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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПОМИЛКИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ К. МАРКСА 

 
Класична школа буржуазної політичної економії, її 

прогресивні ідеї набули розвитку в марксистській політичній 
економії. 

К.Маркс, по-перше довів до рівня наукової теорії ідеї 
класиків політичної економії про двоїстий характер праці (в 
їхніх працях змішування споживної вартості та вартості, 
абстрактної і конкретної праці переважало над розмежуванням 
цих категорій). По-друге, як важливий момент теорії вартості 
К.Маркс виділяє те, що обмін є істотною умовою визначення 
вартості товару, його реалізації, перетворення продукту праці на 
товар. По-третє, він виділив поняття середньої вартості товару 
(остання визначається робочим часом), навколо якої 
коливаються ціни, а сама ціна, крім того, виражає коливання 
попиту і пропозиції. По-четверте, він розвинув діалектичний 
метод пізнання, зокрема виділив такі специфічні форми 
суперечності, як речовий зміст і суспільну форму. Це, у свою 
чергу, дало йому змогу розкрити глибинну сутність капіталу 
(його речовий елемент і суспільну форму),  обгрунтувати 
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антагонізм капіталістичного виробництва (однією з форм якого 
є суперечність між живою та уречевленою працею). По-п’яте, 
по-новому обґрунтував предмет політичної економії, яка 
повинна вивчати не лише закони розподілу виробленого 
продукту (як вважав Д.Рікардо), а й закони безпосереднього 
виробництва, обміну та споживання, досліджувати виробничі 
відносини між людьми в усіх цих сферах суспільного 
відтворення у взаємодії з розвитком продуктивних сил. По- 
шосте, обгрунтував прогресивну роль акціонерної власності як в 
умовах еволюції капіталістичного способу виробництва, так і в 
побудові більш досконалого суспільного ладу. По-сьоме, 
обгрунтував об’єктивно неминуче зростання ролі великих 
підприємств і процес виникнення монополій, а також 
економічної ролі держави в умовах капіталізму. По-восьме, 
разом з Ф.Енгельсом розкрив діалектику форм власності 
(індивідуальної, акціонерної. державної). По-дев’яте, К. Маркс 
обґрунтував теорію економічних криз, зокрема схеми 
відтворення. 

Водночас марксистське економічне вчення не позбавлене 
недоліків. Це насамперед непослідовне, значною мірою 
метафізичне застосування закону єдності і боротьби 
протилежностей у відносинах між двома основними класами 
буржуазного суспільства. Основний закон діалектики 
передбачає єдність і боротьбу протилежностей, а класики 
марксизму-ленінізму наголошували лише на боротьбі, 
зазначаючи, що розв язання цієї протилежності можливе лише 
внаслідок знищення одного класу іншим. Марксизм недооцінив 
роль приватної власності як у реалізації сутнісних сил людини, 
так і в побудові комунізму. Останній вони вважали ладом, 
несумісним з існуванням приватної власності. Тим самим 
класики марксизму недооцінили біологічну природу людини, 
значно перебільшили соціальний аспект її сутності, хоча 
К.Маркс розглядав людину і як природну істоту, наділену 
природними силами, вважав її біологічним явищем. 

Марксистська теорія переоцінює роль крупного 
виробництва в економіці суспільства, значення процесу 
витіснення дрібного виробництва крупним. У ній також 
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гіпертрофовано розглядається роль державної власності в 
побудові нового ладу. 

Недоліком марксизму є недооцінювання індивідуального 
та  переоцінювання  колективного  привласнення.  Хоч  остання 
форма  стає  домінуючою  (як  це  маємо  в  розвинутих  країнах 
Заходу), вона повинна органічно поєднуватися з індивідуальною 
формою  привласнення.  Наявність  лише  однієї  з  них  і  навіть 
існування тієї чи іншої у надто обмежених (а не оптимальних) 
масштабах  призведе  до  гальмування  соціально-економічного 
прогресу. 

У працях Маркса певною мірою прямолінійно 
обстоювався принцип економічного детермінізму, примат 
економіки над системою надбудовних відносин (соціальних, 
правових, політичних, національних, культурних та ін.), тобто 
механічна залежність цих сфер суспільних відносин від 
економіки. Така залежність справді спостерігається протягом 
тривалого проміжку часу. Але в короткий проміжок часу 
нерідко у тій чи іншій країні має місце примат політики, 
ідеології над економікою тощо. Слід враховувати, що 
надбудовні відносини ефективніше впливають на розвиток 
базису ніж це показано в працях Маркса. Згодом Енгельс у своїх 
листах вказував на цей недолік марксизму. Маркс та Енгельс 
недостатньо уваги приділяли закону попиту та пропозиції, 
впливу суб'єктивних оцінок споживачів на  процес 
ціноутворення, поведінки споживачів тощо. 

К.Маркс необгрунтовно вважав джерелом вартості лише 
працю найманих робітників, ігноруючи при цьому працю 
підприємців. 

Щодо оцінок марксистської політекономії в останні роки 
науковцями колишнього СРСР, то тут помітні спроби цілком 
заперечити марксизм, протиставити його реаліям дійсності. 
Найбільшою мірою це стосується марксистської теорії 
експлуатації, власності, формаційного підходу. Коливання від 
фетишизації марксистських ідей до їх повного заперечення 
свідчать і про повну відсутність наукової етики, конформізм, 
некритичне сприйняття поглядів західних науковців та 
марксистської теорії тощо. 
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Цікавим є тлумачення ролі керівника в економічній теорії 

К.Маркса. Досвід людства, досвід історії, тим паче досвід 
«соціалізму», показує, що виробництво у дуже сильній степені 
залежить від організатора. Керівник грає роль завжди у будь- 
якій ієрархії праці, особистій чи державній. Але керівник 
єдиного      (неконкуруючого,      монопольного)      ієрархічного 
господарства знаходяться в принципово інших умовах, ніж 
керівники     конкуруючих     ієрархій.     Пригадаймо,     що     у 
організатора   праця   творча.   Яким   чином   у   підприємця   чи 
директора оцінити творчу працю, яку Маркс визначив коротко 
як «закупити обладнання та сировину, найняти робочих»? В цю 
працю ми включаємо працю пошуку сфери прикладання 
капіталу, шляхів планування та контролю діяльності робітників; 
праця пошуку найкращої в даній ситуації системи 
стимулювання праці, нервова емоційна напруга та праця збуту 
товару, своєчасне повернення кредитів та боргів. 

Творча праця управління як і будь-яка творча 
ненормована, тобто не визначається кількісно. Порівняти 
результати управління можливо тільки у «суміші» з «рутинною» 
працею. Ми бачимо спостерігаєму та інші ієрархії управління в 
приблизно аналогічних умовах. Часто вони конкурують і 
результат видно неозброєним оком. Конкурентний відбір 
ієрархій в боротьбі між собою – це єдино об’єктивний критерій. 
Як сказав Маркс «...– критерій істини». 

А тому можна зробити висновок, що робітник рутинної 
праці звичайно виробляє більше свого необхідного продукту, 
робітник праці управління при зростаючій ієрархії виробляє 
навіть більше того, що проїдає сам (споживає за звичай більше 
ніж робітник). Це випливає з того, що інакше ієрархія б не 
розвивалась, не було б розширеного відтворення капіталу.  В 
якій пропорції кожен з них виробив додатковий продукт 
встановити неможливо. Тоді модель «все виробив робітник, а 
капіталіст або директор його тільки експлуатує» частково 
невірна. Аналогічно невірне ствердження «робітник виробив 
праці на свою зарплату – все інше доход капіталіста чи 
директора». Суть у тому, що виміряти кількісно працю творчого 
робітника ми не можемо, його результативність з’ясовується 
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через працю інших робітників, що зайняті рутинною працею. 
Без тієї та іншої частини праці результата не існує. 
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ВІЙНА ЯК СПОСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ АНТАГОНІСТИЧНИХ 

СУПЕРЕЧНОСТЕЙ: ПОГЛЯД К. МАРКСА 
 

Світову історію неможливо уявити без феномена війни, і 
це дає право стверджувати, що війна – атрибут людства, що 
виявляється у різних аспектах її буття. Це настільки складний і 
багатогранний феномен, що всі відомі на даний час світоглядні 
моделі тією чи іншою мірою включають у себе систему оцінок і 
відносин, пов’язаних з війною. 

Теорія війни включає раціональні положення різних 
теорій, що дозволяє розкривати і обґрунтовувати окремі її 
сторони та елементи. Теорія марксизму виходить з того, що всі 
війни в сучасному світі відбуваються через конфлікти між 
класами і між імперіалістичними силами. Ці війни – частина 
природного розвитку вільного ринку і вони зникнуть  тільки 
тоді, коли відбудеться Світова революція. Відповідно до цієї 
теорії війну можна розглядати як наслідок зростання 
економічної конкуренції між країнами. Війни починаються як 
спроба опанувати ринками і природними ресурсами і – отже – 
багатством. Дійсно, війна як спосіб перерозподілу ресурсів був 
домінуючим, починаючи з існування докласового суспільства. У 
період розпаду первіснообщинного ладу і переходу до класового 
суспільства відбувається, як зазначав Ф.Енгельс, «... виродження 
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