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Тема 1. Предмет і метод «Історії економіки та економічної думки»
План лекції:
1. Мета, завдання та функції «Історії економіки та економічної
думки».
2. Предмет та методологія ІЕЕД.
3. Періодизація навчальної дисципліни «Історія економіки та
економічної думки».
Рекомендована література
Основна література:
1.
Бережний В.М. Історія економічних вчень. Макроекономіка. :
Навч. посібник: Рекомендовано МОН України / В.М. Бережний, В.С. Кушнір,
Л.Є. Сухомлин.— Х. : Еспада, 2007.— 320 с.
2.
Історія економічних вчень : Навч.посібник : Рекомендовано МОН
України / Харк.держ. екон.ун-т; Під ред. Сіроштана М.А..— Х. : РВВ ХДЕУ,
1997.— 104 с.
3.
Ковальчук В. М. Історія економіки та економічної думки [Текст]:
навч. посіб. / В.М. Ковальчук , М.В. Лазарович, М.І. Сарай. – К.: Знання,
2008. – 648 с.
4.
Кравчук Ю.Б. Економічна історія: навч. посіб. для студентів напряму
підготовки «Економіка і підприємництво» / Ю.Б. Кравчук.— Харків :
ХНУВС, 2014.— 223 с.
5.
Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В.
Лазарович.— К. : Вікар, 2006.— 406 с.
6.
Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В.
Лазарович, В.Ф. Чайковський.— К. : Вікар, 2000.— 300 с.
7.
Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник :
Допущено МОН України / За ред. Б.Д.Лановика.— К. : Вікар, 2001.— 477 с
8.
Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник :
Допущено МОН України / За ред. Б.Д.Лановика.— К. : Вікар, 1999.— 740 с.
9.
Лісовицький В.М. Історія економічних вчень : Навч. посібник :
Рекомендовано МОН України / В.М. Лісовицький.— К. : Центр навч. літ.,
2004.— 220 с.
10. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень : навч. посіб. :
рекомендовано МОН України / В.М. Лісовицький.— Київ : Центр учб. літ.,
2016.— 239 с
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11. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень : навч. посіб. :
рекомендовано МОН України / В.М. Лісовицький.— К. : Центр учб. літ.,
2009.— 240 с.
12. Нестеренко О.П. Історія економічних вчень : /home/fulltext : курс
лекцій / О.П. Нестеренко.— К. : МАУП, 2002.— 128 с.
13. Садиков М.А. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб..—
Харків : ХНУВС, 2011.— 212 с.
14. Ходзінський К.Г. Економічна історія України та провідних країн світу :
Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / К.Г. Ходзінський, П.П.
Мазурок.— Львів : Магнолія Плюс: Вид. СПД ФО "В.М.Піча", 2006.— 152 с.

Текст лекції:
1. Мета, завдання та функції «Історії економіки та економічної
думки».
«Історія економіки та економічної думки» (ІЕЕД) - це самостійний
предмет, який вивчає закономірності розвитку економіки, конкретні факти та
явища економічного розвитку окремих країн, регіонів та світового
господарства в цілому, економічні процеси в історичному розвитку,
узагальнює досвід господарювання, розглядає економічну політику держави
як систему способів спрямований на подолання протиріч і проблем
економічного

розвитку,

поширює

досвід

економічних

реформ

та

особливостей механізму економічної інтеграції світового господарства,
розкриває передумови та закономірності еволюції і світової економіки і
економічної думки, вивчає концепції різних шкіл і напрямків, досягнення
видатних економістів.
Теоретичною основою ІЕЕД є економічна теорія, що складається з
політичної економії, мікро- та макроекономіки.
Метою ІЕЕД є вивчення змісту економічної думки в конкретних
історичних умовах.
Завдання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної
думки»:
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- методологічне завдання: передбачає вивчення економічної історії та
економічної думки, як процесу пізнання еволюції економічної системи,
розуміння процесу виникнення та розвитку економічних поглядів;
- навчально-методичне завдання: передбачає поглиблення знань в
області

економічної

історії,

систематизацію

та

періодизацію

історії

економіки, шкіл та напрямків економічної думки;
- світоглядне завдання: передбачає розширення світогляду та вивчення
економічної спадщини та вкладу вчених економістів у світову економічну
теорію та практику.
Функції ІЕЕД:
- практична (прагматична, конструктивна) функція: передбачає надання
практичних рекомендацій як вирішувати ті чи інші проблеми економічної
дійсності.
- функція соціальної пам'яті, яка дозволяє зберегти спадкоємність в
господарській практиці і економічній теорії на основі критичного відбору
матеріальних та ідейних елементів минулого;
- прогностична функція: історико-економічне пізнання сприяє
науковому обґрунтуванню прогнозів подальшого розвитку.
2. Предмет та методологія ІЕЕД.
Предметом ІЕЕД є еволюція світової економіки та економічної думки.
Основними методами історії економіки та економічної думки є
наступні:

історичний,

функціональний,

логічний,

хронологічний,

причинно-генетичний,

структурно-

порівняльно-історичний,

історичного

моделювання, математичної статистики, соціальної психології та інші.
Особливе значення для проведення історико-економічного аналізу має
типологія, застосування якої необхідно для всіх наук, що мають справу з
украй різнорідними за складом значною кількістю об'єктів.
Типологія - метод наукового пізнання, в основі якого лежить
розчленовування систем об'єктів і їх угрупування за допомогою узагальненої
моделі.
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Мета типології в ІЕЕД - опис безлічі господарств. Найбільш
поширеною типологією є їх визначення на основі сукупності наступних
ознак:
♦ технологічних - ступеня розвитку знарядь праці і технологій;
♦ економічних - системи відносин власності, форми зв'язку виробників
і споживачів;
♦ соціокультурних, в тому числі господарської культури;
♦ інституційних - ролі держави та інших суспільних інститутів в організації
виробництва.
Результатом такого підходу стало виділення макромоделей
первіснообщинного, рабовласницького, феодального, капіталістичного типів
господарства з урахуванням національних і регіональних особливостей
економічного розвитку.
3. Періодизація навчальної дисципліни «Історія економіки та
економічної думки».
Однією з центральних проблем ІЕЕД, є проблема періодизації
економічної історії, встановлення певних хронологічно послідовних етапів у
економічному розвитку суспільства.
До чинників, що впливають на економічний розвиток можна віднести:
- науково-технічний прогрес;
- природно-географічне середовище;
- ступінь забезпеченості енергією і вид енергії;
- менталітет нації, геополітика;
- прогрес у засобах комунікації;
- демографічний фактор і інші.
Серед критеріїв періодизації історії економіки як науки можна назвати:
- географічні умови;
- торгівлю і обмін;
- грошовий обіг;
- кредит;
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- культуру;
- релігію та ін.
Але все різноманіття підходів до пояснення історичного процесу
можна звести до двох напрямків.
Прихильники

першого

дотримуються

ідеї

про

універсальність

історичних закономірностей і основних етапів, через які пройшло людство в
своєму розвитку, і вважають, що розвиток історії відбувається лінійно від
низьких форм до вищих. До цієї групи теорій відноситься, зокрема,
концепція російського вченого Л.І. Мечникова, який поклав в основу
періодизації географічний фактор - ступінь розвитку водних шляхів
сполучення.

Він

виділив:

літній

період

(період

давності),

середземноморський період (Середньовіччя), океанічний період (Новий та
Новітній час).
Прихильники

другого

підходу

заперечують

закономірності

в

історичному розвитку різних країн і регіонів і доводять, що розвиток історії
йде по замкнутим циклам (теорії цивілізацій).
Німецький економіст і історик Ф. Ліст розділив історію економічного
розвитку на п'ять стадій (табл. 1).
Таблиця 1.
Стадії економічного розвитку за теорією Ф. Ліста
Стадія
Характерні риси
дикість
Період: до ХІІ-Х тис. до н.е.
Основні види діяльності: мисливство, збиральництво,
рибальство.
Організація суспільства: стадно-колективна.
пастушача
Період: Х-V тис. до н.е.
Основні види діяльності: скотарство.
Організація суспільства: родоплемінна.
землеробська Період: V тис. до н.е. – середина ХІІІ ст. н.е.
Основні види діяльності: землеробство.
Організація суспільства: сімейно-станово-державна.
хліборобсько- Період: середина ХІІІ – середина ХVІІ ст.
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мануфактурна Основні види діяльності: сільське господарство і ремесло.
Організація суспільства: станово-державна.
хліборобсько- Період: середина ХVІІ – середина ХІХ ст.
мануфактурно Основні види діяльності: землеробство, ремесло-комерційна
промисловість, торгівля
Організація суспільства: станово-державна
К. Маркс розробив формаційну теорію, основою якої стало
ствердження про те, що усі народи рано чи пізно проходять одні й ті ж стадії
суспільно-економічного розвитку (табл. 2.).
Таблиця 2.
Стадії економічного розвитку за теорією К. Маркса
Стадія
Характерні риси
первіснообщинна стадія (від виникнення людини до IV тис. до н.е.), яка
характеризується відсутністю приватної власності;
рабовласницька стадія (IV тис. до н.е. – V ст. н.е.), за якої
безпосередній працівник і знаряддя праці стають
приватною власністю;
феодальна
стадія (V – XVII ст.), заснована на особистій
залежності виробника і приватній власності на засоби
виробництва;
капіталістична
стадія (з середини XVII ст.), основу якої складає
експлуатація осіб найманої праці власником капіталу.
комуністична
стадія, де панує суспільна власність на засоби
виробництва і відсутня експлуатація.
Ці стадії отримали назву суспільно-економічних формацій. В основі
переходу від однієї формації до іншої лежить еволюція продуктивних сил та
виробничих відносин. Таким чином, економічна історія людського
суспільства виступає як процес виникнення, розвитку та зміни способів
виробництва. Спосіб виробництва – це історично конкретна єдність
продуктивних сил та виробничих відносин.
Німецький економіст Б. Гільдебранд за способом обміну
матеріальними благами виділив три послідовні стадії (рівня) економічного
розвитку людства (табл. 3.).
Таблиця 3.
Стадії економічного розвитку за теорією Б. Гільдебранда
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Стадія
натуральне
господарство
грошове
господарство
кредитне
господарство

Характерні риси
стадія, де гроші не беруть участь у обміні, продукти
обмінюються безпосередньо;
стадія, де обмін відбувається шляхом купівлі-продажу
за участю грошей;
стадія, де обмін відбувається за допомогою кредиту,
тобто безготівковим шляхом.

К. Бюхер ввів у цю схему окрім способу обміну ще й довжину шляху,
який проходить продукт від виробника до споживача. Він виділив наступні
три етапи: (табл. 4.):
Таблиця 4.
Стадії економічного розвитку за теорією К. Бюхера
Стадія
Характерні риси
замкнуте
споживається продукція власного виробництва, кожен
домашнє
виробляє сам для себе все необхідне. Шлях у
господарство
середньому не більше милі – із поля або городу
землероба через млин і кузню в його панську садибу;
міське
таке господарство, у якому продукт переходить
господарство
безпосередньо від виробника до споживача, виробник
працює на замовлення. Шлях від декількох миль до
декількох десятків миль. Із поля селянина або з
майстерні ремісника через міський ринок або ярмарок
за допомогою купця в будинки споживача;
народне
у даному господарстві продукт переходить не
господарство
безпосередньо від виробника до споживача, а від
одного господарства до іншого через низку актів
обміну, за допомогою організацій-постачальників і т.п.,
виробник працює на невідомий ринок. Шлях у сотні і
тисячі миль, із шахт Ельзасу, чайних і бавовняних
плантацій Азії, кавових і цукрових плантацій Бразилії,
золотих рудників Африки за допомогою купців і
банкірів на європейські ринки і фабрики, а звідти – в
оселі споживачів, а в зворотному напрямку – машини й
устаткування, сталь, тканини, взуття та ін.
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Американський вчений У. Ростоу у 1960-ті роки розробив концепцію
«стадій економічного зростання», у відповідності до якої вся історія
вкладається у п’ять фаз (табл. 5.):
Таблиця 5.
Стадії економічного розвитку за теорією У. Ростоу
Стадія
Характерні риси
традиційне
характеризується
використанням
ручної
праці,
суспільство
розвитком сільського господарства як основи
економіки, низькою продуктивністю праці, повільними
темпами техніко-економічної еволюції;
період
рушійними силами при цьому етапі стали розвиток
створення умов науки, ринку і вільної конкуренції, а також
для зрушення
накопичення капіталу і зростання капіталовкладень у
народне господарство;
стадія
стадія промислового перевороту, із швидким
зрушення
розвитком окремих галузей промисловості та заміною
ручної праці машинною;
стадія зрілості стадія, коли був досягнутий швидкий і сталий прогрес
всіх галузей господарства;
стадія
стадія, що забезпечує високий рівень масового
споживання
споживання.
У 1970-ті рр. Ростоу доповнив свою схему шостою стадією, на якій
суспільство займається пошуком шляхів якісного покращення умов життя
людини.
Теорія постіндустріального суспільства (Д. Белл, А. Турен та ін.) за
критерієм рівня розвитку виробництва, галузевого і професійного розподілу
праці виділяє три стадії суспільного розвитку (табл. 6.).
Таблиця 6.
Стадії економічного розвитку за теорією критерієм рівня розвитку
виробництва, галузевого і професійного розподілу праці
Стадія
доіндустріальне

Характерні риси
стадія, де переважає «первинна» стадія економічної

11

суспільство

діяльності (сільське господарство);

індустріальне

стадія, де переважає «вторинна» стадія економічної

суспільство

діяльності (промисловість);

постіндустріальне

стадія, де переважає «третинна» стадія економічної

суспільство

діяльності

(сфери

послуг

і

інформатики)

та

характерна провідна ролль науки й освіти.
За історико-хронологічним підходом в історії народів Середземномор’я
виділяють наступні періоди (табл. 7.):
Таблиця 7.
Стадії економічного розвитку за історико-хронологічним підходом
в історії народів Середземномор’я
Стадія
Давній період

Характерні риси
- до ХІІІ ст. до н.е.;
– відбувся розподіл праці і сформувалися основні
соціальні інститути – сім’я, община, власність,
право, держава, релігія;

Античний період

- (ХІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.);
– з’явилися ремесла, торгівля, приватна власність
на землю та рабів;

Період

- VІ – середина ХV ст.;

Середньовіччя

–

сформувалися

основні

європейські

нації,

з’явилися самостійні міста;
Період

- середина ХV – середина ХVІІ ст.;

Відродження

– епоха великих географічних відкриттів і
накопичення капіталу;

Період

- середина ХVІІ – остання чверть ХVІІІ ст.;

Просвітництва

– відбувся територіальний розподіл світу;

Період

- остання чверть ХVІІІ – остання чверть ХІХ ст.;

вільної
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конкуренції

– промислова революція;

Період

- остання чверть ХІХ – середина ХХ ст.;

монополістичної

–

конкуренції

концентрація

капіталів

і

боротьба

за

економічний переділ світу призвели до низки криз
і воєн.

Період соціального

- з середини ХХ ст.;

ринкового

–

господарства

найбільш

стабільності,

розвинені
сформувався

країни
середній

досягли
клас

і

суспільство споживання.
Другий підхід – цивілізаційний – базується на аналізі внутрішніх
особливостей певної цивілізації, тобто передбачається, що цивілізація
характеризується певною економічною системою, етнічними коріннями,
релігією, філософією, стилем творчого мислення, узагальненою картиною
світу, особливим принципом життя цивілізації. Цей принцип поєднує народ
даної цивілізації, забезпечує його єдність і збереження протягом всієї його
історії.
У

теперішній

час

намагання

вчених

уникнути

крайнощів

і

суперечливостей формаційного та цивілізаційного підходів привело до
оформлення нового циклічного напрямку в аналізі проблеми періодизації. За
цим підходом історія економіки включає сім цивілізацій і три суперцикла
(табл. 8).
Таблиця 8.
Циклічна періодизація історії економіки
Суперцикл
Давній світ

Цивілізації

Часові межі

1. Неолітична

VІІ-IV тис. до н.е.

2. Східно-рабовласницька III – перша половина I
тис. до н.е.
3. Антична

VII ст. до н.е. – V ст.
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н.е.
Індустріальний

1. Ранньофеодальна

VI-XIII ст.

2. Передіндустріальна

XVIII ст.

3. Індустріальна

1780-ті – 1970-ті рр.

Постіндустріальний 1. Постіндустріальна
Отже,

масштабність,

суперечливість,

з 1980-тих рр.
багатогранність

світового

історико-економічного розвитку суттєво ускладнює формування загальної
теорії

періодизації.

У

більшості

наведених

варіантів

періодизації

спостерігається розмитість хронологічних меж, а критерії періодизації у
багатьох випадках стосуються лише окремих частин об’єкта дослідження,
тому абсолютизувати їх не можна. Тому для впорядкування і презентації
історико-економічного

матеріалу

найчастіше

використовується

загальноісторична періодизація: Давній світ, Середньовіччя, Новий час та
Новітній час.

