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ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИЧНУ ТА МАРКСИСТСЬКУ 

ПОЛІТИЧНУ ЕКОНОМІЮ 
 

Зміни які відбулися після подій 1991 році в СРСР 
поставили перед українськими вченими завдання привести 
економістами науку у відповідність до світового, західного 
варіанту. А це спонукало взяти на озброєння її основні 
підходи. Політична економія як підґрунтя фундаментальних 
знань для економістів будь-якого профілю викликали 
необхідність подивитись на мету її появи, предмет, метод, 
структуру, практичну значимість по новому. 

Нагадаємо, що західний напрямок політичної економії 
з’явилась як наука панівного класу, якого цікавили, перш за 
все, суто практичні проблеми з якими вони постійно стикались 
у безпосередній практиці господарювання. Звідси окреслився і 
предмет дослідження через визначення нової форми 
суспільного багатства спочатку меркантилістами у сфері обігу, 
як гроші, а потім у виробництві з якого почала 
викристалізуватись нова наука про з’ясування законів 
виробництва багатства, його зростання та розподілу. 
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Вперше предмет політичної економії чітко визначив 

французький економіст, фізіократ А.Р.Ж.Тюрго, а найбільш 
повно розкрив у своїй книзі «Дослідження про природу та 
причини багатства нації» А.Сміт, який пізніше Д.Рікардо 
змістив у бік визначення законів розподілу. 

В кінці ХІХ ст. політична економія розширила предмет 
дослідження сформувавши науку економіка яку започаткували 
маржиналісти, а завершив англієць А.Маршалл, шляхом 
введення до неї відносин попиту та пропозиції. Це легко 
побачити у визначенні ним предмету економіки. Вчений писав, 
«… що економічна наука – це з одного боку наука про 
багатство, а з іншого – та частина суспільної науки про дії 
людини у суспільстві, які відноситься до розпочатих нею 
зусиль для задоволення своїх потреб в тих межах, в яких ці 
зусилля і потреби піддаються вимірюванню в одиницях 
багатства або його загального представника, тобто грошей. [1, 
с. 107]. 

Звідси була посилена практична складова економічної 
науки шляхом уведення в науковий обіг сили виміру 
спонукальних мотивів через гроші як ціну попиту та 
пропозиції. 

Таким чином, політична економія розширила свій спектр 
дослідження сконцентрувавши його на питаннях раціональної 
поведінки людини. З’явилась історія економічного аналізу яка 
пройшла три періоди розвитку в залежності від розуміння 
предмета економічної теорії. Спочатку як частини філософії 
(моральна філософія), що було характерно для доринкових 
епох, потім науки про матеріальне багатство, і нарешті науки 
про раціональну поведінку людей коли предмет західної 
політичної економії трансформувався у економіку. 

По іншому виник та окреслився марксистський варіант 
науки який утворився на теренах західного напряму класики із 
зовсім іншими метою, предметом, методом, та структурою 
дослідження. Мету цього дослідження К. Маркс недвозначно 
сформулював у «Тезах про Фейєрбаха», а точніше в 11 тезі 
твору. «Філософи, – писав він, – лише різним чином 
пояснювали світ, але справа полягає у тому, щоб змінити 
його». [2. с. 4]. Неважко побачити, що створена на базі нової 

222  



  Екон омі чна  сп ад щина К . Маркса : п о гляд через п ризму  
    

 
пролетарської філософії пролетарська політична економія 
мала зовсім іншу, ніж західна, мету, а саме – змінити світ. 

Тому марксистська політична економія аж ніяк не може 
бути посібником для господарюючого суб’єкта, а є прологом 
до пролетарської революції через з’ясування її рушійних сил та 
побудови  нового  комуністичного  суспільства  контури  якого 
вчений і визначив у якості практичної складової цієї науки у 
науковому комунізмі. 

Звідси «Капітал» по-новому означив предмет 
дослідження політичної економії який К. Маркс визначив як 
«капіталістичний спосіб виробництва та відповідні йому 
відносини виробництва і обміну» [3. т. 23, с. 6]. 

Зазначене вище не могло не відобразитися і на методі 
дослідження економічної науки. В західному варіанті він в 
основаному аналітичний, а в марксистському – метод 
діалектичного матеріалізму основою якого є дедукція як рух 
від абстрактного до конкретного. Все це разом взяте 
визначило суттєві відмінності в тлумаченні конкретних 
процесів та категорій, що їх відображають. 

Тому всі поняття політичної економії, як наприклад, 
вартість (цінність), заробітна плата, прибуток тощо виявились 
однойменними, але зовсім іншими по суті. Крім того у 
марксизмі з’явились нові поняття – додаткова вартість, 
постійний та змінний капітал, абсолютна рента тощо відсутні у 
західному варіанті, відтінюючи класову природу науки. 

Тому, і це найголовніше, марксизм є класовою теорією 
і відображає зміни у суспільному розвитку виходячи саме з 
цього. 

Таким чином існують суттєві розбіжності між двома 
варіантами політичної економії в її західному та 
марксистському варіанті де остання є відгалуженням західної 
економічної думки. Кожна з цих наук відповідно має свою 
мету, предмет, метод та структуру. Тож не дивно, що при 
вивчені економіки» студенти постійно потрапляють в ситуацію 
коли виявляється невідповідність марксистських категорій 
категоріям економіки які трансформувати у нього неможливо. 
Це викликано різними цілями наук де практична сторона 
марксизму міститься у науковому комунізмі, а західна – в 
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економіці, утворюючи два різні варіанти політичної економії 
кожна з яких має свою, особливу цінність. При цьому важливо 
пам’ятати, що поява науки економіка аж ніяк не веде до 
зникнення політичної економії у її західному варіанті. Для 
цього досить згадати, що А. Маршалл пише про політичну 
економію, або економічну науку через кому [1, с. 56]. 
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КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЯК 

СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СИСТЕМНОСТІ І 
МАРКСОВА НАУКОВА СПАДЩИНА 

 
Теоретична системність є властивістю й об’єктивною 

рисою пізнавального процесу. В теорії пізнання систематизація 
наукових знань є окремою самостійною проблемою. Проблеми 
систематизації категоріального апарату успішно вирішувалися у 
Марксовому вченні. 

Необхідність  системного  категоріального  уявлення  про 
сукупність суспільно-економічних процесів, що відбуваються в 
цілісній системі суспільних відносин, обумовлена тим, що 
системне пізнання дозволяє визначити найбільш ефективні 
способи отримання теоретичних та практичних рекомендацій по 
їх удосконаленню. 

Розуміння того, що вся сукупність господарських процесів 
знаходиться в систематичному зв’язку (так само, як і в природі), 
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