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ває реалії сучасного світу і формується шляхом узгодження всіх інте-
ресів суспільства (за винятком мафіозно-кримінального сектора). 

Спроби влади досягти чогось схожого на суспільну злагоду не 
дали бажаного результату і не дадуть, оскільки відсутньою є струн-
ка концепція соціально-економічних основ держави.  
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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕ-
МИ ОРГАНІЧНОГО ПОЄДНАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРО-

ЦЕСІ 
 

Економічна теорія як наука — складна і суперечлива, тож не ди-
вно, що обговорення її предмета та складових дисциплін викликає 
стільки дискусій. Президент Трумен вимагав у консультанти одно-
рукого (одностороннього) економіста. А Маргарет Тетчер під час 
виступу в телевізійній програмі заявила, що всіх без винятку урядо-
вих економістів необхідно звільнити. Коментуючи вислів Тетчер, 
Семюел Бриттан зауважив «нападки на професію економіста нале-
жать до розряду помилок майже категоріальних, навіть якщо безбо-
лісно приспати всіх економістів, то людська допитливість до таких 
питань, як багатство націй, буми і спади, чому одні багаті, а інші бі-
дні все одно залишаться, і економісти знову появляться».  

П. Самуельсон при підготовці до друку перекладеного 
п’ятнадцятого видання «Економіки» у зверненні до російського чи-
тача два роки тому (вересень 1997 р.) зазначив: «Як це не парадок-
сально, але хороший класичний підручник з економіки буде корис-
нішим для вашої країни, що знаходиться в стані переходу від 
командно-бюрократичного режиму до системи змішаної економіки, 
ніж, скажімо, американським чи швейцарським студентам, які ви-
вчають політичну економію». Поки ми будемо вивчати теорію гра-
ничної корисності, так і не побудувавши змішаної системи, амери-
канці будуть вивчати політичну економію і будувати суспільство 
найбільшого благополуччя. 

Викладання дисциплін економічної теорії має низку особливос-
тей, які необхідно обов’язково враховувати. По-перше, в Україні, як 
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і в інших пострадянських країнах, йде активний процес опанування 
досягнень економічної науки, доступ до яких був майже неможли-
вий у XX ст. Шквал різних течій та шкіл в економічній науці застав 
нас всіх зненацька, результатом чого є надто безпредметні, схолас-
тичні, а інколи, амбіційні, суперечки та дискусії.  

По-друге, поверхневе, догматичне вивчення лише однієї окремої 
економічної концепції формує у викладачів економічної теорії моні-
стичне сприйняття не тільки всієї багатопланової економічної теорії, 
а, що особливо прикро, господарської практики, чим зашкоджує не 
тільки формуванню економічного світогляду громадян України в 
умовах економічного нігілізму, а й економічній політиці України. 
Наприклад, сліпе та механічне застосування до перехідної неринко-
вої економіки України монетарної політики чи лібералізації еконо-
міки призвело до руйнування організаційно-конститутивних основ 
економічної системи.  

По-третє, дослідження закономірностей розвитку економіки 
України, як окремого випадку в історії цивілізації, має стати основ-
ною метою і завданням вітчизняної економічної науки. За нас це ні-
хто не здійснить. Безумовно корисно і необхідно вивчати мікро- та 
макроекономіку, що побудована на прикладах США, Франції, Англії 
чи Німеччини. Ми, звичайно, можемо мріяти про західне індустріа-
льно розвинуте, ринково урівноважене суспільство, але не треба бу-
ти романтиками, а концентрувати увагу на власних реаліях життя, 
де має місце багатоукладна економіка, де банківський капітал функ-
ціонує сам по собі, а бартерний обмін сам по собі, де кредити зни-
кають разом з новоствореними підприємствами, де люди працють, 
заробітна плата нараховується, а не виплачується, де за один чи два 
дні курс національної грошової одиниці може впасти у два і більше 
разів і т.п. Якщо для західного суспільства такі явища не піддаються 
розумінню, то для нас це вже стало нормою. Аморальність економі-
ки нас уже не дивує.  

Складається цікаве враження стосовно вивчення економічної те-
орії в нашій країні. 70 років ми вивчали комунізм, який так і не 
встигли побудувати, а зараз вивчаємо західну економіку, рівня якої 
нам ніколи не досягти. Ми повністю усвідомлюємо, що економічна 
наука єдина, інтернаціональна, як і фізика, хімія чи біологія. Але 
економічна наука, як суспільна, вивчає різні за рівнем розвитку сус-
пільно-економічні системи, які мають між собою багато спільного, 
що й складає скелет економічної теорії, але є багато відмінностей 
між цими системами і це також має обов’язково стати предметом 
вивчення економічною теорією. Примітивно це можна пояснити на 
прикладі єдностей і відмінностей тваринного чи рослинного світу. 
Умовну аналогію для спрощення пояснення можна привести стосо-
вно цивілізації, як єдиного людського світу. Кожна країна розвива-
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ється за загальними економічними законами, але, водночас кожна з 
країн світу відіграє свою роль у цивілізації, як складова єдиного сві-
тового господарства. Тому економіка України, як і інших країн, має 
свої особливості, що відображають її роль у світовому господарстві. 
Майбутніх опонентів хотів би застерегти від звинувачення мене в 
соціальному дарвінізмі.  

По-четверте, нам необхідно навчитися в економічній полеміці 
уникати упередженого ставлення до проблем, яке зумовлене буден-
ною свідомістю, а не науковими переконаннями, що базуються на 
узагальненні світової економічної думки. Так, схоластичне та кате-
горичне відкидання «ізмів», типу капіталізм, чи соціалізм є виявом 
пропагандистського шарахання і немає нічого спільного з економіч-
ною наукою. Варто лише звернутися до праць Дж. С. Мілля, А. Ма-
ршалла, К. Маркса, П. Самуельсона, Дж. Робінсон, Дж. К. Гелбрейта 
і багатьох інших, щоб переконатись у доцільності використання те-
рмінів «капіталізм вільного підприємництва», «монополістичний 
капіталізм», сучасної назви «капіталізм з людським обличчям» і т.д. 
Крім того, нам слід «відшліфувати» трактування економічних тер-
мінів, сприйняття яких під різним економічним змістом призводить 
до непорозуміння.  

По-п’яте, нам потрібно навчитися самим і навчити інших так ви-
вчати економічну теорію, щоб можна було використати економічні 
знання для прийняття правильних рішень у господарській практиці. 
Мова йде, як казали раніше, про практичну функцію економічної 
теорії. У зв’язку з цим, відповідно до логіки «Економікс», виника-
ють три важливих риторичних питання при викладанні економічної 
теорії: 

1. Кого ми навчаємо? 
2. Чого ми навчаємо? 
3. Для кого? 
1. Стосовно першого запитання слід зазначити, що це студенти, 

які у вищому навчальному закладі вперше знайомляться з економіч-
ною наукою. Тому сприйняття в цілому економічної системи з на-
скоку, та ще з величезною масою незнайомих абстрактних понять 
ставить їх у надто складне становище. Висновок: необхідно розро-
бити багаторівневу систему економічної освіти з урахуванням скла-
дності економічних проблем, що викладатимуться на кожному рівні. 
Вона має передбачати обов’язкове довузівське вивчення економіки, 
та трьохрівневе вузівське вивчення економічної теорії: у технічних, 
гуманітарних та економічних навчальних закладах. В економічних 
закладах економічну теорію необхідно вивчати на трьох рівнях: на 
базовому (політичну економію, мікро- та макроекономіку, історію 
економічних учень та економічну історію), на фаховому рівні бака-
лавра з економіки спеціальні курси ( економічна політика, теорія ін-
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дустріального суспільства, теорія суспільного вибору і т.д.), на магі-
стерському рівні також слід провадити читання спеціальних курсів з 
економічної теорії.  

2. Сьогодні ми навчаємо ринкової економіки та механізму її ре-
гулювання американського типу. Якщо ми готуємо студентів до 
праці в Америці, то це, мабуть, буде виправдано. Проблеми перехід-
ної економіки курс економічної теорії не розглядає. Але більшість 
студентів готується працювати в перехідній економіці України, 
окремий курс з якої у вищих навчальних закладах взагалі не чита-
ється.  

3. Друге та третє питання тісно взаємопов’язані. Згоден, що сту-
денти мають знати механізм ринкової економіки, якого в чистому 
вигляді не було і немає, але ніхто не заперечуватиме того, що гро-
мадяни України, а це і ми з Вами, повинні вивчати власну економі-
ку, розкривати її особливості і закономірності, щоб науково обґрун-
товувати економічну політику та поведінку кожного з нас.  

Нам потрібно знати відповідь на запитання студентів: чому при-
ватизація одних зробила мільйонерами, а інших кинула в злиден-
ність, як стимулювати виробництво, як забезпечити виживання пен-
сіонерів, чому заробітна плата доцента чи професора не забезпечує 
прожитковий мінімум, коли закінчиться інфляційне оподаткування 
економіки України і багато інших питань.  

Проблеми трансформації власності та формування трудового 
приватного власника, становлення економічних основ державності, 
соціальна справедливість чи ефективність, формування інституцій-
них засад ринкової економіки України не знайшли свого самостій-
ного чільного місця в програмах економічних дисциплін курсу під-
готовки бакалавра з економіки.  

Математизація економічної теорії. Сліпа абсолютизація ролі ма-
тематичних методів в економіці веде до вихолощування самого 
предмета економічної теорії, якісних характеристик соціально-
економічних процесів. Економічна система — це не парова машина і 
не мікропроцесор, а складний соціально-економічний організм, де 
безліч чинників природного, політичного, соціального, історичного, 
психологічного, ментального і т.д. характеру постійно діють і взає-
мозмінюються та які ні графічно, ні математично точно відобразити 
не можливо. Відомо, що сучасне використання математики в еконо-
міці започатковано маржиналістами (Вальрас, Джевонс), як відомо й 
те, що маржиналізм одночасно був описаний і без математичних 
прийомів ( австрійська школа — Менгер, Візер). 

Аналітична техніка маржиналізму, його інструментарій мали ре-
волюційне значення для доступного пояснення складних економіч-
них явищ. Математика — це лише інструмент пояснення, а не відо-
браження існуючих закономірностей і взаємозв’язків. Шмоллер 
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підкреслював, що в суспільних науках немає місця для математики, 
оскільки реакція людської психіки являє собою надто складне за-
вдання для диференційних обчислень. Якщо політична економія ус-
пішно встановить необхідні наукові зв’язки з етикою, історією, со-
ціологією та політичною наукою, зазначає Шмоллер, тоді вона 
дійсно перетвориться на домінуючу суспільну науку.  

Наведемо два екстравагантні приклади. Перший, простий. Ленін 
стверджував, що соціалізм — це Радянська влада плюс електрифіка-
ція всієї країни. Електрифікація, виходячи з формули, дорівнює со-
ціалізму мінус Радянська влада. 

Другий, дещо складніший. Формула Фішера V = ВНП : М; де V 
— швидкість обігу грошей, М — маса грошей; ВНП — обсяг вало-
вого національного продукту. З формули математично можна ви-
значити ВНП = V  M (як добуток маси грошей на швидкість). Такої 
формули не зустрінеш в жодному західному підручнику, тоді як у 
наших підручниках математики умудряються вже вписувати й такі 
визначення. Цікавою є логіка суджень навколо формули грошей 
Фішера та маніпуляції з нею. Дивує схоластичність фрази: «Моне-
тарність залежить від кількості грошей». А кількість грошей зале-
жить від монетарності. Так що від чого залежить? Інфляція від кіль-
кості грошей, чи кількість грошей залежить від інфляції. А може їх 
краще ототожнювати? А як бути з цінами, витратами держави, заро-
бітною платою чи обліковою ставкою процента.  

Мікроекономіка, це не тільки підручники з мікроекономіки, що 
видані українською чи російською мовами. Це великі розробки з те-
орій фірми, монополії, грошей, дивідендної політики і т.п., якими 
користується світова економічна думка, і які лише частково дійшли 
до нас. «Задоволеність проти максимізації», свідчить один із заголо-
вків статті Г. Саймона, де розкривається відмінність біхевіористсь-
кої теорії фірми від домінуючої в навчальній літературі неокласич-
ної, або маржиналістської теорії Ф. Махлупа (Президента 
американської економічної асоціації). Звідси випливає, що програма 
з мікроекономіки також потребує активного обговорення та допов-
нення новими підходами. Тому є помилковим припущення про од-
ностайність поглядів на формування програми з мікроекономіки. 

Не знайшла свого місця в навчальному процесі й теорія націона-
льної економіки. Незважаючи на глобалізацію економічних процесів 
у світі та створення єдиного організму мегаекономіки, практичний 
досвід формування міжнародних економічних союзів свідчить про 
довготривалість і суперечливість означених процесів та про «живу-
чість» національної економіки. Зауважимо, спроби географічно-
галузевого розгляду національної економіки України (Львів) чи ме-
ханіко-математичного опису (Павловський та інші) не розкриває 
специфічної деформації економічних відносин та функціонально-



 38

інституційних зв’язків, які гальмують економічний прогрес України. 
За винятком окремих праць, вітчизняна економічна наука ще не роз-
почала вивчення економіки України, як самостійної економічної си-
стеми з певними відхиленнями від загальноцивілізаційного розвитку 
(економічна злочинність, адміністративний розподіл, силові методи 
управління на сучасний лад, екологічна катастрофа, нераціональне 
використання природних ресурсів і т.д.). 

Приватизація галузей природної монополії, енергетики, теле-
фонного зв’язку, газопостачання, видобутку корисних копалин — 
все це не вписується в теорію монополізації та її державного регу-
лювання. Яка економічна природа означених явищ, і чи має таке су-
спільство перспективу? 

Розглядаючи теорії модернізації (індустріалізації — урбанізації), 
слід указати на позитивну роль, яку відіграли в цьому процесі еко-
номічний детермінізм Маркса та веберівський культурний детермі-
нізм (протестантська етика). Економіка визначає культуру та полі-
тику, і навпаки. Будь-яка економічно та політично стабільна система 
має відповідну й культурну систему. У підручниках з економічної 
теорії ці та інші проблеми висвітлені неналежним чином. 

Джон Гелбрейт, характеризуючи сучасність, приходить до ви-
сновку, що: «Повна приватизація як загальне правило сьогодні так 
само неприйнятна, як і соціалізм. Існує велика область господарсь-
кої діяльності, в якій роль ринкових механізмів беззаперечна і не 
підлягає сумніву; але є й не менш широка, що постійно збільшуєть-
ся з підвищенням рівня економічного благополуччя, область, де по-
слуги і функції держави або жорстко необхідні, або видаються знач-
но доцільнішими із соціального погляду. Тому приватизація як 
основний напрям державної політики ніяк не краще соціалізму. І в 
тому, і в іншому випадку головна мета ідеології — надати можли-
вість уникнути необхідності мислити. У справедливому суспільстві 
при вирішенні подібних питань діє одне головне правило: у кожно-
му конкретному випадку рішення має прийматись з урахуванням 
конкретних соціальних та економічних умов. Ми живемо не в епоху 
доктрин, а в епоху конкретних рішень».  

На завершення хотілось би застерегти науковців від легковаж-
ного вирішення питань щодо розмежування предметів мікро-та ма-
кроекономіки. Так, Хайєк у праці «Приватні гроші» звертав увагу 
на те, що макроекономіка і мікроекономіка по суті альтернативні 
методи, за допомогою яких ми намагаємося подолати труднощі, 
пов’язані з тим, що при вивченні такого складного феномена, як 
ринок, ми ніколи не володіємо всією фактичною інформацією, що 
необхідна для його вичерпного пояснення. Макроекономіка дає та-
ку можливість, звертаючись до агрегованих і середніх величин, які 
статистично доступні. Подібний підхід забезпечує корисне набли-
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ження до фактичного стану, але як теоретичне пояснення причин-
но-наслідкових зв’язків він незадовільний і часом вводить в оману, 
оскільки емпіричні кореляції не дають ніяких підстав для віри в те, 
що вони будуть існувати завжди. Микола Бердяєв у своїй «Фило-
софии неравенства», від якої він кілька разів відрікався, не раз по-
вертався до суті самих революційних подій, до ментальності та її 
значущості для суспільства і кожного з нас. Звертаючись до рево-
люціонерів — інтелегентів, він писав: «Вы все, усвоившие себе 
верхушки западной мысли, но никогда не проникавшие в ее тайни-
ки, вы, русские интеллигенты, в которых непросветленная восточ-
ная стихия соединяется с поверхностным западным сознанием, вы 
не способны к акту самосознания, вы безсильны постигнуть тайну 
России». 

 
 

Лановик Б. Д., 
професор (ТАНГ) 

 
ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ ЯК НАУКА 

 
Економічна історія — важлива гуманітарна дисципліна, складова 

вищої економічної освіти. Вона вивчає господарську діяльність 
людства в історичному розвитку, основні явища та процеси матеріа-
льного виробництва, діяльність економічних організацій і установ, 
економічну політику України і найрозвинутіших держав світу, до-
сліджує загальні закономірності економічного життя, а також його 
особливості в окремих країнах. 

Економічна історія є джерелом фактичного матеріалу для всіх 
економічних наук, насамперед для економічної теорії (політеко-
номії). Вона забезпечує тісний зв’язок історичних знань з еконо-
мікою промисловості, сільського господарства, статистикою, ін-
шими галузями та функціональними економічними науками. 

Для вивчення будь-якої дисципліни, у тому числі економічної іс-
торії, потрібна насамперед чітка періодизація і відповідно до неї 
укладені програма та підручник. Схеми періодизації, які існували до 
90-х років, застаріли. Науковці кафедри українознавства Тернопіль-
ської академії народного господарства (Б.Д. Лановик, З.М. Матися-
кевич, Р. М. Матейко) у 1995 p. видали підручник з даного курсу, 
який перевидавався в 1997 та 1999 рр. Останній випуск, виданий 
нещодавно (Економічна історія України і світу. — К.: Вікар, 1999. 
— 736 с.), написаний відповідно до програми курсу, що вийшла в 
Інституті, змісту та методів навчання 1997 p. за участю укладачів: 


