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ВІДМІННОСТІ МІЖ ЕКОНОМІЧНОЮ ТЕОРІЄЮ І ПОЛІТИЧ-

НОЮ ЕКОНОМІЄЮ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ 
 
Розмежування між економічною теорією та політичною економі-

єю розпочалося з праць англійського економіста У. Джевонса, в 
яких він стверджував, що сферою вивчення економіки є чиста тео-
рія, мета якої — обґрунтування універсальних закономірностей. То-
му він відмовився від самого поняття «політична економія» і замі-
нив його терміном «економікс». 

Підставою для такого висновку була вихідна ідея неокласичної 
школи, зокрема маржиналістської теорії, про те, що рівновага еко-
номічної системи може бути досягнута лише на основі взаємодії по-
питу і пропозиції без участі держави. 

На відміну від цього термін «політична економія», запровадже-
ний французьким ученим А. Монкретьєном у 1615 p., означав мис-
тецтво державного управління господарством і був зумовлений зро-
стаючою роллю держави в процесі первісного нагромадження 
капіталу і розвитку торгівлі, розумінням того, що держава має бути 
активним учасником господарського життя країни. Отже ступінь ус-
відомлення ролі держави в економіці є першою відмінністю полі-
тичної економії від економічної теорії, представленої в економікс. 

Ця роль на різних етапах еволюції економічної системи капіталіз-
му була неоднаковою. Після активної участі держави в первісному 
нагромадженні капіталу та зі зміцненням позицій класу капіталістів 
вона дещо послабилась, а наприкінці XIX ст. із виникненням і бурх-
ливим розвитком монополій, перетворенням монополістичної власно-
сті в домінуючий елемент економічної системи, втручання держави в 
економіку, зокрема регулювання тривалості робочого дня, певний со-
ціальний захист працездатного населення (як це було в Німеччині) 
тощо, стає на заваді великим монополістам на їх шляху до максима-
льного збагачення. Тому не випадково, після виходу у світ праці анг-
лійського економіста А. Маршалла «Економікс» термін «політична 
економія» став витіснятися терміном «економікс». Предметом еконо-
мікс А. Маршалл вважав дослідження нормальної життєдіяльності 
людського суспільства, зокрема багатства і частково людини — пере-
дусім її стимулів до дії, а сам термін «економікс» він запровадив, щоб 
показати неефективність державного регулювання економіки напри-
кінці XIX ст. і доцільність його обмеження в ринковій економіці. 

Українською мовою праця А. Маршалла перекладається двояко: 
«Принцип економікс» і «Принципи політичної економії». Це стало 
однією з причин ототожнення двох наук, що властиве поглядам ба-
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гатьох західних учених (його підтримує П. Самуельсон) та українсь-
ких економістів. Такий підхід є науково некоректним внаслідок низ-
ки відмінностей між двома науками. 

Розмежування двох наук залежить також від спільних рис та від-
мінностей між економічними та виробничими відносинами. Перші є 
об’ємнішими, оскільки, крім виробничих відносин (як ядра економі-
чних відносин, їх комплексної сутності, представленої в законах, що 
управляють виробництвом, обміном, розподілом та споживанням 
матеріальних благ та послуг у людському суспільстві), містять тех-
ніко-економічні (відносини спеціалізації, кооперування, комбіну-
вання виробництва, його концентрації тощо) та організаційно-
економічні відносини (останні вивчаються такими окремими еконо-
мічними дисциплінами, як менеджмент, маркетинг). 

Уперше у світовій економічній літературі на відмінність еконо-
мічних та виробничих відносин вказав Ф. Енгельс. Пізніше певний 
внесок у розроблення цієї проблеми зробили Г. Плеханов, В. Ленін. 
Останній, зокрема, розрізняв форму виробництва, яка формує суспі-
льний характер капіталістичного виробництва, та форму привлас-
нення, що характеризує відносини економічної власності в процесі 
їх розвитку, в динаміці. Найлогічніше форму виробництва називати 
техніко-економічними відносинами. У наступний період у радянсь-
кій економічній літературі, а в 90-х рр., передусім у працях російсь-
ких та українських науковців, велася постійна дискусія щодо спіль-
них рис та відмінностей між економічними і виробничими 
відносинами, їх структурою. Наприклад, окремі вчені в складі еко-
номічних відносин вирізняють ще й трудові відносини. 

Сучасна західна економічна наука, як правило, ігнорує категорію 
«економічні відносини» і насамперед їхнє ядро — виробничі відно-
сини, системну сутність яких розкривають відносини економічної 
власності. Вона зводить останніх до майнових прав (так стверджує, 
зокрема, лауреат Нобелівської премії американський економіст Р. 
Коуз), або розглядає як вольове відношення людини до речі. Такий 
підхід допомагав завуалювати гігантську концентрацію власності, у 
т. ч. доходів від неї в руках правлячої еліти, зарахувати до власників 
засобів виробництва дрібних акціонерів, абстрагуватися від процесу 
посилення нерівномірності у розподілі багатства в США та деяких 
інших країнах Заходу, а також у багатьох постсоціалістичних краї-
нах, у т.ч. в Україні. У цьому полягає друга істотна відмінність між 
політичною економією й економікс. 

Третьою важливою відмінністю між двома науками є те, що по-
літична економія досліджує причинно-наслідкові зв’язки в економі-
чних явищах і процесах, а економікс лише фіксує певні висновки й 
узагальнення, без з’ясування їх причин. Такий підхід відповідав ви-
могам позитивної економічної теорії, яка лише констатує факти, але 
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не дає їм оцінки. Основою такого підходу є позитивістська філосо-
фія, яка відкидає категорію причинності та заміняє її поняттям фун-
кціональної залежності. Засновник цієї течії французький філософ 
О. Кант стверджував, що наука не пояснює, не розкриває причин і 
сутностей, а лише описує явища. Цей підхід значною мірою збіга-
ється з суб’єктивно-ідеалістичним напрямом у методології — з ма-
хізмом. При такому підході, на думку багатьох західних економіс-
тів, зайвими стають такі фундаментальні категорії, як економічна 
ефективність, соціальна і економічна політика та ін., оскільки не 
можна вказати, яким має бути раціональне розміщення ресурсів, що 
потрібно зробити для подолання економічної кризи. 

Іншою відмінністю між політичною економією та економікс є те, 
що перша досліджує передусім сутнісні зв’язки економічних явищ і 
процесів, а друга — насамперед поверхневі, зовнішні. Тому в еко-
номікс П. Самуельсона в центрі логічної схеми знаходиться катего-
рія ціна, концепції попиту і пропозиції, граничної корисності, а не 
вартість (цінність) і відповідні закони. 

Дехто з вітчизняних економістів обмежує значення марксистсь-
кої теорії вартості лише періодом переважання фізичної праці і де-
кларує про зростання маржиналізму на етапі посилення ролі та зна-
чущості розумової праці в так званому постіндустріальному 
суспільстві. Такий підхід свідчить про нерозуміння теорії вартості. 
Адже в теорії К.Маркса є поняття простої і складної праці, у його 
визначенні робочої сили йдеться про сукупність фізичних та розу-
мових здібностей тощо. 

Якщо стати на позицію про застарілість теорії вартості, то постає 
питання — чим її можна замінити? Адже К. Маркс у третьому томі 
«Капіталу» аналізує роль ринку у формуванні вартості, зокрема, 
враховує вплив попиту і пропозиції на відхилення ціни від вартості. 

Що стосується маржиналізму, то в ньому є певні позитивні сто-
рони, передусім у теорії мікроекономіки, але загалом ця теорія су-
перечить практиці ціноутворення. Відомий американський еконо-
міст та історик Б. Селігмен з цього приводу зазначає: «Звичайно 
використовувана техніка встановлення цін полягає в тому, що до 
певної величини середніх витрат додається поміркована, або тради-
ційна накидка. Правильно це чи ні, але підприємець чинить саме 
так..., відверто визнав, що він нічого не знає про свої граничні ви-
трати...». Водночас теорія витрат виробництва, хоча значною мірою 
і збігається з марксистською теорією вартості, але базується на тео-
рії трьох факторів виробництва, яка є однією із догм економікс. Бі-
льше того, остання відволікає від розкриття гострих соціальних 
проблем. «Що може зробити гранична корисність з гігантськими 
корпораціями, військово-промисловим комплексом, імперіалізмом, 
життям у гетто? — запитує впливовий американський економіст Р. 
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Хейлбронер. — Чи не є час, витрачений на її вивчення простим від-
воліканням від таких пекучих проблем економічного життя?» 

Як відомо, теорія граничної корисності, математичне моделю-
вання протягом майже двох століть виявилися безсилими виміряти 
корисність, знайти кількісний показник корисності. Тому італійсь-
кий економіст А. Парето запропонував відносний показник, згідно з 
яким один набір товарів є кращим для споживача, ніж інший. Усві-
домлюючи неможливість виміру корисності, Р. Коуз називав її ви-
думаною сутністю, яка відіграє ту ж роль, що й ефір у фізиці. 

П’ятою важливою відмінністю між політичною економією і еко-
номікс є те, що перша вивчає виробничі відносини між людьми з 
приводу виробництва і привласнення економічних благ, а друга — 
індивідуалістичне відношення людини до речі. Таке відношення з 
погляду політичної економії характеризує лише одну із сторін юри-
дичної власності або власності в юридичному аспекті. 

Шостою істотною відмінністю між двома науками є те, що еко-
номікс проповідує індивідуалізм, принципи атомізації суспільства, 
вільної ринкової економіки, а отже, в сутності людини, яка є біосо-
ціальною істотою, вбачає лише біологічну сутність, відкидаючи при 
цьому колективні цінності, які в сучасних умовах у більшості роз-
винутих країн світу є домінуючими. Ідеолог неолібералізму Ф. Хаєк 
з цього приводу заявляв, що «існування ринкової економіки потріб-
не, щоб люди звільнились від інстинктів солідарності і співчуття». 

Політична економія і економікс різняться також тим, що остання 
надмірно переповнена графіками, схемами, математичними форму-
лами, еклектично суперечливими положеннями, багатьма застарі-
лими догмами і стереотипами. Це позбавляє її значною мірою ознак 
теоретичності, принципів методологічності, критеріїв педагогічнос-
ті. Справедливою у цьому зв’язку є оцінка лауреатом Нобелівської 
премії М. Алле західної економічної літератури в останні декілька 
десятиліть: «Впродовж 4-х десятиріч економічна література розви-
валась у хибному напрямі: у бік абсолютно штучних і відірваних від 
життя економічних моделей з переважанням математичного форма-
лізму..., що є визначним кроком назад». 

Крім того в економікс обгрунтована незначна (порівняно з полі-
тичною економією) кількість економічних законів, причому деякі з 
них є сумнівними за своєю сутністю (наприклад, діють при незмін-
ності низки умов, які в реальній дійсності змінюються). 

Зрештою, економікс П. Самуельсона приблизно на 90 % насиче-
на американською дійсністю. Тому ті вузи, в яких за основу викла-
дання економічної теорії взято економікс, викладають відірвану на 
декілька десятиліть від реалій України американську дійсність. 

З точки зору методології в економікс переважав кількісний під-
хід (у політичній економії — якісний та сутісний аналіз у поєднанні 
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з кількісними характеристиками), функціональний аналіз (замість 
причинно-наслідкового), суб’єктивно-ідеалістичний напрям (замість 
об’єктивного в поєднанні з суб’єктивними оцінками), цивілізацій-
ний (замість формаційного, у т.ч. класового в поєднанні із цивіліза-
ційним). 

Отже, узагальнюючи зазначимо, що викладання економічної тео-
рії у формі економікс вигідне передусім правлячій еліті (в Україні 
— кланово-номенклатурній еліті), а без наукової політекономії (по-
збавленої догм радянського періоду) неможлива сучасна економічна 
теорія. Політекономія є ядром такої теорії. 

 
 

Буян І.В., 
д-р екон. наук, професор (ТАНГ) 

 
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ПРО-

ГРАМИ З ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 

5—7 квітня 1999 р. між учасниками науково-методичної комісії з 
економічної освіти відбулася гостра дискусія з питань набору тем 
нормативної програми загальної економічної теорії (політичної еко-
номії). 

Складність цієї проблеми спричинена багатьма передумовами. 
Всі ми, у минулому викладачі кафедр політичної економії, пере-

буваємо в стані пошуку свого предмета в умовах нової соціально-
економічної системи. І практично рухаємося (хто в більшій, хто в 
меншій мірі, хто швидше, хто повільніше) від марксистсько-
ленінської політичної економії до предмета, який відображав би сві-
тові здобутки загальної економічної теорії. 

Існують різні, часом протилежні, підходи до питань змісту курсу. 
Здається нині вже не виникають пропозиції читати марксистсько-
ленінську політичну економію. Але існує дві основні течії: одні ка-
федри практично застосовують програми, які є «сумішшю» понять і 
категорій з марксистсько-ленінської політекономії та з підручників 
П. Самуельсона, Р. Барра, К. Р. Макконнелла і С. Л. Брю, С. Фішера, 
Р. Дорнбуда і Р. Шмалензі, М. Бурда і Ч. Виплоша, Пол. Хейнса. 
Інші кафедри розробили і застосовують програми, в яких намага-
ються розмістити теми за логікою ринкової системи. Водночас не 
забуваючи і важливі марксистські положення, нашу минулу і сього-
денну економічну дійсність. 

Так, при з’ясуванні категорій корисності, вартості грошей, дохо-
дів і їх джерел, витрат виробництва, пропорційності та ін. досить 
ефективним є метод зіставлення поглядів представників різних еко-
номічних течій. Наприклад, один результат сприйняття студентом 


