить до таких висновків. "Історія ранніх періодів цієї 

служби показує, що всупереч переконанню багатьох економістів послуги маяків можуть 

забезпечуватися приватними підприємцями. У ті дні купці та судновласники могли 

просити у Корони для окремої людини дозволу на будівництво маяка та стягування 

(обумовленого) мита з суден, які отримають вигоду від його існування. Приватні власники 

будували, управляли, підтримували та володіли маяками, вони могли їх продавати або 

заповідати у спадок. Роль уряду була обмежена створенням прав власності на маяки та 
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підтриманням цих прав (курсив наш. — Авт.). Мито збирали у портах агентів власників 

маяків. Проблема примусу до сплати мита стояла для них так само, як і для будь-якого 

постачальника товарів та послуг судновласнику. Права власності були незвичні тільки 

тим, що у них як умова обумовлювалась ціна — величина мита". Р. Коуз робить висновок, 

що економістам не слід посилатися на маяки як на приклад послуги, яку може надавати 

тільки уряд, а їм необхідно підшукати інший, надійніший, приклад. Однак таких 

прикладів, завдяки теорії прав власності, ставало все менше. 

Ще у 50-ті роки Р. Коуз висунув та обґрунтував ідею про можливості створення 

радіомовного ринку. Вважалось загальноприйнятим, що без державного контролю в ефірі 

запанує хаос — станції, що конкурують, почнуть працювати на однакових хвилях, 

створюючи одна одній перешкоди. Р. Коуз у цьому засумнівався. Справжня причина 

можливості такої невпорядкованості в радіо-ефірі, стверджував він, — відсутність прав 

приватної власності на електромагнітні хвилі різної частоти. Якщо такі права будуть 

встановлені, виникне ефективний ринок, і потреба у державному контролі відпаде. 

Виступаючи у 1959 р. перед Федеральною комісією з комунікацій, Р. Коуз запропонував 

таку схему: комісія організує аукціон з продажу прав на мовлення на тих чи інших 

частотах, передає виручені кошти до казни, радіомовні компанії стають надалі 

підпорядкованими дисципліні ринку. 

Проблема вимірювання транзакційних витрат 

Найважливішою характерною ознакою транзакційних витрат вважається те, що-вони 

дають можливість значної економії на масштабах: транзакційний сектор, на відміну від 

виробництва промислових або сільськогосподарських товарів, схильний економити на 

масштабі, тобто у міру того, як обсяг випуску в секторі збільшується, питомі витрати на 

одну операцію зменшуються. Сталі компоненти є в усіх видах транзакційних витрат: коли 

інформація зібрана, нею може користуватися будь-яка кількість потенційних продавців та 

покупців; договори стандартизуються; вартість розробки законодавства або 

адміністративних процедур не залежить від того, яке число осіб підпадає під дію: одного 

разу встановлені, права власності можуть майже нескінченно розповсюджуватися на інші 

райони з малими додатковими витратами. Тому зростаюча "ринковість" господарства 

може збільшувати прибуток на душу населення навіть за відсутності технічного прогресу 

за рахунок економії транзакційних витрат на масштабах ринку. 

Як уже було зазначено, транзакційні витрати — центральна пояснювальна категорія теорії 

прав власності. її прихильники розглядають будь-які соціальні інститути як засоби 

економії транзакційних витрат. Будь-якій економічній організації відповідає особлива 

конфігурація транзакційних витрат. 

Саме відносними відмінностями у рівнях та структурі транзакційних витрат пояснюють 

теоретики прав власності все різноманіття форм господарського та соціального життя. 

Альтернативні економічні інститути володіють порівняльними перевагами в економії на 

різних категоріях транзакційних витрат, і їх співіснування пов'язане саме з цим. Так, 

механізм ринкової координації порівняно ефективніший в економії інформаційних витрат; 

такі організації, як фірма, дають великий виграш у тому, що стосується витрат з ведення 

переговорів; поряд із цим ієрархічні структури — добре підґрунтя для опортуністичної 

поведінки. Загалом, ринкові інститути мають тенденцію до економії на витратах на 

опортунізм, тоді як адміністративні інститути мають тенденцію до економії на витратах на 

ведення переговорів, іх впливи на витрати з захисту прав власності більші за амбівалентні. 

У той час як ринкові інститути мають велику перевагу завдяки самозацікавленості агентів 

із захисту прав власності, адміністративним рішенням може сприяти економія на 

масштабах. 

Дослідна стратегія теоретиків прав власності звичайно зводиться до порівняння 

альтернативних механізмів координації економічної діяльності й пояснення 

нетрадиційних видів ділової практики варіаціями в транзакційних витратах. Наголос на 

зіставному аналізі пов'язаний з тим, що, за загальним визнанням, транзакційні витрати не 
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піддаються прямому вимірюванню. 

Єдину спробу кількісно оцінити рівень транзакційних витрат на матеріалах економіки 

США зробили професори Дж. Волліс та Д. Норт. Для оцінювання транзакційних витрат на 

макроекономічному рівні вони запропонували використати поняття транзакційного 

сектору, до якого віднесли оптову та роздрібну торгівлю, страхування, банківський 

сектор, операції з нерухомістю, витрати на апарат управління у інших галузях, витрати 

держави на судову та правоохоронну діяльність (державний транзакційний сектор). У 

1986 р. Дж. Волліс та Д. Норт вперше визначили загальну частку транзакційних витрат у 

ВНП США (табл. 13.11). 

 
Основою аналізу є запропоноване ними розмежування між трансформаційними 

(пов'язаними з фізичним впливом на предмет) і транзакційними витратами: 

"трансформаційні витрати — це витрати, пов'язані з перетворенням витрат у готову 

продукцію, витрати зі здійснення трансформаційної функції". І трансформаційні, і 

транзакційні витрати визнаються продуктивними, їх подібність передбачає, що економічні 

агенти прагнуть мінімізувати загальну суму тих і інших витрат, а отже, не роблять між 

ними відмінності. 

Для визначення витрат транзакцїі Дж. Волліс і Д. Норт користуються таким критерієм: з 

погляду споживача, цими витратами є всі його витрати, вартість яких не входить в ціну, 

що сплачується продавцеві; з погляду продавця, цими витратами є всі його витрати, яких 

він не мав би, якби продавав товар самому собі. 

Наприклад, при купівлі будинку транзакційні витрати покупця будуть визначатися 

наймом юриста, часом, затраченим на огляд будинків, збором інформації про ціни. Для 

продавця такі витрати будуть складатися з витрат на рекламу, найм агента з продажу 

нерухомості, витрат часу при показі будинку тощо. При цьому акт купівлі-продажу може 

потребувати повторних операцій і на стороні покупця, і на стороні продавця: скажімо, 

найм юриста або найм агента з продажу нерухомості. Тому в складі транзакційних витрат 

автори виділяють ринковий компонент. Ту частину витрат, яка має явну вартісну оцінку 

на ринку, вони називають транзакційними послугами. 

На цій основі ними було зроблено розрахунок динаміки частки транзакційного сектору в 

економіці США. Загальний обсяг транзакційних витрат складається з двох частин. По-

перше, це послуги транзакційного сектору, до якого належать галузі, продукція (послуги) 

яких розглядається як така, що має транзакційне призначення, оптова і роздрібна торгівля, 

страхування, банківська справа та ін. По-друге, це транзакційні послуги, що надаються 

всередині трансформаційного сектору. 

Для їх вартісного оцінювання автори скористалися величиною фонду компенсації праці 

невиробничих працівників відповідних галузей. Умовно кажучи, це витрати на апарат 

управління у промисловості, сільському господарстві та інших підрозділах 

трансформаційного комплексу. 

Межа між двома секторами проводиться авторами швидше умовно, ніж на основі якихось 

чітких критеріїв, що, проте, визнають і вони самі. 

За підрахунками Дж. Волліса та Д. Норта, частка у ВВП США транзакцій-них послуг, що 

надаються приватним сектором, зросла з 23 % — у 1870 р. до 41 % — у 1970 p.; у 

державному: з 3,6 % — у 1870 р. до 13,9 % — у 1970 p., що у підсумку становило 

зростання з 26,6 % ВНП у 1870 р. до 54,9 % ВНП у 1970 р. (табл. 13.11), але частина цього 

зростання протягом століття була відображенням переміщення транзакційних витрат із 

неринкової сфери на ринок, а друга частина становить реальне інвестування ресурсів. 

Транзакційні витрати на одиницю національного продукту зменшилися, у тому числі в 

зв'язку з випереджальним зростанням державного транзакційного сектору. Частка 

транзакційних витрат у сучасній американській економіці сягає 45 % ВВП, тобто майже 4 

трлн дол., оскільки ВВП США наприкінці минулого тисячоліття вже перевищив 8 трлн 

дол. і становить близько третини світової його величини. 
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Розширення транзакційного сектору Дж. Волліс та Д. Норт називають структурним зсувом 

надзвичайної важливості. Справа в тому, що зниження транзакційних витрат із розрахунку 

на одну операцію (тобто їх реального рівня) відкриває шлях подальшому поглибленню 

спеціалізації і розподілу праці: ресурси товариства, що направляються на специфікацію та 

захист прав власності, були настільки ефективні, що це зробило можливим гігантський 

розквіт контрактних форм, які заповнили нашу сучасну економіку і які є ключем до 

пояснення контрасту між високорозвиненими країнами і країнами третього світу. 

Дж. Волліс і Д. Норт виділяють три головні причини зростання транзакційного сектору, 

що лежали в основі підвищення його частки в економіці США: 1) поглиблення 

спеціалізації та розподілу праці; 2) технічний прогрес у промисловості та у транспортній 

галузі, що супроводжувався збільшенням кількості та розміру фірм; 3) посилення ролі 

уряду у його відносинах з приватним сектором. 

Значення витрат зі специфікації та правового захисту контрактів зростало у міру 

розширення ринку та посилення процесу урбанізації. На зміну особистому обміну міме 

контрагентами, що добре знають один одного, прийшов безособовий обмін, який потребує 

детального визначення умов операції і розроблених механізмів правового захисту. 

Зниження частки транзакційних витрат почалося в середині XIX ст. у зв'язку з розвитком 

мережі залізниць, що підготувало ґрунт для урбанізації населення і розширення ринків. 

Внаслідок більшої товарної різноманітності та послаблення особистих контактів 

економічні агенти збільшили свої витрати на пошук і обробку ринкової інформації. 

Використання капіталомістких технологій виправдане тільки за досить значних масштабів 

виробництва, що потребує ритмічного надходження сировини й матеріалів і налагодженої 

системи збуту. Скорочення витрат і підвищення швидкості транспортування зробили 

можливим перехід до таких великих організацій. Завдяки цьому більший потік транзакцій 

став здійсню* ватися не лише через ринок, але і безпосередньо всередині фірм. 

Аналіз Дж. Волліса та Д. Норта цікавий тим, що він розкриває всю не-однозначність 

джерел розширення транзакційного сектору. Зростання транзакційного сектору може 

відбуватися: 1) при простому переміщенні транзак-ційних послуг із неринкової сфери на 

ринок; 2) при зниженні вартості одиничної транзакції (за рахунок економії на масштабах 

або кращої специфікації та захисту прав власності державою), якщо еластичність попиту 

на транзакційні послуги за ціною більша за 1; 3) при постійній вартості транзакційних 

послуг або такій, що підвищується, якщо це підвищення перекривається економією на 

витратах виробництва у трансформаційному секторі внаслідок науково-технічного 

прогресу; 4) при подорожчанні процесу обміну внаслідок неефективного перерозподілу 

прав власності, здійснюваного державою. 

Таким чином, роль держави суперечлива: вона здатна бути причиною як занепаду, так і 

процвітання нації. Але межі її можливостей як у тій, так і в іншій якості будуть неоднакові 

в умовах різних правових режимів власності. 

Теорія контрактів та постконтрактний опортунізм 

Теорія контрактів. Якщо в моделях загальної рівноваги були наявні лише ідеальні 

контракти, у яких всі можливі події були враховані наперед, то інтерес економістів до 

реально наявних контрактів стимулювали роботи Р. Коуза. Деякі угоди можуть 

здійснюватися миттєво, безпосередньо на місці. Не дуже часто передача прав власності 

має відстрочений характер, становлячи тривалий процес. У таких випадках контракт 

перетворюється на обмін обіцянками й обмежує майбутню поведінку сторін, причому ці 

обмеження використовуються добровільно. Контракт (договір) — угода про обмін 

правомоч-ностями та їхній захист, що є результатом свідомого та вільного вибору 

індивідів у заданих інституціональних межах. 

Є багато контрактних форм: явні та неявні контракти, коротко та довгострокові, 

індивідуальні й ті, що не потребують третейського захисту, та інші. Серед типів 

контрактів виділяють контракт про найм та контракт про продаж (рис. 13.1).  
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Згідно з неоінституційним підходом, вибір типу контракту завжди диктується 

міркуваннями економії транзакційних витрат. Контракт виявляється тим складнішим, чим 

складніші блага, що залучаються до обміну, і чим складніша структура транзакційних 

витрат, що належать до них. 

Які ж інституціональні межі дають можливість укладати контракти з урахуванням 

індивідуальних особливостей ставлення людей до природних (у розумінні їх 

обумовленості природою) ризику та невизначеності? Шукані інституціональні межі 

задаються контрактом про найм, який дає змогу одній із сторін угоди відмовитися від 

свого права вільного вибору стратегії дій у майбутньому, отримуючи право на 

гарантований дохід незалежно від впливу на результати взаємодії природних факторів. 

Але при цьому учасник контракту, що є противником ризику, відмовляється від претензій 

на отримання більшого доходу у випадку сприятливого збігу обставин. 

Контракт про найом — угода між індивідом, нейтральним до ризику, і противником 

ризику, що визначає коло завдань, які можуть бути реалізовані у майбутньому в процесі 

виконання контракту. При цьому противник ризику передає індивіду, нейтральному до 

ризику, право контролю над своїми діями. 

Свою назву контракт про найом отримав у зв'язку з моделлю взаємодії найманого 

робітника та роботодавця, у якій найманий робітник передбачається противником ризику, 

а роботодавець — нейтральним до ризику. Якою б не була ринкова кон'юнктура та попит 

на продукт, що виробляється найманим робітником, він отримує фіксовану винагороду. 

До того ж у самому контракті не уточнюється, за виконання яких дій найманий робітник 

отримує винагороду, характер цих дій з'ясовується у міру виникнення тієї чи іншої 

ситуації, обумовленої природними факторами. Фактично контракт про найм фіксує лише 

необхідність підпорядкування найманого робітника рішенням роботодавця. 

Альтернативою контракту про найм є контракт про продаж. 

Контракт про продаж — угода між індивідами, однаковою мірою нейтральними до 

ризику, що визначає коло завдань, які будуть реалізовані у майбутньому в процесі 

виконання контракту. У цьому контракті обумовлюються не сукупність можливих 

завдань, а конкретні завдання для виконання, визначені на основі відомої ймовірності 

настання непідконтрольних для учасників контракту подій, за яких виконання цих завдань 

максимізує корисність учасників угоди. Таким чином, контракт про продаж може 

укладатися лише за умови, що обидві його сторони нейтральні до ризику й готові 

змиритися з тією можливістю, що очікувані події не настануть і зафіксовані в контракті 

завдання виявляться неадекватними ситуації, що складається. 

Отже, контракт про продаж регулює відносини міме індивідами, що однаково ставляться 

до ризику, однаково нейтральних до ризику людей. 

З іншого боку, контракт про найм описує інституціональні межі взаємодії людей, які по-

різному ставляться до ризику (нейтральних до ризику та його противників). Противники 

ризику (наймані робітники) добровільно відмовляються від свого права вільного вибору 

стратегії дій у майбутньому, враховуючи вплив природних факторів на користь 

роботодавців, які нейтрально ставляться до нього. Відбувається добровільне делегування 

права контролю над визначеним у контракті видом діяльності індивіда. Подібно до 

делегування права розпоряджання ресурсом, індивід може делегувати право контролю над 

власними діями. Тим самим ще раз підтверджується, що права власності як норма 

легалізму — це лише один із різновидів у сукупності норм, що регулюють 

взаємовідносини між людьми, та прав і обов'язків, які виникають на їх основі. Про 

добровільне делегування контролю можна говорити лише тоді, якщо індивід зберігає за 

собою право контролю своїх дій, що виходять за межі контракту, а також може повернути 

собі делеговане право контролю щодо закінчення терміну дії контракту. 

Постконтрактний опортунізм. Позитивні транзакційні витрати мають наслідки. По-перше, 

із-за них контракти ніколи не можуть бути повними: учасники угоди будуть нездатні 

наперед передбачити взаємні права та обов'язки на всі випадки життя і зафіксувати їх у 
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контракті. По-друге, виконання контракту ніколи не може бути гарантоване напевно: 

учасники угоди, схильні до опортуністичної поведінки, можуть намагатися ухилятися від 

її умов. 

Ці проблеми: як пристосовуватися до несподіваних змін та як забезпечити надійність 

виконання прийнятих зобов'язань — виникають перед будь-яким контрактом. Щоб 

успішно вирішувати їх, економічні агенти, за висловом О. Вільямсона, повинні 

обмінюватися не просто обіцянками, а обіцянками, які заслуговують на довіру (credible 

commitments). Звідси — потреба у гарантіях, які б, по-перше, полегшували адаптацію до 

непередбачуваних подій впродовж терміну дії контракту, і, по-друге, забезпечували його 

захист від опортуністичної поведінки. Аналіз різноманітних механізмів, що спонукають 

чи примушують до виконання контрактних зобов'язань, зайняв одне із провідних місць у 

неоінституціональній теорії. Найпростіший із таких механізмів — звернення до суду. Але 

судовий захист спрацьовує далеко не завжди. Дуже часто ухиляння від умов контракту не 

піддається спостереженню чи є таким, що неможливо довести у суді. У цьому випадку, 

економічним агентам не залишається нічого іншого, як захищати себе самим, створюючи 

приватні механізми врегулювання контрактних відносин (private orderings). 

З одного боку, можна спробувати так перебудувати саму систему стимулів, щоб усі 

учасники були зацікавлені у дотриманні умов контракту — не тільки в момент його 

укладання, але і в момент виконання. Це можна зробити за допомогою таких засобів: 

надання застави, піклування про підтримування репутації, публічних заяв про взяті 

зобов'язання тощо. Все це стримує постконтрактний опортунізм. Наприклад, якщо 

інформація про будь-яке порушення відразу ж стає загальновідомою, загроза втрати 

репутації та спричинених цим збитків зупиняє потенційних порушників. Контракт у 

такому випадку стає самозахищеним (self-enforced), зрозуміло, лише у певних межах. 

З іншого боку, можна домовитися про якісь спеціальні процедури, призначені для 

контролю за ходом виконання угоди (звернення у спірних випадках до авторитету третьої 

особи — арбітра — або проведення регулярних двосторонніх консультацій). Якщо 

учасники зацікавлені у підтримуванні довгострокових ділових стосунків, вони будуть 

намагатися долати можливі труднощі такими позаюридичними способами. Різні 

контрактні форми підпадають під дію різних "регуляційних структур" (табл. 13.12). 

 
У примітивних суспільствах навіть найпростіший обмін мав особовий характер, 

передбачив тісну мережу довгострокових неформальних стосунків між учасниками. Лише 

так можна було уникнути небезпек опортуністичної поведінки. Але у міру вдосконалення 

юридичних та організаційних інструментів, які контролюють хід виконання контрактів, 

відносно прості угоди набули безособового та формалізованого характеру. Одночасно до 

складних, взаємних, контрактів потрапляли все складніші угоди, які раніше були взагалі 

неможливі із-за недозволено високих транзакційних витрат. Такі результати дає аналіз, 

збагачений поняттями прав власності, транзакційних витрат та контрактних відносин. 

Теорема Коуза 

Аналіз основних характеристик фірм став підґрунтям для більш загальних висновків, які 

стосуються інституціональної структури економіки. Сам Р. Коуз заклав основу для цього 

на наступній стадії своєї наукової діяльності. Працюючи у Чиказькому університеті, він 

розробив теорію, яку спеціалісти вважають революційною з погляду наукового підходу до 

прав власності. Заснований ним напрям економічної науки отримав назву "проблеми 

соціальної вартості". Саме так — "Проблема соціальних витрат" (I960) — називається 

друга його важлива праця. 

Для обговорення її рукопису у Чиказькому університеті було скликано спеціальний 

семінар за участю двох десятків видатних теоретиків на чолі з М. Фрідманом. Історія 

цього обговорення стала легендою. Перед початком дискусії за сформульовану в цій праці 

теорему Коуза було подано один голос (самого автора), "проти" — 20. Почалося все з 

одностайних заперечень йому, але в розпалі полеміки М. Фрідман, "повернувши гармати 



 647 

на сто вісімдесят градусів", пішов у атаку на критиків Р. Коуза. По завершенні 

обговорення всі голоси вже були "за". Учасники семінару згадують про цю полеміку як 

про одну із найдраматичніших та чудових подій в "їхньому житті і до цього часу 

жалкують за тим, що не здогадалися записати хід дискусії на магнітофон. 

Праця Р. Коуза була спрямована проти панівної в економічній теорії тенденції всюди, де 

тільки можна, шукати так звані "провали ринку" та закликати до державного втручання з 

метою їх подолання. У ній він дав також новий поворот дискусії про значення прямої 

взаємодії між фірмами та домашніми господарствами. Вчений запропонував поняття 

витрат на досягнення та підтримку угод між економічними агентами, положення про 

права або майнові права. Результати проведеного ним аналізу доводять, що велика 

кількість законів не має реального значення при нульових витратах із діловодства. Ця теза 

є паралеллю до висновку у статті "Природа фірми", що фірми за тих же умов — 

непотрібні. Усі взаємостосунки можуть здійснюватися шляхом простих угод без 

адміністративного втручання, тобто безпосередньо через ринок. 

Це привело Р. Коуза до такого висновку: витрати з діловодства ніколи не дорівнюють 

нулю. Що насправді пояснює інституціональну структуру економіки, включаючи зміни у 

формах і різних видах юридичних норм, або точніше — інституціональну структуру 

економіки можна пояснити відносними витратами на різні інституціональні угоди у 

поєднанні з зусиллями сторін на підтримання мінімуму загальних витрат. 

Ці висновки, що підтверджують радикальний вплив витрат із діловодства, — основний 

результат аналізу Р. Коуза. Якоюсь мірою парадоксально, але саме висновок про наслідки 

передбачення витрат з діловодства отримав назву теореми Коуза. Вперше вчений висунув 

передбачення, котре згодом перетворилося в теорему Коуза, у статті "Федеральна комісія 

зв'язку" (жовтень 1959 р.). У цій теоремі стверджується: якщо права власності чітко 

визначені й транзакційні витрати дорівнюють нулю, то розміщення ресурсів (структура 

виробництва) буде залишатися незмінною й ефективною незалежно від змін у розподілі 

прав власності. 

Таким чином, висунуто парадоксальне положення: за відсутності витрат на укладання 

угод структура виробництва залишається тією ж незалежно від того, хто яким ресурсом 

володіє. Свою теорему Р. Коуз доводив на багатьох прикладах, частково умовних, 

частково взятих із реального життя. Сам вираз "теорема Коуза", як і перше її 

формулювання, були введені в обіг відомим економістом Дж. Стіглером, хоча він і 

посилався на вище згадану статтю Р. Коуза. Нині теорема Коуза вважається одним із 

найбільш яскравих досягнень економічної думки повоєнного періоду. 

Висновки з приводу зазначених витрат роблять зручнішим аналіз реальних умов. 

Дослідження некомерційних організацій, державних закладів і підприємств за допомогою 

такого підходу показали, наскільки широке в реальності коло питань, до яких можна 

ефективно застосувати теорему Коуза. 

У другій половині XX ст. у зв'язку з початком становлення у США та інших найбільш 

високорозвинутих країнах постіндустріального суспільства, зміни структури виробництва 

та структури зайнятості зростає роль та значення сфери послуг, у тому числі 

інформаційних. У зв'язку з цим виникає необхідність встановлення прав власності для 

створення ринків, на яких об'єктами є такі, що фізично не спостерігаються або майже не 

спостерігаються. 

Необхідність встановлення прав власності для створення таких ринків, теоретично була 

обґрунтована Р. Коузом у статтях "Проблема соціальних витрат" та "Замітки до проблеми 

соціальних витрат", у яких він прагнув спростувати панівну в економічній науці 

концепцію, яка здавалась абсолютно істинною, де тільки можна відшукувати так звані 

"провали ринку" та закликати до державного втручання для їх подолання. Необхідно 

зазначити, що теорема присвячена проблемі зовнішніх ефектів (екстерналій). Так 

називають побічні наслідки будь-якої діяльності, що стосуються не безпосередніх її 

учасників, а третіх осіб. 
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Цікаво розглянути приклади негативних та позитивних екстерналій. 

Одними із таких явних "провалів ринку", як приклади негативних екстерналій, і 

вважались ситуації із зовнішніми ефектами, наприклад, шум аеродрому, що порушує 

спокій навколишніх жителів, дим із заводських чи фабричних труб, що отруює повітря на 

сусідніх фермах і яким змушені дихати люди, що там мешкають; забруднення річок 

стічними водами тощо. Ринок тут не спрацьовує тому, що ринкові агенти, вибираючи тип 

технології та визначаючи обсяг виробництва, не рахуються зі збитками, яких вони 

завдають іншим. 

Прикладами позитивних екстерналій є: приватний квітник чи газон, який милує око 

перехожих; установлення індивідуального ліхтаря у дачному провулку тощо. Існування 

екстерналій призводить до розходження між приватними і соціальними витратами 

(соціальні витрати дорівнюють сумі приватних витрат та екстерналій, тобто покладених 

на третіх осіб). У випадку негативних ефектів приватні витрати виявляються нижчими від 

соціальних, при позитивних зовнішніх ефектах — соціальні витрати нижчі від приватних. 

Для подолання збитків у таких ситуаціях у сучасному світі прийнятним і звичним стало 

запровадження державою спеціального податку на тих, хто породжує зовнішні ефекти, та 

встановлення контролю за їх діяльністю. 

Так, згідно з дослідженнями А. Пігу, який одним із перших досліджував цю проблему, це 

"провали ринку", оскільки орієнтація лише на власні вигоди і витрати призводить або до 

надвиробництва благ з негативними екстерналіями, або до недовиробництва благ з 

позитивними екстерналіями. Вказівки на "провали ринку" служили для А. Пігу 

теоретичною основою державного втручання в економіку: він пропонував накладати на 

діяльність, яка є джерелом негативних зовнішніх ефектів, штрафи (що за розмірами 

дорівнюють екстернальним витратам) і відшкодовувати у формі субсидій еквівалент 

екстерналь-них вигод виробникам благ з позитивним зовнішнім ефектом. 

Саме проти позиції А. Пігу щодо державного втручання й була спрямована теорема Коуза. 

На думку Р. Коуза, в умовах нульових транзакційних витрат (а саме із цих умов і виходила 

стандартна неокласична теорія) ринок сам зуміє впоратись із зовнішними ефектами. Отже, 

Р. Коуз обґрунтував інший підхід. 

По-перше, зовнішні ефекти мають двоякий характер. Фабричний дим завдає збитків 

фермерам, але заборона на викиди в атмосферу обертається збитками для власника 

фабрики, а отже, і для споживачів її продукції. З економічного погляду, мова має йти не 

про те, "хто винен", а про те, як мінімізувати величину сукупних збитків. 

По-друге, якщо права власності чітко визначені, а транзакційні витрати малі, ринок у 

змозі самостійно, без участі держави усувати зовнішні ефекти: зацікавлені сторони 

зможуть самостійно досягти найраціональнішого рішення. При цьому не буде мати 

значення, хто саме володіє правом власності — фермери на чисте повітря чи власник 

фабрики на його забруднення. Учасник, здатний отримати із володіння правом більшу 

вигоду, просто викупить його у того, для кого воно становить меншу цінність. 

По-третє, навіть тоді, коли транзакційні витрати великі й розподіл прав власності впливає 

на ефективність виробництва, державне регулювання не обов'язково становить найкращий 

вихід зі становища. Необхідно ще довести, що витрати державного втручання будуть 

менші за витрати, пов'язані з "провалом ринку". А це, на думку Р. Коуза, найвищою мірою 

сумнівно. 

Таким чином, висувалося парадоксальне положення — за відсутності витрат після 

укладання угод структура виробництва залишається тією самою, незалежно від того, хто 

якими ресурсами володіє. Уявімо собі, що по сусідству розміщені землеробська ферма і 

тваринницьке ранчо, причому тварини можуть заходити на поля фермера, завдаючи 

збитків посівам. Якщо господар ранчо не несе за це відповідальності, його приватні 

витрати будуть менші від соціальних. Здавалося б, є всі підстави для втручання держави. 

Проте Р. Коуз доводить зворотне: якщо закон дозволяв фермеру і господарю ранчо 

добровільно дійти згоди з приводу спашу, тоді втручання держави буде не потрібне: все 
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вирішувалося само собою. Припустімо, оптимальні умови виробництва, в яких обидва 

учасники досягають максимуму сукупного добробуту, полягають у тому, що фермер 

збирає зі своєї ділянки врожай 10 ц зерна, а господар ранчо відгодовує 10 корів. Але ось 

ранчер вирішує завести ще одинадцяту корову. Чистий прибуток від неї становитиме 50 

доларів. Водночас це призведе до збільшення навантаження на пасовище і неминуче 

виникне загроза спашу для фермера. Через цю додаткову корову буде втрачено врожай у 

розмірі 1 ц зерна, який би дав фермеру 60 доларів чистого прибутку. 

Розглянемо перший випадок — правом не допускати потрави володіє фермер. Тоді він 

вимагатиме від власника тварин компенсацію, не меншу ніж 60 доларів. А прибуток від 

одинадцятої корови — лише 50 дол. Висновок: ранчер відмовиться від збільшення стада і 

структура виробництва залишиться незмінною (а отже, ефективною) — 10 ц зерна і 10 

голів тварин. 

У другому випадку права розподілені так, що господар ранчо не несе відповідальності за 

потраву, проте у фермера залишається право запропонувати ранчеру компенсацію за 

відмову від вирощування додаткової корови. Розмір "викупу", за Р. Коузом, становитиме 

від 50 дол. (прибуток фермера від десятого центнера зерна). При такій компенсації обидва 

учасники будуть у виграші, а ранчер знову ж таки відмовиться від вирощування 

"неоптимальної" одиниці тварин. Структура виробництва не зміниться. 

Остаточний висновок Р. Коуза такий. І в тому випадку, коли фермер має право на 

стягнення штрафу з ранчера, і в тому випадку, коли право потрави залишається за 

ранчером (тобто при будь-якій розстановці прав власності), результат виявиться 

однаковим — права все одно переходять до тієї сторони, яка цінує їх вище (у даному 

випадку — до фермера), а структура виробництва залишається незмінною й оптимальною. 

Сам Р. Коуз з цього приводу пише так: "Якщо б усі права були ясно визначені і 

запропоновані, якби транз-акційні витрати дорівнювали нулю, якщо б люди 

погоджувались суворо дотримуватись результатів добровільного обміну, то ніяких 

екстерналій не було б". "Провалів ринку" у цих умовах не відбувалося б, і у держави не 

було б ніяких підстав для втручання з метою коригування ринкового механізму. 

Отже, Р. Коуз запропонував принципово нове вирішення однієї із центральних проблем 

XX ст. — проблеми оптимального поєднання "свідомого контролю" та ринкового 

регулювання економіки. Це перш за все — врахування транзакційних витрат, а отже — 

встановлення інших зв'язків між ринком та державою. Американський економіст зовсім не 

заперечував загальноприйнятого положення, що сучасний ринок потребує допомоги 

держави, але ця допомога має надаватися не шляхом встановлення державного контролю, 

а шляхом створення умов, і перш за все правових, що давали б змогу ринковому 

механізму самому вирішувати ті нестандартні ситуації, які породжує сучасна цивілізація. 

Із теореми Коуза випливає декілька важливих теоретичних і практичних висновків. По-

перше, вона розкриває економічний зміст прав власності. Згідно з Р. Коузом, екстерналії 

(розходження між приватними і соціальними витратами та вигодами) з'являються лише 

тоді, коли права власності розмиті. Якщо ці права визначені чітко, тоді всі екстерналії 

"інтерналізуються" (зовнішні витрати стають внутрішніми). Не випадково основним 

полем для конфліктів, пов'язаних із зовнішніми ефектами, виявляються ресурси, які з 

категорії необмежених переміщуються у категорію рідкісних (вода, повітря) і на які до 

цього прав власності зовсім не існувало. 

По-друге, теорема Коуза відводить від ринку звинувачення у "провалах". Шлях до 

подолання екстерналій лежить через створення нових прав власності у тих галузях, де 

вони були нечітко визначені. Тому зовнішні ефекти та їхні негативні наслідки 

породжуються недосконалим законодавством, і якщо тут хтось і "провалюється", то це — 

держава. Теорема Коуза по суті знімає стандартні звинувачення у руйнуванні 

навколишнього середовища, які висуваються проти ринку і приватної власності. Із неї 

випливає зворотний висновок — до деградації зовнішнього середовища веде не 

надлишковий, а недостатній розвиток приватної власності. 



 650 

По-третє, теорема Коуза виявляє ключове значення транзакційних витрат. Коли вони 

позитивні, розподіл прав власності перестає бути нейтральним фактором і починає 

впливати на ефективність і структуру виробництва. 

По-четверте, теорема Коуза доводить, що посилання на зовнішні ефекти — недостатня 

підстава для державного втручання. У випадку низьких транзакційних витрат воно зайве, 

а у випадку високих — далеко не завжди економічно виправдане. Оскільки дії держави… 

 

13.3.2. Теорія суспільного вибору. Дж. Б'юкенен Ідейно-теоретичні витоки 

теорії суспільного вибору 

 

Одним із найяскравіших напрямків, що пов'язаний з використанням методології 

неокласичної економічної теорії для вивчення політичних процесів та феноменів, є теорія 

суспільного вибору (public choice theory), яка зародилася у 60-ті роки XX ст. як галузь 

економічної науки, що вивчала питання оподаткування та державних витрат у контексті 

проблем надання суспільних благ. У подальшому цей напрямок економічної науки значно 

розширив сферу свого аналізу і на сьогодні його можна розглядати як економічну теорію 

політики. Нині чітко можна виділити три особливості теорії суспільного вибору, що 

визначають характер розроблюваних на її основі аналітичних схем: 

для характеристики поведінки людини в політичній сфері використовуються ті ж гіпотези, 

що і в неокласичній економічній теорії: гіпотези слідування особистому інтересу, повноти 

та транзитивності уподобань, раціональної максимізації цільової функції; 

процес виявлення уподобань індивідів найчастіше розуміється у термінах ринкової 

взаємодії: передбачається, що стосунки між людьми у політичній сфері можуть бути 

описані у термінах взаємовигідного обміну; 

під час дослідження ставляться такі ж питання, які мають центральне значення в 

неокласичній теорії ціни (питання про існування та стабільність політичної рівноваги, 

шляхи її досягнення та її оцінки з погляду принципу ефективності Парето). 

Можна виокремити два напрямки попередників теорії суспільного вибору, які розробили 

ідеї, що лежать в основі теорії суспільного вибору. 

Вперше ці ідеї були сформульовані ще наприкінці XIX ст. представниками італійської 

школи державних фінансів М. Панталеоні, У. Маццола, А. де Вітті де Марко та ін., які 

першими використали граничний аналіз та теорію ціни для вивчення бюджетного 

процесу, а також для моделювання попиту та пропозиції на ринку суспільних благ. 

Подальшого свого розвитку цей підхід набув у працях представників шведської школи в 

економічній науці — К. Вікселя та Е. Ліндаля, які першочергову увагу приділяли 

політичним процесам, що забезпечували б визначення державної бюджетної політики. 

Ці підходи тривалий час залишалися практично невідомими для дослідників, що 

працювали у традиціях неокласичного напрямку. Безпосередній імпульс теорії 

суспільного вибору дали дискусії 30—40-х роках XX ст. з проблем ринкового соціалізму 

та економіки добробуту (А. Бергсон, П. Се-мюелсон). Разом з тим у 40—50-х роках 

уявлення про раціональний характер поведінки індивідів у політичній сфері почали 

активно проникати у наукові дискусії завдяки виданим у цей період працям Й. 

Шумпетера, К. Ерроу, Д. Блека та інших. Витоки теорії суспільного вибору можна знайти 

саме у працях математиків XVII—XIX століть, що цікавилися проблемами голосування: 

Ж.А.Н. Кондорсе, Т.С. Лапласа, Ч. Доджсона (Льюїса Керолла), дослідження яких 

розпочав у 1948 р. шотландський економіст Д. Блек (1908 р.н.). 

Однак як самостійний напрямок економічної науки теорія суспільного вибору 

сформувалася лише у 50—60-ті роки XX ст. Широкий резонанс у 60-ті роки викликала 

книга американського економіста К. Ерроу "Соціальний вибір та індивідуальні цінності" 

(1951), у якій проводилася аналогія між державою та особою. К. Ерроу та Д. Блек 

спробували застосувати методи екопомічного аналізу до політичних процесів. У 

подальшому цей напрямок розвивався у тісному зв'язку з неокласичними та 
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інституціональними моделями. Об'єднання двох зазначених вище наукових напрямків 

(італійської школи державних фінансів та шведської школи) і стало основою для розробки 

комплексу ідей, які на сьогодні стали відомі як теорія суспільного вибору. Основну роль у 

цьому відіграли представники так званої вірджинської школи в економічній теорії, 

засновником і визнаним лідером якої є американський економіст Джеймс МакДжіл 

Б'юкенен, нагороджений у 1986 році Нобелівською премією з економіки "за дослідження 

договірних та конституційних основ теорії прийняття економічних та політичних рішень". 

Джсймс МакДжіл Б'юкенен (р.н. 1919) народився у м. Мьорфрісборо (штат Теннесі, 

США) у сім'ї фермера. Закінчивши з відзнакою місцевий педагогічний коледж за 

спеціалізацією "математика, англійська література та суспільні науки", Джеймс вступив на 

економічний факультет університету Теннесі. У 1941 p., отримавши ступінь магістра в 

університеті був призваний на військову службу, служив на Тихоокеанському флоті. 

Після війни продовжив навчання в Чиказькому університеті, де під впливом праць Ф. 

Найта та К. Вікселя виявив особливий інтерес до розробки теорії суспільного вибору та 

конституційної економіки. У 1948 р. Дж. Б'юкенен у Чиказькому університеті здобув 

ступінь доктора з економіки за роботу з теорії і практики державних фінансів, займав 

посаду професора університету Теннесі. Згодом став деканом економічного факультету 

університету штату Флорида, потім Вірджинського університету, де у 1955—1958 pp. був 

професором економічної теорії та директором Центру досліджень у галузі політичної 

економії ім. Т. Джефферсона. Викладав також у Каліфорнійському університеті та 

Вірджинському політехнічному інституті. У Центрі досліджень Дж. Б'юкенен 

познайомився з відомим політологом Г. Таллоком. У 1962 р. вони спільно видали 

монографію "Розрахунок згоди: логічні основи конституціонально! демократії". У праці в 

єдину логічну структуру поєднані застосування моделі "максимізації корисності" до 

дослідження політичного вибору та підхід до політики як до процесу товарного обміну. У 

1963 р. Дж. Б'юкенен та Г. Таллок створюють Комітет з прийняття неринкових рішень, 

який стає попередником відомого на сьогодні Центру досліджень громадського вибору. їм 

вдалося створити цей Центр для застосування економічних методів і способів мислення до 

аналізу політичних процесів. У 1983 р. Дж. Б'юкенен та Г. Таллок перейшли до 

університету Джорджа Мейсона, куди перемістився їхній Центр. 

У другій великій праці "Межі свободи. Від анархії до Левіафана" (1975), яка мала значний 

суспільний резонанс, розглядаються проблеми демократичного вибору. У монографії 

"Дослідження конституційної демократії" (1989) досліджуються питання природи та 

виробництва суспільних товарів, оптимального співвідношення між приватним та 

суспільним секторами економіки. 

Дослідження державних фінансів — ще одна сфера наукових інтересів Дж. Б'юкенена, 

якій і присвячені праці "Політична спадщина лорда Кейнса" (1977), "Влада податків: 

теоретичне обґрунтування фінансової конституції" (1980, у співавторстві з Х.Д. 

Бренненом). У цих роботах також підкреслюється значення різноманітних неекономічних 

інститутів, що зростає у процесі прийняття суспільних рішень. Поряд з цим Дж. Б'юкенен 

написав ще цілий ряд праць з фінансових питань: "Громадські фінанси та демократичний 

процес" (1966), "Попит та пропозиція суспільних благ" (1968), "Свобода в конституційних 

договорах: перспективи для політико-економістів" (1977), "Влада податку" (1988), та 

"Причина правил" (1985) — обидві у співавторстві з Дж. Бренненом, "Свобода, ринок та 

держава: політична економія у 80-х роках" (1986), "Політична економія держави 

загального добробуту" (1988) та інші. Однією з основних його праць є "Теорія суспільного 

вибору" (1972). 

Дж. Б'юкенен — член Американської академії мистецтв та наук, член італійської 

Національної академії Ліндсей, почесний доктор Цюріхського, Гессенського, 

Лісабонського, Лондонського, Бухарестського та інших університетів, почесний член 

Американської економічної асоціації 

Дж. Б'юкенен — прихильник вільного ринкового господарства й обмеження 
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функціонування монополізованого ринку. Однак у цих питаннях він не займає 

категоричних позицій. Дж.Б'юкенен вважає, що контроль над цінами та виробництвом 

допустимий тільки у виняткових випадках. Разом з тим він виступає за посилення 

державного втручання в економіку, якщо це продиктовано інтересами підтримки вільного 

підприємництва. 

Теорію суспільного вибору інколи називають новою політичною економією, оскільки 

вона вивчає політичний механізм формування макроекономічних рішень. її представники, 

критикуючи кейнсіанців, поставили під сумнів ефективність державного втручання в 

економіку. Послідовно використовуючи принципи класичного лібералізму та методи 

мікроекономінного аналізу, вони зробили об'єктом аналізу не вплив кредитно-грошових, 

фінансових заходів на економіку, а сам процес прийняття урядових рішень. 

Дж. Б'юкенен сформулював три основні передумови, на які спирається теорія суспільного 

вибору (табл. 13.13). 

 
Теорія суспільного вибору — це теорія, яка вивчає різні способи і методи, за допомогою 

яких люди використовують урядові установи у своїх власних інтересах. "Раціональні 

політики" підтримують насамперед ті програми, які сприяють зростанню їх престижу та 

підвищують шанси отримати перемогу на чергових виборах. Таким чином, робиться 

спроба за допомогою теорії суспільного вибору послідовно провести принципи 

індивідуалізму, поширивши їх на всі види діяльності, у тому числі на державну службу. 

Трактування політики як процесу обміну вперше має місце у дисертації шведського 

економіста К. Вікселя "Дослідження з теорії фінансів" (1896). Основну відмінність між 

економічними та політичними ринками він вбачав в умовах виявлення інтересів людей. 

Цю ідею і було покладено в основу робіт Дж. Б'юкенена. Трактуючи політику як процес 

обміну, Дж. Б'юкенен писав: "Політика — складна система обміну між індивідуумами, у 

якій останні намагаються колективно досягнути своїх власних цілей, оскільки не можуть 

реалізувати їх шляхом звичайного ринкового обміну. Тут немає інших інтересів, крім 

індивідуальних. На ринку люди міняють яблука на апельсини, а в політиці — 

погоджуються платити податки в обмін на блага, необхідні всім і кожному — від місцевої 

пожежної охорони до суду"1. Відносини громадян з державою розглядалися згідно з 

принципом "послуга за послугу" (quid pro quo). Саме ці ідеї, набувши подальшого 

розвитку в роботі Дж. Б'юкенена "Межі свободи..." (1975), і лягли в основу теорії 

суспільного вибору. Завдяки численним працям Дж. Б'юкенена та таких провідних 

спеціалістів у галузі теорії суспільного вибору, як Дж. Бреннан, Д. Мюллер, У. Нісканен, 

М. Олсон, Г. Таллок, Р. Толлісон та ін., за період з початку 1960-х років і до сьогодення 

було досягнуто значного прогресу в розробці як базових ідей теорії суспільного вибору, 

так і "дочірних" теорій, які опираються на ці ідеї. 

Прихильники теорії суспільного вибору розглядають політичний ринок за аналогією з 

товарним. Держава — це арена конкуренції людей: за вплив на прийняття рішень; за 

доступ до розподілу ресурсів; за місця на ієрархічній драбині. 

Але держава — це особливий ринок. Його учасники мають надзвичайні права власності: 

виборці можуть обирати представників до вищих органів держави; депутати — 

ухвалювати закони; чиновники — стежити за їх виконанням. 

Виборці та політики розглядаються як індивіди, що обмінюються голосами та 

передвиборними обіцянками. 

Основними сферами аналізу цієї теорії є: сам виборний процес; діяльність депутатів; 

теорія бюрократії; політика державного регулювання. 

Послідовники теорії суспільного вибору довели, що не можна повною мірою покладатися 

на результати голосування, оскільки вони значною мірою залежать від конкретного 

регламенту прийняття рішень. Сама демократична процедура голосування у законодавчих 

органах також не перешкоджає прийняттю економічно неефективних рішень. Етапи 

становлення теорії суспільного вибору подано на рис. 13.2. 
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Неоінституціоналісти доводять, що у суспільстві (виборчому органі) немає раціонального 

підходу, порушується принцип транзитивності переваг. Подібну ситуацію Ж. Кондорсе 

називав парадоксом голосування. Парадокс голосування (paradox of voting) — це 

протиріччя, що виникає внаслідок того, що голосування на основі принципу більшості не 

забезпечує виявлення справжніх переваг суспільства стосовно економічних благ. 

Але насправді процедура голосування помилкова, і досить часто не дозволяє дійти 

узгодженого висновку. Парадокс голосування не тільки дає змогу пояснити, чому нерідко 

приймаються рішення, що не відповідають інтересам більшості, але і наочно показує, 

чому результати голосування піддаються маніпулюванню. Тому при затвердженні 

регламенту необхідно уникати впливу кон'юнктурних факторів, які заважали б прийняттю 

справедливих та ефективних законопроектів. Демократія не зводиться лише до процедури 

голосування, а гарантом демократичних рішень повинні бути тверді та стабільні 

конституційні принципи та закони. Проблема суспільного вибору постає як за умов 

прямої, так і представницької демократії. 

Проблеми суспільного вибору за представницької демократії 

Найпростіші моделі вибору за умов представницької демократії передбачають наявність 

хоча б двох партій, що конкурують за голоси виборців. Щоб отримати перемогу на 

виборах, партії мають анонсувати надання такого обсягу суспільних благ, який був би 

бажаним для більшості членів суспільства. Першочергове значення для теорії суспільного 

вибору має правило, висунуте Е. Даунсом ("Економічна теорія демократії", 1957): партії 

формулюють свою політику з метою перемоги на виборах, а не перемагають на виборах з 

метою формулювання політики. У цьому випадку, якщо: 

а) усіх виборців цікавить одне й те ж запитання; 

б) альтернативні підходи до рішення цього питання можуть бути представлені у вигляді 

лінії політичного спектра (тобто ранжировані за принципом "більше-менше", наприклад, 

вищий чи нижчий рівень витрат); 

в) уподобання виборців розподілені симетрично; 

г) переможцем стає партія, яка отримала більшість голосів, — то оптимальною стратегією 

партій є орієнтація на так званого "медіанного виборця". Теорема про "медіанного 

виборця" свідчить, що за симетричного розподілу уподобань стосовно конкретного 

суспільного блага, максимізація голосів виборців досягається при орієнтації на кількість 

суспільного блага, яка буде кращою з погляду "медіанного виборця". 

Представницька демократія, як вважають представники теорії суспільного вибору, має ряд 

переваг. Вона успішно використовує вигоди суспільного поділу праці. Обрані депутати 

спеціалізуються на прийнятті рішень із визначених питань. Законодавчі збори 

організовують і спрямовують діяльність виконавчої влади, стежать за втіленням у життя 

прийнятих рішень. 

Разом із цим за представницької демократії можливе прийняття рішень в інтересах не 

більшості населення, а вузької групи осіб. Мінімальне бажання виборця постійно 

впливати на депутата пов'язане з необхідними витратами — посилати телеграми, писати 

та відсилати листи, телефонувати тощо. Зовсім інші мотиви у тих виборців, інтереси яких 

сконцентровані на окремих питаннях (виробники окремих товарів та послуг). 

Найважливіше питання для них — це зміни умов виробництва. Тому такі групи особливо 

зацікавлені у підтриманні постійного зв'язку з представниками влади. Вони 

використовують всі методи впливу (засоби масової інформації, демонстрації, мітинги 

тощо) аж до підкупу, щоб чинити тиск на законодавців та чиновників. Всі ці способи 

впливу на представників влади з метою прийняття вигідних політичних рішень для 

обмеженої групи виборців називають лобізмом (lobbying). 

Можна виділити три групи, які зацікавлені у лобізмі: а) групи виборців із особливими 

інтересами; б) депутати, що зацікавлені у фінансовій підтримці зазначеної вище групи 

виборців з метою перемоги на наступних виборах; в) професійні бюрократи. 
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Такі групи з лишком можуть компенсувати свої витрати, за умови, якщо законопроект, що 

відстоюється ними буде прийнято. Вигоди від прийняття закону будуть реалізовані 

всередині групи, а витрати розподіляються на все суспільство в цілому. Отже, 

сконцентрований інтерес небагатьох перемагає розпорошені інтереси більшості, а тому 

відносний вплив груп з особливими інтересами значно більший за частку їхніх голосів. 

Вплив концентрованих інтересів пояснює велику кількість парадоксів економічної 

політики держави, яка захищає в основному старі, а не молоді галузі. Держава значно 

частіше регулює ринок споживчих товарів, ніж ринки факторів виробництва, частіше 

надає пільги галузям, що сконцентровані у певному районі, ніж розпорошеним по всій 

країні. Зі свого боку, депутати також зацікавлені у активній підтримці з боку впливових 

виборців, тому що це збільшує шанси переобрання їх на новий термін. Лобізм дає змогу 

віднаходити джерела фінансування передвиборної кампанії та політичної діяльності. Ще 

більшою мірою зацікавлені у лобізмі професійні бюрократи, від діяльності яких залежить 

не тільки прийняття, а й втілення в життя політичних рішень. Тому виборчі органи та 

виконавча влада повинні дотримуватися певних принципів, а сфера їхньої діяльності має 

бути чітко визначеною. 

До наведених висновків приводить також аналіз системи логролінгу (logrolling — 

перекочування колоди) — практика взаємної підтримки депутатів шляхом "торгівлі 

голосами". Депутат "купує" підтримку вирішення питань своїх виборців, віддаючи взамін 

свій голос на захист проектів своїх колег. Дж. Б'юкенен і Г. Таллок не вважають будь-яку 

"торгівлю голосами" негативним явищем. Іноді за допомогою такої підтримки вдається 

домогтися ефективнішого розподілу ресурсів, який би підвищував загальне 

співвідношення корисності та витрат згідно з принципом оптимальності Парето. Можливо 

також, Що уряд за допомогою логролінгу, йдучи назустріч місцевим інтересам, 

домагається схвалення великого дефіциту держбюджету, зростання асигнувань на 

оборону тощо, тим самим нерідко приносячи загальнонаціональні інтереси у жертву 

місцевим, регіональним вигодам. 

Прикладом класичної форми логролінгу є "бочечка з салом" — закон, який містить у собі 

набір невеликих локальних проектів. Щоб отримати схвалення, до загальнонаціонального 

закону додають цілий пакет різноманітних, досить часто слабо пов'язаних із основним 

законом пропозицій, у прийнятті яких зацікавлені різні групи депутатів. Щоб забезпечити 

його прийняття, до нього додають все нові й нові пропозиції ("сало"), доки не буде 

досягнуто впевненості у тому, що закон отримає схвалення більшості депутатів. Але така 

практика приховує в собі небезпеку для демократії, оскільки принципово важливі рішення 

— обмеження громадянських прав, свободи совісті, друку, зборів тощо — можуть бути 

куплені наданням приватних податкових пільг та задоволенням обмежених місцевих 

інтересів. 

Прибічники теорії суспільного вибору приходять до висновку, що саме з економічних 

причин існує політична нерівність і можливо прийняття нераціональних рішень. 

Найважливіші з цих причин такі: 

Порушення пропорцій між граничними затратами та граничними вигодами часто 

призводить до прийняття економічних рішень, що неправильні з суспільного погляду. 

Нерівність в отриманні інформації, оскільки краще інформовані люди з високими 

доходами та добре організовані лобістські групи. Вони максимізують свій прибуток, 

отримуючи політичну ренту. Нерівність в отриманні інформації пов'язана і з феноменом 

раціонального ігнорування, який наявний у системі представницької демократії. Якщо 

уряд приймає рішення, яке принесе вигоду суспільству в цілому, хоча окремі групи 

населення можуть програти (наприклад, відміна субсидій будь-якому сектору економіки), 

але кожен окремий виборець отримає малу вигоду від того, оскільки загальна корисність 

розподілиться серед усього населення. За таких обставин виборці поводять себе апатично, 

байдуже, що й отримало назву раціонального ігнорування, оскільки більшості населення 

немає сенсу збирати та оцінювати інформацію про даний проект, нести витрати задля 
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майже невідчутної вигоди. Але ущемлена меншість, яка постраждає від відміни субсидій, 

організується у групи тиску. 

Недобросовісність державних чиновників (державної бюрократії), які, переслідуючи свій 

приватний інтерес, прагнуть отримати найбільшу кількість голосів на наступних виборах і 

приймають політично популярні рішення, але економічно неефективні, оскільки вибори 

відбуваються у найближчий період, а наслідки реалізованих програм виявляться пізніше. 

При цьому вони нарощують державні витрати, посилюють державне регулювання, 

роздувають бюрократичний апарат. Уряд максимально концентрує у своїх руках владу, а 

економіка опиняється у програші. Все це породжує негативне ставлення виборців до 

урядових рішень, законів. 

У 70—80-ті роки XX ст. ці ідеї було розвинуто у концепції політичного ділового циклу (В. 

Нордгауз, Д. Макре), у якій докладно розглядалися можливості державного 

антициклічного регулювання і передбачалися: а) передумова впливу економічного 

становища всередині країни на популярність правлячої партії. Головним показником 

стану кон'юнктури були темпи інфляції та норма безробіття. Чим нижчі їх темпи, тим за 

інших незмінних обставин більше голосів буде віддано на наступних виборах за правлячу 

партію; б) обернена залежність між рівнями інфляції та безробіття: чим менше безробіття, 

тим швидше зростають ціни; в) як основний мотив господарської діяльності правлячої 

партії — забезпечення собі переобрання. Досягненню цієї мети і підпорядковано 

регулювання кон'юнктури. 

Механізм політичного циклу полягає в тому, що: 1) прагнучи гарантувати перемогу для 

своєї партії на виборах, уряд намагається забезпечити оптимальне співвідношення 

інфляції та безробіття. Одразу ж після приходу до влади адміністрація докладає зусиль до 

зниження перш за все темпів зростання цін шляхом штучного провокування кризових 

явищ; 2) на кінець виборчого періоду завдання перетворюється на протилежне — 

робиться все можливе, щоб "розігріти" економіку, підняти рівень зайнятості. Тим самим 

робиться черговий поштовх для зростання цін. Розрахунок робиться на інерційність їх 

руху. На момент виборів рівень зайнятості зростає, а інфляція ще не встигає набрати 

повної сили. Отже, така політика має сприяти залученню додаткових голосів і успіху на 

виборах. Іншими словами, уряд замість того, щоб стабілізувати економічне зростання, 

починає виступати проциклічним фактором в економіці, що провокує коливання. 

Отже, державне регулювання в ринковій економіці має свою логічну межу, оскільки 

держава виявляється ще одним фактором циклічного розвитку, для коригування якого 

вона й передбачалася з самого початку. 

Дж. Б'юкенен запропонував нову концепцію організації політичного ринку для досягнення 

згоди у суспільстві. У межах політичного обміну виділялось два рівні суспільного вибору: 

Перший рівень — розробка правил та процедур прийняття політичних рішень, наприклад, 

правил, що регламентують способи фінансування бюджету, схвалення державних законів, 

систем оподаткування. Це можуть бути різноманітні правила: принцип одностайності, 

кваліфікованої більшості, правило простої більшості тощо. Це дасть змогу знаходити 

узгоджені рішення. Сукупність запропонованих правил Дж. Б'юкенен назвав конституцією 

політичної економії. 

Другий рівень — практична діяльність держави та її органів на основі прийнятих правил 

та норм. 

Критерієм справедливості та ефективності політичної системи має бути поширення 

правил економічної ринкової гри на політичний процес. На думку прихильників теорії 

суспільного вибору, держава повинна виконувати охоронні функції і не брати участі у 

господарській діяльності. Блага суспільного користування пропонується перетворювати в 

товари та послуги, що продаються на ринку. Дж. Б'юкенен пропонує здійснити 

приватизацію в суспільному секторі, оскільки це зменшить бюрократизацію економіки, 

посилить конкуренцію, зменшить політичну ренту тощо. Господарюючі суб'єкти повинні 

укладати угоди без регламентації з боку держави. 
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Таким чином, застосувавши традиційну неокласичну методологію до аналізу сфери 

політико-правових відносин, "вірджинці" прийшли до пропаганди вільного 

підприємництва. Якщо уряд за своєю природою не в змозі діяти в інтересах всього 

суспільства, то краще обійтися без його участі: ринок, незважаючи на всі його недоліки, 

придатніший для регулювання економічного та соціального життя, ніж державне 

втручання, важелі якого знаходяться у руках чиновників, які переслідують особисті або 

вузько групові інтереси, — такий остаточний висновок вірджинської школи. 

Не пропонуючи універсальних формул та засобів, теорія суспільного вибору порушує ряд 

проблем, яким не можна не приділити уваги. 

Вона перш за все дає підґрунтя для застереження щодо розширення економічної ролі 

держави. Ця теорія показує, що спроби урядових органів запобігти недолікам ринку не 

обов'язково призведуть до позитивних результатів. Однією з причин цього є 

адміністративна неефективність державних органів та їх могутній захист від конкуренції. 

Інша ж причина полягає у тому, що влада, яка необхідна уряду для регулювання 

економіки, часто використовується лобі. 

Тому, незважаючи на добрі наміри авторів урядових програм та концепцій, ринок зі 

своїми недоліками досить часто дає значно кращі результати. Приймаючи політичні 

рішення, завжди необхідно зіставляти економічні наслідки ринкового та державного 

регулювання, щоб визначити оптимальну форму та міру втручання. Теорії суспільного 

вибору вдалося представити у більш реалістичнішому світлі і на новій інформацій основі 

механізм прийняття державних рішень. 

Економіка бюрократії як важливий напрямок теорії суспільного вибору 

Важливим напрямом теорії суспільного вибору є економіка бюрократії (economics of 

bureaucracy), яка згідно з теорією суспільного вибору становить систему організацій, 

котра відповідає щонайменше двом критеріям: по-перше, вона не виробляє економічних 

благ, які мають ціннісну оцінку, і, по-друге, включає частину своїх доходів із джерел, не 

пов'язаних з продажем результатів своєї діяльності. Вже в силу свого становища 

бюрократія не пов'язана безпосередньо з інтересами виборців, вона обслуговує 

насамперед інтереси різних груп законодавців і виконавчих гілок влади. Чиновники не 

лише реалізують уже ухвалені закони, але й активно беруть участь у їх підготовці. За 

допомогою бюрократів, групи з особливими інтересами "обробляють" політиків, подають 

інформацію у вигідному для них світлі. 

Бюрократія, як правило, більше боїться критики з боку груп з особливими інтересами, ніж 

незадоволення суспільства в цілому. І, навпаки, у випадку провалу їм можуть допомогти 

вийти зі складного становища знову ж таки групи з особливими інтересами, з якими вони 

тісно пов'язані. 

Дослідники-економісти вважають, що реалізуючи свої власні цілі та інтереси особливих 

груп, бюрократи прагнуть до прийняття таких рішень, які відкрили б для них доступ до 

самостійного використання різних ресурсів. На економії суспільних благ вони мало що 

можуть заробити, прийняття ж програм, які дорого коштують, дає їм широкі можливості 

для особистого збагачення, посилення впливу, зміцнення зв'язків із групами, що їх 

підтримують, і, в остаточному підсумку, дає змогу підготувати для "відходу" якесь 

"тепленьке містечко". Не випадково багато працівників корпорацій, попрацювавши у 

державному апараті, повертаються у свої корпорації з помітним підвищенням. Така 

практика отримала назву "системи обертальних дверей". 

Зміцнення бюрократії збільшує неефективність роботи організації. Бюрократія 

намагається прискорити хід справи адміністративними методами, шляхом абсолютизації 

форми на шкоду змісту, принесення стратегії у жертву тактиці, підкорення цілей 

організації завданням її збереження. Знижується якість рішень, які приймаються, 

збільшується документообіг. Реакцією на провали прийнятих раніше програм є: 

збільшення асигнувань та збільшення штатів співробітників (у приватних фірмах критерій 

ефективності — зростання прибутку, у державному апараті чітких критеріїв немає). Все 
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це сприяє розбуханню державного апарату — людей, зайнятих пошуком політичної ренти. 

Пошук політичної ренти {political rent seeking) — це прагнення отримати економічну 

ренту за допомогою політичного процесу (аналіз цього явища ініціювали праці Анни 

Крюгер у 1974 p.). Державні чиновники намагаються отримати матеріальні вигоди за 

рахунок як суспільства в цілому, так і окремих осіб, які домагаються прийняття окремих 

рішень. Бюрократи, беручи участь у політичних процесах, роблять спроби провести такі 

рішення, які б гарантували їм отримання економічної ренти за рахунок суспільства. 

Політики зацікавлені у рішеннях, які забезпечують явні й швидкі вигоди за прихованих 

витрат, що важко визначаються. Подібні рішення сприяють зростанню популярності 

політиків, але, як правило, вони економічно неефективні. 

Ієрархічна структура державного апарату будується за тими ж принципами, що і 

структура великих корпорацій. Проте державні установи часто не можуть скористатися 

перевагами організаційної структури приватних фірм. Причинами цього є слабкий 

контроль за їх функціонуванням, недостатня конкуренція, велика самостійність 

бюрократії. Тому представники теорії суспільного вибору виступають за будь-яке 

обмеження економічних функцій держави. Навіть виробництво суспільних благ не є 

приводом, на їх погляд, для державного втручання в економіку, оскільки різні платники 

податків отримують неоднакову вигоду з державних програм. На їх думку, 

демократичним є опосередковане перетворення ринку суспільних товарів і послуг в 

економічні блага. 

Умовою ефективної боротьби з бюрократією вони вважають приватизацію, її змістом — 

розвиток "м'якої інфраструктури", а кінцевою метою — створення конституційної 

економіки. Запропоноване У. Несканеном поняття "м'яка інфраструктура" означає 

збільшення економічних прав людини (зміцнення прав власності, чесність та 

відповідальність за виконання контрактів, терпимість до інакомислячих, гарантії прав 

меншин тощо) і обмеження сфер діяльності держави. 

Логічним завершенням теорії суспільного вибору є постановка питання про провали 

держави (уряду). Такі провали (government failure) — це випадки, коли держава (уряд) 

неспроможна забезпечити ефективний розподіл і використання суспільних ресурсів. 

Здебільшого до провалів держави відносять: 1. Обмеженість необхідної для прийняття 

рішення інформації. Подібно до того, як на ринку можливе існування асиметричної 

інформації, так і урядові рішення часто можуть прийматися за відсутності надійної 

статистики, дані якої дали б змогу прийняти правильніше рішення. Більше того, наявність 

могутніх груп з особливими інтересами, активного лобі, потужного бюрократичного 

апарату призводить до значних викривлень існуючої інформації. 2. Недосконалість 

політичного процесу. Нагадаємо лише деякі моменти: маніпулювання голосами у зв'язку з 

недосконалістю регламенту, лобізмом, логролінгом, бюрократизмом, пошуком політичної 

ренти. 3. Обмеженість контролю над бюрократією. Стрімке збільшення державного 

апарату створює все нові й нові проблеми у цій сфері. Нездатність держави передбачати 

та ефективно контролювати найближчі і віддалені наслідки прийнятих нею рішень. 

Справа в тому, що економічні агенти часто реагують не так, як передбачав уряд, їх дії 

дуже змінюють зміст і спрямованість розпочатих урядом акцій (або законів, схвалених 

законодавчими зборами). Державні заходи, будучи включеними до загальної структури, 

часто приводять до наслідків, що дуже відрізняються від початкових цілей. Тому кінцеві 

результати дій держави залежать не лише від неї самої. 

Діяльність держави, спрямована на виправлення "провалів" ринку, виявляється далекою 

від досконалості. До фіаско ринку додається фіаско уряду. Тому слід суворо стежити за 

наслідками діяльності уряду і вчасно коригувати її залежно від соціально-економічної і 

політичної кон'юнктури. Економічні методи мають застосовуватися таким чином, щоб 

вони не підміняли дії ринкової сили. Застосовуючи ті чи інші регулятори, уряд має суворо 

стежити за негативними ефектами і завчасно вживати заходів щодо ліквідації негативних 

явищ. 
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13.3.3. Напрями інституціональних змін у новій економічній історії. Д. Норт та 

Р. Фогель 

 

Неоінституціональні ідеї Р. Коуза отримали розвиток у працях представників нової 

економічної історії. Виникнення нової економічної історії звичайно перш за все 

пов'язують із роботою американських економістів-істориків — А. Конрада та Дж. Мейєра 

"Економіка рабства в довоєнному Півдні" (1958). У статті, написаній на основі доповідей 

на конференції Американської асоціації економічної історії (ААЕІ) та Національного 

бюро економічних досліджень (НБЕД) США, А. Конрад і Дж. Мейєр продемонстрували 

можливості використання сучасних теоретичних економічних моделей для аналізу 

економіки рабовласницького Півдня США, а також можливості статистичного 

встановлення достовірності цих моделей. 

Найяскравішими представниками цієї школи поряд з А. Конрадом та Дж. Мейєром є 

Даглас Норт (1921 р.н.) та Роберт Фогель (1926 р.н.) — лауреати Нобелівської премії 1993 

року. Обидва вчені впродовж тривалого часу плідно працювали в галузі економічної 

історії та економетрики, синтез яких і призвів до виникнення нової економічної історії, 

або кліометрики. 

Роберт Вільям Фогель (р.н. 1926) народився в місті Нью-Йорку. За чотири роки до 

народження Роберта, сім'я емігрувала з м. Одеси до США. Незважаючи на важкі часи і 

незначні фінансові можливості, батьки прагнули, щоб їхні діти отримали гарну освіту. 

Впродовж 1932—1944 pp. P. Фогель навчався у безплатних середніх школах Нью-Йорка, 

де йому прищепили любов до історії та літератури та прагнення до вищого рівня освіти. 

Молодого Р. Фогеля приваблювала кар'єра науковця. Освіту отримав у Корнельському 

(бакалавр у 1948 р.) і Колумбійському (магістр гуманітарних наук у 1960 р.) 

університетах. У Колумбійському університеті Р. Фогель виявив себе наполегливим 

оригінально мислячим студентом. Тут Роберт Вільям Фогель найбільший вплив на його 

світогляд справили Дж. Стіглер (майбутній Нобелівський лауреат), який викладав 

мікроекономіку, та К. Гудріч, під чиїм керівництвом він готував свою магістерську 

дисертацію. 

Уже до моменту написання докторської дисертації Р. Фогель набув популярності у 

наукових колах як непересічно мислячий фахівець у галузі економічної історії. Книга 

"Союз тихоокеанських залізниць: прецедент поспішної ініціативи", написана на 

матеріалах його магістерської дисертації, що є майже унікальним випадком в 

американській практиці, побачила світ у 1960 р. і справила велике враження в 

академічному середовищі. 

Якщо раніше економічна історія розглядалася просто як різновид історичних досліджень, 

що описують господарське життя минулого, і лише в середині XX ст. історики вдалися до 

аналізу тенденцій еволюції господарських систем, то представники так званої нової 

економічної історії (до речі, і сам цей термін ввів у науковий обіг саме Р. Фогель') 

займаються "не відтворенням старого, а кількісними оцінками історичних явищ. 

Прихильники цієї школи прагнули покласти кінець недооцінці ролі вимірювання і 

поставили собі за завдання відтворювати американську економічну історію на солідній 

кількісній основі"2. А ще через три роки (1963 р.) Р. Фогель підготував і захистив 

докторську дисертацію в університеті Джона Гопкінса (штат Меріленд). Згодом Р. Фогель 

працює в багатьох найбільших університетах Америки: Рочестера, Гарварда, Чикаго, у 

даний час Фогель є професором Вищої школи бізнесу Чиказького університету. Крім 

цього, він є членом редколегій цілого ряду наукових журналів і провідним дослідником 

Національного бюро економічних досліджень. 

Здійснивши ряд дуже важливих кліометричних досліджень з американської історії (роль 

залізничного будівництва, економіка рабовласництва тощо), у 1977 р. Р. Фогель став 

президентом Національного бюро економічних досліджень США. Залишивши 
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Гарвардський університет, Р. Фогель став виконавчим директором нової довгострокової 

програми розвитку американської економіки. 

У 1981 р. керівництво Чиказького університету запропонувало Р. Фогелю змінити місце 

роботи і взятися за організацію Центру економіки населення при цьому університеті. 

Створений Р. Фогелем центр зосередив свою діяльність на вивченні взаємодії 

економічних, демографічних і біологічних процесів життєциклів та генерацій. У 

проведених дослідженнях обґрунтовано безпосередній зв'язок між політичною 

стабільністю і динамікою економічних процесів. Всього у творчому доробку вченого 

двадцять надрукованих книг, понад п'ятдесят наукових статей. 

В останні роки Р. Фогель збирає й обробляє документальний матеріал з історії 

домашнього господарства: на підставі оцінок таких показників, як норми заощадження, 

трудова участь, фертильність, смертність, міграції населення, він має намір визначити 

вплив історичних традицій на стан і роль домашніх господарств у сучасній економічній 

системі. 

Р. Фогель продовжує працювати професором Вищої школи бізнесу Чиказького 

університету. У 1998 р. Р. Фогеля обрано президентом Американської економічної 

асоціації. Крім цього, він є членом багатьох професійних та громадських організацій, 

провідним дослідником Національного бюро економічних досліджень США, входить до 

складу редколегій ряду наукових періодичних видань, На конференції, організованій 

ААЕІ та НБЕД у 1961 р., С. Рейтер запропонував для позначення нового наукового 

напрямку, пов'язаного з використаним економіко-статистичного моделювання стосовно 

економічної історії, використати термін "кліометрика". У радянській історіографії термін 

"cliometrics", ю утворено від грецьких слів "Кліо" — ім'я музи історії у давньогрецькій 

міфології і "метрика" — вимірювання, завжди перекладався як "кліометрія". 

Термін "нова економічна історія" було використано для позначення того ж напрямку Р. 

Фогелем у книзі "Залізниці та американське економічне зростання: нариси з 

економетричної історії" (1964), а остаточно термін утвердився в літературі з часу виходу у 

1966 р. його ж статті під назвою "Нова економічна історія, її відкриття та методи". 

Для нової економічної історії характерним є використання нових методів економічного 

дослідження: 1) найширше використання статистичних методів дослідження за 

допомогою ЕОМ; 2) використання економічної теорії для вивчення економічної історії; 3) 

побудова та використання гіпотетичних дедуктивних моделей для пояснення минулого.  

У центрі уваги дослідників були дві основні, хоча далеко не єдині, теми: економіка 

рабства на Півдні США та роль залізничного будівництва у розвитку цієї країни в 

останній третині XIX ст. 

Прихильники цієї школи, прагнучи покласти край недооцінці ролі вимірів і ставлячи 

перед собою завдання відтворити американську економічну історію на серйозній 

кількісній основі, виходять з того, що минуле залишило про себе значно більше 

інформації, ніж може здатися історику, який використовує лише традиційні методи. Адже 

окрім загальновідомих фактів, що безпосередньо випливають із речових та письмових 

джерел, сама наявність цих фактів і частота згадувань про них є певною інформацією про 

минуле. 

Джерела інформації, що розглядаються і як традиційні, і як нетрадиційні, містять в собі 

різні дані, котрі можна обробляти з використанням сучасних статистичних та 

економетричних методів і отримувати нові змістовні результати. Як вихідні моделі 

історичного дослідження господарського життя економісти-історики використали моделі, 

що розроблені економічною теорією. Найбільш яскравими прикладами таких моделей 

(гіпотетичних дедуктивних) стали так звані контрфактичні моделі, що давали змогу 

розглядати гіпотетичний альтернативний розвиток економіки, відмінний від того, що був 

насправді. 

Так, у роботах, присвячених економіці рабства, розглядалася контрфактична ситуація, за 

якої в США не відбувалося Громадянської війни і не відмінялося рабство, а у випадку із 
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залізницями будувалася модель економіки, в якій залізниць не було. Модель економіки, 

побудована на основі контрфактичної ситуації, порівнювалася з реальними параметрами 

американського господарства, і на основі цього зіставлення робився висновок про ступінь 

ефективності відміни рабства чи величезного залізничного будівництва другої половини 

XIX ст. Тобто історію було піддано умовному способу: а що було б, якби...? 

У своїх дослідженнях Р. Фогель одним із перших починає використовувати контрфактичні 

гіпотези. З їх допомогою він різко порушив уявлення про роль та умови розвитку 

залізниць в США. Р. Фогель заперечив досить поширену думку, що саме залізниці 

"зробили" Америку. Про це йдеться у статтях "Кількісний підхід до вивчення залізниць в 

американському економічному зростанні: доповідь про ряд попередніх висновків" 

("Журнал економічної історії", 1962 р.) та "Переоцінка в американській економічній 

історії: обговорення" ("Американський економічний огляд", 1964 p.), а також у згаданій 

книзі 1964 р. та в книзі "Нове тлумачення американської економічної історії" (у 

співавторстві з С. Енгерманом, 1971 p.). 

Традиційно вважалося, що залізниці були абсолютно незамінними для економічного 

піднесення США в 1840—1890 pp.: вони як найефективніший транспортний засіб сприяли 

зростанню товарообігу, стимулювали освоєння нових земель і, крім того, давали основний 

поштовх розвиткові промисловості, особливо сталеплавильної. У своїх працях Р. Фогель 

довів, що все це певною мірою перебільшено. Для оцінки справжньої ролі залізниць він і 

використав контрфактичні моделі. Тобто на основі статистичних даних оцінив можливий 

хід розвитку американської економіки за умов, якщо б у ній не було залізниць. 

З'ясувалося, що значення залізниць при всьому бажанні не можна вважати вирішальним: 

водні шляхи могли б непогано замінити залізниці як транспортний засіб, а американський 

ВНП зменшився б при цьому не більше, ніж на три проценти, освоєння нових земель 

також практично не гальмувалося б завдяки розгалуженій системі каналів; більшу частину 

попиту на продукцію сталеплавильної промисловості забезпечувала б не потреба в нових 

рейках, а заміна старих, а також інші виробництва, наприклад, з виготовлення цвяхів. 

Таким чином, залізниці виявилися зовсім не такими життєво необхідними, як вважалося 

раніше. 

Ще приголомшливішими виявилися результати знаменитої роботи Д. Нор-та, Р. Фогеля та 

С. Енгермана про роль та ефективність рабства у південних штатах США напередодні 

Громадянської війни. 

Так, Д. Норт, починаючи з аналізу колоніальної економіки і добробуту колоній, в 

основному займався вивченням прискореного соціально-економічного розвитку 

"довоєнного Півдня", тобто Півдня 1815—1860 pp. Проводячи дослідження на основі 

уточнених даних з використанням методів економічного аналізу, Д. Норт взявся за 

рішучий перегляд усталених наукових концепцій, автори яких стверджували, що 

господарство довоєнного Півдня було збитковим, застійним, із низькою продуктивністю 

праці, тобто дуже неефективним у зв'язку з примусовим характером праці. Воно сприяло 

занепаду підприємницького духу, призвело до низької ефективності розподілу ресурсів та 

доходів на душу населення на рабовласницькому Півдні. 

У книзі "Зростання і добробут в американському минулому: нова економічна історія" 

(1966) Д. Норт підкреслює: рабство само по собі не призводило до зниження якості 

підприємницької діяльності, зменшення обсягу капіталовкладень, нераціонального 

розподілу капіталу між сільськогосподарським і промисловим виробництвом. За умов 

екстенсивного, в основному сільськогосподарського виробництва південні плантатори 

господарювали раціональніше, вони краще обробляли землі та ефективніше 

використовували капітал, працю рабів для одержання найбільшого прибутку. Але Д. Норт 

залишає поза увагою моральні й етичні аспекти цього процесу. 

Дещо пізніше Р. Фогель та С. Енгерман свої результати опублікували у книгах "Нове 

тлумачення американської економічної історії" (1971) та "Час на хресті: економіка 

американського рабства" (1974). їхні дослідження показали, що інтенсивна організація 



 661 

господарювання, сприятлива кон'юнктура ринків бавовни робили плантаційні 

господарства прибутковими, витрати для відтворення рабів були меншими за прибуток від 

работоргівлі, а ефективність сільськогосподарського виробництва на "відсталому" Півдні 

була вищою, ніж на "розвиненій" Півночі, і що доходи на душу населення в південних 

штатах були не лише на рівні найрозвиненіших країн тих років, але й відрізнялися 

надзвичайно високими темпами зростання. Таким чином, ефективність рабовласницької 

системи, по-перше, виявилася набагато вищою, ніж прийнято було вважати; по-друге, 

причинами її краху були не економічні, а політичні та соціальні фактори. У одній із своїх 

наступних праць "Без згоди чи контракту: зліт і падіння рабства в Америці" (1989) Р. 

Фогель показав, що вважає рабство аморальним, хоча незважаючи на те, що мораль вища 

за економіку, рабство було прибутковим і ефективним. 

Ці праці Д. Норта, Р. Фогеля, С. Енгермана та інших перевернули усталені явлення про 

реальний перебіг американської історії, вони надзвичайно сильно вплинули на 

дослідження економістів-істориків, задаючи напрям подальшої роботи. У них вчені-

економісти показали, як можна використати сучасні методи статистичного аналізу і 

математичного моделювання для оцінки, а деколи і для переоцінки історичних подій та їх 

значення для майбутнього. 

Однак роботи в галузі кліометрики і сам термін часто піддавалися нападкам, їх 

послабленню допомагали трансформація економічної науки і вплив таких учених-

економістів, як Д. Норт, С. Кузнець та О. Герменкран (останні двоє не вважали себе 

кліометриками). Головним недоліком контрфактичних моделей є їх нездатність охопити і 

змоделювати всі наслідки контрфактичної ситуації — для цього необхідно перш за все 

створити таку модель, яка б повністю і адекватно відображала всю реальну економіку, що 

принципово не можливо. У підсумку обговорення цих робіт стало в основному зводитися 

до спроб врахування все нових і нових зв'язків, що виникають при контрфактичних 

ситуаціях. 

Але все ж таки зазначені роботи представників нової економічної історії справді змусили 

переглянути цілий ряд традиційних уявлень про розвиток американської економіки в XIX 

ст. 

Економіка рабства і залізниці були далеко не єдиними проблемами, що цікавили "нових 

економістів-істориків". У 60-ті — на початку 70-х років опубліковано цілий ряд 

кліометричних досліджень, що внесли суттєві уточнення в уявлення про історію 

економічного розвитку США і деяких інших країн. 

Загальне уявлення про підсумки розвитку нової економічної історії в 60-ті роки дає книга 

за редакцією Р. Фогеля і С. Енгермана "Реінтерпретація американської економічної 

історії" (1971). Поряд з цим, з метою розуміння джерел тривалого спаду в економіці та 

інвестиційних показників, Р. Фогель почав досліджувати вплив довгострокових зрушень у 

демографічній структурі населення, різних мікроекономічних факторів на ці показники, 

використовуючи комп'ютерну базу і нове програмне забезпечення. Здійснені дослідження 

виявилися корисними для пояснення природи економічного зростання і спаду. В останні 

роки Р. Фогель збирає і обробляє документальний матеріал з історії домашнього 

господарства на основі оцінок таких показників, як норми заощаджень, трудова участь, 

фертильність, смертність, міграція населення, дослідник, зокрема, прагне визначити вплив 

історичних традицій на стан і роль домашніх господарств у сучасній економічній системі. 

Поряд з Р. Фогелем у своєму аналізі економічного зростання Д. Норт дотримувався 

поширеного в американській економічній науці з кінця 50-х років екрномічного 

імперіалізму, тобто тенденції "вторгнення" економіки в суміжні галузі гуманітарного 

знання. Він здійснив спробу узагальнити ці нові тоді економічні підходи до різноманітної 

людської діяльності, культури, дозвілля, спорту, злочинності, соціального забезпечення та 

інших суспільних процесів і явищ. У книзі "Економіка суспільних проблем" (1971), 

написаній спільно з Р. Міллером, Д. Норт розглядає зазначені явища громадського життя, 

що породжують багато суперечностей у суспільстві, як окремі справжні галузі 
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економічного дослідження: економіка заборони абортів, економіка моральної проституції, 

економіка наркоманії, запобігання злочинності, економіка медичного обслуговування, 

економіка ризику і страхування, економіка освіти тощо. 

Особливо слід зазначити, що на відміну від більшості економістів-істориків (у тому числі 

Р. Фогеля) для Д. Норта характерне прагнення не стільки до кількісних і статистичних 

оцінок економічних параметрів, до побудови контр-фактичних моделей, скільки до 

аналізу реальних історичних явищ та подій і пошуку їх пояснень. Інструментом такого 

аналізу для Д. Норта є аналітичний апарат неоінституціональної економічної теорії. Нова 

економічна історія намагається інтерпретувати історичний процес перш за все з погляду 

еволюції інституцій. 

Особливості інституцій та їх еволюція перебували в центрі уваги і традиційної 

економічної історії. Але традиційна економічна історія була виключно описовою, 

еклектичною дисципліною, позбавленою міцної теоретичної основи, що обумовлювалось 

вирішальним впливом на неї німецької старої історичної школи. Але у зв'язку з 

кліометричною революцією кінця 50-х — початку 60-х років, з проникненням в галузь 

історико-економічних досліджень понять неокласичної теорії і чітких кількісних методів, 

еклектичні "оповіді" почали витіснятися формальними моделями з точним 

формулюванням гіпотез та їх економічною перевіркою. 

Проте використання передумови нульових транзакційних витрат неокласичною теорією 

практично не залишало місця для соціальних інституцій, які й випали по суті з поля зору 

дослідників. 

Знову предметом активного вивчення інституції стали завдяки новій економічній історії. 

Провідною особою серед лідерів нової історико-економічної дисципліни є Д. Норт. Із 

численних праць Д. Норта та його послідовників вимальовується широка концепція 

інституцій та інституціональної динаміки, тобто еволюції інституцій, що опирається на 

поняття прав власності, транзакційних витрат, контрактних відносин та групових інтересів 

і яка претендує на пояснення найзагальніших закономірностей розвитку людського 

суспільства. 

Отже, завдяки "кліометричній революції" економічна історія не тільки піднялася на 

вищий щабель і стала новою економічною історією, а по суті, якщо взяти один з її нових 

методів (широке використання економічної теорії для вивчення економічної історії), то 

економічна історія вийшла далеко за свої межі в галузь сучасної економічної теорії — нео 

та нового інституціоналізму. І саме у зв'язку з цим нова економічна історія і потребує 

детального розгляду. 

Даглас Норт (р.н. 1920) народився у м. Кембридж (штат Массачусетс, США). Батько 

працював менеджером у страховому бізнесі, часто змінюючи місце роботи. Разом із ним 

переїздила і сім'я. З цієї причини Даглас спочатку навчався у початковій школі м. Оттави 

(Канада), потім у коледжі м. Лозанни (Швейцарія), а згодом — у приватних середніх 

школах м. Нью-Йорка і м. Велінгфорда (США). На той час Д. Норт серйозно 

захоплювався фотографуванням і посів навіть призове місце на міжнародному конкурсі 

серед учнів середніх шкіл та студентів коледжів. 

Атмосфера зберігання і розвитку хороших традицій Даглас Норт інтелігентної сім'ї 

сприятливо вплинула на формування світогляду Д. Норта у юнацькому віці. Він 

прилучився до класичної музики, прагнув здобути хорошу освіту. Поступив у 

Гарвардський університет, але у зв'язку з черговим переїздом батька на нову роботу — 

цього разу до Сан-Франциско — перевівся навчатися ближче до сім'ї в університет Берклі 

(Каліфорнія), який і закінчив (бакалавр у 1942 p., доктор у 1952 p.). 

У студентські роки Д. Норт був переконаним марксистом, активістом ліберального 

напрямку та послідовним прихильником миру. Диплом бакалавра, з посередніми 

оцінками, він отримав зі спеціальності "Політична наука, філософія і економіка". Друга 

світова війна зашкодила реалізації світоглядних принципів і життєвих планів, не давши 

змоги продовжити навчання на юридичному факультеті. Враховуючи пацифістські 
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погляди Д. Норта, його призвали служити на торговий флот, тривалі морські переходи 

дали йому можливість для безперервного читання майже впродовж трьох років. І саме тут 

Д. Норт остаточно вирішив стати економістом. 

По закінченні війни Д. Норт починає викладацьку роботу у рідному університеті Берклі, 

куди він повертається з бажанням навчатися в аспірантурі та чітким розумінням, що за 

допомогою економіки можна прокласти шлях до вдосконалення людства. Наставником і 

консультантом у роботі над дисертацією був професор М. Кнайт, який дуже добре знав 

факти і першоджерела економічної історії і намагався повною мірою передати Д. Норту 

навички та вміння оперувати ними. У 1952 р. Д. Норт захистив докторську дисертацію з 

історії страхування життя в США. На той час Д. Норта зацікавив новий підхід до 

економічної історії, суть якого полягала у застосуванні економічної теорії та кількісних 

методів для опису та пояснення історичних процесів і явищ. Згодом їх почали називати 

кліометричними методами. Першим результатом досліджень Д. Норта стало тлумачення 

аналітичної структури і місцевого економічного приросту, а висновки, які увійшли до 

першої його статті, були опубліковані у 1955 р. у "Журналі політичної економії" під 

назвою "Визначення теорії та місцеве економічне зростання". 

Поряд з О. Гершенкроном і С. Кузнецем (обидва вихідці з Росії) Д. Норт стояв біля 

витоків сучасних досліджень у галузі економічної історії — значна кількість 

найвідоміших нині вчених пройшла його школу. З початку 50-х років XX ст. Д. Норт 

здійснив ряд досліджень зростання економіки у межах вивчення економічної історії. 

Особливо плідними стали 1960—1966 pp., коли він був директором Інституту 

економічних досліджень при Вашингтонському університеті. Результати цих досліджень 

опубліковані в "Американському економічному огляді" у статтях "Кількісне дослідження 

в американській економічній історії" (1963) та "Структура економічної історії" (1965), а 

також узагальнені в книзі "Зростання і добробут в американському минулому: нова 

економічна історія" (1966). Починаючи з аналізу "колоніальної економіки" і добробуту 

колоній, Д. Норт в основному займався вивченням прискореного соціально-економічного 

розвитку довоєнного Півдня, тобто Півдня 1815—1860 pp. 

Якщо ранні роботи Д. Норта були присвячені таким конкретним проблемам, як динаміка 

цін і заробітної плати в середньовічній Англії, зростання добробуту американців у XVII—

XIX ст. або оцінка ефективності океанського судноплавства, то згодом він один із перших 

почав здійснювати зіставлення і кількісні оцінки різних стратегій економічного зростання 

у різних країнах. Від більшості інших економічних істориків (у тому числі від Р. Фогеля) 

Д. Норта відрізняє прагнення не стільки до кількісних і статистичних оцінок економічних 

параметрів і не до побудови контрфактичних моделей, а до аналізу реальних історичних 

явищ і подій та пошуку їхніх пояснень. Інструментом такого роду аналізу є для Д. Норта 

аналітичний апарат нової інституціональної економічної теорії і, зокрема, економічна 

теорія транзакційних витрат. 

Здійснюючи дослідження на основі уточнених даних, з використанням вдосконалених 

методів економічного аналізу, Д. Норт взявся за рішучий перегляд усталених наукових 

концепцій, автори яких стверджували, що господарство довоєнного Півдня було 

збитковим, застійним, з низькою продуктивністю праці. 

Д. Норт — автор восьми книг та понад п'ятдесяти наукових статей. Він впродовж 

тривалого часу був членом Ради директорів Національного бюро економічних досліджень 

США, у 1960—1966 pp. був одним із видавців "Journal of Economic History", у 1972 p. — 

президентом Асоціації історії економіки, а в 1975 р. — президентом Західної економічної 

асоціації. З 1987 р. є членом Американської академії мистецтв і наук. Працював 

економічним консультантом урядів Росії, Аргентини, Перу та Чехії, виступав з лекціями у 

найпрестижніших університетах світу. Працював у Вашингтоні і Х'юстоні; нині є 

професором університету Вашингтона в Сент-Луїсі, де займав різні адміністративні 

посади. Д. Норт і тепер залишається досить впливовою фігурою в економічному світі. 

Коли люди вірять у надійність і справедливість законів, договорів і прав власності, вони 



 664 

утримуються від спроб шахрайства, крадіжки, обману. Таким чином, інституції 

виконують свою головну функцію — економію транзакційних витрат. Але створення і 

підтримування загальних "правил гри" у свою чергу вимагає немалих витрат. Поштовх до 

розробки нової економічної історії дало саме усвідомлення небезкоштовності дії 

інституцій. 

У центрі цієї дослідної традиції перебуває поняття інституції, тобто контрактних 

утворень, спрямованих на отримання вигід від обміну і розподілу праці, або, іншими 

словами, правил гри у суспільстві. Формально інституції — створені людьми обмеження, 

що надають людським взаємовідносинам форму і структурують стимули в галузі 

політичного, соціального та економічного обміну. Про це Д. Норт писав у книзі 

"Транзакційні витрати, інститути та функціонування економіки" (1992). До цього він 

написав широко відому книгу "Інституції, інституційна зміна та функціонування 

економіки" (1990), яка витримала близько 10 видань англійською мовою, у 1997 р. її було 

опубліковано російською, а в 2000 р. — українською мовами. 

Погляд Д. Норта на економічну історію як на процес, у якому нинішнє і майбутнє 

пов'язані з минулим безперервністю інституцій, допомагає глибше розібратися у проблемі. 

Розроблені людьми інституції неможливо побачити, сприйняти органами відчуття і навіть 

виміряти. На відміну від попередніх дослідників (Р. Коуза та інших), Д. Норт рішуче 

розрізняє поняття "інституція" ("інститут") і "організація". Інституції можуть бути 

неформальними (договори, угоди, добровільно взяті на себе норми поведінки, неписані 

кодекси честі, гідності, професійної самовідданості, традиції, звичаї, різного роду 

соціальні умовності тощо) і формальними (конституції, закони, різні офіційно закріплені 

норми права, судові прецеденти, адміністративні акти) (рис. 13.3). 

Отже, інституції можуть бути: а) продуктом людської свідомості (прагматичні, 

формальні)', б) можуть складатися в процесі історичного розвитку (органічні, 

неформальні). 

Д. Норт розглядає три інституційних "зрізи": а) неформальні (неофіційні) обмеження; б) 

формальні (офіційні) правила; механізми примусу, що ефективно забезпечують 

дотримання цих обмежень і правил (суди, поліція і т.д.). Всі разом вони утворюють 

інституційну структуру суспільства й економіки. 

Неформальні інституції утворюють немовби підводну частину айсберга. Вони 

встановлюються стихійно, без будь-якого свідомого задуму, як побічний результат 

взаємодії багатьох людей, що переслідують власні інтереси. 

Формальні інституції та механізмиїх захисту встановлюються і підтримуються свідомо, в 

основному силою держави. Вони вибудовуються в певну ієрархію: правила вищого 

порядку змінити важче, ніж правила нижчого порядку (конституцію важче, ніж закон, 

закон важче, ніж адміністративний акт). Формальні правила передбачають різку 

одномоментну зміну (в періоди революцій), тоді як неформальні змінюються лише 

поступово. Російська революція у жовтні 1917 p., як зазначає Д. Норт, стала, можливо, 

найрішучішим перекроюванням всієї інституційної структури суспільства, яке тільки 

знала історія. Але й вона не змогла відмінити великої кількості попередніх звичаїв, 

звичок, стандартів поведінки, які зберігалися ще дуже довго. 

У роботах Д. Норта поряд з новим поглядом на інституціональну структуру економіки і 

суспільства в цілому, своєрідною інтерпретацією прийнятого у інституціоналістів терміна 

"інституція" особливий інтерес становить новий підхід до аналізу еволюції 

інституціональної структури, визначення траєкторії минулого економічного розвитку 

країни і апроксимації її на сучасні і навіть на майбутні процеси. У працях ученого мають 

місце підходи до розуміння причин "провалів" тієї чи іншої економічної системи, 

створюється можливість зіставлення інституційної структури, а отже, і моделей різних 

економічних систем. Певною мірою це поки що лише підходи, методологія аналізу, але 

вона обіцяє вирішення цілого ряду незрозумілих питань економічного розвитку західних 

країн, країн "третього світу" та постсоціалістичних держав. 
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Інституції людського буття нерозривно виростають із минулого і не можуть бути чужими, 

сторонніми для суспільства. І якщо закони та інші формальні правові норми можуть у 

процесі суспільного й економічного розвитку змінюватися відносно швидко, то 

неформальні інститути зазнають змін поступово, спираючись на історичний досвід і 

випливаючи з нього. Для перехідної економіки це питання є ключовим. У такій економіці 

не можна очікувати ефективної роботи ринкових законів, навіть ретельно скопійованих із 

законодавства розвинених країн, якщо вони не спираються на неформальні "правила гри" 

цього суспільства. 

Таким чином, інституції виступають фундаментальними факторами функціонування 

економічних систем в довгостроковій перспективі, вирішуючи проблеми кооперації міме 

людьми, зменшуючи невизначеність шляхом встановлення стійкої, хоча й не обов'язково 

ефективної структури взаємодії між ними. 

Основну дилему історії Д. Норт вбачає в перевагах добровільного обміну, які 

відкриваються в процесі поділу праці, що зростає, і реалізація якого можлива лише за 

умови незначних транзакційних витрат. Головна функція соціальних інститутів полягає в 

тому, щоб забезпечувати зменшення транзакційних витрат, відкриваючи шлях до 

дорожчих видів угод. Але чим глибший поділ праці, тим вищими виявляються 

транзакційні витрати. Це обумовлюється як зростанням витрат на визначення кількості та 

якості товарів і послуг, що обмінюються, так і зростанням витрат на специфікацію прав 

власності та захист контрактів, оскільки поглиблення спеціалізації підриває договірну 

ідеологію, яка об'єднувала традиційні суспільства та полегшувала угоди між їх членами. 

Так, наростання транзакційних витрат, що супроводжується поглибленням розподілу 

праці, обмежує економічний розвиток, Д. Норт демонструє на прикладі двох економічних 

революцій, які визначаються ним як "переломні моменти економічної історії". 

Перша економічна революція — "неолітична" — відбулася близько 8— 10 тис. років тому. 

Завдяки їй вперше виникла можливість зростання чисельності населення за відсутності 

зниження рівня споживання. Змістом першої економічної революції став перехід від 

полювання і збиральництва до регулярного землеробства і приручення домашніх тварин. 

До неолітичної революції панувала "нічим не обмежена спільна власність" на природні 

ресурси, коли доступ до них було відкрито всім без винятку. Це призвело до 

надексплуатації природи і виснаження ресурсної бази. Близько 20 тис. років тому зникло 

багато видів великих тварин, і людина змушена була перейти до полювання на дрібних. 

Утвердженню первинних форм землеробства і скотарства, згідно з концепцією Д. Норта, 

сприяв перехід до системи так званої виняткової спільної власності на природні ресурси і 

продукти праці, коли інші племена позбавлялися доступу до них. Одночасно для 

запобігання надексплуатації, котра могла б виникнути всередині племені, почали 

запроваджуватися різноманітні заборони і табу як одні з перших інституцій. 

Поряд з цим, як стверджує Д. Норт, перша економічна революція призвела до виникнення 

держави: підтримування "виняткових прав" у межах спільної власності на поля і на стада 

тварин вимагало організації оборони, знадобився також і особливий механізм прийняття 

рішень про терміни посіву і збору врожаю, накопичення запасів, проведення іригаційних 

робіт тощо. Накінець, став необхідним механізм управління людьми, що спеціалізується 

на виконанні суспільних функцій. 

Суспільство ставало все складнішим, з'явилися регулярний обмін і торгівля, товари 

набули різноманітних характеристик, безособовими ставали угоди. Великого розмаху 

почала набувати опортуністична поведінка — при воєнних діях, іригаційних роботах. Все 

це означало зростання транзакційних витрат. Держава стала першою спеціалізованою 

інституцією, націленою на їх зниження за допомогою впорядкування торгівлі, організації 

нагляду за проведенням колективних робіт. Загалом виникнення держави Д. Нор-том 

характеризується як "найфундаментальніше досягнення Стародавнього світу", в її появі 

він бачить одну з найважливіших умов, що дала змогу реалізувати потенціал першої 

економічної революції. 
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Промислову революцію, що визнана "рубіконом людської історії", Д. Норт вважає не 

стільки радикальним розривом з минулим, як стверджували класики історії, скільки 

кульмінацією еволюційного розвитку серії попередніх подій. Реальна ж революція, на 

думку Д. Норта, відбулася набагато пізніше — у другій половині XIX ст., коли 

комплексне використання результатів НТП призвело до другої економічної революції — 

фундаментальних змін в економічній системі в результаті збільшення обсягу та охоплення 

ринку і структурно-організаційних змін. 

В інституціональному плані друга економічна революція, згідно з Д. Нортом, була 

підготовлена чотирма обставинами, що сприятливо склалися в середині XIX ст.: 1) 

виокремилася максимально ефективна структура прав власності з мінімальним обсягом 

обмежень і перерозподільчої активності держави; 2) почався швидкий розвиток наукових 

центрів (внаслідок появи систематичного попиту на наукові знання); 3) склалася тісна 

інтелектуальна взаємодія вчених і винахідників, наука продемонструвала високу 

соціальну віддачу, що обумовило притік до неї приватних і державних інвестицій; 4) в 

основному було завершено розробку прав на інтелектуальну власність (патентне право, 

закони про комерційну таємницю, ділові секрети тощо). 

Але поряд з цим друга економічна революція викликала стрибок в транзакційних 

витратах. Вона призвела до панування великого виробництва, впровадження безперервних 

технологій, різкого поглиблення спеціалізації та розподілу праці. А це у свою чергу 

супроводжувалося такими чотирма процесами: 1) зростанням витрат вимірювання у 

зв'язку зі збільшенням ланцюга ринкових обмінів подрібненням виробничого процесу на 

все менші проміжні стадії; 2) збільшенням витрат від "відлинювання", оскільки виробнича 

діяльність стала все більше зосереджуватись в великих командах; 3) ускладненням і 

подовженням термінів контрактів, що укладалися, а це підвищувало ризик 

опортуністичної поведінки у вигляді "шантажу"; 4) загостренням проблеми зовнішніх 

ефектів у результаті виникнення нових технологій. 

Головним важелем, що не дозволив зростанню транзакційних витрат перевищити виграш 

в продуктивності праці, стало посилення ролі держави. За нових умов держава виявилась 

необхідною для встановлення і підтримування стандартів якості, участі в ролі третейської 

сторони при вирішенні суперечок з приводу контрактів, що різко ускладнилися, 

регулювання зовнішніх ефектів. 

Поряд з інституціями Д. Норт розглядає також і організації. Організації, на відміну від 

інституцій, як він зазначає, виконують іншу функцію. Вони також структурують 

взаємовідносини між людьми, але це вже не правила гри, а самі гравці, їх стратегії. На 

його думку, з теоретичного погляду важливо чітко відрізняти правила від гравців. 

Правила мають визначити те, як ведеться гра. Але мета команди, яка діє за цими 

правилами, — виграти гру, поєднуючи вміння, стратегію і взаємодію гравців, 

користуючись чесними засобами, а деколи — й нечесними. Моделювання стратегій і 

навичок, що складаються в міру розвитку команди, — це зовсім інший процес, ніж 

моделювання створення і розвитку правил і наслідків їх використання. 

Пошук же ефективних економічних та політичних моделей має, як вважає Д. Норт, 

виходити з того, що кожна модель чітко відповідає певному набору формальних і 

неформальних інституційних обмежень. Саме конкретні інституційні обмеження 

утворюють правила гри, тобто той простір, в якому діють суб'єкти — організації і 

громадяни. І якщо діяльність суб'єктів спрямована на непродуктивні цілі, значить, до 

цього їх спонукають інституційні обмеження. Тому вирішальне значення для економічної 

політики мають правильні уявлення реформаторів про ці обмеження. Якість економічної 

та політичної моделі при цьому залежить не тільки від здатності пояснити стан справ, що 

склався, але і від можливості передбачити ситуацію на найближче майбутнє. .У поняття 

"організація" входять політичні органи й установи, економічні структури (фірми, 

профспілки, сімейні фірми, кооперативи), суспільні й освітні установи. Організації 

створюються для досягнення певних цілей, в процесі руху до мети організації виступають 
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головними агентами інституційних змін. Відокремлення правил гри від стратегії гравців є 

необхідною передумовою для розробки теорії інституцій — такий висновок Д. Норта. 

Конкретні інституційні обмеження утворюють той простір, в межах якого діють 

організації, і тим самим дають змогу побачити взаємодію між правилами гри і поведінкою 

її учасників, "акторів". Якщо організації (а саме фірми, профспілки, фермерські асоціації, 

комітети конгресу) направляють свої зусилля на непродуктивну діяльність, це означає, що 

інституційні обмеження створили таку структуру символів, яка заохочує саме таку 

діяльність. "Країни "третього світу" бідні тому, що інституційні обмеження визначають 

систему винагород за політичні (або економічні) дії, що не заохочують до продуктивної 

діяльності". Це ж стосується і постсоціалістичних країн. 

Звертаючись до проблеми історичного розвитку, Д. Норт висловлює думку, що ключем до 

розуміння цього процесу є саме інституційні зміни, які становлять складний процес. Хоча 

формальні правила можна змінити за одну ніч шляхом прийняття політичних чи 

юридичних рішень, неформальні обмеження, втілені в звичаях, традиціях та кодексах 

поведінки, значно менше сприйнятливі до свідомих людських зусиль. Ці культурні 

обмеження — не тільки минуле з сучасним і майбутнім, а й ключ до розуміння шляху 

історичного розвитку. 

Д. Норт виділяє два основних джерела інституційних змін. Перше — зрушення в 

структурі відносних цін, друге — ідеологія, під впливом якої формується структура 

уподобань, переваг людей. Так, технічний прогрес, відкриття нових ринків, зростання 

кількості населення і т. д. — все це призводить або до зміни цін кінцевого продукту 

стосовно цін факторів виробництва, або до зміни цін одних факторів стосовно цін інших. 

При зміні цін один або обидва учасники угоди починають розуміти, що їм було б 

вигідніше переглянути ії умови. Але організаційні форми "вписані" до правил вищого 

порядку. Якщо перехід до контракту нового типу вимагає перегляду якого-небудь 

фундаментального правила, учасники обміну можуть піти на витрати заради того, щоб 

спробувати замінити його. 

Стосовно ж неформальних норм, то вони "роз'їдаються" ціновими зсувами поступово: 

просто з часом їх починають дотримуватися все менше й менше. 

Під ідеологією Д. Норт розуміє суб'єктивні моделі, через призму яких люди усвідомлюють 

і оцінюють оточуючий світ. Ідеологічні переконання також не вільні від впливу зміни 

відносних цін: чим більше прибуткових можливостей блокує будь-чия суб'єктивна 

картина світу, тим сильніші стимули для внесення до неї поправок. Однак історії відомо 

немало прикладів, коли ідеологічний фактор діяв незалежно від цінових зрушень 

(наприклад, відміна рабства в США). 

У будь-який момент часу індивідуальні агенти стоять перед вибором: що вигідніше — 

обмежитися взаємодією в межах існуючих правил гри чи спрямувати частину ресурсів на 

їх зміну? Тільки якщо очікувані вигоди настільки великі, що здатні окупити витрати 

переходу до нової інституціональної системи, вони почнуть здійснювати кроки з ії зміни. 

Стан інституціональної рівноваги Д. Норт визначає як ситуацію, коли ніхто з агентів не 

зацікавлений у перебудові діючого набору інституцій (з урахуванням витрат, яких їм при 

цьому довелося б зазнати). Але чи завжди такий стан буде одночасно й ефективним? Саме 

це становить центральну проблему всієї нової економічної історії. 

За умови нульових транзакційних витрат оптимальний набір правил гри складався б 

всюди і завжди. Якщо б із-за несподіваних змін у зовнішньому середовищі будь-яка 

інституція застарівала, нічого не варто було б замінити її новою. Тобто інституціональна 

система була б повністю нейтральним фактором, свого роду "вуаллю" економічної 

діяльності. 

На цій основі стверджується, що якщо транзакційні витрати малі, то економічний 

розвиток завжди буде йти оптимальною траєкторією — незалежно від наявного набору 

інституцій, тобто будь-яке суспільство приречене на процвітання. Технічний прогрес і 

накопичення капіталу (фізичного і людського) мають автоматично і повсюдно 
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забезпечувати економічне зростання. З цієї ж причини будь-які початкові відмінності в 

економічному розвитку мають згладжуватися у міру того, як відсталі суспільства почнуть 

використовувати інституції передових. 

Така оптимістична модель, яка виходить із уявлення, що неефективні інституції завжди 

мають витіснятися ефективними, переважала в період панування нової економічної історії 

і була покладена в основу названої книги Д. Норта та Р. Томаса про висхідний розвиток 

західного капіталізму. Але історія свідчить, що економічне зростання швидше виняток, 

ніж правило. І тут, згідно з зауваженням Д. Норта, економічна теорія (у вигляді нової 

інституціональної теорії) зіштовхується з двома головними загадками людської історії: 

чому неефективні форми економіки існували тисячоліттями і чому розвиток різних 

суспільств так часто йшов не тими шляхами, що зближалися, а тими, що розходилися? 

Інакше кажучи, чому конкуренція на економічних і політичних ринках не призводить до 

послідовного вибракування поганих правил гри? 

І Д. Норт дає відповідь: тому що високі транзакційні витрати роблять ці ринки схожими 

на досконалий ринок неокласичної теорії. У своїх пізніших роботах Д. Норт посилається 

на дію трьох факторів: 1) подвійну роль держави; 2) вплив груп зі спеціальними 

інтересами; 3) залежність еволюції інституцій від раніше обраної траєкторії. 

Так, держава може сприяти економічному зростанню, здійснюючи в обмін на податки 

найважливіше суспільне благо — правопорядок, але може вести себе і як хижак, 

намагаючись максимізувати монопольну ренту — різницю між доходами і витратами 

казни. Досягненню цих цілей найчастіше відповідають абсолютно різні набори інституцій. 

Держава може бути зацікавлена у підтриманні неефективних інституцій, якщо це збільшує 

монопольну ренту. Фактично, як показує Д. Норт, саме так і було впродовж більшої 

частини історії людства. 

Поряд із цим, політичним ринкам, за переконанням Д. Норта, органічно притаманна 

тенденція виробляти неефективні права власності, що ведуть до стагнації і занепаду. 

Якщо навіть якісь правила гри підривають добробут суспільства, але при цьому 

призводять до перерозподілу багатства на користь тієї чи іншої могутньої групи, вони 

незважаючи ні на що будуть встановлюватися і зберігатися. 

"Нові" і "старі" інституції знаходяться в нерозривному зв'язку. "Стара" інституція вільна 

від витрат, які довелося б нести при встановленні "нової", так що збереження менш 

досконалої інституції, якщо врахувати можливі витрати на її заміну, часто виявляється 

кращим. Тому інституційні зміни неминуче зустрічають дуже сильний опір навіть тоді, 

коли вони збільшують добробут суспільства. 

Всі ці три фактори разом стабілізують усталену інституціональну систему незалежно від її 

ефективності. І як результат — інституції виявляються далеко не нейтральним фактором: 

вони "заганяють" суспільство у певне русло, з якого потім важко звернути. Саме з цим Д. 

Норт і пов'язує феномен розвитку за траєкторіями, що розходяться. 

Така загальна концепція історико-економічного розвитку Д. Норта. Але, як засвідчує цей 

учений, його теорія історичного процесу (еволюція інституцій у зв'язку з динамікою 

транзакційних витрат) може бути застосована і до ряду інших, конкретніших питань. 

 

 

 

 

 


