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У системі економічної освіти важливе місце 

належить курсу “Історія економіки та економічної 

думки”. Дана дисципліна є нормативною і об’єднує два 

споріднені курси. Вона покликана сформувати у 

студента здатність орієнтуватися у складнощах 

економічного життя, закономірностях його розвитку та 

виокремлювати особливості явищ і процесів.   

Історія економіки та економічної думки 

розширює кругозір і дає надійні критерії для оцінки 

багатьох положень спірного характеру. Лише знаючи 

історію розвитку економічних явищ і процесів та їх 

відображення в наукових ідеях і теоріях, можна мати 

тверду власну позицію в питаннях розбудови 

вітчизняної економіки та забезпечити успішне 

господарювання.  

Курс “Історія економіки та економічної думки” 

передбачає вивчення еволюції господарської діяльності 

людства від найдавніших часів до сучасності та 

відображення господарського життя в різних 

документах історичних епох. Основним напрямом цієї 

науки є узагальнення та осмислення господарського 

життя, щоб не помилитися у теперішньому та вибрати 

найкращий із альтернативних шляхів у майбутньому.  

Метою навчальної дисципліни є поглиблене 

вивчення і творче осмислення етапів господарської 

діяльності людства, напрямків розвитку економічної 

думки, систематизація економічних знань. Завдання 
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курсу полягає у формуванні наукової картини 

еволюції господарської діяльності людства та її 

обґрунтуванні в економічних теоріях, що допоможе 

сформувати економічне мислення та свідомість, 

культуру господарювання, підвищити професіоналізм і 

патріотизм майбутнього фахівця. Завдання історії 

економіки та економічної думки зумовлюють її функції 

– світоглядна, теоретично-пізнавальна, акумулююча, 

підготовча, методологічна.  

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні 

знати:  

 основні закономірності виникнення та 

функціонування різних господарських систем і 

розвиток економічних поглядів залежно від конкретно-

історичних ситуацій;  

 економічні концепції і представників основних 

шкіл та напрямків економічної думки;  

 цивілізаційний та інституціональний підходи у 

вивченні економічних процесів та їх відображення в 

економічній думці;  

 приклади практичного застосування 

економічних концепцій і можливості їх використання в 

Україні;  

 закономірності та особливості економічного 

розвитку України в різні історичні періоди та надбання 

української економічної думки;  
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вміти:   

 нагромаджувати, узагальнювати та аналізувати 

інформацію про позитивний досвід господарської 

діяльності людства;  

 аналізувати економічні ідеї та погляди з точки 

зору їх належності до тих чи інших шкіл і напрямків;  

 виявляти цивілізаційні і національні 

особливості в розвитку господарської сфери, які 

можуть бути застосовані в Україні;  

 розкривати зміст провідних економічних ідей, 

течій, теоретичних напрямків і шкіл;  

 аналізувати економічні ситуації з позиції різних 

наукових концепцій;  

 користуватися категоріально-понятійним 

апаратом, що використовується історико-економічною 

наукою;  

 прослідкувати взаємозв’язок дій у сфері 

економічної політики з теоретичними концепціями 

минулого та сучасності.  

Вивчення курсу дасть змогу підготувати у вищій 

школі висококласного спеціаліста, здатного визначити 

оптимальні та альтернативні шляхи подальшого 

розвитку економіки України.  

Означені завдання можуть бути вирішені за 

умови наполегливої самостійної роботи студентів, яка 

передбачає опрацювання навчальної та методичної 

літератури, першоджерел , ознайомлення з науковими 

публікаціями в періодичних виданнях, написання 
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контрольної роботи, захист рефератів , виконання 

тестових завдань.  

Ці види самостійної роботи допоможуть 

систематизувати та закріпити теоретичні знання, 

розвинути певні навички і вміння 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

7 

 

.  

ТЕМА 1. Історія розвитку господарств та 

економічної думки стародавнього світу 

 

1. Предмет історії економіки та 

економічної думки. 

2. Методи наукових економічних 

досліджень. 

3. Періодизація історії економіки та 

економічної думки. 

 

1.1.Предмет історії економіки та 

економічної думки. 

Економічне життя суспільства є надзвичайно 

багатогранним. Його вивчає система економічних наук, 

які включають науки про загальні закони економічного 

розвитку, галузеві конкретні економічні процеси та 

явища, науки про народне господарство. Кожна з них 

має свій предмет, своє коло досліджуваних питань. 

Особливе значення у формуванні світогляду, 

економічної культури спеціалістів, розвитку 

національної економіки на основі ринкових відносин 

відіграє «Історія економіки та економічної думки». 

Історія економіки та економічної думки – це 

наука, яка вивчає господарську діяльність країн світу в 

історичному розвитку, різноманітність форм виявлення 

та її наукове відображення в економічних поглядах і 

вченнях. Вивчає процес виникнення економічних ідей 
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та економічних шкіл, їх розвиток, боротьбу і 

формування нових напрямів економічної теорії в 

контексті розвитку матеріальної культури суспільства. 

Актуальність вивчення цієї дисципліни 

пояснюється тим, що вона забезпечує тісний зв’язок 

історико-економічного пізнання з розвитком 

економічних знань в цілому, допомагає у вивченні 

економічної теорії, проблем макро- і мікроекономіки, 

економіки промисловості, будівництва, сільського 

господарства, фінансів, грошового обігу тощо. 

Історія економіки та економічної думки на 

фактичному матеріалі переконує, що технологічна 

сфера, господарські механізми і людський фактор, усі 

підсистеми економіки тісно пов’язані між собою, 

взаємодіють і доповнюють одна одну. 

Аналіз конкретних аспектів економіки в 

історичному розвитку, а також різних підходів до них 

економічних шкіл допомагає краще зрозуміти  

господарські проблеми сучасності, знайти їх 

оптимальне вирішення. Тому даний курс передбачає не 

тільки розгляд фактичного матеріалу в хронологічному 

порядку, а й аналіз соціально-економічного розвитку 

країн, розглядає позитивні й негативні характеристики 

економічних проблем та способи їх вирішення різними 

економічними школами за допомогою конкретних 

економічних інструментів. 

У ході реформування сучасної української 

економіки виникає необхідність приведення її 

структури, господарського механізму, організаційних 
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інститутів відповідно до загальносвітових тенденцій. 

А це можливо лише за умови широкого використання 

світогосподарських зв’язків, досвіду, набутого 

людством у раціональному використанні обмежених 

економічних ресурсів, відображення його в 

економічних теоріях різних напрямків. 

Глибоке розуміння суті сучасних економічних 

теорій потребує з'ясування джерел їхнього зародження 

і розвитку. А знання сучасних економічних теорій дає 

змогу розуміти й формувати економічну політику 

держав, в основу якої завжди беруться ті чи інші 

економічні теорії 

Історія економіки та економічної думки тісно 

пов’язана з іншими економічними, соціологічними, 

історичними науками. У системі економічних наук 

історія економіки та економічної думки відіграє 

фундаментальну роль, оскільки є ключем до пошуку 

генетичних залежностей та історичних 

закономірностей в економічному житті суспільства. 

У складній системі економічних наук історія 

економіки та економічної думки виконує такі важливі 

науково-пізнавальні і виховні функції: формування і 

розвиток економічного мислення; пізнання процесу 

еволюції господарювання та економічної науки; 

засвоєння економічних категорій, законів і принципів у 

їх історичних змінах; виявлення оптимальних 

теоретичних і практичних пріоритетів на основі 

вивчення альтернативних економічних поглядів. 
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1.2. Методи наукових економічних досліджень 

Основними методами аналізу історії економіки та 

економічної думки є: діалектичний, наукової 

абстракції, історичний і логічний, системний. 

Діалектика – загальний метод пізнання, що 

базується на використанні законів і принципів 

філософії, сутність яких полягає у пізнанні 

економічних явищ і процесів у зв’язку й 

взаємозалежності, у стані перманентного розвитку. 

Наукова абстракція – пізнання реальних 

економічних процесів шляхом виділення основних, 

найсуттєвіших ознак або факторів, які впливають на 

вивчаємі процеси, абстрагуючись від всього 

випадкового, незначного. 

Історичний підхід – вивчення процесів в їх 

історичній послідовності, в якій вони виникли, 

розвивалися і змінювалися. Він передбачає розгляд 

ідей, теорій у порядку їхнього виникнення та 

формування. Дає змогу проаналізувати сукупність 

поглядів, ідей на певному етапі суспільного розвитку й 

дальшу еволюцію цих ідей. Такий підхід може 

поєднуватися з аналізом соціально-економічних умов, в 

яких формувалися ці погляди та ідеї. Коли послідовно, 

у хронологічному порядку, вивчається історичний 

процес виникнення тієї чи іншої економічної школи, 

роботи економістів, які були написані в певну 

історичну епоху, вивчається суть їх теорій чи 

концепцій. 
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Логічний – вивчення процесів в їх логічній 

послідовності, від простого до складного. Логічний 

метод ґрунтується на дослідженні еволюції концепцій 

чи теорії, без достатнього урахування їхнього зв'язку з 

іншими теоріями та з історичними умовами. У такому 

разі досліджуються самі тільки теорії, концепції, логіка 

їхнього розвитку. Досить часто історичний і логічний 

методи поєднують. Розуміння такої логіки, у свою 

чергу, неможливе без звернення до історії виникнення і 

еволюції ідей, концепцій, що і пояснюють механізми 

функціонування економічних систем. 

Системний – пошук спроб зрозуміти й 

відобразити функціонування економічної системи, що 

базується на ринкових або державних механізмах 

регулювання економіки. Аналізуючи конкретні 

економічні процеси та явища, відображаючи їх в 

теоретичних концепціях, даний метод дозволяє, 

ураховуючи постійний розвиток, передбачити наслідки 

конкретної економічної політики. 

Сучасні економічні теорії мають глибокі корені у 

минулому, знання цього минулого допомагає краще 

зрозуміти, що відбувається сьогодні. Тільки 

простеживши довгий шлях боротьби і змін поглядів на 

сутність економічних процесів, можна з'ясувати, які 

теорії та ідеї себе виправдали, а які не витримали 

перевірки часом. Саме цей процес виникнення, 

розвитку, боротьби і зміни економічних поглядів на 

різних етапах історичної еволюції і є предметом 

дослідження історії економіки та економічної думки. 
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Вивчення цієї історії дозволяє не тільки 

визначити місце тієї чи іншої теоретичної концепції в 

системі уявлень про функціонування економіки, але і 

зробити практичні висновки про використання окремих 

методів вирішення економічних проблем, пояснити, під 

впливом яких умов змінюються погляди на економічну 

дійсність, як еволюціонує трактування базових 

категорій, удосконалюються методи економічних 

досліджень. 

Вивчення історії розвитку матеріальної культури 

людства та економічної думки допомагає зрозуміти 

загальну спрямованість еволюції економічної науки, її 

трансформацію, виявити взаємозв’язок між теорією і 

реальним розвитком національних і світової економіки. 

 

1.3. Періодизація історії економіки та 

економічної думки 

З часу виникнення історії господарства як науки 

були різні спроби її періодизації. Наприклад, 

російський історик-економіст Л. І. Мечников в основу 

періодизації поклав географічний фактор (водні шляхи 

сполучення), німецький економіст Б. Гільдебранд 

застосував для цього історію грошей, американець Є. 

Хентінгтон – клімат, англієць А Тойнбі – культуру, 

релігію тощо. У 60-х роках 20 ст. набули популярність 

теорії „індустріального суспільства” (французького 

соціолога Р. Арона) і „стадій економічного розвитку” 

(американського соціолога У. Ростоу). Ці теорії дістали 

розвиток у теорії про постіндустріальне суспільство. Її 
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представниками є Д. Белл, Г. Кан, З. Бжезінський 

(США), Ж. Серван-Шренбер і А. Турен (Франція). В 

основу цієї теорії, що ділить всесвітню історію на 

доіндустріальне (аграрне), індустріальне і 

постіндустріальне суспільство, покладено рівень 

розвитку виробництва, а також галузевий і 

професійний поділ праці. 

Теорія стверджує, що залежно від рівня техніки в 

суспільстві послідовно переважає „первинна„ стадія 

економічної діяльності (сільське господарство), 

„вторинна” (промисловість), а в наш час воно вступає в 

„третинну” сферу послуг, де провідна роль належить 

науці й освіті. Кожній з цих стадій властиві специфічні 

форми соціальної організації (для першої – церква і 

армія, для другої –корпорація, для третьої – 

університети). 

Існував і формаційний підхід до періодизації 

історії, розвинутий марксистсько-ленінською теорією. 

В його основу покладена ідея виникнення, розвитку і 

зміни засобів виробництва, форм власності на засоби 

виробництва. Історія суспільства розглядалась як 

історія розвитку способів виробництва в їх 

хронологічній послідовності: первіснообщинний, 

рабовласницький, феодальний, капіталістичний, 

комуністичний. 

Для вивчення даного курсу пропонується 

періодизація економічної історії, заснована на 

загальноцивілізаційному підході. Економічна думка 

зародилась у глибокій давнині і пройшла складний 
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шлях від емпіричного розуміння економічних явищ 

до формування наукових теорій. Вже в первісному 

суспільстві люди замислювались над економічними 

явищами. 

Виникнення економічної науки пов’язують із 

зародженням політичної економії, перші кроки до її 

формування зробили меркантилісти (ХVI-XVIII ст.), 

фундаментом стали роботи В. Петті, П. Буагільбера, 

Р. Кантільйона, учення фізіократів – Ф. Кене, А. Тюрго 

та інших представників класичної політекономії. 

Як система економічних знань політична 

економія сформувалась у вченні А. Сміта (70 рр. XVIII 

ст.). Засновником школи рікардіанства став Д. Рікардо. 

На основі теорій А. Сміта і Д. Рікардо К. Маркс і Ф. 

Енгельс створили марксистську політичну економію. Із 

критикою марксистського економічного вчення 

виступила так звана стара історична школа, а пізніше її 

послідовники – молода історична школа, що виникли в 

Німеччині. У другій половині ХІХ ст. сформувалась 

неокласична економічна теорія А. Маршалла, Дж. Б. 

Кларка, В. Парето. Вона зародилась у лоні 

маржиналізму. У цей же період із марксистського 

економічного вчення виокремився соціал-реформізм. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у США виник новий 

напрямок економічної думки – інституціоналізм, його 

основоположником був Т. Веблен. Саме неокласицизм 

і інституціоналізм стали основою розвитку більшості 

сучасних теорій західної економічної думки. 
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Розвиток ринкового господарства, його 

особливості у різних країнах світу, формування 

світового ринку зумовили модифікацію всіх основних 

напрямів економічної теорії. У цей період державно-

монополістичного розвитку популярним стає 

економічне вчення Дж. М. Кейнса. Він здійснив 

переворот в економічній теорії, поставивши у центрі 

уваги макроекономічний рівень досліджень. Головна 

ідея кейнсіанства полягає в тому, що ринкова система 

не є досконалою, саморегульованою, а повну 

зайнятість і економічне зростання країни може 

забезпечити активне втручання в економіку держави. 

Світова криза 30-х років ХХ ст. довела життєздатність 

цієї теорії і підірвала основи неокласичного напряму 

економічної думки. Після кризи кейнсіанського 

регулювання у 60-70-х роках ХХ ст. почалось 

відродженння в нових формах економічного 

лібералізму. Його прихильники змушені були визнати 

необхідність державного впливу на економіку, але не 

вважали це вирішальним у досягненні стабільного 

економічного розвитку. 

Вони наполягали на здатності конкурентного 

ринкового механізму у довгостроковому періоді 

відновлювати рівновагу. У широкому розумінні нова 

класична теорія включає теорію монетаризму і новітню 

неокласичну концепцію, сформульовану теоріями 

«раціональних очікувань», «адаптивних очікувань» і 

теорією «економіки пропозиції». «Нова класична» 
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економічна теорія у наш час перебуває в стані 

розвитку і формування. 

Спроба поєднати два напрями сучасної 

економічної теорії – кейнсіанство і неокласичну теорію 

виявилася у появі течії – «неокласичного синтезу» 

(одним із її авторів є П. Самуельсон). Сучасна 

економічна думка характеризується розвитком таких 

напрямів: економічний лібералізм, економічний 

дирижизм та неоінституціоналізм. Особливою течією є 

так званий неокласичний синтез, який намагається 

поєднати кейнсіанство з неокласичною школою. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

СТУДЕНТІВ 

1. Визначте предмет історії економіки та 

економічної думки. 

2. Визначте  основні методи наукових 

економічних досліджень. 

3. Дайте характеристику основним теоріям 

періодизації економічної історії. 
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ТЕМА 2. Господарство та економічна думка епохи 

Середньовіччя. 

 

1. Загальна характеристика господарства Європи в 

V-XV ст. 

2. Особливості розвитку сільського господарства. 

Агрокультура і 

3. сільськогосподарська техніка. 

4. Розвиток ремесел і міст в Середньовіччі. 

5. Зростання торгівлі, розвиток банківської системи 

і кредиту. 

6. Основні напрями економічної думки 

середньовіччя. 

 

 

2. 1. Загальна характеристика господарства 

Європи в V-XV ст. 

Господарство Середньовіччя характеризується 

такими загальними ознаками: панування приватної 

власності, основою якої була земля у формі феода 

(умовно-службове спадкове надання), що дало назву 

системі господарства; монополія феодалів на землю, 

яка виявлялася в принципі „Немає землі без сеньйора”; 

умовний характер, ієрархічна структура земельної 

власності, що грунтувалася на васальних зв’язках; 

протиріччя між великою власністю на землю дрібним 

селянським виробництвом; особиста, поземельна, 

судово-адміністративна і військовополітична 
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залежність селянина від землевласника; рентна 

форма експлуатації феодально залежного селянства; 

переважання натурального господарства і другорядна 

роль обміну; сеньйорія, ремісничий цех, торгова гільдія 

як головні господарські форми. Розвиток аграрного 

сектора в економіці зумовив назву Середньовіччя як 

„аграрної цивілізації”. 

Розвиток господарства країн Європи в ці часи 

пройшов три етапи: 

– раннє Середньовіччя (V-X ст.). 

Сформувалися і утвердилися 

визначальні риси феодального 

господарства (період генези). 

– період зрілості феодального 

господарства в умовах внутрішньої 

колонізації, розвитку міст і 

товарного виробництва (XI-XVст.). 

– пізнє Середньовіччя (XVI-перша 

половина XVIII ст.).Зароджувалися 

ринкові форми виробництва, 

з’явилися перші ознаки 

індустріальної цивілізації. 

Виникнення і розвиток господарства в 

європейських країнах мали загальні ознаки. Але в 

кожній країні були свої особливості, хронологічні межі. 

Так, в Італії, Франції, Іспанії, Візантії цей період 

отримав назву романського, сформувався на основі 

спадщини Римської імперії та соціально-господарської 

системи германських племен. В Англії, Німеччині, 
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скандинавських і слов’янських країнах перехід до 

феодальних відносин відбувся на основі розкладу 

родоплемінних і общинних відносин. 

Зрілі феодальні відносини (XI-XVст.) практично 

у всіх європейських країнах мали класичну форму і 

майже не відрізнялися. На першому етапі їхнього 

розвитку панувала феодальна земельна власність, що 

складалася у трьох видах – королівська, світська, 

духовна. Існувала власність верховна, сеньйоральна і 

підпорядкована васальна. Основними господарськими 

одиницями стали сеньйорії. 

Сеньйоріально-селянські відносини 

засновувалися на надільній системі, що давала змогу 

селянинові мати самостійне господарство, а сеньйорові 

забезпечувала економічну реалізацію права власності 

на землю – земельну ренту. 

У XII-XIII ст. підвищився правовий статус, 

розширилися права селян на володіння землею. 

Громади і окремі сім’ї викуповували такі сеньйоріальні 

обов’язки, як обмеження в шлюбі, свободу відчуження 

й успадкування рухомого і нерухомого майна, вихід з 

землі. Фіксувалися талля, розміри військового збору, 

торгові й дорожні мита, судові штрафи. Отже вони 

звільнялися від особистоспадкової залежності, 

зміцнювалася їхня господарська самостійність. 

Протягом XI - XIII ст. в Європі зберігалося 

нечисленне вільне селянство, яке не належало ні до 

королівських, ні до приватних сеньйорій ( так звані 

державні селяни). Ці дрібні власники: вільні люди 
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короля у Франції, фригольдери в Англії, „вільні 

селяни” у Візантії, „імператорські” вільні у Німеччині 

самостійно розпоряджалися землею, переселялися з 

місця на місце, судилися тощо. Проте всі вони були 

феодальне залежними через представників королівської 

(князівської, імператорської) влади. За користування 

землею, відчуження її селяни платили податки й 

виконували державні примуси значно менші, ніж 

селяни сеньйорій. 

У XIV-XV ст. у різних регіонах відбувся новий 

аграрний переворот, що змінив господарську структуру 

феодальних сеньйорій. Зміни були зумовлені 

сукупністю соціально-економічних причин. З перших 

десятиліть XIV ст. до кінця XV ст. фактично всі країни 

Європи охопила демографічна криза. Спустошувалися 

орні землі, які заростали лісом і перетворювалися на 

пасовиська. Зникали поселення. Населення мігрувало 

до міст і приміських зон. Погіршували становище 

війни, феодальні неусобиці. Обсяг 

сільськогосподарського виробництва різко зменшився. 

Загострилися внутрішні суперечності феодального 

маєтку, економічні можливості якого не задовольняли 

потреби феодалів і селян. 

З розвитком міст і товарного виробництва 

господарський розвиток сеньйорій підпорядковувався 

ринковим відносинам. Потребували грошей хрестові 

походи. Різко збільшилися масові народні рухи проти 

посилення феодального гноблення, за фіксацію 

примусів, збереження громадських земель. 
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2.2.Особливості розвитку сільського 

господарства. Агрокультура і сільськогосподарська 

техніка 

 

Сільське господарство, що традиційно поділялося 

на рільництво, городництво, садівництво, 

тваринництво, було панівною формою європейської 

економіки протягом V-XV ст. Його еволюція тісно 

пов’язана з розвитком феодальних відносин.  

У період генезису  феодального господарства у 

всіх країнах Європи фактично використовувалися 

однакові сільськогосподарські знаряддя праці: для 

оранки мотика й широколопатеві полозові й 

вузьколопатеві рала, якими боронували землю 

глибиною до 7 см і підрізали кореневу систему. Ріллю 

розпушували граблями і бороною, траву косили 

косами, а врожай жали серпами. Молотили ціпами або 

за допомогою худоби, яка копитами вибивала зерно зі 

снопів, або тягла спеціальний каток чи молотильну 

дошку. Для різних робіт застосовували лопату, сокиру, 

ніж. 

Вирощували різні сорти пшениці, просо, ячмінь. 

З технічних культур вирощували льон, коноплю, з 

бобових – боби, горох, сочевицю, рис. Розводили 

велику рогату худобу, волів як тяглову силу. Кількісно 

переважали дрібні тварини: свині, кози, кури, качки, 

фазани. Окремою галуззю стало конярство. Важлива 

роль у забезпеченні прожиткового мінімуму населення 
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належала сільським промислам: полюванню, 

рибальству. 

У XI-XV ст. сільське господарство повільно 

прогресувало у зв’язку з освоєнням нових земель, 

удосконаленням знарядь праці та системи рільництва, 

підвищенням виробничого досвіду селян. Це 

зумовлювалося завершенням процесу феодалізації, 

зростанням міст, які стали постійним ринком збуту 

продуктів харчування та сировини, розвитком 

товарного виробництва. Важливе значення мало 

поліпшення демографічної ситуації в XI-XIII ст. 

Освоювалися нові землі. Агротехнічний розвиток 

зробив можливою їх колонізацію, хронологічні межі 

якої в Західній Європі охоплювали другу половину XII-

першу половину XIV ст., в Центральній і Східній 

Європі – XII-XVII ст. 

Успіхи колонізації тісно пов’язувалися з 

досягненнями в агротехніці. Повсюдно утвердилася 

трипільна система рільництва, що порівняно з 

двопіллям збільшувала ріллю, розширювала види 

культур у сівозмінах (озимі, ярі, пари), при тих самих 

витратах давала змогу отримувати в півтора рази 

більше продукції, зберігала врожай при стихійних 

лихах, оскільки строки його садіння і збирання були 

різні, розподіляла сільськогосподарські роботи більш 

рівномірно протягом року. 

Поступово протягом IX-X ст. головним орним 

знаряддям став плуг, конструктивними деталями якого 

були відвальна дошка, за допомогою якої розсувався і 
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змішувався грунт, асиметричні залізні лемеші й 

чересло. У Центральній Європі і Росії поширилася 

соха, що була продуктивнішою від рала, легшою і 

конструктивнішою порівняно з плугом. 

Зростання промисловості зумовило розширення 

посівів технічних культур. Садівництво, городництво, 

виноградарство характеризувалися більш високим 

рівнем агротехніки порівняно з рільництвом. У 

приміських районах вони набули промислового 

значення. Сади й городи, які переважно належали 

королям, монастирям, феодалам, виходили з 

присадибних ділянок. 

У доменіальному господарстві переважала велика 

рогата худоба, в селянських господарствах через 

нестачу кормів розводили овець, кіз, свиней, птицю. 

Худобу переводили на стійлове утримання. Відомо 

кілька типів тваринництва: пасовищне, стійлове, 

пасовищно-стійлове. 

Серед промислів важливого значення набуло 

розведення риби. Практикувалася багаторівнева 

система ставків. Удосконалювалися пристрої для 

скидання води. З XIII ст. у сільському господарстві 

зароджувалася спеціалізація окремих регіонів, країн, 

областей. У цілому загальний рівень розвитку 

агрокультури і сільськогосподарської техніки зростав 

повільно. 
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2.3. Розвиток ремесел і міст у Середньовіччі 

Феодальне господарство у своєму розвитку 

пройшло три стадії – ранню, розвинену і пізню, 

відповідно в них відбувалося поетапне піднесення 

ремесла. Відомі три організаційно-виробничі центри 

селянського ремесла: замок сеньйора, село, 

господарства окремих селян, в яких виготовлялася 

більша частина продукції. Ремісників-професіоналів 

було небагато, тому левову частку промислових 

товарів залежні селяни виробляли для себе і своїх 

сеньйорів. Внаслідок аграризації та натуралізації 

економіки європейські міста занепали. Вони 

залишилися адміністративними, політичними й 

культурними центрами. У VIII-X ст. почали зростати 

торгові й ремісничі функції міст . 

З XI ст. в економічному житті Західної Європи 

почався період урбанізації – відродження античних 

міст (Рим, Неаполь, Париж, Генуя, Ліон, Лондон, Бонн) 

і утворення нових міст (Гамбург, Любек, Лейпциг, 

Магдебург), зростання їхнього господарського 

значення. Головною причиною цього було економічне 

піднесення, що призвело до занепаду натурально-

господарських форм виробництва. 

Сеньйоріальне ремесло вичерпало себе і 

феодальне помістя не могло розв’язати свої промислові 

проблеми. Успіхи сільського господарства зробили 

можливим існування частини населення, яке могло не 

займатися сільським господарством. Ремісники 

переводилися на оброк. Вони покидали помістя і 
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селилися на перехресті доріг у торгових містечках 

біля стін замків і монастирів. 

Отже відокремлення ремесла від сільського 

господарства, розвиток товарних відносин 

стимулювали виникнення міст як центрів ремесла і 

торгівлі. 

Західноєвропейські міста були невеликими за 

розміром і населенням, оточені високими мурами, 

валами, ровами, наповненими водою. У центрі міста на 

ринковій площі знаходилася ратуша – 

адміністративний осередок. Тут проходили ярмарки, 

святкування, забави, загальноміські збори, а також 

публічні страти злочинців. Від центральної площі на 

всі сторони розходилися головні дороги. Місто не мало 

каналізаційних споруд, нечистоти виливали прямо на 

вулиці. Все це призводило до спалахів епідемій чуми, 

холери, які часто спустошували міста. Набагато більше 

мешканців жило за мурами і валами у передмістях. У 

містах жили ремісники, купці, люди вільних професій 

(художники, лікарі, аптекарі, друкарі). 

Економічно розвинені міста Англії, Франції і 

Німеччини в XI-XII ст. досягли значного розквіту. 

Збільшилась чисельність міського населення, 

розвивалися ремесла і торгівля. Панівне місце займало 

виробництво бавовняних тканин, збут їх. 

Інтенсивний розвиток ремесла в XII-XIII ст. 

сформував цеховий лад у містах. Середньовічний цех 

організовувався лише за професійними ознаками. Цехи 

складалися з майстерень певного профілю, які 
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розташовувалися по всьому місту. Час від часу члени 

цеху збиралися в церкві або в ратуші, вирішуючи 

життєво важливі проблеми. Кожний цех мав свій 

статут. Документ узаконював, регламентував не тільки 

виробничі, духовні, а й моральні засади життя 

ремісничого колективу. Члени цеху були і воїнами, які 

захищали ділянку оборонного муру або вежі. Разом з 

купцями та іншими станами ремісники демократично 

управляли містом. Адміністрація мала відкрите 

антифеодальне спрямування. 

У містах склалася ієрархія на зразок сільської 

общини. Майстри пригнічували підмайстрів, 

ремісників. Для того, щоб стати повноправним членом 

цеху (майстром ), треба було пройти стаж учнівства (3-

7 років ), скласти важкий іспит. Розвиток ремесла 

набув бурхливого розвитку в XIII ст. У кожній країні 

поділ праці призводить до спеціалізації. Пожвавлення 

внутрішнього обміну свідчило про зародження єдиного 

ринку. Цьому сприяли багаточисельні ярмарки, що 

відбувалися в містах. Вони мали обмежений і місцевий 

характер. Як правило, на них продавались певні групи 

товарів – худоба, зерно, коні, вироби ремісників тощо. 

Багато з таких ярмарок переросли місцеві масштаби і 

стали центрами міжнародної торгівлі. 

У XIV-XV ст. в Європі виникла нова, вища 

форма виробництва – мануфактура. На зміну кустарям-

ремісникам прийшли більш організовані великі 

робітничі майстерні. Тут у процесі виробництва було 

застосовано поділ праці. Це дало змогу значно 
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збільшити випуск товарів, поліпшити їх якість. 

Головною фігурою виробництва стає найманий 

робітник. Перші текстильні мануфактури відомі у 

містах Північної Італії і Нідерландів. 

 

2.4. Зростання торгівлі, розвиток банківської 

системи і кредиту 

Розвиток ремесла, міст сприяв зростанню 

торгівлі. Особливо жваво вона провадилася у міських 

республіках Північної Італії – Флоренції, Венеції, 

Генуї, цей процес забезпечував піднесення ремесла і 

торгівлі. Збагачувалося купецтво, зростав торговий і 

позиковий капітал, зароджувалися капіталістичні 

мануфактури, розвивалася банківська справа. У Венеції 

зародилася сучасна бухгалтерія. 

У Західній Європі розвивалися зовнішня морська 

і внутрішня сухопутна торгівля. Вже в XI-XII ст. 

визначилися її центри – Венеція, Генуя, Піза. 

Північноіталійські купці витіснили із 

середньоземноморських торгових шляхів візантійців і 

арабів. З портів Близького Сходу європейці привозили 

товари Індії, Китаю, Сирії та інших азіатських країн. 

Однією з найважливіших колоній Генуї була Кафа 

(Феодосія ) з її ринком рабів. 

Важливе значення для Західної Європи мала 

також торгівля Балтійським і Північним морями, 

річками: Ельбою, Шельмою, Одером, Темзою, 

Західною Двіною, Рейном, Дунаєм, Віслою, Німаном, 

Роною, Сеною. Якщо левантійська торгівля займалася 
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переважно продажем на західноєвропейських 

ярмарках східних товарів, то північна – виробів 

місцевої промисловості, продуктів сільського 

господарства. Купці скуповували і з вигодою 

перепродували льон, худобу, шкури, хміль, хутро, сало, 

масло, хліб, рибу, сіль, віск, мед, металеві ремісничі 

вироби, олово, ліс. 

Утворився Союз приморських міст під назвою 

Ганза. Свою діяльність вона розпочала в XII ст. і діяла 

до XVII ст. До Союзу входило 160 міст. У середні віки 

розвинулася й сухопутна торгівля. Шовковий шлях від 

Китаю до Європи простягнувся на довгі кілометри. 

Каравани верблюдів, навантажених товарами, 

перетинала вздовж і поперек азіатський і африканський 

континенти. У Європі сухопутна торгівля також 

набувала дедалі більшого значення. Розвиток торгівлі 

обумовив розвиток грошово-банківської системи. 

У Західній Європі в середні віки в грошовому 

обігу була велика кількість найрізноманітніших монет. 

Діловим людям важко було розібратися в їх 

повноцінності. На допомогу прийшли так звані 

міняйли. Поступово міняйли перетворилися на 

банкірів. Вперше вони з’явилися в північно-італійських 

містах, у провінції Ломбардії. Банкіри об’єднувалися в 

асоціації, компанії-товариства. 

 

 

 



 

 

29 

29 

2.5.Основні напрями економічної думки 

середньовіччя 

У часи середньовіччя (V-XVII ст.) економічна 

думка перебувала під впливом соціально-економічних 

умов феодального устрою. Характерними його 

ознаками були: переважно аграрний тип економіки, 

домінування натурального способу життя, зростання 

політичної та економічної могутності феодалів і 

церковної знаті, посилення майнової нерівності. 

Економічна політика цього періоду була спрямована на 

відтворення традиційних відносин феодалізму. 

Особливістю економічної думки середньовіччя було її 

теологічне оформлення, спроба використання 

моральних принципів в господарському житті, 

численні практичні рекомендації, відсутність 

теоретичних узагальнень економічних явищ і процесів. 

У період раннього середньовіччя (V-X ст.), 

економічна думка східних країн була найбільш зрілою. 

Ці країни були колискою світової культури, на їх 

території існували великі держави і виникали складні 

економічні проблеми. Розвиток феодалізму відбувався 

в азіатських країнах дуже своєрідно, відчувався вплив 

східних форм рабовласництва, іригаційного 

господарства, консервації общин, деспотичної держави, 

створення державного землекористування. Все це 

ускладнювало економічні проблеми східного 

феодалізму і породжувало різні способи їх вирішення. 

Так, в Китаї раннього середньовіччя була закріплена 

система зрівняльного землекористування, яку 
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підтримували як селянство, так і імператори, 

намагаючись використати общинні традиції для 

зміцнення феодального режиму та з фіскальною метою. 

Але розвиток товарних відносин загострював 

суперечність між натуральним і товарним 

господарством. Прихильники першого всі фінансові 

проблеми держави зводили до заготівлі продовольства і 

утримання війська, утворення фонду виплати платні 

чиновникам. Доводилось положення про те, що 

держава не потребує багато грошей, тому не товарно-

грошові відносини, а натуральне господарство повинно 

бути ідеалом розвитку. 

У цей період в Китаї з'являються і різні проекти 

соціальних утопій, що відображали настрої селян. Так, 

Бао Цзин-ь-Янь (II-III ст. н. е.) стверджував можливість 

створення суспільного устрою "без монарха, без 

підданих". Він вважав імператора, правителя причиною 

усіх бід, від яких страждають народні маси. В його 

проекті мовиться про суспільство, що не знає класів, 

податків і повинностей. 

В арабських країнах економічна думка цього 

періоду формувалась під впливом економічної 

концепції ісламу, що виник в VII ст. н. е., і закінчену 

форму отримав у часи халіфа Осмапа (644-656 pp.). 

Ідейні джерела ісламу кореняться у торгових мотивах 

арабських купців. Коран диктував поміркованість і 

розсудливість, які були важливими рисами купців і 

сприяли збільшенню їх капіталів. Торгівля була 

кращою од лихварства тому, що "бог дозволив 
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прибуток в торгівлі, а лихву заборонив". Але все ж 

лихварство в обмеженій кількості допускалось. Коран 

вимагав оформлення боргових розписок за участю двох 

свідків. Коран не сприймав ідеї рівності в класових 

відносинах. Він визнавав правомірність існування 

класів, санкціонував рабство, виправдовував 

впровадження істинної віри серед іноземців. Проте 

священна книга мусульман проголошувала і багато 

моральних цінностей, завдяки яким упорядковувалась 

господарська діяльність людей і які слугували для 

збереження ісламських традицій у економіці. 

Автором концепції суспільного прогресу 

(соціальна фізика) був мислитель арабського Сходу 

Ібн-Хальдун (1332-1406 pp.). Він пропагував 

богоугідність торгівлі та положення Корану про 

поважне ставлення до праці, засуджував скупість, 

жадібність і лихварство. Розглядаючи еволюцію 

суспільства, він виділив такі періоди розвитку, як 

примітивність, коли традиційним заняттям людей було 

землеробство і скотарство, і цивілізацію, коли люди 

почали займатися такими прогресивними, на його 

думку, видами діяльності, як ремесло і торгівля. Проте 

вчений не уявляв собі суспільного устрою без 

соціальної і майнової нерівності, без розподілу людей 

за майновою ознакою. Економічне зростання, як і 

занепад, Ібн-Хальдун вбачав у зростанні міст та їх 

населення, яке виробляє продукти першої необхідності 

(необхідні продукти) і ті, що не мають необхідності 

(предмети розкошів). При цьому, якщо населення міст 
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буде зростати, то достатньо буде як перших, так і 

других продуктів. За скорочення населення 

зменшуватиметься кількість матеріальних благ. 

У своєму історичному розвитку економічна 

думка країн Західної Європи періоду середньовіччя 

пройшла етапи, що відзначаються внутрішнім 

розвитком феодалізму: формування, розквіт і занепад. 

Яскравим свідченням змісту економічної думки 

раннього середньовіччя є так звані "варварські правди", 

які були записом звичайного права (своду законів) 

германських племен, що оселилися на території 

західних провінцій Римської імперії. Серед них, 

передусім, заслуговують на увагу "Солічна правда" 

(Солічний закон)" і "Капітулярій про вілли". 

У "Солічній правді" (1 ст. н. е.) знайшли своє 

відображення питання економічного ладу франків 

періоду розпаду родових відносин і формування 

майнової нерівності. В ній міститься перелік покарань і 

штрафів, підпорядкованих завданням економічного 

життя і господарського розвитку общинної власності 

франків. Головна орієнтація – розвиток натурального 

господарства переважно в сільському господарстві. 

Питанням розвитку торгівлі, промисловості, розвитку 

міст в ній увага не приділяється. Зате розглядалась 

проблема індивідуальної власності селян, що на той час 

почала зароджуватися. 

Економічні ідеї "Солічної правди" мали 

феодальне спрямування, заперечували принцип 
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соціальної рівності й водночас намагалися 

відобразити соціальні утопії общини. 

Розробленню питань економічної політики 

феодального помістя присвячена інша пам'ятка 

економічної думки "Капітулярій про вілли" (закони про 

помістя), виданий наприкінці УПІ ст. за Карла 

Великого. "Капітулярій про вілли" відділяє від 

"Солічної правди" цілих три століття розвитку 

феодальних відносин. За цей час у державі франків 

сформувалось феодальне виробництво, що потребувало 

законодавчого закріплення. З'явились різні інструкції, 

розпорядження, що відображали інтереси феодальної 

знаті. Община втратила самостійність і право власника 

землі. В капітулярії йдеться вже не про захист общини, 

а про владне становище великого землекористування 

феодального типу. Головне завдання економічної 

політики вбачалося в посиленні експлуатації кріпосних 

селян. 

Значний вплив на розвиток економічної думки 

класичного середньовіччя мали ідеї економічної 

доктрини католіцизму. В середині століття склалася 

католічна імперія, що претендувала на політичне 

панування в усій Європі. 

Економічна доктрина католіцизму розроблялася 

каноністами — церковними законниками і 

тлумачниками церковного законодавства. Вона 

значною мірою перебувала під впливом античних 

традицій, особливо творів Арістотеля. 
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Найбільш яскраво економічну доктрину 

середньовічного католіцизму висловив монах Фома 

Аквінський (Аквіат) (1225-1274 pp.). За значні заслуги 

він у 1879 р. був канонізований католічною церквою. 

Його основним твором був трактат "Сума теології", в 

якому висловлювалися основні погляди на політико-

економічний устрій суспільства, феодальну 

централізовану владу, соціальну ієрархію, зміст ряду 

економічних категорій. Він аналізував такі категорії, як 

праця, багатство, обмін, вартість (цінність), гроші, 

торговий і лихварський прибуток та ін. 

Фома Аквінський, досліджуючи працю та її 

значення, розглядав працю як богоугодну справу, 

необхідну для підтримання життя, запобігання 

ледарства, зміцнення моральності, можливість 

роздавати милостиню. Причину соціальної ієрархії він 

вбачав у поділі праці. Вважав необхідною приватну 

власність. Власність властива лише богу, а на долю 

людини залишається лише користування багатством. 

Багатство розглядалось як сукупність матеріальних 

благ, тобто у натуральній формі, й вважалось гріхом, 

якщо воно було утворене іншими засобами, ніж праця. 

Обмін на гроші (монети) трактувався Ф. 

Аквінським як договір людей, результат якого повинен 

бути пропорційним і еквівалентним. Гроші як міра та 

засіб у "торгівлі та обороті", з одного боку, мали 

"внутрішню цінність", з іншого – держава мала 

встановлювати "номінальну цінність" грошей на свій 
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розсуд. У нього переважав номіналістський погляд на 

природу грошей (як умовного засобу обігу). 

Цікавою морально-економічною категорією є 

категорія "справедливої ціни". Ідея справедливої ціни 

була успадкована ще з античності (Арістотель). Суть 

цього поняття в тому, що ціна повинна залежати від 

витрат, а обмін – має бути еквівалентним. Ф. 

Аквінський вважав затратний підхід до призначення 

"справедливої ціни" недостатнім. На його думку, річ 

можна продавати дорожче, ніж вона коштує, якщо це 

не пов'язано з ошукуванням, і покупець може отри-

мувати від угоди значну користь. Справедливою є і 

така ціна, яка дає можливість продавцю жити 

відповідно до свого становища у суспільстві. Зміна 

величини ціни повинна відповідати соціальному стану 

учасників обміну. 

Торговий прибуток та лихварський відсоток 

традиційно засуджувався каноністами як грішні 

поняття. Ф Аквінський не був категоричним в оцінці 

цих категорій. На його думку, торговий прибуток і 

відсоток за позику можуть бути привласнені купцем і 

лихварем, якщо вони здійснюють благопристойні дії, 

до яких він відносив матеріальні та транспортні 

витрати, ризик. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

СТУДЕНТІВ 

1. Основні етапи  розвитку господарств та 

економічної думки стародавнього світу 

2. Покажіть, яке значення має вивчення історії 

економіки та економічної думки для 

формування соціально-ринкової економіки 

України .  

3. Дайте характеристику основних періодів 

економічної історії 

4.  Назвіть основні риси господарства первісного 

суспільства.  

5. Коли і як відбулося становлення самостійної 

науки економічної теорії?  
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ТЕМА 3. Формування передумов ринкової 

економіки в країнах Європейської цивілізації 

(XVI – перша половина XVIII ст.) 

1. Основні аспекти розвитку господарства країн 

Західної Європи.  

2. Особливості економічного розвитку країн 

Центральної, Південно-Східної і Східної 

Європи.  

3. Меркантилізм та його історичне значення.  

4. Наукова революція XVI-XVII ст. в Західній 

Європі.  

 

3.1. Основні аспекти розвитку господарства 

країн Західної Європи. 

Європейська цивілізація перейшла від 

феодального до індустріального суспільства. 

Англійська буржуазна революція 1640-1660 р. р. 

поклала початок новій історії. Сутність перехідної 

епохи полягала в розкладі феодального господарства і 

появі основних ознак індустріального суспільства, яке 

внаслідок промислового перевороту в Англії і 

Французької буржуазної революції (1789-1794 р. р.) 

перетворилося на панівний клас.  

Перехідний період характеризується значними 

досягненнями в галузі науки і техніки, посиленням 

між- і внутрішньогалузевим поділом праці, розвитком 

ремесла. Удосконалилися водяні млини, які 

застосовувалися у всіх галузях виробництва. Істотні 

зрушення відбулися у текстильній промисловості. 
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Самопрядка замінила веретено, горизонтальні й 

стрічкові ткацькі верстати – примітивні вертикальні. 

З’явилися в’язальні машини, примітивні токарні, 

свердлильні, шліфувальні, гвинторізні верстати, 

механічні молоти тощо. Технічний прогрес охопив 

гірниче і металургійне виробництво. Розвивалося 

доменне виробництво для добування заліза.   

В Європі почали виготовляти папір. Розвивалося 

книгодрукування за допомогою друкованого набору, 

використовувалися годинникові механізми з 

маятником. Були сконструйовані телескоп, мікроскоп, 

термометр, барометр, гідрометр. Відбулися 

агрокультурні зміни: перехід до травосіяння та 

багатопілля, ширoке застосування добрив, багаторазова 

оранка, порайонна спеціалізація сільського 

господарства, підвищення продуктивності праці. Таким 

чином, всі ці технічні передумови підготували перехід 

від дрібного до великого виробництва. 

В економічному розвитку Західної Європи велику 

роль відіграли географічні відкриття кінця ХV-початку 

XVI ст. Їх важливою економічною передумовою була 

криза левантійської торгівлі з другої половини XV ст. 

Значним стимулом до географічних відкриттів було 

золото як матеріалізація багатства. Розвиток 

абсолютизму в Західній Європі створив політичні 

передумови для організації великих морських 

експедицій для колоніальних загарбань. Монархам 

потрібні були гроші для утримання війська, 

чиновників, двору. За державний рахунок 
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знаряджалися перші експедиції, що поклали початок 

великим географічним відкриттям. Серед таких 

відкриттів успішною була подорож 1497-1498 р. р. 

Португальця Васко да Гама, який відкрив морський 

шлях з Європи в Індію через Атлантичний океан. 

Генуезець Христофор Колумб, підтриманий Іспанією у 

1492 р., відкрив Америку. Першу навколосвітню 

подорож здійснила експедиція Магеллана в 1519-1521 

р. р.   

Великі географічні відкриття мали важливе 

значення для господарства Західної Європи. Почалася 

перебудова європейських економічних відносин. 

Виникли економічні зв’язки між найвіддаленішими 

землями і народами різної матеріальної культури. 

Торгові шляхи перемістилися з країн Середземного 

моря на океани: Атлантичний, Індійський, Тихий. 

Зовнішня торгівля в XVI-XVIII ст. досягла розмірів 

світової. До її обігу були залучені нові товари: тютюн, 

кава, какао, чай та ін. Почалося формування світового 

ринку як складової частини індустріальної економіки. 

Центрами світової торгівлі стали спочатку Лісабан, 

Севілья, з середини XVI ст. – Антверпен, у XVII ст. – 

Амстердам, у XVIII ст.. – Лондон.     

Великий приплив до Європи благородних металів 

зумовив так звану революцію цін, яка мала значні 

наслідки. Збагатилися купці , прискорився перехід до 

мануфактурного виробництва, росли прибутки 

промисловців, в аграрному укладі європейських країн 

зменшилися реальні розміри фіксованої грошової ренти 
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або орендних платежів, а ціни на сільгосппродукцію 

росли. Безпосереднім результатом великих 

географічних відкриттів було створення колоніальної 

системи. Першими на шлях колоніального захвату 

стали Іспанія і Португалія. Поступово їх витиснули 

Голландія, Англія, Франція, перемігши на зовнішньому 

й внутрішньому ринках. Почалася перебудова 

європейських економічних відносин. Розклад 

феодального господарства був пов’язанний з розвитком 

товарного господарства; спеціалізацією ремесла, що 

наближалася до мануфактурного поділу праці; 

посиленням майнової і соціальної диференціації; 

формуванням великих капіталів і розвитком 

розширеного відтворення. Генезис індустріальної 

цивілізації пов’язана з розвитком мануфактурного 

виробництва, тому господарство XVI-XVIII ст. можна 

охарактеризувати як мануфактурне. Мануфактура –  

підприємство, засноване на ремісничій техніці, поділі 

праці, вільнонайманій робочій силі. Це стадія 

промисловості, що історично передувала великому 

машинному виробництву. Існували два типи 

мануфактур – розсіяна (децентралізована)  і 

централізована. Зародження мануфактур відбувалося у 

двох напрямах: 1) торговий капітал підпорядковував 

виробництво; 2) виробник став і підприємцем, і 

купцем.  

Передумови індустріалізації сільського 

господарства формувалися у трьох напрямах: 

створення буржуазних форм земельної власності, 
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перетворення феодальної ренти на капіталістичну, 

зростання товарності. Відбулися значні зрушення у 

сфері обігу і розподілу. Просте товарне виробництво 

переростало в ринкове, розвивався міжнародний поділ 

праці, формувалися національні, європейські й світові 

ринки товарів і грошей . Панівну роль тут відігравали 

Голландія і Англія. Сталися радикальні зміни в 

організації світової торгівлі. З’явилися монопольні 

торгові компанії, вдосконалювалися товарні біржі. 

Зародилася страхова справа. Доходи розподілялися 

через зарплату, прибуток і ренту. Значну роль у процесі 

генезису індустріальної цивілізації відіграли буржуазні 

революції в Нідерландах (1566-1609 р. р.), Англії 

(1640-1660 р. р.), Північній Америці (1775-1783 р. р.), 

Франції (1789-1794 р р.). Створилися монопольні 

торгові компанії – Левантійська, Віргінські, Гвінейська, 

Вест-Індійська, Ост-Індійська, Російська. Отже 

визначальним моментом господарського розвитку 

країн Західної Європи була підприємницька 

перебудова на ринкових засадах, формування 

індустріального укладу. Але на кінець XVIII ст. нові 

відносини перемогли частково. В Іспанії, Італії, 

Португалії запанувала феодальна реакція, економіка 

характеризувалася занепадом і відносним застоєм.   

 

 

3.2. Особливості економічного розвитку країн 

Центральної, Південо-Східної та Східної Європи . 
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Для аграрної еволюції країн Центральної, 

Південно-Східної і  Східної Європи протягом XVI-

XVIII ст. визначним було утвердження панщинно-

кріпосної системи господарства. Вона 

характеризувалася захопленням феодалами селянських 

і громадських земель, зростанням доменів і створенням 

великих маєтків, закріпаченням селян з переважно 

відробітковою рентою, орієнтацією господарства не на 

особисті потреби феодала,а на виробництво товарної 

маси сільськогосподарської продукції для збуту на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. Цей процес в 

історії має назву „повторне закріпачення селян”. У 

сферах промисловості й обігу повільно розвивалося 

дрібне товарне і мануфактурне виробництво. Зовнішній 

ринок переважав над внутрішнім. Країни Центральної і 

Східної Європи перетворилися на аграрно-сировинний 

додаток до економічно розвинених 

західноєвропейських країн. Причинами цього були як 

місцеві закономірності та особливості, так і 

загальноєвропейські економічні фактори. Порівняно із 

Західною Європою ці країни не були готові до 

перебудови. В аграрних відносинах збереглися 

дворянські землеволодіння, елементи особистої та 

адміністративно-судової залежності селян від феодалів 

і відробіткова рента. Товаризація селянських 

господарств була незначною. Наявність 

колонізаційного земельного фонду, зокрема у Східній 

Німеччині, Польщі,Росії ще більше гальмувала темпи 

розвитку. Урбанізація була меншою, ніж у Західній 
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Європі. Міста були відносно слабко розвинені і не 

могли взяти на себе роль рушія суспільного прогресу, 

що було властиве західноєвропейським містам. Великі 

географічні відкриття віддалили ці країни від головних 

шляхів світової торгівлі. Продукція місцевих ремесел 

не могла конкурувати з мануфактурними 

західноєвропейськими виробами. Слов’янські народи, 

крім російського, не мали своєї державності, належали 

до багатонаціональних Російської, Австрійської 

держав, Речі Посполитої, Туреччини. Селянська війна в 

Німеччині (1524-1525 р. р.), народні рухи в Чехії, 

Угорщині, Росії на початку XVII ст. були придушені й 

не закріпили прогресивних тенденцій розвитку. У 

процесі розпаду панщинно-кріпосної системи 

господарства визначилися два напрями розвитку 

європейських країн. У Західній Європі відновлювалося 

парцелярне господарство,  капіталістичні відносини 

утверджувалися фермерським шляхом. У більшості 

країн Центральної і Східної Європи, зокрема в Росії 

аграрна революція відбувалася повільно, із 

збереженням феодальних пережитків. Підприємницьке 

сільське господарство перемогло в середині 19 ст.   

 

3.3. Меркантилізм та його історичне значення . 

У пізньому середньовіччі (XVI-XVII ст.) 

феодалізм розкладається, виникають капіталістичні 

виробничі відносини. Великі географічні відкриття 

сприяли розвитку зовнішньої торгівлі зумовили 

введення в обіг величезної кількості дорогоцінних 
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металів за рахунок пограбування колоній. Зростання 

ролі ринку в житті суспільства, ускладнення суспільно-

економічних відносин – все це зумовило становлення 

економічної теорії як самостійної науки. На перших 

етапах економічна теорія виражала інтереси 

міцніючого ласу буржуазії та прогресивні тенденції 

суспільного розвитку. Тоді ж з’явився термін 

"політична економія" (1615 р.). 

Капіталістичні відносини почали складатися  

передусім у сфері торгівлі. Тому і перша школа 

буржуазної політичної економії – меркантилізм, 

трактувала економічний розвиток так, начебто 

джерелом багатства суспільства є обіг, торгівля, а 

праця людей, зайнятих у цій сфері, особливо в галузі 

міжнародної торгівлі, забезпечує нагромадження 

багатства, яке тоді ототожнювалося із золотом. Один з 

представників меркантилізму французький економіст 

А. Монкретьєн (1575-1621 р. р.) у 1615 р. опублікував 

"Трактат політичної економії". Англійський 

меркантиліст Томас Мен (1571-1641 р.р.) обґрунтував, 

що баланс зовнішньої торгівлі є регулятором багатства 

країни. Для цього, на його думку, потрібно "продавати 

щорічно на більшу суму, ніж купувати". Мислення 

меркантилістів значно відрізняється від економічних 

поглядів античного світу. Керівним принципом 

останнього був арістотельський  поділ господарства на 

економіку і хрематистика із засудженням останньої як 

"ненормальної". У центрі уваги меркантилістів 

опиняється саме хрематистика – "породження" грошей 
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грошима. Меркантилісти шукають зв’язок між 

господарськими явищами, але шукають його на 

поверхні явищ, у сфері обігу. Це було зумовлено 

особливістю епохи, коли домінував торговий капітал. 

Отже предметом дослідження меркантилістів є сфера 

обігу. Метод дослідження меркантилістів – збирання і 

описування реальних фактів і часткова їх класифікація, 

тобто коли прямують від конкретного до абстрактного, 

що є неминучим у період зародження будь-якої науки.  

Ідеологію меркантилізму розкривають такі 

головні положення: 

1) багатством є тільки те, що може бути 

реалізованим і справді реалізується у грошах; тобто 

багатство – це не що інше, як нагромадження грошей.  

2) виробництво створює потрібні передумови для 

утворення багатства, а тому потребує постійного 

заохочення і розвитку.   

3) безпосереднім джерелом багатства є сфера 

обігу, тобто сфера, де продукти перетворюються на 

гроші.   

4) сфера обігу є водночас і джерелом прибутку, 

що утворюється завдяки продажу товарів за більш 

високою ціною, ніж ціна купівлі: Г – Г, Гроші, що 

породжують Гроші, – такою є формула капіталу в 

меркантилістів.   

5) не будь-який обіг товарів і грошей джерелом 

багатства. Обіг товарів усередині країни, на думку 

меркантилістів, хоч і збагачує одних осіб за рахунок 

інших ,  проте не збільшує і не зменшує загальної суми 
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національного багатства. Джерелом багатства є лише 

зовнішня торгівля .  

6) баланс зовнішньої торгівлі має бути активним, 

тобто треба менше купувати в іноземців і більше їм 

продавати.  

Конкретна меркантилістська політика і теорія 

меркантилізму пройшла два етапи в своєму розвиткові. 

Це ранній меркантилізм, або монетарна система, 

розвинутий меркантилізм. Ранній меркантилізм виник 

ще до епохи великих географічних відкриттів. 

Найбільш відомими представниками цього напряму 

були Вільям Стаффорд і Гаспар Скаруффі в Італії. 

Ранній меркантилізм ґрунтувався на теорії грошового 

балансу. Ця теорія мала два завдання: по-перше, 

залучити в країну якомога більше грошей із-за кордону, 

по-друге, зберегти гроші саме в цій країні. Звідси 

поставала вимога якнайбільшого нагромадження 

грошей у країні з одночасною забороною їх вивезення. 

Властиві монетарному меркантилізму XVI ст. заходи – 

заборона вивезення грошей, обмеження імпорту, 

збільшення видобутку золота й срібла там, де це було 

можливим, встановлення високого імпортного мита, 

зниження позичкового проценту – неодноразово 

впроваджувалися, наприклад, в Іспанії, але не дали 

очікуваних результатів.  

У другій половині XVI ст. система монетарного 

меркантилізму змінюється системою меркантилізму 

мануфактурного, що досягла свого розквіту в XVII ст. 

Основними представниками його були Томас Мен в 
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Англії, Антуан Монкретьєн у Франції, Антоніо 

С’єрра в Італії. Виникла система меркантилізму, для 

якої характерна теорія грошового балансу. Пізні 

меркантилісти центр ваги перенесли зі сфери 

грошового обігу у сферу товарного обігу. Вони ставили 

своїм завданням скасування заборони вивезення 

грошей, обмеження імпорту іноземних товарів; 

форсування експорту національної продукції, 

передусім промислової; завоювання ринків, у тому 

числі колоніальних, і забезпечення активного 

торгового сальдо, тобто перевищення вартості 

вивезених з країни товарів над вартістю товарів, 

ввезених у країну. З цією метою заохочувався розвиток 

промисловості, що виробляла товари на експорт, 

розширювалося мореплавство. На перший план 

висувалася політика протекціонізму, що розглядалася 

як найкращий засіб для забезпечення інтенсивного 

розвитку експорту. Держава запроваджувала систему 

митних заходів:  ввезення іноземних товарів, що 

конкурують з вітчизняними, а також вивезення 

сировини, яку можна було б переробити всередині 

країни, оподатковуються високим митом. І навпаки, 

встановлюються заохочувальні премії за експорт 

деяких вітчизняних товарів. Отже в центрі уваги всіх 

меркантилістів була проблема збагачення країни. 
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3.4.Наукова революція XVI-XVII ст. в 

Західній Європі 

XVI-XVII століття стали важливим етапом 

розвитку науки. Визначальну роль у цьому зіграли 

потреби зароджуваного капіталізму. У цей період було 

підірвано панування релігійного мислення, і в якості 

провідного методу дослідження утвердився 

експеримент/досвід, який поряд зі спостереженням 

радикально розширив сферу пізнавальної дійсності. 

У цей час теоретичні міркування стали 

з’єднуватися з практичною освоєнням природи, що 

різко посилив пізнавальні можливості науки. Це 

перетворення науки глибоке, що відбулося в XVI-XVII 

ст., вважають першою науковою революцією. Вона дала 

світові такі імена, як Г Галілей, Дж. Бруно, І. Кеплер, 

У. Гарвей, Р. Декарт, X. Гюйгенс, І. Ньютон, Е. 

Торрічеллі та ін. 

Наукова революція XVII ст. пов’язана з 

революцією в природознавстві. Розвиток продуктивних 

сил вимагало створення машин, впровадження 

хімічних процесів, знання законів механіки, точних 

приладів для астрономічних спостережень, що 

плавання через океани. 

Початок наукової революції годиться М. 

Коперником, польським ученим. Коперник в 1543 р. 

опублікував книгу «Про обертання небесних галузей», 

в якій відкинув геоцентричну системи Птолемея, 

виступивши з визнанням того, що Земля не є 

нерухомим центром, обертається а разом з іншими 
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планетами навколо Сонця. Його погляди були 

розвинені німецьким астрономом І. Кеплером, 

сформулював закони руху планет. Дж. Бруно ж 

визнавав, що світ нескінченний, Всесвіт не має краю, і 

що сонце – це лише один з нескінченного числа зірок, 

які, як і Сонце, мають планети, подібні до Землі. 

Галілею належать найбільші досягнення в галузі 

фізики – кінематика, динаміка, опір матеріалів, 

акустика, гідростатика. Ще велику популярність він 

отримав як астроном: вперше сконструював телескоп й 

вперше в історії людства побачив величезну кількість 

зірок, не видимих для неозброєного погляду, гори на 

поверхні Місяця, плями на Сонці. Він відкрив чотири 

найбільших супутника Юпітера з 13 відомих в даний 

час, фази Венери, незвичайного виду планету Сатурн. 

Видатний вчений в історії людства – англієць 

І. Ньютон. З його ім’ям пов’язані найважливіші етапи у 

розвитку оптики, астрономії, математики. Він створив 

основи механіки, відкрив закон всесвітнього тяжіння, 

розробив на його основі теорії руху небесних тел. 

Д. Кардано, Ф. Вієт, Р. Декарт, Н. Ферма та ін. 

внесли свій внесок у швидкий розвиток математики. До 

середини XVII ст. в загальне вживання увійшли 

спеціальні позначення для запису алгебраїчних дій – 

знаки додавання, піднесення до степеня, добування 

кореня, рівності, дужок та ін., створена аналітична 

геометрія, успішно розроблена проблема обчислення 

нескінченно малих величин. 



 

 

50 

50 

Перша наукова революція заклала основи 

сучасного знання не тільки в галузі природничих наук і 

точних, також а у сфері гуманітарної та політичної 

думки, філософських поглядів. Наука повстала проти 

релігії, відчинивши перед людством неосяжні простори 

для вивчення і пояснення світу. 

Таким чином в цей період створена наука Нового 

часу. Національні досягнення ставали надбанням всієї 

європейської наукової думки. Змінюється організація 

науки і наукових досліджень – утворюються наукові 

гуртки, а на їх основі створюються національні академії 

і насамперед в Англії та Франції. 

Перша наукова революція стала одним з 

факторів, що забезпечили лідерство 

західноєвропейської цивілізації. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ 

 

1. Охарактеризуйте передумови Великих 

географічних відкриття кінця ХV – початку XVI 

ст. 

2. Дайте характеристику основних етапів 

розвитку меркантилізму.  

3. Наукова революція XVI-XVII ст. в Західній 

Європі: особливості та наслідки. 

 

 

 

   



 

 

51 

51 

ТЕМА 4. Розвиток ринкового господарства й 

основні напрямки економічної думки (друга 

половина XVII - перша пол.. XIX ст.)  

 

1. Суть промислового перевороту.   

2. Особливості промислового розвитку в 

провідних країнах світу.  

3. Класична школа політичної економії. 

4. Еволюція класичної політичної економії в 

першій половині ХІХ ст.  

5. Формування соціалістичних ідей.  

 

4.1. Суть промислового перевороту 

Промисловий переворот – це перехід від 

мануфактури з її ручною працею до великого машинно-

фабрично – заводського виробництва, який 

забезпечував впровадження у промислове виробництво 

і транспорт системи робочих машин, парових двигунів, 

створення самостійної машинобудівної галузі. 

Завершення промислового перевороту знаменувало 

остаточну перемогу індустріальної цивілізації над 

аграрною. Як світовий процес промисловий переворот 

визначався загальними законами і одночасно мав 

особливості в кожній країні. Першою його здійснила 

Великобританія в кінці XVIII – середині XIX ст. 

Економічне життя країни визначав єдиний 

національний ринок, що стимулював розвиток 

промисловості, сільського господарства. 

Мануфактурний процес досяг високого рівня 
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спеціалізації, удосконалилися знаряддя праці. 

З’явилися спеціалізовані мануфактури для виробництва 

знарядь праці. Однак мануфактура ґрунтувалася на 

технічній базі ремесла й ручній праці. 

Значні кошти вкладались у промисловість. Вони 

забезпечували застосування винаходів, їх швидке 

поширення. Промисловий переворот, що почався в 

останній третині XVIII ст. і завершився в 60-80-х роках 

ХІХ ст., охопив Великобританію, США, Німеччину, 

Францію, інші європейські країни. Було сформовано 

аграрно-промислове господарство, створено економічні 

передумови для утвердження індустріальної 

цивілізації. Важливим підсумком промислового 

перевороту було створення національних фінансово-

кредитних систем, що забезпечували потреби 

індустріального розвитку.   

 

4.2. Характеристика промислового перевороту 

у провідних раїнах світу. 

Особливості промислового розвитку 

Великобританії. Важливу роль відігравало географічне 

розташування Великобританії, яка знаходилась у 

центрі світових торгових шляхів. Зростало 

використання сировинних ресурсів (вовни, кам’яного 

вугілля, залізної руди). Володіючи найкращим 

торговим флотом, Англія імпортувала товари з усіх 

країн світу. Велику роль зіграла конкуренція у 

прискоренні промислового перевороту. Металургія 

країни залежала від імпорту заліза з Росії і Швеції. 
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Дешевий індійський ситець загрожував бавовняній 

промисловості, для якої технічна база була також 

потрібна, щоб завоювати й витіснити з ринків вироби з 

сукна. Передумови для промислового перевороту 

створила політика протекціонізму й меркантилізму 

англійського уряду, а також технічний прогрес.  

Особливо інтенсивно технічний прогрес 

відбувався в текстильній, металургійній промисловості, 

енергетиці, на транспорті. Революціонізуючу роль у 

розвитку промисловості відіграв винахід парової 

машини (1769). Перші фабрики (підприємства ,які 

застосовували системи машин) виникли в шовковій і 

бавовняній галузях промисловості. Були поліпшені 

сухопутні шляхи, знайдено спосіб твердого покриття. 

Перша дослідна залізниця Стоктон-Дармінгтон була 

побудована в 1828 р., а залізниця між Манчестером і 

Ліверпулом – у 1829 р., яка мала комерційне значення. 

У перші десятиліття XIX ст. з’явилися машинобудівні 

заводи з виготовлення обладнання для текстильних, 

паровозобудівних підприємств. У 50-60-х роках. XIX 

ст. істотною ознакою машинобудування став випуск 

засобів виробництва. Промисловий переворот 

завершився.  

Головною особливістю промислового перевороту 

у Франції був його затяжний характер. Почався він 

пізніше, ніж у Великобританії (1805-1810 р. р.), а 

завершився у кінці 60-х років ХІХ ст. Уряд активно 

підтримував французьку промисловість і торгівлю. 

Найбільш значущим був післяреволюційний етап – 
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1848-1849 р. р. Фабричне виробництво охопило 

майже всі галузі промисловості: текстильну, 

металургійну, хімічну, гірничого машинобудування. У 

легкій промисловості понад половини прядильних 

веретен приводили в рух автоматичні машини або 

парові двигуни. Важка промисловість Франції 

відставала від англійської, німецької, американської.  

Промисловий переворот у Німеччині почався з 

великим запізненням – у 30-х роках ХІХ ст. Це 

пояснюється політичною роздробленістю німецьких 

земель, пануванням феодальної системи 

землеволодіння, що стримувало формування вільної 

робочої сили, збереженням цехової системи. Створення 

Митного союзу (1833 р.), уніфікація монетного обігу і 

вагових систем прискорили формування і розширення 

національного ринку. На початковому етапі – 30-50-ті 

роки ХІХ ст., істотні зміни відбулися в легкій 

промисловості. Значних успіхів досягла гірнича 

промисловість. Середина ХІХ ст. характеризується 

такими досягненнями німецької техніки: установка  для 

швидкого книгодрукування (1814 р.), кам’яноточильна 

машина (1835 р.), циліндрично-точильний (1803 р.), 

горизонтальний (1807 р.), набивний (1836 р.) верстати. 

Промисловий переворот у Німеччині завершився в 50-

70-ті роки ХІХ ст. після революції 1848-1849 р. р. 

Важливими галузями німецької промисловості стали 

гірнича, металургійна, хімічна, машинобудівна, воєнна.   

В Австрійській імперії панували феодальні 

порядки, тому промисловий переворот здійснювався 
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дуже повільно. Промисловість відігравала незначну 

роль в економіці, ремісниче й мануфактурне 

виробництво було пов’язане з домініальним 

господарством.   

Американська промислова революція почалася 

після англо-американської війни 1812-1815 р. р. 

Промисловий переворот почався в умовах не 

сформованості системи мануфактурного виробництва, 

значного розвитку ремесла та домашньої 

промисловості. Механізація і будівництво фабрик 

почалися в текстильній галузі. Перші сталеплавильні й 

прокатні заводи були побудовані в 1816 р. поблизу 

Пітсбурга .Особливо велике значення для розвитку 

американської індустрії мав промисловий переворот на 

транспорті. Почали будувати шосейні дороги. Велике 

господарське значення мало спорудження каналів. 

Машинобудування розвивалось повільно. Інтенсивна 

механізація, нестача і дорожнеча робочої сили 

стимулювали швидке впровадження винаходів. У 50- х 

роках ХІХ ст. у промисловості північно-східної 

частини США запанувала фабрична система. 

Громадянська війна 1861-1865 р. р. закінчилася 

перемогою Півночі. З 1 січня 1863р. було скасовано 

рабство на території Півдня, ліквідовано політичну й 

економічну роз’єднаність США, створено сприятливі 

умови для розширення внутрішнього ринку.   

В 60-80- х роках завершився промисловий 

переворот у США. З’явилися нові галузі: 

електротехнічна, гумова, нафтодобувна, 
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нафтопереробна. Значних успіхів досягло 

машинобудування, зокрема у виробництві 

сільськогосподарської техніки, локомотивів. Значну 

роль у прискоренні промислового розвитку США 

відіграв імпорт капіталів із Європи. Важливе значення 

мали територіальна експансія США і швидке зростання 

населення країни.  

 

4.3. Класична школа політичної економії 

Утвердження економічних відносин, характерних 

для ринкової економічної системи, в ряді країн Західної 

Європи поставило нові завдання перед системою 

уявлень про те, як ця система функціонує. Виникла 

необхідність у формуванні нової 49 економічної 

ідеології, здатної пояснити й узагальнити нові 

економічні процеси. На зміну меркантилізму прийшла 

класична політична економія. Вона зародилася в Англії 

в кінці XVII ст. і у Франції на початку XVIII ст. Якщо 

меркантилісти в своєму аналізі виходили з досить 

поверхового розуміння процесу обігу і тому бачили 

тільки зовнішню сторону явищ, то класики за предмет 

дослідження взяли виробництво, поклали початок 

науковому аналізу цієї сфери. Тим самим відбулися 

зміни, глибокі зрушення в самому предметі політичної 

економії,  яка з міркувань щодо принципів управління 

господарством країни перетворилася на науку про 

категорії і закони економічного життя. Саме класична 

школа, зокрема праці А. Сміта перетворили політичну 

економію на повноцінну наукову дисципліну.  
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Класична школа проголосила ідею природного 

порядку, дію об'єктивних економічних законів. А це 

змінило напрям досліджень від системи 

регламентуючих правил до економічної свободи, яка 

одна тільки й забезпечує ефективний розвиток 

економіки. Класична школа, на відміну від 

меркантилістів – прихильників державного втручання в 

економічне життя, проголосила принцип економії 

свободи, економічного лібералізму. Класики були 

противниками протекціонізму. Проблему цінності, яка 

на той час була однією з центральних в економічному 

аналізі, вони вирішували переважно з позицій трудової 

теорії, застосовуючи абстрактно-дедуктивний метод 

дослідження економічних явищ.  

На основі поглядів економістів почала 

формуватися система уявлень про економіку, що 

базувалася на таких принципах:  

 – суспільство в цілому і його економіка 

підкоряються дії «природних» законів, що 

відображають наявність у світі загального порядку і не 

залежні від волі, бажань, поінформованості людей;   

 – втручання держави в ці процеси недоцільне й 

небажане вона повинна лише підтримувати порядок і 

гарантувати економічну свободу;  

 – дія економічних законів реалізується через 

переслідування кожним індивідом своїх особистих 

інтересів. 

Зіткнення цих інтересів у процесі конкуренції 

веде до вироблення оптимальних рішень. Така модель 
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поведінки одержала назву «економічна людина» 

(homo economicus); – умовою бездоганної дії цього 

механізму є забезпечення максимуму економічної 

свободи, найкращою гарантією якої є приватна 

власність і повнота інформації, якою володіють 

економічні суб'єкти. Ці принципи характеризують 

класичну школу на всіх етапах її існування і є 

критеріями приналежності до неї тих чи інших 

економістів і течій економічної думки. Для розуміння 

ідей класичної школи треба детально розглянути 

роботи її  найвидатніших представників: У. Петті, А. 

Сміта і Д. Рікардо – в Англії, П Буагільбера і Ф. Кене – 

у Франції. Основоположником класичної політичної 

економії в Англії є Уїльям Петті (1623-1687 р. р.).  

 

Основні теоретичні ідеї У. Петті. 

1. У. Петті намагається проникнути в суть 

економічних явищ і процесів, знайти причинно-

наслідкові зв’язки між ними, внутрішні закономірності 

їх розвитку.  

2.У. Петті вперше в історії економічної науки 

почав використовувати математичний і статистичний 

аналіз.  

3. Шукаючи відповідь на запитання про джерела 

суспільного багатства, У. Петті вводить в науковий обіг 

широко відомий вислів: "Труд –батько багатства, а 

земля – його мати". Він вважає, що джерелами 

багатства країни виступають перш за все праця людей, 
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а також природа, земля, яка дає ресурси  для 

виробництва.  

4. У. Петті ввів поняття ринкової і природної 

ціни. Він показав, що природна ці – на товарів 

залежить від затрат праці на їх виробництво, на 

ринкова ціна (У. Петті називає її “політичною” ціною) 

– це ціна ринку, вона змінюється разом із змінами у 

природній ціні а також із зміною ринкової ситуації.  

5. У. Петті не був послідовним у своїй теорії 

трудової вартості. Його погляди ще знаходилися під 

впливом меркантилізму. Він вважав, що праця є 

джерелом багатства не в усіх галузях виробництва, а 

тільки в галузях з добування золота і срібла. Тобто 

золото і срібло (гроші) мають вартість тому, що на їх 

видобування було витрачено багато людської праці. Всі 

інші товари мають вартість лише тому, що вони 

обмінюються на золото та срібло, які і визначають їх 

вартість.  

6. У. Петті ще не відрізняє між собою такі 

фактори товару, як вартість і споживна вартість. Звідси 

він змішує абстрактну працю, як джерело вартості, з 

конкретною працею як джерелом споживної вартості. 

Дійсно, у створенні споживної вартості беруть участь і 

праця, і земля: "Труд – батько багатства, земля – його 

мати". Але джерелом вартості згідно з теорією трудової 

вартості може бути тільки праця.  

7. У. Петті аналізує  також  такі категорії, як 

заробітна плата, земельна рента, банківський процент. 

Він вважає, що заробітна плата – це ціна праці 
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робітника і пропонує підприємцям платити 

мінімальну заробітну плату, яка б забезпечила мінімум 

засобів існування робітника. Земельну ренту У. Петті 

розглядає як різницю між вартістю 

сільськогосподарської продукції і затратами на її 

виробництво. Ціна землі тим більша, чим більшу 

земельну ренту вона приносить. Банківський процент, 

згідно з поглядами У. Петті, залежить від величини 

земельної ренти. 

Специфічним напрямком класичної політичної 

економії, що виникла в середині XVIII ст. у Франції і 

відображала конкретно-історичні умови розвитку цієї 

країни, стала школа фізіократів. Відображаючи реалії 

такої переважно сільськогосподарської країни, якою на 

той час була Франція, фізіократи перенесли питання 

про походження додаткової вартості з сфери обігу у 

сферу виробництва, хоча ця остання і розумілась ними 

дещо обмежено – лише як сільськогосподарське 

виробництво. Фізіократи досліджували внутрішні 

залежності в їх натурально-речовому виразі, а оскільки 

саме в сільському господарстві наявне прирощення 

матеріального продукту під впливом природних сил, то 

і зростання вартості, на їх думку, можливе лише в цій 

галузі. Звідси і назва цієї теоретичної школи – 

фізіократи ("фізіос" – природа та "кратос" – влада). 

Основоположник цієї школи Франсуа Кене 

(1694-1774 p. p.) народився в сім'ї бідного селянина, 

неподалік від Версаля, пізно прилучався до навчання, 

але вчився наполегливо та серйозно, водночас 
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оволодіваючи основами медицини. Завдяки 

багаторічній практиці в місті Манті, він стає настільки 

популярним, що йому в 1752 р. було запропоновано 

посаду лейб-медика при королі Людовіку ХУ. Досить 

пізно, в 60 років, він виявив зацікавленість проблемами 

політичної економії, написав статті з економічних 

проблем у Французьку енциклопедію. Дуже 

цікавлячись філософією, він перебував під впливом 

філософів-просвітителів Д. Дідро, Ж. Д'Аламбера та 

інших, їх ідея про людське суспільство як частину 

світобудови, підкорену законам природи, де обмін 

розвивається за законами еквівалентності, була 

використана Ф. Кене в його економічних дослідженнях, 

зокрема в основній праці "Економічна таблиця" (1758 

p.). В цьому творі міститься цілісна концепція 

економічних поглядів напряму фізіократизму і дана 

перша в історії політичної економії макроекономічна 

сітка натуральних (товарних) і грошових потоків 

матеріальних цінностей як зародок майбутніх 

економічних моделей процесу відтворення, що може 

здійснюватися лише за умови додержання певних 

народногосподарських пропорцій. 

Відправною ідеєю є концепція природного 

порядку, за якою природним є суспільний лад з 

пануванням приватної власності та засадами 

конкуренції, що розвивається за об'єктивними законами 

суспільства. 

В "Економічній таблиці" вперше в історії 

зроблено спробу вирішити одну з основних проблем 
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політичної економії – проблему процесу відтворення 

суспільного продукту. Перебіг цього процесу 

відбувається у взаємовідносинах трьох класів – 

виробничого (селяни, фермери), землевласників і так 

званого "безплідного" класу (зайняті в промисловості, 

які, на думку фізіократів, не створюють чистого 

продукту). 

Як стартова умова процесу відтворення 

приймається кінцевий пункт попереднього 

господарського року. Всі гроші на початок обігу 

знаходяться в руках власників (2 млрд. ліврів отримані 

раніше від фермерів у вигляді плати за оренду землі) і 

безплідного класу (1 млрд. ліврів). Вся 

сільськогосподарська продукція на суму 5 млрд. ліврів 

знаходиться в руках фермерів. Безплідний клас має в 

своєму розпорядженні на 2 млрд. ліврів промислової 

продукції. 

Весь процес обігу суспільного продукту 

складається з п'яти етапів: 

1. Фермери продають власникам на 1 млрд. 

ліврів предметів споживання, внаслідок 

чого гроші переходять до фермерів, а 1/5 

всієї продукції реалізується, виходить з 

сфери обігу; 

2. Фермери на 1 млрд. ліврів продають 

сировину безплідному класу; 

3. Земельні власники на 1 млрд. ліврів 

закуповують предмети споживання 

промислового виробництва у 
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безплідного класу; 

4. На одержані від земельних власників 1 

млрд. ліврів безплідний клас купує 

необхідні для нього предмети 

споживання у фермерів; 

5. Клас фермерів на 1 млрд. ліврів купує у 

безплідного класу знаряддя виробництва 

промислового виготовлення. 

Наприкінці процесу обігу виробничий клас 

одержує 2 млрд. ліврів грошима, на 1 млрд. ліврів 

промислової продукції від безплідного класу і на 2 

млрд. ліврів сільськогосподарської продукції (тієї, що 

не пішла в обіг між класами і споживається ними). 

Виробничий клас використовує 2 млрд. ліврів для 

сплати ренти землевласникам, отже, створюються 

умови для поновлення процесу обігу і в наступному 

році. Таким чином, суспільний продукт реалізовано. 

Умови таблиці не передбачають і придбання 

фермерами предметів споживання промислового 

походження, Ф. Кене тут має рацію з огляду на реалії 

другої половини ХУШ ст. 

Ототожнюючи вартість товарів з споживчою 

вартістю, Ф. Кене вбачав зростання вартості лише в 

зростанні дарів природи, речовини, що може бути 

виключно в сільському господарстві. У промисловості, 

на думку Ф. Кене, зростання вартості не відбувається, а 

отже, величина суспільного продукту визначається без 

врахування промислової продукції. 
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Цінним внеском Ф. Кене є перший в історії 

аналіз відтворення суспільного продукту, звернення 

уваги на те, що вартість створюється у виробництві (на 

відміну від меркантилістів), розвиток теорії про те, що 

суспільне життя, як і природа, підкорюється певним 

законам. 

У "Таблиці" зроблено і важливе дослідження 

"чистого продукту", покладеного в основу розгляду 

інших категорій класів, – виробничої праці, капіталу, 

форм додаткової вартості. Маючи на увазі лише 

сільське господарство, Ф. Кене помітив у натуральній 

формі різницю між вартістю робочої сили і вартістю, 

створюваною виробниками. Цю додаткову вартість Ф. 

Кене і назвав "чистим продуктом", що створюється 

лише в сільському господарстві. Залежно од 

відношення до виробництва і присвоєння "чистого 

продукту" він виділяє виробничий клас, що створює 

чистий продукт (причому цей клас об'єднує як 

фермерів, так і сільськогосподарських найманих 

робітників), клас власників (государ, землевласники та 

церква), який привласнює і споживає чистий продукт, і, 

нарешті, клас, якому Ф. Кене дає назву безплідного і 

який утворюють громадяни, що займаються всім 

іншим, крім землеробства. Особливість цього класу в 

тому, що він не виробляє і не споживає чистого 

продукту і саме тому оголошується безплідним. Цей 

клас, як і виробничий, об'єднує в собі теж два класи – 

робітників і капіталістів. Отже, класова 
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характеристика, дана Ф. Кене, не виявляє справжніх 

класів буржуазного суспільства. 

Вчення про виробничу працю трактує такою 

лише працю, яка зайнята в сільському господарстві та 

виробляє при цьому чистий продукт. В аналізі сфери 

відтворення Ф. Кене відмовляється від ряду 

ускладнювальних обставин – виходить з наявності 

лише простого відтворення, незмінності цін, не бере до 

уваги обмін, здійснюваний всередині окремих класів. 

У вченні про капітал він проводить 

розмежування між первісними авансами в сільському 

господарстві (витрати на сільськогосподарські 

знаряддя, худобу та все те, що використовується 

протягом кількох циклів) та щорічними авансами 

(витрати на насіння, корми, оплату праці та інші 

витрати, що здійснюються протягом одного року). Цим 

розмежуванням зроблено (правда, лише щодо 

сільського господарства) велике наукове відкриття про 

основний та обіговий капітал. На відміну від 

меркантилістів, що ототожнювали капітал з грошима, 

Ф. Кене та інші фізіократи, як Д. де Немур та ін., 

розглядають його в уречевленій формі. Гроші ж – це 

лише засіб, що полегшує обмін. 

An Робер Жак Тюрго (1727-1781 pp.) обіймав 

високу посаду державного контролера (міністра) 

фінансів за короля Людовіка ХУІ. В роботах А. Тюрго, 

зокрема у "Роздумах про створення і розподіл 

багатства" (1766 p.), фізіократична теорія звільняється 

від ряду пережитків феодалізму. Зокрема, досить чітко 
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сформульовані ознаки класів буржуазного 

суспільства. Він вводить новий, порівняно з Ф. Кене, 

критерій поділу на класи – відношення до засобів 

виробництва. Так, виробничий клас він поділяє на два 

класи – робітників і капіталістів. Перші позбавлені 

засобів виробництва, другі - володіють ними. Такий 

розподіл А. Тюрго проводить і щодо безплідного класу. 

Таким чином, за А. Тюрго, в суспільстві, враховуючи і 

землевласників, є п'ять класів. 

Досить цінним є історичний підхід до самого 

виникнення класів. На основі узагальнення історичного 

досвіду він доходить закономірного висновку про те, 

що головним у понятті класу є відокремлення власності 

землі від землеробської праці. У визначенні основних 

економічних особливостей цих класів А. Тюрго слушно 

відзначає, що робітники не мають нічого, крім власних 

робочих рук, і живуть за рахунок продажу своєї 

робочої сили. Конкуренція між робітниками зводить до 

мінімуму їх дохід – заробітну плату. Дохід же 

капіталіста – це прибуток. Він повинен дорівнювати 

ренті за ту кількість землі, яку можна купити за цей 

капітал. 

Заробітну плату він, як і Ф. Кене, зводить до 

мінімуму засобів існування. Капітал, на відміну від Ф. 

Кене, він розглядає не в натуральній формі, а як 

нагромаджену вартість в період первісного 

нагромадження. Процент він розуміє як "ціну втрат", 

яку певний час несе кредитор, а його розмір залежить 

від попиту і пропозиції. 
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Як і всі фізіократи, А. Тюрго вважав єдиною 

працею, що "виробляє більше того, що складає оплату 

праці", працю землероба. Але це зауваження, що 

споріднює А. Тюрго з фізіократичними концепціями, 

поєднується з прозірливим передбаченням, що лягло в 

основу сучасної економічної теорії Заходу — 

визнанням фактору рідкості як одного з елементів 

оцінки товару. В центрі уваги А. Тюрго лежить 

корисність речі. 

Доктрина фізіократів, що формувалася в боротьбі 

з меркантилізмом, перенесла дослідження з сфери обігу 

у сферу виробництва. Саме в цьому – величезна заслуга 

цієї школи, що відносить її до позицій класичної 

політекономії та передує вченню геніальних класиків – 

А. Сміта та Д. Рікардо. 

 

Економічна концепція Адама Сміта 

Серед видатних вчених минулого одне з 

провідних місць справедливо належить одному з 

засновників англійської політичної економії Адаму 

Сміту (1723-1790 pp.). Він народився в шотландському 

містечку Кірколді поблизу Единбурга в сім'ї митного 

чиновника. Рано поступив в університет Глазго, по 

його закінченні продовжив навчання в Оксфордському 

університеті, а згодом одержав кафедру в університеті 

Глазго. Перша його наукова праця "Теорія моральних 

почуттів" (1759 р.) з філософсько-етичних позицій 

виправдовує ідею рівності людей. Разом з тим, А. Сміт 

починає все глибше цікавитися проблемами політичної 
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економії. Трирічне перебування у Франції, 

знайомство з енциклопедистами та фізіократами, за-

вершило його підготовку. 

У 1776 р. вийшла з друку головна праця А. Сміта 

– "Дослідження про природу та причину багатства 

народів" в п'яти книгах. Перша книга присвячена 

питанням виробництва, розподілу, містить вчення про 

вартість та доходи. Друга досліджує поняття капіталу 

та його функцій-них форм. У третій книзі йдеться про 

історичні умови розвитку капіталізму, в четвертій дано 

аналіз концепцій меркантилістів та фізіократів і, 

нарешті, п'ята присвячена проблемам державних 

фінансів. 

В 1778 р. А. Сміт зайняв посаду комісара 

шотландської митниці в Единбурзі, на якій працював 

до кінця свого життя. 

Основою багатства, його самою суттю, за А. 

Смітом, є праця, міра вартості. 

Будь-яка виробнича праця (а не лише 

сільськогосподарська, як це вважали фізіократи) 

створює вартість. Людина за самою своєю природою є 

егоїстом, головним мотивом господарської діяльності 

якого служить своєкорисний інтерес. Переслідуючи 

його, він надає послуги іншим людям, і на базі цього 

розвивається поділ праці. Природне прагнення людини 

до збагачення веде до розгортання господарських 

зв'язків, до загального розвитку суспільства. 

Долю виробників визначає "невидима рука" 

(стихійна дія об'єктивних економічних законів). Ті 
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умови, за яких найефективніше здійснюється вплив 

своєкорисного інтересу і стихійних законів еко-

номічного розвитку, А. Сміт називає природним 

порядком. З цих поглядів на природу людини і 

суспільства природно випливає його погляд щодо суті 

свободи. Звідси економічну діяльність кожної людини, 

яка врешті-решт веде до блага всього суспільства, 

нічим не треба стримувати. Основа розвитку 

суспільства - це свобода конкуренції. Держава повинна 

забезпечити мир, невеликі податки і помірність в 

керуванні - все інше зробить матеріальний інтерес, 

забезпечивши добробут як людини, так і суспільства в 

цілому. Головне ж завдання політичної економії 

полягає в збільшенні багатства країни. 

 Особливості методології  вчення А. Сміта є те, 

що він вперше в економічній науці чітко визначив дві 

функції політичної економії: функцію формування 

світогляду і аналізу об'єктивної економічної реальності 

(позитивна сторона) та функцію практичну, що полягає 

в розробленні рекомендацій для держави, фірми 

(нормативна сторона). Він поглибив метод логічної 

абстракції – виділення закономірних, корінних 

процесів у економіці й відволікання від випадкових 

елементів; проникнення у внутрішній зв'язок явищ, 

здатність за зовнішньою, поверховою картиною знайти 

глибинні закономірності економічних явищ. Але цей 

справді науковий підхід поєднувався з позаісторичним 

поглядом на природу людини і суспільства, уяву про 

капіталізм як природний та вищий лад. Ця двоїстість 
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методу А. Сміта стала причиною його помилок і в 

теорії. 

Розподіл праці, обмін та гроші. Книга А. Сміта 

починається із знаменитого, що став хрестоматійним, 

прикладу розподілу праці в мануфактурі з виробництва 

шпильок, де спеціалізація робітників і розподіл праці 

між ними дозволяють в багато разів збільшити 

продуктивність праці і обсяг виробництва. Проте не 

лише окреме підприємство, а й усе суспільство в 

цілому засноване на розподілі праці. Все суспільство 

уявлялось йому величезною мануфактурою, а розподіл 

праці – загальною формою співробітництва людей. Але 

А. Сміт віддавав належне і недолікам мануфактури — 

перетворення робітника в придаток капіталу, процес 

відчуження його від засобів виробництва. Теорія 

вартості. А. Сміт відкинув як ненаукові погляди 

фізіократів про винятковий характер землеробської 

праці щодо створення вартості товарів. В усіх галузях 

матеріального виробництва вартість товару 

визначається працею, витраченою на його вироблення, 

а обмін товарів здійснюється згідно з витраченою на 

них працею. Він визначає і розмежовує споживчу і 

мінову вартості товару. А. Сміт розумів, що величина 

вартості визначається не фактичними витратами праці 

окремого товаровиробника, а тими, які в середньому 

необхідні для даного стану суспільства. Відзначає він і 

те, що кваліфікована і складна праця створює в 

одиницю часу більшу вартість, ніж некваліфікована і 

проста; праця складна може бути зведена до простої 
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через певні коефіцієнти (так званий процес редукції 

праці). 

Проте зазначені недоліки в методології 

дослідження далися взнаки у непослідовності теорії 

вартості. Крім визначення вартості товару кількістю 

праці, що властиве простому товарному виробництву, 

для капіталістичного господарства він вводить інший 

критерій – вартість товару визначається сумою доходів 

– заробітної плати, прибутку та ренти, тобто вартість 

визначається кількістю праці, яку можна купити за 

даний товар. 

А. Сміт наштовхнувся на протиріччя, яке не зміг 

зрозуміти: у відносинах між робітником і підприємцем 

в разі найму робочої сили закон вартості (закон обміну 

еквівалентів) нібито порушується. Підприємець 

сплачує робітнику лише частину вартості, яку той 

створює. А. Сміт не зміг пояснити це протиріччя в 

рамках трудової теорії вартості. Тому він робить 

висновок, що вартість визначається працею лише в 

"первісному стані суспільства" (простому товарному 

виробництві). Для умов же капіталізму вартість товару 

визначається сумою трьох доходів – заробітної плати, 

прибутку та ренти, що припадають на одиницю товару. 

Гроші, на думку, А. Сміта – це, насамперед, засіб 

обігу. І хоча гроші, як і будь-який товар, мають 

вартість, але всі інші їх функції походять з основної. 

Але визнаючи товарну основу грошей, він все ж таки 

не зміг пояснити, як і чому товар стає грошима, тобто 

загальним еквівалентом. 
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Сміт розумів, що гроші – особливий товар. Він 

стихійно виділився з усієї маси товарів. Але сутності 

грошей як загального еквівалента Сміт не зрозумів. Для 

нього гроші лише засіб обігу, швидкоплинний 

посередник, який полегшує обмін товарів. Він не 

зрозумів, що гроші, на відміну від всіх інших товарів, 

виступають як суспільна форма багатства, втілення 

суспільної праці 

Класи і доходи. А. Сміт визнавав наявність трьох 

основних класів. Перший – це землевласники, що 

одержують доход у вигляді ренти; другий — 

капіталісти, що володіють засобами виробництва, 

наймають робітників і одержують доход у вигляді 

прибутку. (Він не бачив принципової різниці між 

підприємцями, зайнятими в промисловості та у 

сільському господарстві. Більше того, серед 

капіталістів він окремо виділяв позикових капіталістів, 

що одержують свій доход – позиковий процент). 

Нарешті, третій, найчисленніший клас – наймані 

робітники, що одержують єдиний доход – заробітну 

плату за свою працю. Крім названих трьох класів, 

існують проміжні групи та верстви, доходи яких є 

вторинними, перерозподіленими від основних доходів.

  

Заробітна плата, за А. Смітом, – це ціна праці, 

бо саме вона, а не робоча сила як здатність до праці, 

визнається товаром. В основі величини заробітної 

плати лежить вартість засобів існування для робітника і 

його сім'ї. На відміну від У. Петті, мінімум засобів 
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існування визначає не верхню, а нижню межу 

заробітної плати. Якщо заробітна плата опускається 

нижче цього рівня, то це погрожує "вимиранням раси 

цих робітників". Але в нормальних умовах заробітна 

плата повинна перевищувати цей фізичний мінімум на 

величину, що визначається історично досягнутими 

нормами споживання, традиціями та культурним 

рівнем. Оскільки в США економіка розвивається 

вищими темпами, ніж в Англії, тому, за думкою А. 

Сміта, і рівень заробітної плати в Америці вищий. 

Він вважав, що ринковий механізм підтримує 

заробітну плату на певному рівні. Значне підвищення 

заробітної плати викликає зростання народжуваності в 

сім'ях робітників, виживання більшого числа дітей, а 

отже, і збільшення пропозиції робочої сили на ринку. 

Зростає і конкуренція між робітниками. Під впливом 

цих факторів рівень заробітної плати знижується, що 

породжує зворотну тенденцію – падіння 

народжуваності, збільшення дитячої смертності, 

скорочення пропозиції робочої сили на ринку та 

посилення конкуренції – на цей раз між підприємцями 

за використання праці найманих робітників. Як 

результат, заробітна плата підвищується. Таке 

розуміння випливало з уявлення А. Сміта про роль 

вільного ринку у встановленні певної економічної 

рівноваги. 

На відміну від У. Петті, А. Сміт виступав за 

високий рівень заробітної плати, оскільки вона є 

стимулом зростання продуктивності праці. Це, в свою 
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чергу, посилює нагромадження капіталу та підвищує 

попит на працю (нагадаємо, що А. Сміт вважав товаром 

працю, а не робочу силу). Він рішуче виступав проти 

думки У. Петті, що нібито висока заробітна плата 

штовхає робітника до зниження трудових зусиль. 

Теорія прибутку. А. Сміт бачив метою 

підприємницької діяльності одержання прибутку. Він 

розглядає прибуток як складову частину ціни товару, 

певну винагороду підприємців за вкладений капітал, 

працю та ризик. Розмір прибутку визначається 

розміром капіталу. Непослідовність А. Сміта у 

визначенні вартості веде до непослідовності у 

визначенні прибутку, що виступає і як породження 

праці, з одного боку, і як породження капіталу, з 

іншого. Процент є похідним від прибутку – величина і 

норма процента визначається величиною і нормою 

прибутку. 

У теорії земельної ренти А. Сміт виступає як 

противник великого землеволодіння, розглядаючи його 

як нетрудовий доход, як вирахування з вартості товару 

на користь землевласника. Його величина правильно 

визначається ним як надлишок вартості над заробітною 

платою робітників та середнім прибутком фермера. 

Але й тут проявляється певна непослідовність аналізу: 

оскільки рента разом з прибутком та заробітною 

платою формує вартість товару, земельна власність є 

джерелом вартості на рівних засадах з працею, а тому 

рента виступає вже не як нетрудовий доход, а як 

закономірна винагорода за "послуги землі". 
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Ренту А. Сміт відрізняє від орендної плати, в 

яку включається і процент за вкладений в землю 

капітал. 

Подібна двоїстість властива і вченню про 

капітал. З одного боку, А. Сміт вважає капітал 

вартістю, що дає приріст завдяки експлуатації найманої 

праці. З другого, трактує капітал як запас робочих 

предметів, потрібних для виробництва. Долаючи 

фізіократичне розуміння капіталу, що створюється 

лише в сільському господарстві, він разом з тим не 

бачить істотної різниці між виробничим капіталом та 

капіталом, зайнятим в сфері торгівлі. Важливим 

досягненням А. Сміта було чітке розмежування 

капіталу на основний та обіговий. До першого він 

відносить машини та інші необхідні знаряддя праці, 

будівлі, устаткування, до другого — гроші, запаси 

сировини, незавершене виробництво, готові, але ще не 

реалізовані товари. Поділ капіталу на основний та 

обіговий стосується всіх без винятку галузей 

матеріального виробництва. 

З теорії капіталу випливає і так звана "догма 

Сміта". Перенесену вартість засобів виробництва А. 

Сміт вирішує так: якщо в ціні товару є елемент, що не 

може розкладатися безпосередньо, на доходи, все ж 

таки врешті-решт він являє собою чиїсь доходи, 

одержані на попередніх стадіях. Отже, як підсумок, 

вартість готового продукту суспільства складається 

лише з доходів. Суть помилки А. Сміта в тому, що 

вартість товару змішується зі знов створеною вартістю, 
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яка дійсно розпадається на доходи. Але вартість 

товару більша, ніж знов створена вартість. Оце 

випадання різниці між ними – вартості засобів 

виробництва, К. Маркс назвав "догмою Сміта". Вона 

поділяється багатьма економістами і після А. Сміта. 

Продуктивна і непродуктивна праця. З чисто 

буржуазною відвертістю А. Сміт визнає продуктивною 

працею лише ту, що створює вартість і додаткову 

вартість, "Праця деяких найповажніших станів 

суспільства подібна до домашньої прислуги, – писав А. 

Сміт, – не виробляє жодної вартості і не закріплюється 

і не реалізується в жодному тривало існуючому 

предметі або товарі, що може бути продаж ний, який би 

продовжував існувати і після закінчення праці і за який 

можна було б одержати потім рівну кількість праці. 

Наприклад, государ із всіма своїми судовими 

чиновниками та офіцерами, вся армія і флот являють 

собою непродуктивних робітників. До одного й того 

самого класу повинні бути віднесеш як деякі з 

найсерйозніших і найважливіших, так і деякі з 

найлегковажніших професій – священики, юристи, 

лікарі, письменники, всякого роду актори, блазні, музи-

канти, оперні співаки, танцюристи та ін." Чим менша в 

суспільстві частка цих людей, тим швидше зростає 

його багатство. 

Таким чином, глибоко аналізуючи суть 

економічних процесів, А. Сміт заклав основи 

систематизованому аналізу в політичній економії. 
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Економічні погляди Д. Рікардо 

Давід Рікардо (1772-1823 pp.) – видатний 

представник англійської політичної економії. 

Здобувши освіту в звичайній навчальній школі, він 

змушений був займатися комерцією і завдяки гнучкому 

розуму та здібностям став одним із найбагатіших ділків 

лондонського Сіті. Але досягнувши фінансової 

незалежності, він звернувся до наук, зокрема 

політичної економії. В квітні 1817 р. виходить з друку 

його головна праця "Начала політичної економії та 

оподаткування". В ній вже відображені інші порівняно 

з часами А. Сміта реалії. На зміну мануфактурі 

прийшла фабрика; дрібні селянські господарства 

щезли, поступившись місцем великому 

землевласництву та господарству капіталістичних 

фермерів-орендарів. Із зростанням багатства країни 

зростала і нерівність в розподілі доходів, класове 

розшарування ставало все відчутнішим. Ці історичні 

умови пояснюють особливості вчення Д. Рікардо, а 

також той факт, чому він так цікавився соціально-

економічними проблемами, зокрема відносинами між 

працею і капіталом. 

Методологія. Намагаючись досліджувати 

внутрішні об'єктивні закономірності буржуазного ладу, 

Д. Рікардо успішно застосовував для цього метод 

логічної абстракції. Водночас він вважав, що в 

економічному дослідженні можуть бути з успіхом 

використані й методи точних наук, особливо наукова 
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дедукція, кількісний аналіз співвідношень окремих 

категорій. 

Основне завдання політичної економії він вбачав 

у встановленні законів розподілу "продукту землі" 

(тобто національного доходу та національного 

багатства) між головними класами суспільства. В 

цьому проявлялися переваги його методології , але 

разом з тим вона мала й істотний недолік – засіб 

розподілу не пов'язувався із засобом виробництва 

матеріальних благ. 

Вільна конкуренція та інші принципи політики 

економічного лібералізму, як і концепція природного 

порядку А. Сміта, є відправною для розуміння дії 

економічних категорій. 

В основу всієї концепції Д. Рікардо покладена 

теорія вартості визначення вартості товару робочим 

часом. Він досліджував, наскільки всі економічні 

категорії відповідають або суперечать цьому 

основному принципу. Вся ж система категорій являє 

собою органічну цілісність, підкорену законові 

вартості. Але для Д. Рікардо, як і для А. Сміта, 

характерний позаісторичний підхід до суспільного 

розвитку, що визначає капіталізм єдино можливою 

формою організації виробництва. 

Теорія вартості. Д. Рікардо чітко розрізняв дві 

властивості товару – споживчу вартість і вартість. Він 

справедливо вказував, що багато помилок в 

економічній науці пояснюються саме невмінням 

розрізняти ці категорії. Корисність (споживча вартість) 
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є необхідною умовою мінової вартості, але не може 

бути її мірилом. 

Поряд з міновою вартістю, тобто кількісним 

співвідношенням обмінюваних товарів, за Д. Рікардо, 

існує також і абсолютна вартість — субстанція 

вартості, кількість праці, що міститься в товарі. Мінова 

вартість тому є формою прояву вартості абсолютної. 

Ця глибока думка була покладена згодом в основу 

економічних концепцій багатьох шкіл. Особливий 

інтерес являє собою точка зору Д. Рікардо щодо ролі, 

яку визначає рідкість товарів в процесі визначення їх 

факторів. Рідкість, на його думку, слід віднести до 

ціноутворювальних факторів. Проте роль рідкості 

стосується лише обмеженого кола невідтворюваних 

товарів (картини старих майстрів, рідкі книги, 

старовинні монети тощо). Але вартість основної маси 

товарів визначається працею. Науковою заслугою Д. 

Рікардо є подолання відомої тези А. Сміта про те, що 

нібито вартість визначається працею лише в умовах 

простого товарного виробництва, а в умовах 

капіталізму вона складається з суми реалізованих 

доходів. Д. Рікардо поклав в основу своєї теорії 

визначення вартості як витраченої праці в усіх 

історичних умовах. Хоча він ще не розкрив двоїстого 

характеру праці (категорії конкретної та абстрактної 

праці), проте більш повно, порівняно з А. Смітом, 

абстрагувався від галузевої специфіки праці. 
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Д. Рікардо розрізняє природну і ринкову ціну: 

під природною він розуміє вартість (цінність), під 

ринковою – власне ціну. 

Визначивши розмір вартості товару кількістю 

праці, витраченою на його виробництво, Д. Рікардо 

встановлює загальну залежність цієї величини від рівня 

розвитку продуктивності праці, проводить різницю між 

індивідуальною та суспільно-необхідною працею. У 

співвідношенні цих величин і проявляється механізм 

дії закону вартості. Що ж до перенесення вартості 

витрачених засобів виробництва на готовий товар, він 

досить детально характеризує цей процес, долаючи тим 

самим відому "догму Сміта". Це є істотним внеском 

вченого в обгрунтування наукової теорії вартості. 

В своїй теорії вартості він вимагає і 

обгрунтування принципів співвідношення простої і 

складної праці на основі правильного визначення 

характеру редукції праці. 

З позицій теорії вартості Д. Рікардо підходить і 

до аналізу грошей, визначаючи вартість грошей (золота 

і срібла) кількістю праці, витраченої на їх виробництво. 

Це дозволяє йому зробити висновок: вартість грошей 

при незмінній величині цін товарів, які перебувають в 

обігу, визначає кількість грошей, потрібних для обігу. 

Але під впливом знецінення паперових грошей кінця 

ХУШ-початку XIX ст. він переносить закономірності 

обігу паперових грошей на гроші металеві. Звідси 

прямо протилежний висновок, що розвиває кількісну 

теорію грошей: вартість грошей визначається їх 
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кількістю, що перебуває в обігу. Ця непослідовність – 

наслідок нерозуміння природи грошей. 

Теорія капіталу. Д. Рікардо змішував поділ 

капіталу на постійний і змінний, з одного боку, та 

основний і обіговий, з іншого; не зумів виявити роль 

обігової частини постійного капіталу, втіленої в 

сировині, матеріалах і т. ін. Категорію "капітал" він 

характеризував як частину багатства країни, що 

використовується у вигляді машин, сировини і т. ін. і 

розумів позаісторично — як існуючу в різних 

соціальних умовах. 

Теорія розподілу. Д. Рікардо віддавав належне 

тому, що єдиним джерелом вартості є праця, а доходи 

класів і соціальних груп, які не беруть участі у 

виробництві, є результатом привласнення чужої праці. 

Отже, хоча він і не відкрив суті додаткової вартості, 

проте він наблизився до розуміння експлуататорської 

суті капіталістичних доходів - прибутку, ренти та 

процента. В буржуазному суспільстві він виділяє три 

основних класи – капіталісти, наймані робітники і 

земельні власники, та відповідно три основних види 

доходу – прибуток, заробітна плата та рента. 

На відміну від А. Сміта він бачить економічні 

протиріччя між цими класами. Це знаходить своє 

відображення в його вченні про зворотну залежність 

між прибутком і заробітною платою, а також про 

зворотно пропорційну залежність між прибутком і 

земельною рентою. 
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На думку Д. Рікардо, основна тенденція, яка 

характеризує динаміку доходів, полягає в тому, що з 

розвитком суспільства реальна заробітна плата 

залишається незмінною, рента зростає, а рівень 

прибутку знижується. 

Д. Рікардо чітко визначає експлуататорську суть 

прибутку він виступає як неоплачена капіталістами, але 

привласнена ними праця найманих робітників. 

Прибуток має тенденцію до зниження внаслідок 

зростання ренти. Звідси випливає, що суперечності між 

землевласниками і буржуа зростатимуть із розвитком 

суспільства. Сформулював Д. Рікардо і проблему 

усереднення прибутку та впливу застосованого 

капіталу на ціноутворення. Він показав механізм 

переливання капіталу, що забезпечував порівняння 

норми прибутку, а також виявив роль кредитних 

відносин в цьому процесі. 

З позицій трудової теорії визначається і природа 

ренти. Д. Рікардо досить переконливо довів, що 

джерелом диференційної ренти є не земля, а праця 

найманих робітників в сільському господарстві. Із 

зростанням чисельності населення суспільство 

змушене переходити до все гірших ділянок землі, ціна 

на сільськогосподарську продукцію і рента зростають. 

Аргументовано визначені ним і рентоутворювальні 

фактори: різниця в родючості грунту та відмінність у 

віддаленості земельних ділянок від ринків збуту. 

Вважаючи, що існування земельної ренти на 

гірших землях неможливе і суперечить закону вартості, 
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Д. Рікардо тим самим заперечував наявність 

абсолютної ренти. Це призвело до неправильного 

вирішення проблеми співвідношення ренти і ціни 

сільськогосподарської продукції, що не дозволило 

оцінити економічне значення приватної земельної 

власності. 

В аналізі заробітної плати Д. Рікардо на відміну 

від А. Сміта розкриває відмінність між працею, 

втіленою в товарі, що визначає його вартість, і так 

званою вартістю праці, тобто заробітною платою. Він 

ясно бачить, що вартість товару не може змінитися 

внаслідок зміни винагороди за працю. "Вартість 

товару..., – писав він, – залежить од відносної кількості 

праці, необхідної для його вироблення, а не від більшої 

чи меншої винагороди, яка сплачується за цю працю". 

Якщо, приміром, заробітна плата підвищиться без 

будь-якої зміни продуктивності праці, то вартість 

товару від цього не зміниться. За інших рівних умов це 

не повинно позначитись і на ціні, за якою реалізується 

товар, а здатне лише змінити співвідношення між 

заробітною платою та прибутком в ціні товару. 

Звідси зрозумілою стає можливість соціальних 

висновків, пов'язаних з боротьбою робітничого класу за 

підвищення заробітної плати. 

Але головним недоліком теорії заробітної плати 

Д. Рікардо є те, що він, як і багато його попередників, 

ототожнював робочу силу як товар з його функцією – 

працею. Проте він досить близько підходить до 

правильного кількісного визначення ціни праці як 
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основи визначення заробітку. Розмежовуючи 

природну і ринкову ціну праці, він вважав, що під 

впливом попиту та пропозиції природна ціна праці 

зводиться до вартості певної суми життєвих благ, 

необхідних для робітника і його сім'ї. Ринкова ж ціна 

праці коливається під впливом динаміки руху робочого 

населення. Так, перевищення ринкової ціни праці над 

природною спричиняє зростання чисельності 

робітників, а зростаюча пропозиція робочих рук 

врешті-решт починає перевищувати попит на них, що і 

викликає зростання безробіття, а ринкова ціна на 

працю починає падати. Величина природної ціни праці 

зводиться Д. Рікардо до фізично необхідного 

прожиткового мінімуму. Це так званий "залізний закон 

заробітної плати". 

У теорії відтворення Д. Рікардо виходив з 

визначеного його сучасником Ж. Б. Сеєм "закону 

ринків", за яким продукти завжди можна придбати за 

продукти, а отже, існує безкризовий і рівноважний стан 

економіки при повній зайнятості. Іронія долі полягає у 

тому, що вже через два роки після смерті Д. Рікардо на 

його батьківщині сталася перша в історії економічна 

криза. Послідовники Д. Рікардо теж визнавали 

невмирущість періодичних коливань економіки 

вільного підприємництва. 

У галузі дослідження міжнародних економічних 

відносин Д. Рікардо належить заслуга обгрунтування 

принципу порівняльних витрат у зовнішній торгівлі, 

що став основою визначення ефективності цієї галузі та 
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напряму спеціалізації країни. Ця теорія Д. Рікардо 

згодом модифікувалась в концепцію порівняльних 

переваг, що і тепер використовується в розрахунках 

зовнішньої торгівлі. Проте, не зважаючи на ряд 

недоліків наукового аналізу, вчення Д Рікардо 

справило величезний вплив на поступальний розвиток 

економічної думки. 

 

Виникнення марксистської політичної 

економії 

Економічна теорія марксизму була найбільш 

впливовою економічною концепцією другої половини 

XIX – початку XX ст. Продовжуючи і доповнюючи 

основні положення економічної класичної школи в 

політичній економії, марксизм звернув увагу на 

необхідність розроблення соціальних проблем, 

соціальних аспектів економічних явищ і процесів. 

Теоретичний внесок цього вчення у розвиток 

економічної теорії визначається передусім принципово 

новим методом дослідження (метод матеріалістичної 

діалектики), застосуванням класового аналізу в 

дослідженні виробничих відносин капіталістичного 

суспільства і обгрунтуванням радикального 

(революційного) способу зміни існуючого політико-

економічного устрою капіталізму. 

У виникненні й формуванні марксистської 

політичної економії вирішальну роль відіграли 

соціально-економічні та ідейно-теоретичні умови 

суспільного життя, пов'язані з занепадом феодальних 
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та становленням капіталістичних ринкових відносин. 

Зокрема, промисловий переворот початку XIX ст. в 

Англії та інших країнах Західної Європи сприяв 

стрімкому зростанню продуктивності праці, 

суспільного багатства, але разом з цим спричинив 

гострі соціально-економічні проблеми: економічні 

кризи, безробіття, погіршення становища робітничого 

класу. З розвитком машинного виробництва 

посилюються суперечності між суспільним характером 

виробництва та приватнокапіталістичним способом 

привласнення, між буржуазією та робітниками. 

Розвиток капіталістичних відносин в цей період 

засвідчує неможливість покращання становища 

робітничого класу – класу, що створює матеріальне 

багатство і водночас умови для погіршення власного 

становища. Виникла потреба в теорії, яка б змогла 

пояснити ці проблеми, знайти шляхи їх подолання. 

Скориставшись ідейно-теоретичними основами 

німецької філософії (Г. Гегель, Л. Фейєрбах), 

англійської політичної економії (А. Сміт, Д. Рікардо), 

утопічного соціалізму (К. А. Сен-Сімон, ПІ. Фур'є), К. 

Маркс та Ф.Енгельс започаткували економічну теорію 

робітничого класу — марксистську політичну 

економію. 

К. Маркс народився 5 травня 1818 р. в 

німецькому місті Трір в сім'ї адвоката. Після 

закінчення гімназії вивчав право у Боннському, а потім 

– право, філософію, історію і історію мистецтв – у 

Берлінському університетах. Після завершення 
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останнього у 1841 р. отримує ступінь доктора 

філософії в Ієнському університеті. У 1842 p. K. Маркс 

переїздить до Бонна, де працює співробітником, а потім 

редактором "Рейнської газети". Наступні два роки 

(1844-1845 pp.) стали для нього початком поглибленого 

вивчення політичної економії, філософії та соціології. 

В цей період відбувається його знайомство з Ф. 

Енгельсом. Спільність теоретичних поглядів, плідна 

співпраця з проблем соціально-економічного розвитку 

суспільства, людська дружба поєднали цих людей. 

Ф. Енгельс народився 28 листопада 1820 р. в 

німецькому місті Бремен у сім'ї текстильного 

фабриканта. Після закінчення гімназії він без особливої 

зацікавленості починає вивчати комерційну справу у 

конторі свого батька. Шляхом самоосвіти Ф. Енгельс 

вивчає філософію, історію, літературу, поезію та 

музику. Його цікавили проблеми революційно-

демократичних основ суспільного устрою, боротьби 

проти релігійного фанатизму, становище робітничого 

класу. Саме ці питання були в центрі уваги "Рейнської 

газети", і Ф. Енгельс стає її кореспондентом, починає 

співпрацю з К. Марксом. 

У статті Ф. Енгельса "Нариси до критики 

політичної економії" (1844 р.) буржуазна політична 

економія розглядається з класових позицій як наука, що 

захищає капіталізм і його основу — приватну 

власність. А .саме приватна власність є головною 

причиною усіх проблем капіталістичного суспільства, 

позбутися яких можливо тільки через знищення цієї 
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форми власності. Продовжуючи дослідження цієї 

проблеми К. Маркс у праці "Економіко-філософські 

рукописи 1844 року" підкреслює головну ваду 

приватної власності — експлуататорську природу її 

походження. Саме відносини експлуатації 

(привласнення чужої праці) – суть капіталістичних 

виробничих відносин. Тому, на думку К. Маркса, саме 

пролетаріат є представником усіх пригнічених і саме 

він повинен здійснити революційні зміни в суспільстві. 

У спільно написаних К. Марксом і Ф. Енгельсом 

працях "Святе сімейство" та "Німецька ідеологія" 

(1844-1849 pp.) було продовжено опрацювання 

проблем критики буржуазної політичної економії, 

з'ясування історичної ролі пролетаріату, наукового 

обгрунтування соціалізму. Визначним фактором 

історичного розвитку проголошувалось матеріальне 

виробництво, обґрунтовувалось поняття зміни одного 

способу виробництва іншим (первіснообщинний, 

рабовласницький, феодальний, капіталістичний, 

комуністичний). Залежно від способу виробництва і 

відбувається формування класів і зміна соціальної 

структури суспільства, для обслуговування якої і 

виникає держава. Головний підсумок свого 

дослідження засновники марксизму вбачали в тому, що 

розвиток капіталізму неминуче створює об'єктивні й 

суб'єктивні передумови соціалістичної революції. 

Велике значення для розвитку економічних ідей 

марксизму цього періоду мав "Маніфест Комуністичної 

партії" (1848 p.). Цей твір став програмним документом 
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нового пролетарського світогляду. В ньому чітко 

змальовувалися основні суперечності капіталізму, 

передумови соціалістичної революції, формулювалися 

її завдання, визначалась роль робітничого класу і 

комуністичної партії, проголошувалося принципове 

відмежування марксизму від реформізму і утопічного 

соціалізму. 

"Маніфест Комуністичної партії" став одночасно 

гаслом революційної боротьби з існуючим устроєм і 

змістовним аналізом рушійних сил суспільного 

розвитку. За своєю структурою він складається з 

чотирьох розділів. У першому розділі "Буржуа і 

пролетарі" К. Маркс та Ф. Енгельс розглядають 

виникнення і розвиток капіталістичного способу 

виробництва, формування класів буржуазного 

суспільства. Розділ закінчується висновком про 

всесвітньо-історичну місію пролетаріату як могильника 

буржуазії. 

У другому розділі "Пролетарі і комуністи" дано 

характеристику комуністичній партії, її керівній ролі в 

революційній боротьбі. Розглянуті основні положення 

про комуністичне суспільство. Третій розділ – " 

Соціалістична і комуністична література" – 

присвячений аналізу головних теорій домарксистського 

соціалізму. Назва четвертого розділу "Ставлення 

комуністів до різних опозиційних партій". 

У "Маніфесті Комуністичної партії" К. Маркс і 

Ф. Енгельс підбили підсумки своїм раннім 

дослідженням і поглибили вчення про виникнення і 
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розвиток капіталізму та його суперечностей, про 

капітал, найману працю, соціалістичну революцію. 

 

Структура та основні проблеми твору 

К. Маркса "Капітал" 

Головним твором економічного вчення 

марксизму стала праця К. Маркса "Капітал". Метою 

цього твору стало узагальнене і систематизоване 

пояснення "законів руху" капіталізму, розкриття суті 

капіталістичного способу виробництва і обміну. 

За своєю структурою "Капітал" складається з 

чотирьох томів. Перший том, що вийшов з друку в 

1867 р. під назвою "Процес виробництва капіталу", 

присвячено розгляду змісту самого процесу 

виробництва стосовно до умов вільної конкуренції. 

Назва другого тому – "Процес обігу капіталу" – 

визначає мету дослідження. У третьому томі, що має 

заголовок "Процес капіталістичного виробництва, 

взятий в цілому, у єдності всіх його сторін", 

аналізуються конкретні форми капіталістичних 

відносин, в яких ці форми "виступають на поверхні 

суспільства". Четвертий том "Теорія додаткової 

вартості" розглядає історію економічних концепцій, 

містить їх критичний огляд. 

Структура "Капіталу" не випадкова, вона 

відповідає методу дослідження від абстрактного до 

конкретного, а також матеріалістичному підходу до 

вчення економічних процесів, якого дотримувався К. 

Маркс. Так, у першому томі вивчаються початкові 
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економічні категорії в їх найбільш загальній формі; у 

другому - процес відтворення окремого капіталу в 

масштабі суспільства, в третьому аналізується, процес 

розподілу додаткової вартості між різними групами 

капіталістів та землевласників. 

"Капітал" містить десятки розділів, понад три 

тисячі сторінок тексту. За життя К. Маркса другий і 

третій томи не були завершені. Підготував їх до друку 

Ф. Енгельс. Четвертий том видав К. Каутський у 1905-

1910 pp. 

В першому томі розкриття змісту процесу 

виробництва капіталу К. Маркс починає з товару як 

елементарної клітини капіталістичної системи 

господарювання. Аналізуючи властивості товару, він 

вказує на дві його сторони – споживчу і мінову 

вартість, які є результатом двоїстного характеру праці 

– конкретної та абстрактної, розкриває суперечності 

між товаром і товарним виробництвом. 

Після завершення аналізу товару, К. Маркс 

переходить до дослідження процесу виникнення 

грошей, їх обігу та функцій. Підкреслюючи, що їх обіг 

є початковим пунктом капіталу, а самі гроші є останнім 

продуктом товарного обігу, він розглядає процес 

перетворення грошей на капітал, досліджує додаткову 

вартість, її суть і умови виникнення. Тут же дається 

характеристика робочої сили як товару, з'ясовуються 

суть і форми заробітної плати за капіталізму. 

Завершальні розділи першого тому присвячені 

процесу капіталістичного нагромадження. К. Маркс 
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показує, як відтворюються капіталістичні виробничі 

відносини, з'ясовує сутність капіталістичного 

відтворення, розглядає вплив зростання капіталу на 

стан робітничого класу, формулює і всебічно 

обґрунтовує закон капіталістичного нагромадження, а 

також історичну тенденцію капіталістичного 

нагромадження. 

Другий том "Капіталу" був опублікований Ф. 

Енгельсом у 1885 р. Він є важливим етапом розвитку 

економічного вчення К. Маркса. Предметом його 

дослідження є проблема обігу капіталу. Він 

складається з трьох розділів: 1) метаморфози капіталу і 

їх кругообіг; 2) обіг капіталу; 3) відтворення і обіг 

усього суспільного капіталу. 

У першому відділі К. Маркс розглядає рух 

індивідуального капіталу, показує, що капітальна 

вартість, авансована капіталістом, послідовно змінює 

форми грошового, продуктивного і товарного капіталу. 

Особлива увага приділена кругообігу грошового 

капіталу як початковому пункту капіталістичного 

виробництва. 

У другому відділі аналізується категорія обігу 

капіталу: кругообіг капіталу не як окремий акт, а як 

періодичний процес основного і обігового капіталу та 

ін. 

У третьому відділі К. Маркс аналізує відтворення 

усього суспільного капіталу в умовах простого і 

розширеного відтворення, формулює умови і пропорції 

обміну суспільним продуктом між двома підрозділами 
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суспільного виробництва: виробництво засобів 

виробництва і виробництво предметів споживання. 

Досліджуючи закономірності відтворення, К. Маркс 

висунув припущення про теоретичну можливість 

реалізації суспільного продукту за певних умов. Але на 

практиці ці умови порушуються, породжуючи кризи 

перевиробництва товарів, загострення економічних і 

соціальних суперечностей, порушення економічної 

рівноваги в суспільстві. 

Третій том "Капіталу" (1894 р.) досліджує процес 

капіталістичного виробництва, взятий в цілому. 

На поверхні явищ капіталістичного суспільства, 

на думку К. Маркса, економічні закони і категорії 

виступають у змінених і спотворених формах 

(прибуток, заробітна плата, процент і земельна рента), 

тому завдання полягає в поясненні об'єктивної 

зумовленості саме цих форм. 

Починається текст з дослідження прибутку як 

найзагальнішої конкретної форми додаткової вартості, 

з'ясовується механізм перетворення додаткової вартості 

в прибуток і норми додаткової вартості – в норму 

прибутку, а також прибутку – в середній прибуток і 

вартості – в ціну виробництва. 

К. Маркс аналізує закон тенденції норми 

прибутку до зниження, поглиблюючи характеристику 

основної суперечності капіталізму – між суспільним 

характером праці і приватним характером 

привласнення, показує конкретні форми його прояву. 
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Детальному розгляду піддано торговий і 

позиковий капітал, сутність капіталістичного кредиту і 

його форми, грошовий обіг. 

Аналізом капіталістичної ренти К. Маркс 

завершує розгляд тих перетворених форм, в яких 

проявляється додаткова вартість. К. Маркс розглядає 

два види ренти: диференційну і абсолютну, пояснює 

механізм ціноутворення на землю, розглядає 

становлення капіталістичних відносин у сільському 

господарстві. 

Підбиваючи підсумок своїм дослідженням, К. 

Маркс дає характеристику класів буржуазного 

суспільства та джерел їх доходів. Тільки праця, на 

думку К. Маркса, є джерелом доходів, а тому 

пояснення їх походження за допомогою триєдиної 

формули Сея (земля - рента, капітал - прибуток, праця - 

заробітна плата) є помилковим. 

Остання глава третього тому залишилась 

незакінченою, але логіка дослідження К. Маркса 

свідчить, що його кінцевою метою було показати, що 

розвиток капіталістичного виробництва неминуче 

призводить до його загибелі. 

Четвертий том "Капіталу" присвячений 

критичному розгляду матеріалів з історії політичної 

економії. В ньому К. Маркс аналізує і досліджує теорії 

меркантилістів, фізіократів, А. Сміта та Д. Рікардо. 

Основні теоретичні помилки представників цих шкіл, 

на думку К. Маркса, полягали в тому, що вони не 
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бачили суті додаткової вартості, а лише аналізували її 

форми (прибуток, процент, ренту). 

Особлива увага приділена розгляду теорії 

трудової вартості Д Рікардо, його поглядів на 

прибуток, абсолютну ренту, нагромадження і кризи. 

Проаналізовані напрями еволюції політичної економії, 

що виникли після періоду класичної школи політичної 

економії. 

Таким чином, основний задум "Капіталу" К. 

Маркса – обгрунтувати неминучу загибель капіталізму 

на основі розвитку внутрішніх суперечностей - був 

виконаний. Економічні проблеми, проаналізовані в 

"Капіталі", стали вагомим внеском у розвиток 

економічної теорії. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

СТУДЕНТІВ 

4. Визначте сутність промислового перевороту у 

Західній Европі. 

5. Дайте характеристику етапів промислового 

перевороту у провідних раїнах світу 

6. Визначте  основні положення теорії А.Сміта . 

7. Визначте  основні положення наукових 

економічних досліджень Д.Рікардо 

8. Визначте основні теорії в праці «Капітал» 

К.Маркса. 
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ТЕМА 5. Ринкове господарство країн 

Європейської цивілізації в період монополістичної 

конкуренції (друга половина XIX – початок ХХ ст.) 

 

1. Основний зміст процесу індустріалізації . 

2. Аграрний розвиток провідних країн світу в 

період їх індустріалізації.  

3. Формування світового ринку.  

4. Передумови виникнення та методологічні 

принципи маржиналізму й неокласичної теорії 

. 

5.1. Основний зміст процесу індустріалізації. 

Із завершенням промислового перевороту почався 

процес індустріалізації . Основним його змістом були 

структурні зрушення в національних господарствах 

окремих країн, внаслідок яких з ’ явились нові й 

модернізувалися старі галузі виробництва, змінювалась 

їхня роль в економіці. Завершення індустріалізації 

забезпечувало перевагу промисловості над сільським 

господарством, важкої індустрії над легкою. Машинне 

виробництво перемогло в усіх галузях господарства. 

Відбувалися зміни в організації та управлінні 

виробництвом. Провідне місце належало системі 

акціонерного підприємництва. Торговий і промисловий 

капітал поступався першістю фінансовому. Було 

утворено акціонерні монополістичні об’єднання – 

картелі, трести, синдикати, концерн.  Темпи й строки 

індустріалізації залежали від конкретних умов кожної 

країни, вихідного рівня промислового переворот , 
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загальносвітового економічного розвитку. У кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. індустріалізація відбувалася 

на грунті технічної революції, що ознаменувалася 

впровадженням у виробництво наукових винаходів, 

змінами в техніці й технології. Змінилась енергетична 

база економіки, пара була витіснена електрикою. 

Почалася електрифікація виробництва, транспорту, 

побуту. Структурні зрушення останньої третини ХІХ 

ст. – початку ХХ ст. зумовили зміни в галузевій 

структурі машинної індустрії, її провідними галузями 

стало виробництво електроенергії, продукції органічної 

і неорганічної хімії, добувної, металургійної, 

машинобудівної, транспортної промисловості. 

Розвивалися нові галузі: сталеварна, нафтодобувна, 

нафтопереробна, електротехнична, алюмінієва, 

будівельна, автомобільна. Зростання продуктивних сил, 

виникнення нових капіталомістких технологій 

вимагали значного укрупнення виробництва і великих 

капіталовкладень. Якісні зміни відбувалися і в 

організації та управлінні виробництвом. Провідне 

місце належало товариствам з акціонерною формою 

власності. Посилився процес концентрації виробництва 

і централізації капіталу. У промисловості й в 

банківській сфері виникають і розвиваються 

монополістичні об’єднання. Банки контролюють як 

грошові капітали, так і промислове виробництво. 

Процес зрощування банківського і промислового 

капіталу привів до формування фінансової олігархії. 
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Ринок  вільної конкуренції почав переростати в 

монополістичний капіталізм.  

Монополія – це форма організації виробництва 

на базі об’єднання капіталів, що виникає на основі 

високого рівня концентрації виробництва і капіталу 

для зосередження виробництва й збуту значної 

частини продукції галузі, встановлення монопольних 

цін і забезпечення стабільних надприбутків. Серед 

причин монополізації основними є: 70 ймало молочне і 

м’ясне тваринництво. Розвиток техніки сприяв 

механізації сільського господарства. На Півдні 

розвиток сільського господарства відбувався 

повільніше через ліквідацію здольщини (кропперства) і 

системи боргового рабства (пеонажу). У кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. вартість сільськогосподарської 

продукції швидко зростала. Господарство заможного 

фермера мало товарний характер. США стали одним з 

головних експортерів збіжжя і м’яса на світовий ринок 

. Отже аграрні відносини в США розвивалися в умовах 

панування фермерського господарства, що було тісно 

пов’язане з ринком. Це сприяло піднесенню 

продуктивності та інтенсивності праці, розвитку 

механізації, агрокультури, використанню найманої 

робочої сили. В Японії у 1872-1873 рр. була проведена 

земельна реформа. Вона анулювала феодальне право і 

утвердила буржуазну власність на землю. Землю 

обробляли вручну. Погано розвивалося тваринництво. 

перед війною Японія була аграрно-індустріальною 

країною. Отже у ХІХ – на початку ХХ ст. розвиток 
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сільського господарства в США, Японії та 

європейських країнах відбувався двома шляхами: 

революційним (з переходом на індустріальну основу) і 

еволюційним, або поступовим переростанням 

господарств з феодальних у фермерські. 3. Формування 

світового ринку Світовий ринок сформувався як 

підсистема господарства у першій половині ХІХ ст. Він 

був пов’язаний з обміном товарів за межами 

національної економіки й валютно-фінансовим 

забезпеченням такого обміну, став формою усталених 

зв’язків між національними ринками, що внаслідок 

успіхів на транспорті, особливо залізничному, в 

будівництві доріг остаточно утвердилися як складова 

частина загальносвітової ринкової господарської 

системи. Зовнішня торгівля набула світового 

характеру.   

Формувалися світовий кредитний і валютний 

ринки. Масова міграція трудових ресурсів свідчила про 

виникнення міжнародного ринку праці. Таким чинам, 

склалася система міжнародних економічних відносин 

як результат взаємодії всієї сукупності світових 

господарських зв’язків. Основними чинниками цього 

процесу були розвиток великої машинної індустрії, 

утворення колоніальної системи, міжнародний поділ 

праці, що розподілив світ на промислово розвинені й 

економічно відсталі країни.   

Збільшення масштабів виробництва привело до 

розширення зовнішньої торгівлі. Визначилися галузі, 

які працювали на основі імпортних надходжень або на 
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експорт. Тільки зовнішній ринок міг поглинути 

масовий випуск фабричних товарів. Для збереження 

панування на внутрішньому ринку національні 

корпорації повинні були забезпечувати світовий рівень 

цін. Важливим фактором формування світового ринку 

було утворення колоніальних володінь. Найбільшими 

колоніальними імперіями стали Великобританія, 

Франція. Основою формування світового ринку став 

міжнародний поділ праці зі спеціалізацією окремих 

країн у виробництві певних видів продукції для 

задоволення потреб світового ринку. Протягом ХІХ ст. 

переважала міжгалузева предметна спеціалізація.  

З другої половини ХІХ ст. набула розвитку така 

форма МПП, як внутрішньогалузева спеціалізація. 

Зароджувалися елементи кооперації з виробництва й 

взаємообміну. Почався процес інтернаціоналізації 

виробництва. Провідною і найстарішою формою 

світогосподарських зв’язків була міжнародна торгівля, 

до якої були залучені всі незалежні й колоніальні 

країни. У 80-х роках ХІХ ст. почалася стагнація 

міжнародної торгівлі. Це було пов’язано з падінням цін 

на промислові й сільськогосподарські товари через 

зміни у промисловому виробництві в межах світового 

господарства, а також із загостренням економічної 

боротьби між європейськими країнами і США. З 1896 

р. почався перелом у світовій торгівлі, що розвивалася 

швидшими темпами порівняно з промисловістю. Ціни 

зростали внаслідок монополізації виробництва і 

відкриття золотих копалень на Алясці, в Канаді, 
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Південній Африці. У світовій торгівлі зменшилася 

частка Європи, одночасно зросло значення 

американських і азіатських країн. Для світової торгівлі 

сільськогосподарськими продуктами був притаманний 

аграрний протекціонізм. З кінця ХІХ ст. для зовнішньої 

торгівлі характерною була тенденція зростання 

протекціонізму і встановлення монопольних цін. 

Країни укладали торгові договори, підписували 

інвестиційні угоди. З розвитком міжнародної торгівлі, 

починаючи з 70-х років, дедалі більшого значення 

набув експорт капіталу. Відбулися зміни у валютних 

відносинах між капіталістичними країнами.   

Система металевих грошей у формі біметалізму, 

коли роль грошей закріплювалася золотом і сріблом, 

була витіснена валютною системою золотого стандарту 

(системою класичного монометалізму). Ця система 

виникла у Великобританії в кінці XVIII ст., а в кінці –

на початку Х ст. стихійно сформувалася як сукупність 

національних валютних систем. Основу валютних 

курсів становив золотий паритет ,  коли грошова 

одиниця будь-якої країни мала відповідний золотий 

вміст. Золото було основою міжнародних розрахунків. 

Не обмежувався обмін національної валюти на 

іноземну. Золото вільно вивозилося і ввозилося. Крім 

золотих монет в обігу були білонни (розмінні) монети, 

що виготовлялися із срібла, міді, бронзи та інших 

металів, паперові гроші у формі білетів державної 

скарбниці, банківські білети. Система класичного 

золотого стандарту була зруйнована під час першої 
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світової війни. Золотий обіг законодавчо був 

скасований .  

 

 

5.2. Передумови виникнення та методологічні 

принципи маржиналізму і  неокласичної теорії . 

Прискорення розвитку ринкових відносин, 

поглиблення поділу праці й усуспільнення 

виробництва, що проявлялося у монополізації 

виробництва, з одного боку, і зростання 

індивідуалізації господарського життя, з іншого, 

породжувало складну систему виробничих і 

економічних зв'язків, у якій господарюючі суб'єкти 

повинні були знаходити оптимальні рішення. Перед 

ними стояла проблема альтернативного вибору у 

використанні обмежених економічних ресурсів. 

Розв'язання таких завдань з позицій класичної школи, 

навіть модифікованої економістами першої половини 

XIX ст., було неможливим, оскільки цільове 

призначення системи вона вбачала у збільшенні 

багатства, яке є функцією нагромадження капіталу і 

чисельності працівників. Проблема ефективного 

розподілу ресурсів і пошуку найбільш вдалого варіанта 

їх комбінації залишалася на задньому плані, оскільки 

вважалося, що він досягається автоматично у процесі 

ринкової конкуренції. Тим часом в умовах бурхливого 

зростання масштабів виробничої діяльності саме ця 

проблема ставала найбільш гострою і актуальною. 

Науково-технічний прогрес призвів до глибоких 
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якісних змін у характері й структурі виробництва та 

методах управління економікою, якісних змін у 

структурі споживання. Формувався ринок споживача, 

пріоритетом якого став його вибір, тому актуальним 

стає дослідження ринкової поведінки окремого 

суб’єкта господарювання, виявлення закономірностей 

економічного розвитку на рівні фірми. У таких умовах 

була потрібна загальна теорія, здатна запропонувати 

рекомендації, що обґрунтовують економічну поведінку 

господарюючих суб'єктів, які прагнуть якнайкраще 

реалізувати свої інтереси. Така теорія повинна була 

акцентувати увагу на поведінкових аспектах, 

виявляючи мотиви, якими керуються індивідууми при 

виборі того чи іншого варіанта господарських дій   

Це принципово змінило метод економічного 

аналізу: об'єктивізм класиків, які прагнули віднайти 

закономірності, що керують господарськими 

процесами незалежно від волі й свідомості людей, 

поступався місцем виявленню суб'єктивних спонукань 

господарюючих агентів, які приймали економічні 

рішення. Це був мікроекономічний підхід, при якому 

об'єктом вивчення стає психологія господарюючого 

індивідуума з метою визначення закономірностей 

формування мотивації його вчинків у сфері економічної 

діяльності. Такий підхід зробив можливим 

застосування нових методів аналізу, які дали змогу 

визначити граничні величини для характеристики змін, 

що відбуваються в економічному житті. Виникнення 

теорії граничних величин було визнано "маржинальною 
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революцією" в економічній науці – перехід від 

концепції класичної школи до неокласичної теорії 

(маржиналізму). Маржиналізм – це напрямок 

економічної теорії кінця ХІХ ст , який аналізує 

граничні економічні величини як взаємопов’зані явища 

економічної системи на рівні окремої фірми чи галузі. 

Піонерами у формуванні категорії "граничної 

корисності", що використовується у процесі аналізу 

функціональних залежностей для виявлення рівноваги 

в господарській системі, були німецькі дослідники Г. 

Госен і Й. фон Тюнен, а також французи Ж. Дюпю і О. 

Курно. Незалежно один від одного, майже одночасно 

вони описали свої погляди в аналізі економічних 

процесів і законів граничні величини.  

 

Загальні риси маржиналізму 

Самостійна течія економічної науки, що 

зародилась у другій половині XIX ст. і охоплювала 

собою кілька шкіл, одержала загальну назву 

маржиналізм (від французького marginal – 

граничний).Ще в середині XIX ст. представники 

математичної школи – А. Курно (Франція), Й. Тюнен та 

Г. Госсен (Німеччина) зробили перші спроби введення 

положень маржиналізму в економічну теорію. Так, 

Герман Генріх Госсен (1810-1859 pp.) відкрив 

принципи, що в сучасній економічній літературі 

одержали назву першого та другого "законів Госсена". 

Згідно з першим законом, що обґрунтовує засади 

маржиналізму, із збільшенням наявності даного блага 
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гранична корисність зменшується. Другий закон 

проголошує: оптимальна структура споживання 

(попиту) досягається за умови рівності граничних 

корисностей всіх споживаних благ. Ці закони згодом 

лягли в основу всіх маржинальних теорій різних часів. 

Антуан Огюстен Курно (1801-1877 pp.), 

спираючись на аналіз функціональних залежностей, 

сформував поняття економічної рівноваги, ввів у 

науковий обіг поняття "функція попиту", підкреслював 

потребу розглядання економічної системи як цілого, 

що перебуває у стані рівноваги. 

Йогани Генріх фон Тюнен (1783-1850 pp.) 

визначив закони граничного аналізу в економічній 

системі з метою досягнення максимуму в значеннях 

функції з багатьма змінними. Варіюючи показники 

основних факторів виробництва (земля, капітал, праця) 

і залишаючи незмінним один із них, він проаналізував 

вплив цих факторів виробництва на оптимальне 

поєднання використовуваних ресурсів. Він довів, що 

найбільший чистий доход може бути досягнутий, якщо 

сукупність граничних витрат на фактори виробництва 

дорівнюватиме граничній цінності продукту. 

Наприкінці XIX ст. маржиналізм перетворився на 

загальну методологічну платформу різних шкіл у 

багатьох країнах, у тому числі в Україні. 

Характерною рисою першої австрійської школи 

маржиналізму – є психологізація економічного життя. 

Психологічні, суб'єктивні оцінки господарюючим 

суб'єктом результатів своєї діяльності, своїх вигід та 



 

 

106 

106 

втрат перетворюються у визначальний момент. На 

основі подібних оцінок пояснюються різні економічні 

явища – попит, пропозиція, ціна, витрати виробництва 

тощо. Інша вагома відправна позиція маржиналізму – 

принцип раціональної поведінки людини, яка прагне до 

максимізації особистої вигоди. Все ринкове 

господарство – це сукупність суб'єктів, які раціонально 

діють в інтересах власного прибутку. І, нарешті, третя 

відправна риса маржиналізму – визнання виняткового 

значення принципу рідкості. Це означало, що з самого 

початку в основу всіх теорій закладалось уявлення про 

обмежений характер того чи іншого ресурсу, в 

результаті чого ціна повністю залежала від попиту, що 

в свою чергу пов'язувався з суб'єктивними оцінками. 

Для визначення величини вартості визначальне 

значення має корисність блага, а точніше - гранична 

корисність. Послідовне прирощення однакових 

величин запасу благ, що перебувають у розпорядженні 

суб'єкта, супроводжуються прогресивним зниженням 

одиниці корисності блага. Корисність останньої 

одиниці запасу, чи гранична корисність блага, і 

визначає величину його вартості. 

На доведення положень маржиналістських теорій 

представники так званої математичної школи – І. 

Джевонс (Великобританія), Л. Вальрас (Швейцарія) та 

В. Парето (Італія) розробили солідну методологію 

математичного аналізу граничних величин, а також 

форм залежностей, що існують між елементами 
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економічної системи (попит, пропозиція та ціни), 

визначили параметри кривих попиту та пропозиції. 

Цей маржиналістський методологічний принцип 

передбачає абсолютно інший, порівняно з попередніми 

школами (класична,. історична та ін.), підхід до аналізу 

економічних проблем і категорій. На відміну від 

класичної концепції, яка поклала в основу ціни 

витратний принцип, що пов'язує її величину з 

витратами праці або витратами виробництва, 

маржиналізм пов'язує ціну зі споживанням продукції, 

тобто враховує зміни потреб в оцінюваному продукті 

при додаванні кожної наступної одиниці цього блага. 

Ця переоцінка цінностей класичної школи настільки 

радикальна, що в економічній літературі 

характеризується поняттям "маржинальна революція". 

Якщо "класики" вважали сферу виробництва 

первинною щодо сфери обігу, а вартість вихідною 

категорією економічного аналізу, то маржиналісти 

розглядають умови господарської рівноваги всіх сфер 

— виробництва, розподілу, обміну та споживання, а 

економіка в їх уявленні постає як система 

взаємозалежних господарюючих суб'єктів, які 

розпоряджаються господарськими благами. 

У порівнянні з класичними, маржиналістська 

теорія має справу не з абстрактними категоріями 

(вартість, праця тощо), а з конкретними економічними 

підоймами, закономірності розвитку яких легко 

відстежувати. Це відкриває можливості для 

застосування математичних методів, в тому числі 
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диференціальних рівнянь, графічного методу 

зображення, статистичних матеріалів, таблиць тощо. 

Математика допомагає маржиналізму у виборі 

найкращого варіанту з можливого числа рішень - тобто 

винаходити максимальну користь з альтернативних 

положень за наявності певних обмежень матеріальних 

благ та ресурсів. 

Розглядаючи економіку як сукупність окремих 

індивідуальних господарств, закони розвитку якої 

визначаються господарськими рішеннями індивідів 

(споживача, який намагається максимі-лізувати 

користь благ, що перебувають в його розпорядженні, і 

виробника, який намагається отримати максимум 

прибутку за обмежених ресурсів) та результатами їх 

впровадження, перша школа маржиналізму – 

австрійська школа політичної економії цілком 

заперечувала будь-які об'єктивні начала, що могли б 

бути покладені в основу ціни. Цю крайню, 

екстремістську оцінку не поділяли інші маржиналісти 

пізніших шкіл (А. Маршалл, Д. Кларк). Проте, не 

зважаючи на певні розбіжності як у формулюванні 

проблем дослідження, так і в конкретному підході до їх 

розв'язання, методологія різних шкіл маржиналізму має 

багато спільного. 

 

Австрійська школа. 

Австрійська школа політичної економії 

започаткувала суб'єктивний, психологічний напрям в 

обгрунтуванні та поясненні економічних процесів, її 
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засновником став професор Віденського 

університету Карл Менгер (1840—1921 pp.), який 

виклав основні її положення в творах "Основи 

політичної економії" (1871 р.) та "Дослідження про 

методи соціальних наук і політичної економії зокрема" 

(1883 p.). Інший представник австрійської школи – 

Фргдріх Візер (1851-1926 pp.) розвинув ідеї К. Менгера 

в працях "Походження і основні закони господарської 

цінності" (1884 p.), "Природна цінність" (1889 p.), 

"Закон влади" (1926 p.). Проте найбільш відчутно 

висловив ідеї цієї школи Ойген Бем-Баверк (1851-1919 

pp.) – професор Віденського університету, президент 

Австрійської академії наук та міністр фінансів Австрії. 

Основні праці О. Бем-Баверка –"Основи теорії цінності 

господарських благ" (1886 p.), "Природна вартість", 

"Капітал і прибуток" (1889 p.), "Позитивна теорія 

капіталу", "Теорія К. Маркса та її критика" (1896 р.) – 

присвячені ґрунтовному викладу теорії граничної 

вартості. 

Вихідна позиція австрійської школи – 

суб'єктивне трактування цінності. Цінність, за К. 

Менгером, виявляється людиною в процесі 

задоволення потреб. Цінність – це не є те, що 

притаманне благам, не їх властивість, а, навпаки, - 

лише те значення, яке ми приділяємо задоволенню 

наших потреб. Для підтвердження цього положення, 

К. Менгер наводить приклад про оазу, де джерельна 

вода, що задовольняє всі потреби людей, не має 

цінності і, навпаки, набуває для жителів оази цінності, 
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коли джерело раптово вичерпується настільки, що 

вода перетворюється на найпершу життєву потребу. 

Отже, по суті заперечується основа класичної 

школи – трудова теорія вартості, причому праця, за К. 

Менгером, не має зв'язку з величиною цінності. На 

доказ цього він наводить приклад цінності діаманта, що 

не залежить від того, знайшли його випадково, чи він 

видобутий з родовищ шляхом затрати тисяч робочих 

днів. На його думку, власники капіталу і землі живуть 

не за рахунок робітників, а за рахунок користування 

землею і капіталом, що для індивіда та суспільства 

мають цінність таку саму, як і праця. 

За існуючої обмеженості ресурсів, за К. 

Мангером, перед індивідуумом завжди стоїть проблема 

якнайкраще розподілити свої кошти для задоволення 

потреб. На ілюстрацію цього він наводить схему, що 

відображає криву спаду потреб людини у різних 

предметах залежно від їх значення – від вкрай 

потрібної до найменш корисної – і оцінив їх у балах. 

Згідно з принципом спадної корисності блага вартість 

визначається тією найменшою корисністю, що її має 

остання одиниця запасу. При цьому він абстрагувався 

від того, що оцінка одного і того самого блага різними 

суб'єктами може бути досить різна. 

Відстоюючи положення про залежність цінності 

блага від фактора рідкості, він робить висновок, що 

цінність визначається розмірами пропозиції. Із 

збільшенням чи зменшенням кількості благ змінюється 

ступінь задоволення потреби і відповідно цінність цих 
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благ. Цінність однакових благ визначається цінністю 

найменш важливою з них. Отже, цінність визначається 

не в сфері виробництва як сума витрат, в сфері 

споживання або використання блага суб'єктом. 

Теорія австрійців виходила з того, що економічні 

процеси визначають не об'єктивні чинники (праця, 

витрати виробництва), а зміни в психологічному стані 

людини, її індивідуальні оцінки, настрої. Проте 

господарська психологія людини є ніщо інше як 

відбиття реально існуючих економічних відносин, і 

тому зосередження уваги лише на аналізі 

психологічних факторів (що дійсно впливають на 

економічну ситуацію) є по суті відмовою від аналізу 

реальної дійсності. 

Заслуга австрійської школи полягає і в тому, що 

вона привернула увагу до проблеми рідкості ресурсів. 

Це, а також виведення нових функціональних 

залежностей в економічному житті сприяли 

виникненню математичної школи, застосуванню в 

економічних дослідженнях математичних методів. 

Суть теорії граничної корисності. 

Австрійська школа зовсім заперечувала саму 

категорію "вартість" замінюючи її психологічною 

категорією "корисність". Корисність товару – це його 

здатність задовольняти потреби, а гранична корисність 

є приростом корисності під час споживання додаткової 

оцінки товару. Ціни залежать винятково від 

суб'єктивних оцінок корисності. Закон стверджує, що 

кожна наступна одиниця товару відповідає меншому 
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збільшенню корисності, ніж попередня. Звичайно 

споживач купує товар доти, доки гранична корисність 

останньої одиниці не компенсує його витрати, що 

раціонально, якщо ціна знижується . разом з граничною 

корисністю. Під граничною корисністю розуміється 

суб'єктивна оцінка індивідуумом корисності останньої 

одиниці запасу певного споживчого блага. Як приклад, 

О Бем-Баверк наводить такий: господарюючий суб'єкт 

володіє п'ятьма мішками зерна, якість і кількість якого 

в кожному мішку однакова. Перший з мішків 

задовольняє найбільш цінну потребу цього суб'єкта – 

власне споживання, другий задовольняє трохи меншу 

потребу – йде на відгодівлю худоби і т. д. Останній, 

п'ятий мішок з зерном іде на задоволення найменш 

важливої потреби – на годування папуги. Саме ця 

одиниця господарських благ має найменшу корисність 

і розглядається як гранична корисність, що визначає 

цінність кожного з мішків із зерном. 

Такий підхід теоретики австрійської школи 

поклали в основу теорії ціни. Ціна, з їх точки зору, є 

результат зіткнення на рийку найрізноманітніших 

суб'єктивних оцінок корисності благ конкуруючими 

сторонами. Провідні принципи теорії граничної 

корисності були сформульовані К. Менгером у праці 

"Основи політичної економії". За К. Менгером, 

гранична корисність певного блага визначається двома 

факторами - інтенсивністю (важливістю) 

індивідуальної потреби в ньому і рідкістю (або, 

навпаки, існуючим запасом) цього блага. Чим більша 
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інтенсивність потреби за даного розміру запасу, тим 

вище індивідуум оцінює благо, тим більша його 

гранична корисність. Чим менша інтенсивність 

потреби, тим нижча оцінка, що її раціональний суб'єкт 

дає граничній корисності. 

Дещо інакше впливає обсяг запасу: якщо він 

зменшується, то за даної інтенсивності потреби 

гранична корисність блага збільшується. Коли ж 

кількість (запас) благ зростає, індивідуальна оцінка 

граничної корисності зменшується. Оскільки ця 

ситуація вважається досить реалістичною, встановлена 

К. Менгером залежність одержала назву правила 

спадної граничної корисності. Гранична корисність 

споживчого блага дорівнює максимальній ціні, за яку 

покупець ще згодний його придбати. Досліджуючи 

ринок з фіксованою пропозицією певного товару, 

отримуємо, що ціну визначає попит. Оскільки цей 

останній ставиться в залежність від граничної 

корисності блага, саме вона перетворюється на фактор, 

що визначає ціну. 

Ф. Візер, наслідуючи положення психологічної 

школи, оперує не найменш важливою корисністю, як К. 

Менгер, а вводить у науковий обіг термін 

"маржинальна корисність". Критикуючи трудову 

теорію вартості, він стояв на позиціях концепції трьох 

факторів Ж.Б. Сея і вважав за потрібне визначати, яка 

частка вартості створюється кожним з цих факторів. 

Праця – це лише один з факторів виробництва, але вона 

не є єдиним творцем вартості, як це доводили класики. 
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Підкреслюючи значення фактора обмеженості 

матеріальних благ, Ф. Візєр пов'язував з ним саме 

виникнення приватної власності. Більше того, сама 

економічна діяльність людини виникає тому, що існує 

постійна суперечність між потребами людей і 

обмеженими можливостями в їх задоволенні 

матеріальними благами. 

Деяку своєрідність мають погляди О. Бем-

Баверка. У творі "Основи теорії цінності господарських 

благ" він пише, що граничні корисності визначають 

ціни не непрямим шляхом (через попит), а 

безпосередньо, встановлює межі їх коливань. Верхня, 

максимальна межа змін ринкової ціни певного товару 

залежить від суб'єктивної оцінки його корисності 

покупцем. Далі за цю межу він іти не згоден, оскільки 

це знижує його добробут і суперечить принципу 

раціональної поведінки. Нижня, мінімальна межа 

зумовлена суб'єктивною оцінкою корисності даного 

товару вже з позицій продавця: керуючись тими 

самими мотивами, що і покупець, він не може опустити 

ціну, нижче за означену. Якщо, скажімо, на товарному 

ринку оцінка покупця дорівнює 100 доларів, а 

суб'єктивна оцінка продавця – 80 доларів, то ринкова 

ціна товару коливається в цих межах і встановлюється 

в результаті співвідношення попиту і пропозиції на 

певному рівні. Суб'єктивна оцінка процента полягає в 

тому, що О. Бем-Баверк, спираючись на характерні для 

австрійської школи принципи суб'єктивізму, висунув 

положення про походження процента на капітал як 
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процес очікування, коли "майбутнє благо" 

перетвориться в "теперішнє благо". Походження 

процента на капітал випливає з продуктивності 

останнього. 

О. Бем-Баверку належить і так звана "теорія 

вмінення". За цією теорію, виходячи з.концепції трьох 

факторів Сея, кожному виробничому благу – землі, 

праці і капіталу – повинна бути "вмінена" відповідна 

частина "споживчих благ", вироблених цими 

факторами. "Вмінення" здійснюється з урахуванням 

граничної корисності "виробничих благ", визначених 

граничною корисністю вироблених за їх допомогою 

благ. Так, гранична корисність обладнання для 

виробництва харчових продуктів повинна визначатися 

граничною корисністю саме цих харчових продуктів. 

Маржинальна теорія австрійської школи, що 

виникла як противага марксизмові, визнавалась 

протягом досить тривалого періоду. Ряд її положень, 

особливо теорія граничної корисності, ввійшла в 

сучасну економічну теорію країн Заходу. Певним 

досягненням цієї школи є постановка питання про 

фактор часу в розвиткові економіки. Але з розвитком 

господарсько-практичної функції деякі істотні вади 

теорії (примат споживання, ігнорування умов 

виробництва, метод робінзонади, суб'єктивно-

психологічний підхід до економічних процесів тощо) 

все частіше давалися взнаки і зумовили потребу її 

модернізації. 
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Багато з недоліків австрійської школи 

виправив засновник так званої кембріджської школи А. 

Маршалл. 

 

Кембріджська школа 

У 90-ті роки XIX ст. у політичній економії 

сформувалась нова школа, що отримала назву англо-

американська. її англійське відгалуження під назвою 

кембріджської школи очолив відомий економіст, 

професор Кемріджського університету Альфред 

Маршалл (1842-1924 pp.), а представляли Ф. Еджуорт, 

Ф. Пігу та Д. Робертсон. 

У працях А. Маршалла "Економіка 

промисловості" (1889 p.), "Промисловість та торгівля" 

(1919 p.), "Гроші, кредит та торгівля" (1923 р.) 

"Принципи економікс" (1890 р.) виправлені значні 

недоліки австрійської школи, розвинуто вчення 

маржиналізму і водночас класичної школи та закладені 

засади неокласичного напряму. 

У головній праці А. Маршалла "Принципи 

економікс" йдеться не про політекономію як науку про 

виробничі відносини суспільства, а започатковано нову 

науку економікс, вільну від ідеологізації. Вона 

займається дослідженням форм життєдіяльності 

суспільства, пов'язаних з матеріальними основами 

добробуту. Сама назва цієї науки означає економізацію 

- пошук оптимальних умов, за яких у разі наявності 

обмежених ресурсів досягається максимум ефекту. 

Якщо предметом політекономії класики вважали 
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багатство, то предметом економікс охоплюються 

ширші поняття — це і багатство, але водночас це і 

наука про людину, про мотиви, що впливають на 

поведінку людини в економічному житті, в її прагненні 

досягти найвищого результату за найменших витрат і в 

разі наявності обмежених ресурсів. 

Завданням А. Маршалла була побудова 

своєрідної синтетичної теорії вартості із різноманітних 

теорій. Безперспективним було, на його думку, 

вирішити проблему вартості шляхом конструювання 

різних суб'єктивно-психологічних концепцій. Але він 

наслідував і здобутки інших теорій, хоча був 

принциповим супротивником трудової теорії вартості й 

вважав, що центральна ланка проблеми вартості — це 

визначення законів взаємодії попиту і пропозиції. В 

його теорії дещо еклектично поєднуються елементи 

концепції граничної корисності з суб'єктивною теорією 

утримання Н. Сеніора, і категорія витрат виробництва, 

сприйнята у Д. Рікардо, трактується як сукупність 

жертв робітників і капіталістів. 

Отже, теорія ціни А. Маршалла є своєрідним 

симбіозом трьох теорій: витрат виробництва, граничної 

корисності та попиту і пропозиції. Ринкову ціну він 

розглядає як результат перетинання ціни попиту, що 

визначається граничною корисністю, і ціни пропозиції, 

яка визначається граничними витратами. Ці два 

фактори, – каже А. Маршалл, – своєрідні леза ножиць, 

причому "можна з однаковими підставами сперечатись 

про те, регулюється вартість корисністю чи витратами 
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виробництва, як про те, розрізає клаптик паперу 

верхнє чи нижнє лезо ножиць". Два фактори, що 

впливають на ціни, – гранична корисність та витрати 

виробництва поєднуються один з одним за допомогою 

третього - попиту і пропозиції. А. Маршалл вважав, що 

ціна, яку згоден сплатити за товар покупець, 

визначається корисністю товару, причому корисність 

він вважав за максимальну вартість, що її може 

сплатити за товар покупець. Ціна ж, призначена 

продавцем товару, визначається витратами його 

виробництва. Ринкові ціни являють собою результат 

зіткнення двох оцінок – ціна, попит та пропозиція 

розглядаються разом, у їх взаємодії. 

З одного боку, ринковий механізм в умовах 

необмеженої конкуренції встановлює залежність 

попиту і пропозиції від ціни. Якщо, скажімо, на 

певному ринку ціна товару зростає, то, як правило, 

попит на нього знижується, а пропозиція збільшується. 

Коли ж, навпаки, ціна йде вниз, попит підвищується, а 

пропозиція скорочується. Отже, ринкова ціна в ході 

своїх коливань, може досягти деякої сталої рівноваги, 

стати ціною рівноваги, за якої попит на даний товар 

зрівнюється з його пропозицією. 

З іншого боку, ринкова система спрацьовує і в 

протилежному напрямі, визначаючи рух ціни 

співвідношенням попиту і пропозиції. Наприклад, ціна, 

що перевищує рівень рівноваги, стимулює розширення 

пропозиції. Пропозиція, обганяючи попит, примушує 

ціну переміщуватися у зворотному порядку, до 
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позначки рівноваги. Якщо ж ринкова ціна стає 

нижче ціни рівноваги, то вона підштовхує зростання 

попиту. Той збільшується, випереджаючи пропозицію, 

що призводить до підвищення ціни до точки рівноваги. 

За А. Маршаллом, ідеальне становище складається 

тоді, коли попит і пропозиція рівною мірою впливають 

на зміни ціни. 

Проте ціна сильно змінюється в той чи інший бік 

залежно від тривалості відрізків часу. Коли 

досліджується короткий період часу, то пріоритет 

одержує попит. Це пояснюється тим, що пропозиція 

більш інерційна, не встигає за постійними змінами 

попиту. Вона запізнюється, відстає, оскільки для її 

зміни вимагається створення нових умов виробництва, 

додаткових інвестицій у створення і модернізацію 

виробничих потужностей. В межах невеликого відрізку 

часу величина пропозиції набуває тому постійного 

характеру. Тоді саме попит перетворюється у 

вирішальний фактор ціноутворення і будь-яке його 

підвищення веде до зростання цін. 

У цьому випадку виникає різниця між новою, 

вищою ціною товару, з одного боку, і витратами на 

його виробництво та нормальним прибутком, з другого. 

У підприємця утворюється додатковий доход (за 

термінологією А. Маршалла — квазірента). У міру 

розгортання виробництва, що рано чи пізно зреагує на 

це зростання попиту,'збільшуються розміри пропозиції, 

ціна знижується, знижуючи квазіренту. 
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Коли ж ідеться про довгострокову 

перспективу, роль основного ціноутворювального 

фактора переходить вже до пропозиції і пов'язаних з 

нею грошових витрат виробництва. Чим тривалішим є 

аналізований період часу, тим сильніше їх вплив в 

порівнянні з фактором попиту. За А. Маршаллом, 

причина полягає хоча б у тому, що саме виробництво 

визначає врешті рух потреб, що виступають у вигляді 

граничних корисностей. Отже, маржиналіст А. 

Маршалл сприймає тим самим деякі засади класичної 

школи трудової вартості. 

Зрозуміло, цей механізм взаємодії попиту і 

пропозиції, адекватної їх співвідношенню ціни є в 

значній своїй частині ідеальною теоретичною моделлю, 

що не відображає багатьох реалій саме 

капіталістичного ринку та властивих йому 

суперечностей. Проте сам аналіз ролі фактора часу в 

рамках концепції коротко- та довгострокових періодів є 

безумовною заслугою А. Маршалла, що справила 

істотний вплив на подальший розвиток економічної 

теорії, була сприйнята прихильниками сучасних теорій 

країн Заходу – теорії попиту та теорії пропозиції. 

Під час розроблення проблем попиту А. Маршалл 

ввів поняття "еластичність попиту", під якою він 

розумів функціональну залежність попиту від зміни 

цін, визначаючи її як співвідношення між зростанням 

запасу та підвищенням ціни. Еластичним попит буде 

тоді, коли попит на товар збільшується більшою мірою, 

ніж ціна на нього. Якщо ж зміна попиту на товар 
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відбувається меншою мірою, ніж зміна його ціни, 

попит буде нееластичним. За А. Маршаллом, "ступінь 

еластичності (або швидкість реакції) попиту на ринку 

залежить від того, якою мірою його обсяг зростає при 

даному збільшенні ціни". Цю залежність можна 

визначити математично. Формула еластичності попиту 

така: 
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- зміна 

рівня цін, що викликала зміну попиту. 

За А. Маршаллом, на еластичність попиту 

впливають такі фактори, як рівень цін, купівельна 

спроможність населення, потреба населення. 

Еластичність попиту велика – для високих цін, велика 

або у кожному разі значна — для середніх цін, але вона 

скорочується при падінні ціни та сходить взагалі 

нанівець, коли досягається рівень повного задоволення 

даної потреби. Так, він вважав, що найбільш 

нееластичний попит — це попит на воду, сіль, 

картоплю, хліб, цукор та інші товари широкого 

споживання. 

Сучасні економісти, що сприйняли ідею А. 

Маршалла, трактують поняття еластичності ширше. 

Вони розглядають еластичність не лише як 

взаємозалежності між змінами в попиті та ціни, а і 

взаємозв'язок ціни і пропозиції товару, процента і 

пропозиції капіталу, заробітної плати та наявності 
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робочої сили. Цей аналіз дуже важливий для 

дослідження конкретної кон'юнктури ринку, 

прогнозування шляхів удосконалення господарського 

механізму. Він дозволив диференціювати товарні групи 

залежно від характерної для них еластичності попиту 

та визначити можливі для різних груп товарів межі 

зростання цін, що не призводять до їх скорочення у 

розмірах, які погрожують зростанню капіталістичних 

прибутків. 

Іншою основою концепції ціни А. Маршалла 

була функція пропозиції. Він вважав, що динаміка 

пропозиції залежить од витрат виробництва і слідом за 

Н. Сеніором самі витрати виробництва зводив до 

комплексу негативних емоцій учасників виробництва – 

підприємців і робітників. Так, у ці витрати він включав 

відчуття стомленості робітників та переживання 

підприємців щодо успішності ведення справи. Грошові 

витрати виробництва або ціна пропозиції даного товару 

повинні компенсувати всі ці негативні відчуття, 

зусилля та жертви учасників виробництва, отже, 

включати заробітну плату за їх стомлюваність і 

підприємницький прибуток як плату за страх. 

Прибуток і заробітна плата не протилежні один 

одному, як у Д. Рікардо, а споріднені та доповнюють 

один одного.  

Мінімальна ціна, так звана ціна пропозиції. 

Провідна роль тут належить поняттю граничних 

витрат, під якими розуміються витрати виробництва 

останньої одиниці певного товару (ціна пропозиції). За 
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А. Маршаллом, ціна пропозиції в різних галузях 

веде себе неоднаково. Є галузі, де витрати граничні, а 

отже, і ціна пропозиції не залежить від обсягу 

продукції, що випускається. В цих галузях діє закон 

"постійної (сталої) продуктивності". В других галузях 

із зростанням обсягу виготовлених товарів граничні 

витрати знижуються (закон зростаючої 

продуктивності). У третіх галузях в міру збільшення 

обсягів виробництва спостерігається зростання 

граничних витрат і відповідно цін пропозиції (закон 

спадної продуктивності). 

Цей диференційний підхід відображає реальні 

фактори переходу до випуску стандартизованої 

продукції, характерні для кінця XIX- початку XX ст., і 

сучасна економічна наука сприйняла ідею 

А. Маршалла про динаміку витрат виробництва, хоча в 

дещо модернізованому вигляді. 

Свою загальну теорію ціни А. Маршалл 

ілюстрував математичними прикладами та графічно як 

пов'язані між собою дві криві, що відображають 

відповідність кожному рівню цін певного розміру 

попиту і пропозиції. Точка перетину кривих за умови 

рівності попиту і пропозиції встановлює ціну 

"рівноваги" – це ідея сприйнята сучасними 

економістами. 

Думку А. Маршалла про те, що зниження рівня 

процентної ставки приводить до істотного скорочення 

прагнень людей до заощадження згодом сприйняв 
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відомий англійський економіст Дж. М. Кейнс в своїй 

концепції державного регулювання економіки. 

А. Маршалл ввійшов в історію як один з яскравих 

захисників теорії і практики вільного підприємництва. 

Але вже тоді відбувалась монополізація виробництва. І 

він в своїх "Принципах політичної економії" (книга V, 

розділ XIV "Теорія монополії") робить спробу 

охарактеризувати суть монополії та її функції – 

контроль над виробництвом і встановлення 

монопольних цін. Проте цей аналіз мав обмежений 

характер і монополія вважалась поодиноким випадком 

на загальному тлі вільної конкуренції. 

Нарешті, ще одним внеском А. Маршалла в 

сучасну економічну науку стало обгрунтування 

четвертого фактора виробництва – підприємницької 

діяльності на доповнення до відомого формулювання 

Сея – праця, капітал та земля. Це положення також 

сприйняла сучасна економікс у класифікації факторів 

виробництва. 

Розглядаючи історичне місце і значення 

економічної теорії А. Маршалла, слід визнати, що вона 

має значний вплив на розвиток сучасної політичної 

економії. Розроблені ним теорії ціни, попиту та 

пропозиції, витрат виробництва посіли значне місце в 

економічній теорії. Сучасні економісти 

використовують і вносять свої модифікації в теорії 

корисності, еластичності попиту, рівноваги попиту і 

пропозиції, досконалої конкуренції, квазірентного 

доходу та мікроекономічного аналізу. 
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До Кембріджської школи, крім А. Маршалла, 

належить його учень – А. Пігу (1877-1959 pp.), що 

вивчав проблеми розподілу і обігу, і одним з перших 

висунув теорію "загального добробуту", вважаючи, що 

держава за допомогою грошово-фінансової політики 

здатна подолати кризи і забезпечити рівномірний 

розподіл доходів між членами суспільства. Його 

найважливіші праці – "Економіка добробуту" (1920 p.), 

"Дослідження державних фінансів" (1928 p.). 

Джоан Робгнсон (1903-1983 pp.) в роботах 

"Гроші" (1922 p.), "Недосконала конкуренція" (1933 p.), 

"Економічні коментарії" (1956 р.) також з позицій 

Кембріджської школи трактувала проблеми 

використання грошей, державної фінансової політики. 

Як представниця лівого крила більш пізньої течії – 

кейнсіанства, вона розробила низку пропозицій щодо 

використання суспільних робіт, державного 

регулювання з метою досягнення соціальних заходів та 

обмеження безробіття. 

Кембріджську школу називають неокласичною 

саме тому, що вона намагалась ув'язати теоретичну 

спадщину англійської класичної школи з сучасними 

економічними поглядами. 

 

Економічні концепції Дж. Б. Кларка 

Теоретичні концепції англо-американської школи 

знайшли свій дальший розвиток у творах 

американського економіста Джона Бейтса Кларка 

(1847-1939 pp.). Він закінчив два університети в Європі 
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- у Гейдельбергу (Німеччина) та в Цюріху 

(Швейцарія), в 1895-1923 pp. викладав у 

Колумбійському університеті (США). У найвідомішій 

праці "Розподіл багатства" (1899 p.), а також у творах 

"Філософія багатства" (1889 p.), "Проблеми монополій" 

(1901 p.), "Суть економічної теорії" (1907 р.) розвинув 

маржинальну теорію, обгрунтував закони динаміки і 

статики економіки. До галузі статики він відносить 

аналіз заробітної плати, цінності, прибутку, взагалі 

закони рівноваги. Стаціонарний стан, за Дж. Б. 

Кларком, це уявна модель для з'ясування умов 

рівноваги у чистому вигляді. Динаміка ж ускладнює 

розвиток і порушує рівновагу, на неї впливають не 

лише внутрішні а й зовнішні чинники. До галузі 

динаміки він відносить питання розвитку різних форм 

господарювання і,зокрема, монополій. 

В економічних поглядах Дж. Б. Кларка відчутний 

вплив попередніх шкіл – історичної (її досягненнями 

він оволодів у Гейдельберзі), француза Ф. Бастіа, 

американців Г. Ч. Кері та Г. Джорджа. Критично 

засвоюючи надбання австрійської школи, він заперечує 

властиву їй точку зору про роль суб'єктивних засад, 

споживача-індивіда. На його думку, треба виходити з 

сукупності відносин підприємців, з примату сфери 

виробництва, а не керуватися психологічним підходом 

як базою економічних процесів. 

Додержуючись ідеї граничної корисності, він 

модифікував її обгрунтуванням закону, що згодом був 

названий його ім'ям. Суть закону Кларка полягає у 
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тому, що у маржиналістській теорії слід мати на 

увазі не корисність в цілому, а розкласти корисність 

товару на елементи ("пучок корисностей"), тобто 

цінність товару визначається не взагалі корисністю, а 

сумою граничних корисностей всіх його властивостей. 

На прикладі специфічного товару – "яхта" — він 

показав, що різних покупців можуть влаштовувати 

різні його якості, а звідси може мінятися і ринкова ціна. 

Головна заслуга Дж.Б. Кларка – в розробленні 

концепції розподілу на основі принципів граничного 

аналізу цін факторів виробництва. Дж. Б. Кларк 

наслідує теорію трьох факторів виробництва і робить 

спробу, як і А. Маршалл, поповнити її визнанням 

четвертого фактора, проте його класифікація дещо 

відрізняється від запропонованої засновником 

Кембріджської школи. Капітал, за Дж. Б. Кларком, – не 

цілісний фактор виробництва. Він розподіляється на 

два види – грошовий капітал і так звані капітальні 

блага (засоби виробництва і земля). Отже, існують 

чотири фактори виробництва: 

 1) капітал в грошовій формі;  

2) капітальні блага – засоби виробництва і земля;  

3) діяльність підприємця (як і у А. Маршалла);  

4) праця робітників.  

Кожен з факторів виробництва характеризується 

специфічною продуктивністю, причому кожен 

привласнює свою частину доходів, що їх приносить 

відповідний фактор: грошовий капіталіст (банкір) – 

процент, власник капітальних благ – ренту, 
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підприємець – підприємницький прибуток, а 

робітник – заробітну плату. Розподіл доходів 

здійснюється відповідно до вкладу кожного з власників 

факторів виробництва. При цьому Дж. Б. Кларк 

помітив тенденцію до переливання капіталу: якщо в 

якійсь галузі розмір прибутку перевищує норму 

процента, в цю галузь починається посилений приплив 

підприємців, що призводить до загострення 

конкуренції. 

Чітко сформульована ним і теорія граничної 

продуктивності, яка стверджує, що у процесі 

виробництва спостерігається спадна продуктивність 

праці та капіталу, пояснювана тим, що в разі 

збільшення одного з факторів виробництва за інших 

незмінних факторів відбувається падіння зростання 

продукції. Ця ідея веде свій початок від вперше 

сформульованого німецьким економістом початку XIX 

ст. Й. фон Тюненом "закону спадної продуктивності 

праці і капіталу" та від відкритого Т. Мальтусом 

"закону спадної родючості грунту" (його, як відомо, 

поділяв і поклав в основу своєї теорії ренти Д. Рікардо). 

Як приклад теорії граничної продуктивності Дж. 

Б. Кларк наводить такий: за незмінного розміру 

капіталу всякий додатково найнятий робітник буде 

давати спадну масу продукції. Між тим заробітна плата 

всіх робітників визначається граничною (нижчою) 

продуктивністю останнього робітника. Заробітна плата, 

таким чином, дорівнює "продукту праці", під яким Дж. 

Б. Кларк розумів продукт, вироблений "граничним 
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робітником". Різницю ж між "всім продуктом 

промисловості" і "продуктом праці" він трактував як 

"продукт капіталу", що по праву повинен належати 

підприємцю як винагорода за його діяльність. 

Згідно з висновками Дж. Б. Кларка взагалі немає 

ніякої експлуатації праці: якщо заробітна плата 

робітників дорівнює мінімальному продукту 

граничного робітника, то у разі зростання числа 

зайнятих вона об'єктивно повинна падати. Прибуток же 

утворюється лише в "динамічному" стані – коли 

підприємець виступає як новатор виробництва. 

Але при цьому Дж. Б. Кларк не дає відповіді, 

чому надлишок продукту цілком відноситься на 

рахунок капіталу, чому одержані власниками різних 

факторів доходи визначаються як "солідарні". 

Критики теорії Дж. Б. Кларка слушно вказують 

на те, що він в своєму вченні про спадну 

продуктивність факторів виробництва ігнорує прогрес 

техніки і зростання продуктивності праці, оголошує 

прибуток плодом самого капіталу, тим самим 

наслідуючи погляди Ф. Бастіа та Г. Ч. Кері щодо 

"класового миру" в буржуазному суспільстві, теорії 

"гармонії інтересів" тощо. 

Теорії граничної корисності в тих чи інших 

варіантах наслідували і розвивали економісти інших 

країн. В тій же Великобританії їх відстоював У. 

Джевонс (1835-1882 pp.), у Швейцарії – Л. Вальрас 

(1834-1910 pp.), автор моделі загальної економічної 

рівноваги, що пов'язувала ринки готової продукції з 
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ринками факторів виробництва, послідовник Л. 

Вальраса - представник італійського маржиналізму В. 

Парето (1848-1923 pp.), який сформулював умови 

встановлення стійкої рівноваги, що одержали назву 

"оптимуму Парето". В Німеччині, наприклад, один з 

варіантів теорії граничної корисності відстоювали 

представники так званої соціальної школи (кінець 

XIX— початок XX ст.), зокрема О Шпанн та Р. 

Штольцман; в Росії та Україні – відомий економіст 

М І. Туган-Барановський та ін. 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

СТУДЕНТІВ 

1. Визначте основний зміст процесу 

індустріалізації . 

2. Дайте оцінку аграрному розвитоку провідних 

країн світу в період їх індустріалізації.  

3. Визначте передумови виникнення та 

методологічні принципи маржиналізму. 

4. Визначте передумови виникнення та 

методологічні принципи  неокласичної теорії 
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ТЕМА 6. Соціально-економічне становище 

провідних країн світу після Першої світової війни 

 

1. Подолання економічних наслідків Першої 

світової війни 

2. Особливості економічного положення Італії 

після Першої світової війни 

3.  Економічні погляди Дж. М. Кейнса 

4. Економічні погляди сучасного кейнсіанства 

 

6.1. Подолання економічних наслідків Першої 

світової війни 

Перша світова війна (1914-1918 рр.) призвела до 

значних людських та матеріальних втрат. По різному 

розвивалось господарство країн у ці роки. У 

післявоєнному економічному розвитку країн світу 

важливе значення мав Версальський договір, 

підписаний у 1919р. 27 країнами-переможцями й 

Німеччиною. Версальська угода «відрізала» від 

Німеччини 1/8 її території. Країни Антанти одержали 

необмежені права проводити в Німеччині комерційну і 

господарську діяльність. У 1919-1929рр. американська 

економіка була на піднесенні: США виробляли 

промислових товарів набагато більше, ніж Франція, 

Великобританія, Італія, Німеччина, Японія разом взяті. 

Вона домоглася таких успіхів тому, що першою взяла 

курс на переобладнання основних засобів виробництва. 

Обновлялися основні галузі економіки: хімічна, 

електрична, приладобудівна, автомобільна, 
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радіотехнічна. Система Тейлора (конвеєризація) 

дала змогу підприємцям наситити товарами 

національний і світовий ринки. Промислово-фінансові 

групи Рокфеллера, Дюпона, Меллона процвітали. За 

темпами росту не мали собі рівних нафтова, 

автомобільна, електротехнічна галузі. 

США подолали наслідки першої світової війни 

вже в 1920р., а Великобританія, Франція, Німеччина 

домоглися відносної стабілізації лише в 1924р. На фоні 

розорених війною цих країн, США були процвітаючою 

країною, яка виробляла промислової продукції на 10% 

більше, ніж усі індустріальні країни разом. 

Зросла роль США у світовому експорті капіталу. 

В країні зростали міські конгломерації з великою 

кількістю населення. Сільське господарство США в 

1920-1929рр.відставало від бурхливого розвитку 

промисловості, але й тут йшов швидкий процес 

витіснення дрібних виробників із землеробства, а з 

іншого – продовжувалася індустріалізація 

американських ферм. В ці роки позначився різкий 

перехід сільського господарства США від 

екстенсивного до інтенсивного способу виробництва. 

Економіка Великобританії після війни зростала 

повільніше. Одним з найбільших недоліків її 

післявоєнної економіки була залежність від імпорту  

сільськогосподарської продукції та промислової 

сировини. В скрутному  становищі після війни 

опинилося господарство Німеччини. Версальський 

договір довів його до банкрутства. Німеччина втратила 
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зовнішні ринки, через розвал економіки звузилися її 

внутрішні ринки. Занепало сільське господарство у 

зв’язку з відсутністю достатньої кількості хімічних 

добрив. Скорочувалося промислове виробництво. 

Катастрофічне становище в основних галузях 

економіки було причиною краху кредитно-фінансової 

системи Німеччини. 

Інфляція зумовила з одного боку - зниження 

зарплати робітників і службовців, а з другого – 

неможливість сплати Німеччиною контрибуції 

союзникам. 16 серпня 1924р. на Лондонській 

конференції держав-переможниць для Німеччини був 

прийнятий репараційний план Дауеса. План передбачав 

надання позик і кредитів (переважно американських) 

на відбудову господарства та оздоровлення фінансів 

Німеччини. Наголошувалося, що основна маса 

продукції повинна спрямовуватись торговими 

каналами до СРСР, щоб (як було раніше) не витіснити 

англійські та французькі товари з міжнародних ринків. 

Згідно з планом СРСР повинен був за промислові 

товари здійснювати сировинні поставки до Німеччини. 

План Дауеса діяв до 1929 р. Він сприяв стабілізації 

господарського життя країни; з інфляцією було 

покінчено. Німеччина не лише подолала розруху, а й 

збільшила випуск промислової продукції. Зросла її 

роль не тільки у світовій торгівлі, а й у розвитку таких 

галузей економіки, як хімія та електроніка. Однак всі ці 

успіхи були зведені нанівець внаслідок глибокої 

світової економічної кризи 1929-1933рр. 
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Версальський договір зміцнив позиції 

французької економіки. Відбувся процес відновлення 

старих фабрик і заводів, з’явилися найсучасніші 

індустріальні галузі. Мільярдні репарації стабілізували 

французьку національну валюту. Проте у легкій 

промисловості спостерігався застій, крім виробництва 

предметів розкоші, якими у всі часи славилися 

французькі спеціалісти. За темпами промислового 

зростання Франція випередила всі країни світу. Але в 

аграрному секторі переважало дрібне фермерство та 

ручна праця. 

Японія після війни втратила монополію на 

ринках Південно-Східної Азії, що призвело до різкого 

спаду промислового виробництва. Однак, завдяки 

демілітаризації військових заводів Японія вже в 1924 

році подолала кризу. Велике значення мав розвиток 

традиційної текстильної галузі. До 1929р. 

продовжувався інтенсивний процес концентрації 

виробництва та банків. На відміну від монополій 

Західної Європи та США, японські концерни 

тісно переплилися з державним капіталом. На 

державних підприємствах впроваджувалися новітні 

технології. 

 

 

 

 

6.2. Особливості економічного положення 

Італії після першої світової війни 
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Італія вийшла з Першої світової війни 

настільки ослабленою, що її територіальні домагання 

мало приймалися до  уваги. Настрої реваншу і 

защемленого національного самолюбства стали 

важливим фактором розвитку політичного життя в 

країні. Внутрішнє становище Італії характеризувалося 

серйозними соціально-економічними потрясіннями. 

Війна дорого обійшлася країні. Італійська армія 

втратила у війні 635 тис. убитими, близько 500 тис. 

покаліченими і понад 1,5 млн. полоненими. 65,5 млрд. 

лір золотом поглинули витрати.  Італія виявилася 

великим боржником своїх союзників по війні, 

головним чином США та Англії. Посилювалася 

інфляція, і курс паперової ліри падав. Державний борг 

досяг величезних розмірів. Демобілізовані з армії 

солдати не знаходили роботи. Зростання безробіття 

ускладнювався тим, що еміграція з країни, яка завжди 

відволікала частину робочої сили, не відразу 

зупинилася з настанням миру. Правлячим колам Італії 

не вдалося домогтися здійснення своїх територіальних 

вимог. За Лондонським угодою між Італією та 

Антантою, підписаним незадовго до вступу Італії у 

війну, вона розраховувала отримати Трентіно й 

Південний Тіроль на Півночі. Трієст. Істрію і Далмацію 

на Сході. Італія також розраховувала отримати 

малоазійські володіння за рахунок Туреччини. Але 

Англія і Франція не були зацікавлені в посиленні Італії 

в Середземномор'ї, а в стані переможців Італія 

виявилася однією з найслабших партнерів. На 
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Паризькій мирній конференції колишні союзники 

справи все можливе, щоб урізати територіальні 

домагання Італії. У результаті роботи конференції 

Італія отримала лише західну частину Істрії з Трієстом, 

Полу, Горіція, прикордонну територію з Австрією. 

Вона не отримала ні Далмацію, ні Фіуме, що було 

однією з головних цілей у війні. Італія, за поширеною в 

той час висловом, відчувала себе переможеною в таборі 

переможців ".  

Разом з тим перебудова економіки на воєнний 

лад призвела до значного зростання важкої 

промисловості. За роки війни Італія з країни аграрної 

перетворилася на країну аграрно-індустріальну. 

Особливо сильний розвиток отримали металургійна, 

машинобудівна і хімічна промисловості. З'явилися і 

зміцнили свої позиції за рахунок державних кредитів 

такі гіганти, як концерни "Ансальдо", "Ільва" у важкій 

індустрії, "Фіат" в автомобілебудуванні, "Бреда" у 

виробництві військового спорядження, У той же час 

середні і особливо дрібні підприємці розорялися. 

Відразу ж після закінчення війни, зіткнувшись з 

відсутністю достатньо ємного внутрішнього ринку в 

результаті порушення традиційних 

зовнішньоторговельних зв'язків, італійська 

промисловість опинилася в скрутному становищі, 

почалося різке падіння виробництва, яке перейшло з 

1920 р, в економічну кризу, У сільському господарстві 

спостерігався процес скорочення посівних площ, 

основна маса селянських господарств біднішала і 
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розорялися. Зарплата робітників у 1918 р, не 

перевищувала 76% довоєнної. Інфляція різко 

погіршила становище службовців і чиновників. 

Незважаючи на те, що Італія була в стані переможців, 

в абсолютної більшості суспільства не було підстав 

бути задоволеним післявоєнної життям. 

Встановлення фашистської диктатури. Великі 

підприємці, численні дрібні власники, селяни були 

вкрай стурбовані розвитком лівого руху, яке ставило 

собі за мету, перш за все, переглянути ставлення до 

власності. Уряду Італії не змогли знайти ефективні 

засоби для захисту інтересів приватної власності. Збої 

погляди, надії вони звертали на який зароджується 

фашистський рух. Перші виступи фашистів відносяться 

до 1919 р. Їх організація називалася "Союз боротьби". 

Основою її ідеології був лютий націоналізм у 

поєднанні з соціальною демагогією. Спочатку 

організація налічувала кілька десятків чоловік, але 

поступово розширила свої ряди, головним чином за 

рахунок колишніх фронтовиків. Фашисти знали 

почуття і настрої фронтовиків. Багато хто з них 

увірували в силу як універсальний засіб вирішення 

протиріч, а ціна людського життя в шкалі моральних 

цінностей різко впала. Ця маса запеклих на весь світ 

людей була переповнена невдоволенням, яке могло 

спалахнути від першої ж іскри. Фашизм намагався 

вербувати на свій бік насамперед повернулася з фронту 

молодь, серед якої відбувалося різке політичне 

розмежування. Невелика її частина поповнила 
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ліворадикальний рух. Решта, головним чином 

вихідці з дрібнобуржуазних сімей, які досягли на війні 

чинів і почестей, не збиралися займатися скромним 

працею конторників, вчителів, техніків, дрібних 

адвокатів, тим більше що Італія давно страждала 

надлишком працівників цих професій. Тріскучі фрази, 

ефектні жести, абсолютна політична безпринципність 

фашистів – все це приваблювало молодь, готову на що 

завгодно, лише б не тягнути лямку прозового 

існування. Важку моральну кризу переживали середні 

верстви населення, дрібні власники.  

 

 

6.3. Економічні погляди Дж. М. Кейнса 

У часи світової кризи 1929-1933 pp. світова 

економічна думка була змушена шукати шляхи 

відновлення зруйнованої економіки провідних західних 

країн. Ринкова економіка вже не визнавалась здатною 

автоматично регулювати процеси відтворення. 

Виникли науково обгрунтовані урядові програми 

активного втручання держав у економічні відносини, 

покликані вивести господарства з стану тривалої 

депресії та подолати зростання масового безробіття. Ці 

програми грунтувалися на наукових розробках 

видатного англійського економіста сучасності Джона 

Мейнарда Кейнса (1883-1946 pp.). 

Дж. М. Кейнс поєднував в собі якості науковця, 

публіциста, дипломата, державного діяча та 

вузівського професора. Ще за часи навчання в 
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Королевському коледжі при Кембріджському 

університеті він слухав курс лекцій А. Маршалла, а 

згодом і сам став викладати економіку. Він розпочав 

державну службу в Управлінні у справах Індії, потім 

перейшов на роботу в британське казначейство, де 

займався проблемами міжнародних фінансів. Як 

головний представник цієї установи він взяв участь у 

Версальській мирній конференції 1919 p., де виявив 

принципове ставлення до укладених угод, не 

погодившись із завищеними репараційними вимогами 

до переможеної Німеччини і намаганнями провести 

економічну блокаду Росії та вийшовши на знак 

протесту у відставку. Як публіцист він стає редактором 

провідного "Економічного журналу", очолював газету 

"Нейшн", журнал "Нью стейтсмен". Широку 

популярність приносять йому і наукові видання 

"Грошовий обіг та фінанси Індії" (1913 p.), "Економічні 

наслідки Версальської угоди" (1919 p.), "Трактат про 

грошову реформу" (1923 р.) та ін. 

Світову відомість створила йому книга "Загальна 

теорія зайнятості, процента та грошей" (1936 p.), що 

була відзначена Нобелівською премією. Вона містить в 

собі глибокі наукові узагальнення і в той же час 

практичні рекомендації для урядів розвинених країн. 

Теорія Дж.М. Кейнса внесла значні зміни в 

тогочасну економічну науку, що багато економістів 

небезпідставно вважали "кейнсіанською революцією". 

На відміну від неокласичної теорії кінця XIX ст., яка 

приділяла велике значення мікроекономічному аналізу, 
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він віддавав перевагу головним чином 

макроекономічному, співвідношенню глобальних 

величин — сукупний попит, сукупна пропозиція, на-

ціональний доход, сукупна зайнятість тощо. 

Всі економічні явища Дж.М. Кейнс розподіляє на 

дві групи змінних: незалежні – "схильність до 

споживання", "гранична ефективність капіталу", норма 

процента та залежні – обсяг зайнятості, національний 

дохід. Завдання дослідження і полягає у виявленні 

кількісних зв'язків цих груп явищ. Далі він переніс 

галузь дослідження з переважно цінових відносин у 

сферу суспільного відтворення, у функціональний 

зв'язок і взаємозалежність вказаних агрегованих 

категорій. Відзначимо і те, що в методології Дж. М. 

Кейнса значна увага надається впливові на економічні 

процеси таких позаекономічних факторів, як 

психологія людей, зусилля державних органів. 

Онова системи Дж. М. Кейнса – стимулювання не 

пропозиції товарів, як у багатьох ліберальних 

концепціях, а попиту на товари. Принцип ефективного 

попиту формує місткість ринку та можливості його 

розширення. Ця теоретична позиція вимагала боротьби 

з ліберальними теоріями про збіжність попиту і 

пропозиції. 

Дж. М. Кейнс піддав різкій критиці "закон Сея", 

за яким пропозиція сама породжує попит, а отже, 

ринкова економіка має всі підстави для 

саморегулювання, не потребуючи втручання якоїсь 

сторонньої сили. Навпаки, на його думку, капіталізм 
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втратив засади автоматичного регулювання, про що 

найкраще свідчать негативні наслідки кризи 1929-1933 

pp. Зовсім невипадково, що головна праця 

Дж. М. Кейнса вийшла у світ в 1936 р. як результат 

осмислення уроків кризи. 

Основний методологічний принцип дослідження 

Дж. М. Кейнса — визнання дії в суспільстві особливого 

"основного психологічного закону", за яким люди 

схильні збільшувати своє споживання із зростанням 

доходів, але не тією мірою, якою зростає доход. 

Наслідком дії цього закону є недостатність сукупного 

попиту, що призводить До диспропорцій в економіці, 

до криз, зростання безробіття. 

Інша причина недостатності сукупного попиту, за 

Дж. М Кейнсом, полягає в низькій нормі прибутку 

підприємця, викликаній високим рівнем процента на 

капітал, який заохочує тримати його в грошовій 

(ліквідній) формі. Це стримує зростання інвестицій, 

спричиняє зменшення сукупного попиту та поширює 

безробіття. Сукупний попит не відповідає сукупній 

пропозиції і економічна рівновага в суспільстві 

порушується. 

Дж. М. Кейнс вважав, що лише зростання 

інвестицій сприяє зростанню зайнятості та 

національного доходу, причому ця залежність 

опосередковується своєрідною залежністю, що 

одержала назву ефект мультиплікатора: "збільшення 

інвестицій приводить до збільшення національного 



 

 

142 

142 

доходу суспільства, причому на більший розмір, ніж 

первісне зростання інвестицій." 

Мультиплікаційний ефект пояснюється такими 

обставинами. Зрештою кожна інвестиція 

перетворюється у суму доходів індивідів і якби ці 

доходи не витрачалися, приріст національного доходу 

за перший проміжок часу дорівнював би приросту 

інвестицій. Але насправді отриманий доход 

витрачається і перетворюється в нові доходи, які, в 

свою чергу, теж витрачаються і приносять ще більшу 

величину доходів. Отже, приріст початкових інвестицій 

викликає значно більший приріст загального 

національного доходу і сам мультиплікатор означає 

ступінь зростання цих інвестицій. Хоча винахід 

принципу мультиплікатора справедливо вважається 

Дж. М. Кейнсом заслугою англійського вченого Р. Ф. 

Кана (1931 p.), проте саме Дж. М.Кейнсу належить ідея 

послідовного втілення цього принципу у зв'язок 

інвестицій, зайнятості і національного доходу. За цим 

принципом внаслідок державного регулювання 

(прямого – через інвестиції або непрямого – через 

фіскальну політику) зростає споживчий попит на 

товари та послуги, який сприяє зростанню 

національного доходу. При цьому принцип 

мультиплікації діє в обидва боки – зменшення 

інвестицій здатне привести до зменшення доходу, що 

за розміром більше від зменшення самих інвестицій. 
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Дія "основного психологічного закону", що 

веде до недостатнього витрачання доходів, до 

"прагнення до ліквідності".  

Для держави - стимулювати зростання державних 

витрат аж до слабоефективних. В цьому випадку 

зростають державні витрати та грошовий попит, 

зменшується безробіття, розширяється виробництво. 

Для підприємця – знижувати ставку банківського 

процента: тенденція до зростання вкладів у банк 

зменшується, зростають виробничі інвестиції з 

наведеними наслідками. 

Для населення – проведення помірної (щоб не 

зруйнувати економіку!) інфляції, що забезпечує 

витрачання на ринку все більшої частки з заробітної 

плати та інших доходів . При цьому не можна 

допускати зростання безробіття, пропонується ряд 

заходів соціального характеру (витрата пенсій, пільг 

тощо). 

Розглядаючи фактори, що випливають на 

місткість споживчого ринку, Дж. М. Кейнс виділяє два 

вирішальних моменти: "схильність до споживання" та, 

обсяг сукупного доходу. 

Під "схильністю до споживання" (перший 

фактор) він розуміє функціональну залежність між 

величиною доходу (національного доходу в рамках 

всього суспільства) і тією його частиною, що йде на 

споживання. Співвідношення прирістних значень цих 

величин характеризується категорією "гранична 

схильність до споживання", яка скорочується зі 
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зростанням доходів. Від "схильності до споживання" 

залежить сам мультиплікатор - чим вища ця схильність, 

тим більший мультиплікатор, і навпаки. 

"Схильність до споживання", за Дж. М. Кейнсом, 

визначається як суб'єктивними, так і об'єктивними 

факторами. До перших належать обережність, 

передбачливість, скнарість та інші людські якості, що 

впливають на споживчі витрати незалежно від рівня їх 

доходів. Об'єктивними факторами є зміни одиниці 

заробітної плати, частка чистого доходу в складі 

одержаного доходу, зміни в цінності капіталу, зміни в 

пропорції обміну поточних благ на майбутні, зміни в 

податковій політиці. 

Головна проблема полягає в недостатності 

сукупного попиту, спричиненій скороченням граничної 

схильності до споживання та зниженням прибутковості 

капіталу, що збільшується в своїх розмірах (другий 

фактор), а також надмірною віддачею переваги 

ліквідності (готівка). 

Вирішення цієї проблеми здатні забезпечити 

заходи з подолання дії "основного психологічного 

закону", про які згадувалось вище. 

До того ж держава (за Дж. М. Кейнсом) повинна 

впливати на "схильність до споживання", 

використовуючи податкову систему, фіксуючи норму 

процента та іншими засобами. 

У концепції державного регулювання Дж. М. 

Кейнса простежується вплив меркантилізму: 

пропозиція збільшення грошової маси в країні виступає 
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засобом знецінення грошей, що викличе зниження 

ставок позикового процента та заохотить інвестиції у 

виробництво. 

Процент розглядається Дж. М. Кейнсом, з одного 

боку, як чисто психологічний феномен, як винагорода 

за відмову зберігати багатство в його ліквідній формі, а 

з другого - як плата за позику грошей і тому прямо 

залежить від кількості грошей в обігу. Процент, за Дж. 

М. Кейнсом, – самостійний феномен, не пов'язаний з 

рухом позикового і функціонуючого капіталу. Це 

нижча межа рентабельності. Інвестиції стають 

вигідними лише в разі перевищення норм прибутку над 

нормою процента, і міра цього перевищення зумовлює 

обсяги та інтенсивність інвестування. Норма процента 

– це нижча норма рентабельності. 

У трактуванні суті заробітної плати Дж. М. 

Кейнс стояв на позиціях концепції "граничної 

продуктивності". Зниження заробітної плати впливає 

на економіку не безпосередньо, а за допомогою так 

званих незалежних змінних: "схильність до 

споживання", "гранична ефективність капіталу", 

"рівень процента". Зниження реальної заробітної плати 

внаслідок пропонованої помірної інфляції 

перетворюється у стимул для розвитку виробництва. 

Дж. М. Кейнс розглядає скорочення заробітної 

плати як важливий фактор збільшення сукупного 

попиту, але за однієї неодмінної умови – якщо воно не 

підриває загальної сталості процесу відтворення. Звідси 

скорочення заробітної плати повинно відбуватись не 
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шляхом інфляції взагалі, а шляхом помірної, 

регульованої інфляції. Зниження заробітної плати 

здатне впливати і на зниження рівня процента, бо 

повинно привести до відносного надлишку грошей в 

руках підприємця та активізувати підприємницьку 

діяльність. Разом з тим у зниженні заробітної плати 

потрібно знати міру і зважувати на політичні наслідки, 

можливість істотного невдоволення. 

Отже, доцільно провадити політику 

"заморожування" номінальної заробітної плати і 

помірного зниження реальної шляхом інфляції, що 

перебуває під контролем держави. 

Обсяг зайнятості виступає в побудовах Дж. М. 

Кейнса як залежна змінна від названих трьох 

незалежних змінних. Під повною зайнятістю 

розуміється так званий нормальний рівень безробіття, 

що сягає 3-6% числа зайнятих. Саме таке розуміння 

нормального рівня безробіття сприйняте сучасною 

економічною наукою країн Заходу. 

 

 

6. 4. Економічні погляди сучасного 

кейнсіанства 

Сучасне кейнсіанство як правого, так і лівого 

напрямів, виходить з основної ідеї Дж. М. Кейнса про 

потребу державного регулювання економіки, проте 

стосовно нових умов господарювання середини — 

кінця XX ст. Але за основу аналізу ним взято не 

проблему зайнятості, а створення сталих темпів 
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економічного зростання. Американські 

неокейнсіанці С. Харріс, Е. Хансен та ін. зосереджують 

увагу на проблемах економічної динаміки та 

економічного зростання. Пояснюючи потребу 

регулювання більш зрілим ступенем розвитку 

виробничого потенціалу, ніж за часів Дж. М. Кейнса, 

вони відстоюють необхідність вже не спорадичного і 

непрямого, а систематичного і прямого впливу держави 

на економіку. Цей вплив забезпечується за допомогою 

збільшення податків з доходу, державних позик та 

випуску грошей, маневрування державними витратами 

залежно від кон'юнктури. Доповнюючи концепцію 

"мультиплікатора" Дж. М. Кейнса, за якою 

національний доход змінюється залежно від змін 

обсягу сукупних інвестицій, неокейнсіанство висунуло 

"теорію акселератора", що розглядає зворотну 

залежність сукупного обсягу інвестицій від зміни 

розміру національного доходу: зростання доходів в 

конкретних умовах може викликати збільшення 

інвестицій. Суть "теорії акселератора" полягає у 

тому, що деякі види машин і устаткування мають 

відносно тривалий термін дії, і очікування цього строку 

психологічно впливає на розширення виробництва 

потрібних машин і устаткування у розмірах, що 

перевищують реальний попит взагалі, а отже, і попит 

на інвестиції. Таким чином, початкове нарощування 

інвестицій веде через дію мультиплікатора до 

зростання доходів та попиту, яке в свою чергу через 

акселератор зумовлює новий приріст інвестицій. 
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На основі поєднання принципів 

мультиплікатора і акселератора неокейсіанці створили 

концепцію кумулятивного процесу, який охоплює не 

соціально-економічний, а техніко-економічний процес, 

різні кількісні взаємозв'язки якого є суттю різних 

моделей. 

Мультиплікатор і акселератор лежать в основі 

всіх сучасних неокейсіанських теорій економічного 

зростання: перший викликає зростання доходу, 

зайнятості та споживання, а другий стимулює нові 

інвестиції, які в свою чергу приводять в дію 

мультиплікатор. 

У центрі уваги Е. Домара (США) та Р. Харрода 

(Англія) перебуває проблема забезпечення постійного 

сталого економічного зростання як умови динамічного 

розвитку економіки, що можливе лише у разі активного 

державного втручання в економіку. Е. Домар та 

Р Харрод у пропонованих ними моделях (за Р. 

Харродом взаємовідношення між інвестиціями і 

збереженнями; за Е. Домаром – між попитом і 

пропозицією) виходять з кейнсіанських ідей про 

взаємозв'язок інвестицій, доходу та зайнятості. 

Відомий прихильник кейнсіанства, професор 

Оксфордського університету Р. Харрод у праці "До 

теорії економічної динаміки" обґрунтовував завдання 

пошуку шляхів забезпечення сталих темпів зростання 

економіки, що не виключає наявності економічних криз 

(депресій).  
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Р. Харрод намагався динамізувати побудовану 

Дж. М. Кейнсом статичну модель економічного 

зростання і передбачену ним можливість впливу на 

величину сукупного попиту, зайнятості та 

національного доходу шляхом регулювання 

"незалежних :змінних" — "схильності до споживання", 

граничної ефективності капіталу та норми процента. Р. 

Харрод виходить з того, що в основі економічного 

зростання лежить науково-технічний прогрес, вплив 

якого проявляється через три фактори: робочу силу, 

розмір наявного капіталу та випуск продукції. 

Великого значення надає він аналізу показника 

капіталомісткості (відношення капіталу до випуску 

продукції). Темп зростання національного доходу за Р. 

Харродом є функцією лише однієї змінної — приросту 

капіталу. Технічний прогрес викликає зменшення 

середньої капіталомісткості, проте це зменшення 

компенсується зростанням інновацій. 

Для неокейнсіанців характерні рекомендації 

щодо зростання інвестицій в наукові дослідження, нову 

техніку, інфраструктуру за допомогою державного 

фінансування, вжиття низки заходів з структурної 

перебудови економіки. 

У книзі "Економічні цикли, і національний 

доход" економіст Гарвардського університету Елвгн 

Хансеп (1887-1976 pp.) розвиває положення 

інвестиційної теорії циклу, яка покладає за основу 

розвитку виробництва технічний прогрес. Він вимагає 

все нових автономних інвестицій, результатом яких 
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стає розгортання пов'язаного один з одним 

мультиплікаційно-акселераційного процесу, тобто 

інвестиції породжують доходи, а зростання доходів 

викликає похідні інвестиції, що збільшують 

національний доход. При цьому сума доходів тим 

вища, чим більша "схильність до споживання". Це 

викликає комулятивне, самопідтримуюче піднесення, 

спричинюване початковими інвестиціями. 

На базі інвестиційної теорії циклу неокейнсіанці 

обгрунтували, ряд програм регулювання процесу 

відтворення заходами фіскальної та грошово-кредитної 

політики – за допомогою як спеціальних рішень із 

зміни податків та видатків бюджету (так звана 

дискреційна політика), так і за допомогою 

автоматичної дії цих регуляторів (політика 

вмонтованих стабілізаторів). Так, в умовах швидкого 

зростання економіки підвищуються податки, 

знижуються урядові витрати та вживається ряд заходів 

проти – "перегріву" економіки (так звана "стримуюча 

політика"). У період же спаду, навпаки, знижуються 

податки, збільшуються державні витрати та 

вживаються інші заходи щодо штучного підтримання 

попиту. 

Французькі неокейнсіанці (Ф. Перру та ін.) 

вважають, що положення Дж. М. Кейнса про 

регулювання норми позикового процента як засобу 

стимулювання нових інвестицій не є обов'язковим в 

сучасних умовах. Оскільки нині домінуючими є 

корпорації з переважанням частки державної власності, 
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то вони зосереджують свою увагу на застосуванні 

індикативного методу планування як визначального 

засобу, що забезпечує сталі темпи зростання як 

інвестиційних вкладень, так і економіки взагалі. 

Наголос робиться на державному регулюванні економі-

ки у формі програмування економічного розвитку 

країни. На базі програм розробляються національні 

плани розвитку (приміром п'ятирічні плани у Франції), 

що мають індикативний характер і включають в себе 

важелі впливу як на кон'юнктуру, так і на структуру 

економіки. , Видатний американський економіст Пол 

Ентоні Самуельсон (народився у, 1925 p.), автор книги 

"Основи економічного аналізу" (1947 p.), на основі 

використання численного математичного апарату 

розробив теорію основ стабільності економічних 

систем. Одна з його найзначніших робіт – "Економіка: 

введення в аналіз" (1948 р.) витримала на сьогодні 18 

видань і стала класичним підручником. 

На його думку, неокласична теорія справедлива 

лише за умови забезпечення повної зайнятості, а через 

її відсутність треба провадити обмежене втручання в 

економіку шляхом державного регулювання. 

"Ліве" крило неокейнсіанців – Дж. Робінсон, К. 

Куріхара та ін. також зробили свій внесок в 

розроблення проблеми економічного зростання. 

Захищаючи інтереси немонополізованої, здебільшого 

дрібної буржуазії, робітників і службовців, інтелегенції 

Дж. Робінсон у праці "Нагромадження капіталу" 
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довела, що нагромадження капіталу обов'язково 

означає наступ на життєві права трудящих. 

"Ліві" кейнсіанці дають власне трактування 

проблеми ефективного попиту та економічного 

зростання. На відміну від традиційної кейнсіанської 

теорії, головною причиною недостатнього попиту вони 

вважають не дію "основного психологічного закону", а 

нерівномірність і несправедливість у розподілі 

національного доходу. На думку Дж. Робінсон, 

збалансоване зростання можливе лише в разі досить 

високої питомої ваги заробітної плати в структурі 

національного доходу. Тому проблему ефективного 

попиту вона пов'язує з проведенням низки соціальних 

реформ – підвищенням заробітної плати, більш 

радикальними шляхами перерозподілу на користь 

трудящих, скороченням військових витрат, 

обмеженням влади монополій та проведенням ряду 

антимонопольних заходів, підтриманням ролі 

профспілок та їх боротьби за економічні й соціальні 

права трудящих. Вона відстоює потребу зростання 

витрат на житлове будівництво, охорону здоров'я, 

соціальне страхування і т. ін. 

Антимонополістична та антимілітаристська 

спрямованість лівого кейнсіанства знайшла підтримку 

широких верств населення. 

Теоретичні висновки і практичні рекомендації 

Дж. М. Кейнса та його послідовників активно 

втілювались в економічній політиці західних країн, 

особливо протягом 50-60 років, брались на озброєння 
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керівними органами капіталістичних країн.Проте 

наприкінці 70-х років посилилась критика 

кейнсіанської концепції циклу та заснованої на ній 

політики регулювання ефективного попиту. Ряд 

практичних пропозицій неокейнсіанців не спрацювали і 

не привели до розв'язання проблеми реалізації та 

безкризового розвитку. 

Саме це, а також зростаюча критика з боку 

традиційних суперників-неолібералів викликали 

потребу самих неокенсіаців пере осмислити деякі свої 

позиції. Так з'явився такий напрям еволюції 

кейсіанства, як посткейнсіанство, що поєднував 

надбання лівого кейнсіанства (школа Дж. Робінсон) і 

американського неортодоксального кейнсіанства (Н. 

Колдор, Р. Клауер, П. Девідсон та ін.) 

Кейнсіанство і неокейнсіанство, не дивлячись на 

деякий занепад, розвивається і нині, осмислюючи все 

нові можливості державного регулювання в сучасних 

умовах. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

СТУДЕНТІВ 

1. Визначте  економічних наслідкі Першої 

світової війни 

2. Охарактеризуйте економічне положення 

Італії після Першої світової війни 

3. Визначте економічні погляди Дж. М. 

Кейнса 

4. Визначте економічні погляди сучасного 

кейнсіанства 
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