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Постановка проблеми. Широкий розвиток економічних наук за
останні два століття має причину не тільки в практичній необхідно-
сті, викликаною не однією лиш потребую орієнтуватися в господар-
ському життя, що постійно ускладнюється, разом із тим він знахо-
дить сприятливий грунт і в переважаючому загальносуспільному
економіко-матеріалістичному світогляді нашої епохи, в тому, що
С.М. Булгаков називав «економізмом». Політична економія перебу-
ває зараз у стані жорсткої методологічної кризи, оскільки залиша-
ється позбавленою будь-яких філософських основ, без яких вона
перетворюється на суму емпіричних знань та спостережень.

За словами Булгакова, ортодоксальна політична економія ба-
зується на емпіричних узагальненнях та спостереженнях обме-
женого спеціального характеру і відкидаючи необхідність глибо-
кого філософського підґрунтя стає на позиції догматичного
економізму. Фактично економічний матеріалізм є пануючою фі-
лософією політичної економії, її онтологічною базою, що в купі з
притаманним їй догматизмом і заважає формуванню у ній самій
нової, адекватної сучасності, методологічної парадигми.

Аналіз джерел. Запропонована С.М. Булгаковим, ще на почат-
ку ХХ-го століття критика методології політичної економії, на
диво зберегла свій потенціал і на сьогодні. У більшості завдяки
тому, що за радянських часів була піддана гонінню та забуттю,
оскільки представляла вагому загрозу пануючій науковій теорії.
Найбільш ґрунтовно вона представлена у таких його працях, як
«Філософія господарства» та «Про економічний ідеал». Не слід
забувати, що наукова кар’єра Булгакова починалася із захоплення
політичною економією, про що свідчить ряд його праць, таких як
«Короткий нарис політичної економії» та ін. На підтвердження
вагомості та актуальності його критики методологічних проблем
політичної економії слід навести дослідження відомих вчених,
які у своїх дослідженнях не тільки підтверджують корисність цієї
критики, а й її широко застосовують. Серед них: І. В. Назаров,
В.В. Ільїн, Ю. М. Осипов, В.Д. Базилевич. Останній з них заува-
жує, що: «творче осмислення вагомого спадку вченого (С.М. Бул-
гакова), який значно випередив свій час, передбачивши появу но-
вих напрямів соціально-економічних досліджень, має важливе
значення для сучасних наукових пошуків, спрямованих на при-
родне та органічне оновлення політичної економії» [1, с. 31].
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Постановка завдання. Метою статі є визначення методологіч-
ного потенціалу теорії господарства С.М. Булгакова в контексті
формування нової парадигми політичної економії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Критика полі-
тичної економії Булгакова стосується сучасної йому науки — ор-
тодоксальної політичної економії, що утворилася в період глибо-
кої секуляризації європейської культури. Формуючись «з одного
боку, представниками природно-правових учень з їхньою вірою в
неушкодженість людської природи і передустановлену природну
гармонію, а з іншого — проповідниками утилітаризму — І. Бен-
тамом і його учнями, що спиралися на уявлення про суспільство
як сукупність розрізнених атомів, представників різних інтересів,
що взаємно відштовхуються» [5, с. 343]. Її вихідні положення бу-
ли засновані на філософії просвітництва й утворивши фундамент
класичної школи політичної економії з самого початку позбавили
її серйозної онтологічної бази.

Ці першопричини, зумовивши подальший розвиток політичної
економії шляхом економіко-матеріалістичного світосприйняття,
призвели її до методологічної кризи на сучасному етапі. Розвиток
господарських процесів, їх меж та сутності, поява нових та розши-
рення усталених сфер господарської діяльності випереджають своє
теоретичне осмислення, знову і знову повертаючи нас до метапроб-
лем, на які була спрямована творча думка С.М. Булгакова.

Характеризуючи науковий стиль політичної економії, вчений за-
значає, що він визначається намаганням внести в розуміння конкрет-
них життєвих чи історичних явищ економіко-матеріалістичне світо-
бачення. У своїх завданнях — в намаганні встановлювати закони
господарського життя, ортодоксальна політична економія вносить, а
пріорі, певні методологічні передумови і, перш за все, економічний
детермінізм. Через цей детермінізм вона викреслює особистість та
ставить на її місце групи і класи, «сукупності» у яких особистість
повністю закривається типовим, тому свобода і творчість відсторо-
нюється й скрізь бачиться лиш безперервна соціально-економічна
закономірність. Так будується політична економія як наука й так
утилізується в її інтерпретації господарське життя. Спробою подо-
лання цієї проблеми була теорія суспільного вибору Б’юкенена,
який намагався за її допомогою послідовно привнести принципи ін-
дивідуалізму, поширивши їх на всі види діяльності.

Політична економія зовсім не цікавиться явищами господар-
ського життя з позицій конкретної особистості з її внутрішнім
світом, вона вивчає економічну діяльність окремого спрощеного
індивіда. Понятійний апарат політичної економії не може бути
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застосованим до індивідуального явища, оскільки виводить за
його межі. Одиничне існує для політичної економії лише як серед-
ній екземпляр свого соціального типу або ж як дробова частина
певної сукупності, наприклад даний виробник представляє собою
частину ринку, купівельно-продажну силу. Ця сукупність (логіч-
но) існує до своїх частин, вона не складається з них, але розкла-
дається на ці частини дає їм місце у собі. Пояснюючи це, Булга-
ков наводить приклад понять капіталу та капіталізму, які мають
такий характер сукупностей, котрі існують у багатьох явищах ра-
зом узятих, але ні в одному з них окремо.

Цікавість до сукупностей, до вивчення масового, типового,
середнього в політичній економії в достатній мірі пояснює пере-
важаюче значення, яке тут має статистика. Таке ж значення для
неї мають й інші способи «категоріального» опису дійсності: іс-
торичні дослідження, моніторинги. Тут вона знаходить той мате-
ріал, на основі якого встановлює свої «закони» та «сукупності», а
також типи їх розвитку.

Методом сукупностей, статистичним чи іншим, притаманним
політичній економії, гаситься усе індивідуальне, замість нього
виступають соціальні схеми, графіки та ін. Явища обміну, вироб-
ництва, розподілу та перерозподілу, споживання, звичайно ж, не
опосередковано пов’язані й з індивідуальними людськими діями
та станами, проте, політекономія, вивчаючи їх, зважає лише на
типи та сукупності. Вона розглядає ці індивідуальні прояви у се-
редньому, бере їх лиш у тому ракурсі, в якому вони зливаються в
загальні, типові, одноманітні.

Вся «дедуктивна» політична економія заснована саме на уявлен-
ні про такий типовий і середній образ дій, по відношенню до якого
відхилення розглядаються, як випадкові та незакономірні. Звичайно
ж, будь яке уявлення про типове не відповідає дійсності, у якій все є
індивідуальним і ніщо не повторюється. Політекономія ж бере одну
сторону, що є більш-менш схожою в багатьох явищах, легко відки-
даючи це саме «більш-менш», таким чином отримуючи логічний
дистилят, «економічне явище у чистому вигляді».

Булгаков зазначає, що для ортодоксальної політичної економії
загальною методологічною передумовою економічних закономір-
ностей є явища господарського життя, яким характерні якості по-
вторюваності й типовості. Разом із тим очевидно, що цим положен-
ням наперед виключено не тільки все індивідуальне, але й взагалі
історичне. Таким чином, виходить, що не відбувається ніяких змін,
не стається ніяких нових подій, лиш рухається економічний вічний
двигун. Що правда, «закони» політекономії принципово мають
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справу не тільки зі статикою, але й із динамікою явищ, не тільки з їх
існуванням, але й послідовністю. Проте не важко переконатися, що
й ця динаміка має такий же статичний і аналітичний характер, як і
статика: в ній лиш відкриваються та здійснюються вже задані існу-
ючі можливості, тому тут принципово виключена можливість но-
вих, тобто непередбачених заданою закономірністю, причин.

Звичайно ж, не можна заперечувати наукову зручність застосу-
вання готових теоретичних схем. Минуле висвітлюється тут через
призму наукових понять сучасності, однак така схематизація, що є
притаманною політичній економії, часто приховує від нас істори-
чну дійсність у всій її яскравій індивідуальності. Проте варто лиш
повернутися обличчям до конкретної історичної дійсності і спро-
бувати зрозуміти її не тільки як механізм, але і як творчість, одразу
виявляється і значення особистості як творчого начала не тільки
історії, але й господарства. З цього приводу російський дослідник
Ю.М. Осипов зазначає: «Не внутрішні протиріччя політекономії
<...> більш за все займали С. Булгакова, а сама неможливість по-
дальшого руху людської думки, і, рівним чином, дії за матеріаліс-
тичним і механістичним шляхом» [9, с. 58].

Ще однією значною перепоною на шляху до формування но-
вої парадигми політичної економії є те, що вона лишається осто-
ронь антропоцентризму, повністю ігноруючи особистість, прирів-
нюючи її до нульової величини. Особистості для неї, лише меха-
нічні ляльки, які «смикаються» за ниточки економічних інтересів.
Зрозумілим є той факт, що у такій концепції не має місця ані сво-
боді, ані творчості. За Булгаковим: «Господарство засноване на
егоїзмі, неминуче страждає від дисгармонії й боротьби, як особи-
стої, так і групової, і не можливо до кінця гармонізувати цей гос-
подарський егоїзм» [7, с. 309]

Підходячи до людини не з позицій її вільного творчого ставлен-
ня до життя, політекономія вивчає її лиш в обмеженості, розглядає її
в стані необхідної оборони від сил природи, стихій та явищ. Тому
замість особистості, що вершить дійсність, є живим джерелом усьо-
го нового в історії, нею ставиться економічний автомат, який силь-
но нагадує сучасні торгові автомати: якщо кинути в такий автомат
монетку, то він на ллє кави або видасть шоколадку.

Всі побудови економічної людини, в політичній економії, осо-
бистісного чи колективного, засновані на уявленні про економіч-
ний автомат; звідси й необхідний для неї фаталізм, оборотна сто-
рона її методологічного детермінізму. При тому, що й тут вона
залишається правдивою для певних своїх цілей, і в певних межах
може задовольнятися й автоматом замість особистості.
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Політичній економії доступна лише статика дійсності, а не її
динаміка, і це статичне вивчення хоча й відводить місце для ро-
зуміння розвитку існуючого чи вже даного, проте воно не зали-
шає його для нової творчості історії. З цієї її особливості витікає
ігнорування особистості в політичній економії і детерміністське
заперечення людської свободи.

Якби незмінність та невідворотність «законів економічного роз-
витку» чи фатум економічного егоїзму справжнювались на дійснос-
ті, то в історії не спостерігалося б ніяких зрушень чи хоча б поривів,
і навіть не було б економічного розвитку. Передбачається, що вже
врахований увесь інвентар економічної дійсності й причинності і
поза нею ніщо не може здійснитися чи зрушитись із даної точки.
Ось чому зміни у світі як у економічній, так і у політичній та духов-
но-культурній сферах привели політичну економію до методологіч-
ної кризи, інструментарій якої вже не здатний їх пояснити і має ви-
дозмінюватись в означених вище моментах.

Булгаков заперечує твердження про те, що існує певний заліз-
ний закон, для всіх рівний і невідворотній, проте справедливим є
існування певних рамок діяльності, для всіх примусові, але такі,
що в той же час встановлюють підстави для логічної творчості,
залишаючи місце вільному волевиявленню.

Політична економія, лишаючись чужою будь-якої етики, як
тому, що вона заперечує самостійність, чи хоча б імовірність
усього позаекономічного, так і тому, що етика не може бути по-
єднана з її детермінізмом. Етика і свобода, тобто індетермінізм,
при якому відводиться місце волі, що приймає рішення, тобто
свободі волі, нерозривно пов’язані між собою.

Вона, зі своїм матеріалістичним економізмом, потребує філо-
софського перегляду й поглиблення своїх основ, потребує ґрунтов-
ного сумніву. У своєму вступному слові до захисту «Філософії гос-
подарства» С.М. Булгаков пише: «Треба засумніватися у тому, в
чому не прийнято і непристойно навіть сумніватися, треба погляну-
ти наївними очима іноземця або дикуна, для якого крохмальні комір-
ці й білі манжети, для нас самі собою зрозумілі, здаються дивними, і
який запитує про їх справжнє призначення» [ 8, с. 57].

Висновки. Проведене дослідження дає змогу зробити висно-
вок, що С.М. Булгаков був першим з учених-економістів, хто на-
важився критично осмислити парадигмальні установки ортодок-
сальної політичної економії і суттєво розширити її світоглядні
межі. Поставлені ним проблеми і окреслені напрямки їх теоретич-
ного розв’язання не втратили свого значення і сьогодні, а отже,
потребують серйозної уваги науковців. Сучасна дійсність потре-
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бує нагального переходу від обмеженого, уніфікованого, одно-
площинного аналізу до багаторівневого, поліваріантного, філо-
софськи наповненого просторового аналізу.

Виходячи з цього, треба відкоригувати парадигму політекономії,
перейти від економіко-матеріалістичної методологічної бази, до но-
вої, заснованої на запропонованих Булгаковим підходах. Викорис-
товуючи його теорію господарства, на теоретичному рівні розшири-
ти предмет економічної науки, застосувати системний підхід,
методологію особистості. Аналізувати економічну діяльність людей
як господарських суб’єктів у визначених обставинах господарю-
вання, розглядаючи залежність суспільного-економічного розвитку
від цінностей людства. Слід внести моральну компоненту в еконо-
мічну діяльність, усвідомити, що смисл нашого буття, а отже, й гос-
подарства, визначається не матеріальним багатством, а духовним
зростанням особистості і людства в цілому.
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