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Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств
Європейської цивілізації в період середньовіччя (V-XV ст.)
План лекції:
1. Особливості господарського розвитку суспільств Європейської
цивілізації у V-Х ст.
2. Розвиток торгівлі, кредитування та фінансових відносин.
3. Загальні риси економічної думки періоду середньовіччя.
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.

4

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
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. Особливості господарського розвитку суспільств Європейської
цивілізації у V-Х ст.
Феодальний лад, будучи черговою сходинкою в розвитку людського
суспільства,

виник

первіснообщинного

у

результаті

ладу.

розкладання

Феодальні

виробничі

рабовласницького
відносини

є

або

такою

суспільною формою, яка уможливила подальший розвиток продуктивних
сил. Праця селянина була більш ефективною та продуктивною порівняно з
працею рабів. Основними рисами феодалізму є наступні:
слаборозвинений суспільний поділ праці;
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зосередження великої земельної власності в руках класу
феодалів;
особиста та поземельна залежність селян;
визначальна роль аграрного сектору в розвитку економіки;
панування натурального господарства;
рентні відносини – селянин сплачував феодалу ренту за
користування землею. Існувало три види ренти: відробіткова рента
(панщина), рента продуктами (натуральний оброк) і грошова рента
(грошовий оброк).
панування релігійного світогляду. Особлива роль церкви;
примітивний рівень техніки, яка застосовувалася у виробництві;
ієрархічний характер суспільства, класова нерівноправність
селян.
Історично феодалізм поділяють на три періоди:
Ранній феодалізм (кінець V – середина XI ст.). Час формування
феодального

способу

виробництва

(утворення

великих

феодальних

землеволодінь). Земля перебувала в руках правлячої верхівки, розвиток якої
здійснювався за рахунок екстенсивних факторів (збільшення кількості землі і
худоби). Низький рівень розвитку виробничих сил, повне панування
натурального господарства, слабкий розвиток суспільного поділу праці і, як
наслідок, міст. У цей період формувався клас залежного селянства, усе
економічне життя зосереджується у феодальному селі. У селах ремесло
поєднувалося з сільськогосподарським виробництвом, міста виконували роль
адміністративних і релігійних центрів. Основними формами феодального
землеволодіння, що сформувалися в той період в Західній Європі були:
Аллод — це спадкова індивідуально-сімейна земельна власність, яка перебуває в
розпорядженні її власника. Цей вид землеволодіння існував в ранньофеодальних державах
Західної Європи з 6 століття. З розвитком феодальних відносин і покріпаченням
селянства, більша частина дрібних аллодів перетворилася в залежні селянські наділи, а
снредні і великі алоди перетворилися в бенефіції і феоди.

6

Бенефіций — це різновид умовного землеволодіння, яке виникло у 8
столітті і було земельним володінням, яке надавалося королем або будь-яким
іншим сюзереном своєму васалові у довічне користування на умовах несення
військової або будь-якої іншої державної служби. Поступово бенефіції
трансформувалися у феоди.
Феод - це спадкове земельне володіння у Західній Європі, подароване
сеньйором своєму васалу за умови несення служби (військової), і починаючи
з 10го століття подібне земельне володіння, сеньйор вручав своєму у васалу
за обрядом інвеститури (передачі йому списа з прапором, кільця, перчатки)
Класичний, або розвинутий, феодалізм (кінець XI – середина XV
ст.). 11-13 століття період хрестових походів, які дали поштовх розвитку
економічних відносин, тобто феодальне господарство

втрачає свою

замкнутість. Розвиток техніки землеробства і зростання об’ємів продукції,
яка вироблялась. Ремесло виділяється в самостійну сферу діяльності, зростає
його продуктивність (другий суспільний поділ праці). Цехова організація
ремесла. Цех - це об'єднання ремісників однієї професії, що з'явилося в
період комунальних революцій, в їх склад входили: майстри, підмайстри і
учні.

Усередині

цеху

був

відсутній

поділ

праці,

цехові

правила

регламентували обсяг виробництва, якість товару, кількість працівників,
тривалість робочого дня. Цехові правила, повністю регламентували
діяльність ремісничих майстерень з 13-18 століття в Західній Європі. Довше
за всіх збереглася цехова організація в Німеччині, аж до початку 19 століття.
З XI століття починається бурхливий ріст міст. Міста набувають статус
економічних і культурних центрів. В період XII-XIII ст. виникають
комунальні революції, міста звільняються від влади феодалів, збільшується
кількість вільних міст, розширюється обмін, що в свою чергу викликає
зацікавленість феодалів не в натуральних формах феодальної ренти, а в
грошових,

тобто

Розповсюдження

проходить

так

товарно-грошових

звана
відносин

―комутація
сприяє

повинностей‖.
відродженню

і
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виникненню таких сфер діяльності, як торгівля, кредитування, лихварство,
вдосконалення форм обліку тощо.
Пізній феодалізм (початок XVI – середина XVII ст.) Період має
наступні риси:
Поступове

розкладання

феодалізму

та

зародження

капіталістичних елементів.
Епоха первісного накопичення капіталу та перших буржуазних
революцій.
Епоха Середньовіччя – це важливий етап в історії людства, який
зруйнував

рабовласницький

та

первіснообщинний

устрої

і

став

родоначальником товарно-грошових відносин.
Ця періодизація не єдина і не безспірна, проте, на нашу думку, вона
повністю дає змогу врахувати зміни, які відбувалися у феодальному способі
виробництва в Західній Європі. Для інших регіонів хронологічні межі
феодалізму, звичайно, будуть дещо іншими.
На думку сучасних дослідників, процес становлення феодалізму йшов
трьома шляхами.
Перший

—

як

результат

синтезу

протофеодальних

елементів

пізньоантичного та варварського суспільства (Північно-Східна Галлія, ряд
південнослов'янських

народів).

Швидше

розвивалися

ті

регіони,

де

варварський елемент синтезу переважав над античним.
Другий — так званий безсинтезний шлях генезису феодалізму, який
проходив без греко-римського і варварського синтезу або з дуже слабким
його елементом (Англія, Скандинавія, Південна Шотландія, частково
Німеччина, а також Польща, Чехія).
Третій тип складався на основі синтезу пізньоантичного суспільства з
феодальними відносинами, які сформувалися у варварському суспільстві з
явною перевагою античних початків (Візантія, Південна Галлія, країни
Середньоазіатського регіону).
2. Розвиток торгівлі, кредитування та фінансових відносин.
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Розвиток ремесла, міст сприяв зростанню торгівлі. Особливо жваво
вона провадилася у міських республіках Північної Італії — Флоренції,
Венеції, Генуї, де зростав торговий і позиковий капітал, зароджувалися
капіталістичні мануфактури, розвивалася банківська справа; У Венеції
зародилася сучасна бухгалтерія.
У Західній Європі розвивалися зовнішня морська і внутрішня
сухопутна торгівля. Вже в XI—XII ст. визначилися її центри — Венеція,
Генуя, Піза. Північноіталійські купці витіснили з середземноморських
торгових шляхів візантійців і арабів.
З Леванту (Сходу) купці привозили в Західну Європу шовк, прянощі,
предмети розкоші — дорогі тканини (парчу, оксамит), ювелірні вироби,
тропічні та субтропічні фрукти, з Причорномор'я — рибу, ікру, сіль, шкіри,
зерно, хутро, невільників, яких італійським купцям поставляли татарські
людолови, в тому числі з України.
У Венеції, Генуї, Флоренції, Пізі виникло власне виробництво шовку,
скла, бавовняних тканин. Товарами Сходу та виробами європейських
ремісників італійські купці забезпечували феодалів Західної Європи,
одержуючи за них казкові прибутки золотом і сріблом. Наприклад, 1 г перцю
коштував 1 г золота. Проте східна торгівля зазнала нищівного удару від
турків. У 1453 p. вони захопили Константинополь. У 1457 p. були виселені
генуезькі та венеціанські торгові факторії з Криму і Чорномор'я. Поступово
турки витіснили італійців і з Близького Сходу.
Важливе значення для Західної Європи мала також торгівля
Балтійським і Північним морями, річками Ельбою, Шельдою, Одером,
Темзою, Західною Двіною, Рейном, Дунаєм, Віслою, Німаном, Роною,
Сеною. Якщо левантійська торгівля займалася переважно продажем на
західноєвропейських ярмарках східних товарів, то північна — виробів
місцевої

промисловості,

продуктів

сільського

господарства.

Купці

скуповували і з вигодою перепродували льон, худобу, шкури, хміль, хутро,
сало, масло, хліб, рибу, сіль, віск, мед, металеві ремісничі вироби, олово, ліс.
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Провідна роль у північній торгівлі належала Гамбургу, Любеку,
Бремену, Брюге, Лондону. Згодом утворився союз приморських міст під
назвою Ганза (об'єднання, спілка). Свою діяльність вона розпочала в XII і
діяла до XVII ст. У XIV—XV ст. до Ганзейського союзу входило 160 міст.
Керівництво Ганзи знаходилося в Любеку. Купці союзу мали ряд привілеїв.
У них на ярмарках ніхто не мав права конфіскувати товари за борги,
арештувати за злочини, вчинені в інших місцевостях. Купець не відповідав за
дії своїх компаньйонів. Влада не могла розпоряджатися майном купця, який
помер на ярмарку. Ганза охороняла своїх членів. Ніхто, крім ганзейських
купців, не смів перевозити товари Балтійським і Північним морями.
Товари ганзейської і левантійської торгівлі зустрічалися на ярмарках
Західної Європи, У середні віки розвинулася і сухопутна торгівля. Відомий
шовковий шлях від Китаю до Європи простягнувся на кільканадцять тисяч
кілометрів. Каравани верблюдів, навантажених товарами, перетинали вздовж
і впоперек азіатський і африканський континенти. У Європі сухопутна
торгівля також набувала дедалі більшого значення, незважаючи на чисельні
труднощі та небезпеки. Справа в тому, що у феодальній Європі не було битих
шляхів, їх ніхто не ремонтував. Власники земель, по яких проходили
купецькі валки, робили все, щоб пошкодити дороги. Адже у ті часи існував
знаменитий закон — "що з воза впало, те пропало". На розбитих шляхах
часто ламалися вози, товари падали на землю, їх зразу привласнювали
місцеві феодали за допомогою озброєних слуг. На купців постійно нападали
ватаги розбійників. Купці на кожному кроці сплачували мита: на річкових
переправах, мостах, на кордонах феодальних володінь. Там, де не було річок,
магнати ставили митні шлагбауми в чистому полі. За таких обставин товар
дорожчав у десятки разів. І все ж сухопутна торгівля зростала, була
прибутковою.
Торгівля, як відомо, без грошей нормально розвиватися не може. У
Західній Європі в середні віки в грошовому обігу була велика кількість
найрізноманітніших монет.
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З золотих найпоширенішими були північноіталійські дукати, їх почали
випускати в 1284 p. венеціанці. Маса монети становила 3,5 г золота. Згодом
подібні грошові одиниці карбували монархи інших західноєвропейських
країн.
Проте найпоширенішими були різні срібні гроші — від маленької
роздрібної монети до солідного таляра масою 30г.
Діловим людям було незручно і небезпечно перевозити велику
кількість золотих, срібних чи мідних грошей. Важко було розібратися у їх
повноцінності чи неповноцінності. На допомогу їм прийшли так звані
міняйли. Агенти міняйлів знаходилися там, де пролягали торгові шляхи.
Поступово міняйли перетворилися на банкірів. Вперше вони з'явилися в
північно-італійських містах, у провінції Ломбардії. До сьогоднішнього дня за
спеціалізованими магазинами-салонами збереглася назва "ломбард". Банкіри
об'єднувалися в асоціації, компанії, товариства.
Разом з появою банківської системи виник кредит. Оскільки банкіри
були монополістами, вони встановили надмірні проценти на позиковий
капітал. У середні віки він ніколи не був менший як 15—25 %. Часто
банківські асоціації розорялися, через те що їхніми кредиторами були королі,
царі чи імператори. Вони могли дозволити собі не тільки не сплачувати
борги, а й фізично розправлятися з позикодавцями. Найуспішніше
розвинулася кредитно-лихварська система у Франції. У Німеччині при
кредитно-лихварських операціях широко застосовувались безготівкові
рахунки. Небувалого розвитку набула банківська справа і в Нідерландах.
Незабаром представників цієї країни стали називати світовими банкірами.
Інтенсивний розвиток сільського господарства, промисловості, в тому
числі мануфактур, торгівлі, грошового обігу, банківської справи, кредиту,
свідчить, що в ряді країн Західної Європи з'явилися паростки нового,
прогресивнішого виробництва. Виникають спеціалізовані райони з
виробництва тих чи інших товарів, численні ярмарки, товарно-грошові
відносини, формуються національні ринки.
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Важливе значення в економічному житті середньовічної Європи мали
податки та різні примуси на користь феодалів чи державних установ. У
романізованих країнах збереглася римська податкова система, що в тій чи
іншій форм поширилась і на "варварські" держави. З населення стягували
земельний і подушний податки. Крім того, усіх підданих примушували
виконувати будівельні роботи, нести сторожову службу, здійснювати гужові
перевезення. У скарбницю франкської держави прибутки надходили з
податків, митниць і судових штрафів. Візантійська податкова система мала
централізований характер. Систематично провадилися загальнодержавні
кадастри (зведені відомості) про кількість землі, людей, худоби. У VIII ст.
римський подуно-земельний податок було замінено рентою —
відробітковою, натуральною, грошовою.
У країнах, де феодальне господарство утворювалося внаслідок розпаду
родоплемінних стосунків, державні податки сформувалися на основі системи
дарів з власних громадян та данини з підкорених народів, що поступово
злилися в одне ціле. Королі та їхні намісники об'їжджали країну для збирання
провіанту і фуражу з населення. Поступово побори набули постійного
характеру, розміри їх регулювалися, встановлювалися місце і час сплати. Зі
зміцненням феодальних держав податки набули характеру феодальної ренти,
що стягувалася державою.
На першому етапі зрілого феодалізму у європейських країнах
державних податків не було або вони збирались феодалами. Там, де королі
збирали з своїх васалів "допомоги", їх платили селяни як сеньйоріальні
платежі. Не всюди феодальний імунітет (податкові збори сеньйорів) був
повним. У Англії віллани платили "щитові гроші" замість військової служби,
"датські гроші" на охорону кордонів, поземельний ("погайдовий") збір, з XIII
ст. — податок на рухомість.
На другому етапі зрілого феодалізму внаслідок державної централізації
податки стали постійними, зросли їх розміри, їх платили переважно селяни та
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жителі міст. Феодали, духівництво повністю або частково звільнялися від
сплати податків.
В Англії головною формою прямого оподаткування був податок на
рухоме майно, що становив для селян 1/15, для міщан — 1/10 його вартості.
Наприкінці XV ст. розміри податків зрівнялися з сеньйоріальними поборами.
У Франції Філіпп II (1285—1314 pp.) започаткував державну податкову
систему. Доходи або майно населення обкладалися податками, що становили
1/25, 1/50, 1/100 їх частини. Зросли васальні платежі на користь короля.
Жителі міст платили податок за військову службу. Вперше було введено
посередній податок на сіль, пшеницю, вино. На початку XIV ст. з'явився
подимний збір. За податковою реформою Карла VII (1422—1461 pp.) було
введено щорічний поземельний податок — талію. Розміри його визначав
король. Від сплати були звільнені духівництво і феодали. Податки постійно
зростали, зокрема на сіль і торгові угоди.
У Німеччині, яка в XIII ст. розпалася на територіальні князівства,
селяни платили поземельний та імператорський поголовний податки.
Стягування останнього присвоїли собі князі.
У країнах Центральної Європи державні податки і феодальна рента
зростали одночасно. Феодали переважно звільнялися від сплати податків. В
Угорщині з селян стягували щорічний подвірний податок. У Чехії в
державний скарб поступала четверта частина або половина феодальної ренти.
У Польській державі основним джерелом державних доходів були
королівщини, соляні промисли, монетний двір, мито. Селяни до 70-х pp. XIV
ст. платили 12 грошей з лану землі. За Кошицьким привілеєм 1374 p. ланове
зменшилося до двох грошей з лану. На монастирських землях воно становило
4 гроші. З кінця XV ст. державний земельний податок знову зріс до 12
грошей з лану. У Московському князівстві поряд з даниною з кінця XV ст.
почали стягувати "ямські гроші". У 1550 p. введено регулярний податок на
викуп полонених "полоняничні дєньгі".
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3. Загальні риси економічної думки періоду середньовіччя.
Економічна

думка

Середньовіччя

розвивалася

під

впливом

християнської церкви. Мислення середньовічної людини мало теологічний
характер. Економічна думка ще не відокремилась у самостійну галузь знань.
Ранній період середньовіччя характеризувався наступними вченнями:
«Салічна правда» (V ст.) і «Капітулярій про вілли» (початок IX ст.), вчення
Августина Блаженного («Про град Божий»). Пізній період був представлений
головним чином вченнями Фоми Аквінського («Сума проти язичників» та
«Сума теології»)
Економічні
відображення

у

погляди
працях

раннього
відомого

середньовіччя
релігійного

знайшли

мислителя

яскраве

Августина

Блаженного (354 — 430 pp.), який створив авторитетне релігійнохристиянське учення, засноване на безальтернативних принципах релігійноетичного підходу до економічних проблем. У своїх працях він відображав
основні проблеми того часу – часу розпаду рабоволодіння і переходу до
феодалізму.
Основні економічні погляди Августина Блаженного:
1.

Августин Блаженний поважав землеробську працю, називаючи

землеробство «найчистішим серед усіх мистецтв». Але разом з цим
признавав правомірність і ремісничої праці, називаючи ремесло чистим і
чесним.
2.

Особливе місце в економічних поглядах Августина Блаженного

займає теорія багатства, згідно з якою багатство у вигляді матеріальних благ,
у тому числі золото і срібло, створюється працею людей, а нетрудове
накопичення дорогоцінних металів, так званого штучного багатства вважав
гріхом. Він виступав проти накопичення грошей або земельних володінь.
3.

Августин Блаженний крупну торгівлю і лихварство називав

«несправедливим ділом».
4.

Обмін на думку Августина Блаженного повинен здійснюватися

по принципу пропорціональності і є актом вільного волевиявлення людей. А
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пропорціональний і еквівалентний обмін вважався можливим тільки за умов
встановлення так званих «справедливих цін». Основою «справедливої ціни»
є трудові і матеріальні витрати, які здійснювалися в процесі виробництва
даного товару.
Яскравою фігурою економічної думки пізнього середньовіччя був
Фома Аквінський (1225/26 – 1274), основними творами якого є «Сума проти
язичників» та «Сума теології».
У своїх поглядах на політичний і соціальний устрій суспільства він
виступав за централізацію влади і визнавав соціальну ієрархію, оскільки
поділ на стани «походить від Бога». Природну підставу станової ієрархії
Фома Аквінський бачив у поділі праці. Приватну власність він розглядав як
необхідний інститут людського життя.
Ціна товару є справедливою тоді, коли враховується кількість праці,
затраченої на його виробництво. Але, з іншого боку, завищення ціни
виправдане, якщо така ціна не є звичайним обманом і якщо покупець теж
матиме користь. Тобто справедлива ціна, як уважав Фома Аквінський, має
узгоджуватися не лише з річчю, що продається, а й зі збитком, якого міг би
зазнати продавець від продажу.
Основні економічні погляди Фоми Аквінського:
1.

Обґрунтовував

станову

ієрархію

феодального

устрою,

характеризував суспільний поділ праці та майнову нерівність як природні
явища, зумовлені божественною волею. На думку Фоми Аквінського, "поділ
людей за різними професіями обумовлюється, по-перше, божественним
провидінням, яке поділило людей на стани... По-друге, природними
причинами, які визначили схильність людей до різних професій".
2.

Висловив суперечливі міркування про природу та функції

грошей. Слідом за Аристотелем Фома Аквінський вважав, що причиною
виникнення грошей є волевиявлення людей. Він писав про те, що влада
грошей є відображенням сили світської і духовної влади. Визнаючи
необхідність грошей як міри вартості й засобу обігу, Фома Аквінський
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стверджував, що "монета — найпевніша міра для матеріального життя у
торгівлі та обороті", покликана сприяти обміну за "справедливою ціною".
3.

Засуджував лихварство як "ганебне ремесло", вважаючи гріхом і

співучастю у незаконній справі навіть стягнення податків з лихварів.
4.

Проголосив

натуральне

господарство

основою

добробуту

населення, припускаючи існування торгівлі як засобу до життя, але не як
засобу

наживи.

Фома

Аквінський

був

прихильником

натурально-

господарської концепції, виступав за самозабезпечення феодальних маєтків,
їх незалежність від купців та посередників.
Таким чином можна зробити висновок, що економічні ідеї і Аврелія
Августина і Фоми Аквінського були дуже схожі і доповнювали одна одну.
Можна сказати, що у епоху середньовіччя економічна думка починає
перетворюватися у самостійну науку.

