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Текст лекції:
1. Загальна характеристика розвитку господарств провідних країн
Західної Європи та США в кінці XIX - початку XX ст.
Остання третина 19 – го століття ознаменувалася крупними технічними
зрушеннями, що прискорили розвиток промисловості, появою нових галузей
виробництва, значним укрупненням підприємств.
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Так, відкриття електричного струму з часом приводить до винаходу в
1887 р. електрозварювання, 1888 р. була винайдена парова турбіна, в 1891 р.
вирішена проблема передачі електрики на відстань.
В результаті винаходу двигуна внутрішнього згорання, дизеля (1893г.)
з'являються нові типи машин: трамвай (1879г.), автомобіль (1885г.), тепловоз
(1891г.).
Завдяки

впровадженню

у

виробництво

відкриттів

і

винаходів

збільшується випуск продукції, наприклад об'єм світової промислової
продукції за період 1870 – 1913 рр. зростає в 5 разів здобич нафти – в 25
разів, протяжність залізничних колій – більш ніж в 5 разів.
В кінці 19 століття визначальну роль починають грати галузі важкої
промисловості – вугільна, нафтова, металургійна, машинобудівна.
В кінці 19 століття відбувається посилення концентрації виробництва,
збільшення розмірів капіталу, створення монополій – картелів, синдикатів,
трестів, концернів.
На основі концентрації виробництва відбувається концентрація і
централізація банківського капіталу, відбувається зрощення банківського і
промислового капіталів, створення крупних монополістичних об'єднань.
Проте, окрім даних загальних характеристик, властивих економічному
розвитку світової економіки, має місце відмінність в економічному розвитку
різних країн.
Так, характерною межею англійської економіки було зменшення
питомої ваги англійської промислової і сільськогосподарської продукції в
світовому господарстві. Відносне відставання англійської промисловості
було пов'язане з швидким старінням промислового устаткування. Згортання
сільськогосподарського

виробництва

було

пов'язане

з

посиленням

конкурентної боротьби з боку США. В кінці 19 – початку 20 століть
першорядне значення для Англії має економічні зв'язки з колоніями, а саме
експлуатація колоній (джерела дешевої сировини, дешевої робочої сили,
ринок збуту продукції англійських фабрикантів), а також вивіз капіталу.
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Особливостями економічного розвитку Франції в кінці 19 століття –
початку 20 століть був слабкий розвиток промисловості, який зв'язувався з
поразкою у франко – прусській війні, а також з традиційністю французької
промисловості, її орієнтацією на виробництво товарів розкоші, текстильних і
галантерейних

товарів,

виробництво

яких

не

вимагало

крупних

капіталовкладень, а значить і монополізації господарського життя. Сільське
господарство по – колишньому переважало над промисловістю. У аграрному
секторі зберігалася велика питома вага дрібних господарств (близько 71%),
що стримувало удосконалення.
В кінці 19 початку 20 століть у Франції відбувається концентрація
банківського капіталу. Усередині країни найбільші банки контролюють
значну частину промисловості. " Надмірні" капітали за допомогою банків
прямують в державні позики, закордонні інвестиції. На початку 20 – століття
саме вивіз капіталу за межу стає одним з основних засобів зростання
французької економіки.
Економічний розвиток Німеччини в кінці 19 – го – початку 20 століть
пов'язано з такими подіями як об'єднання країни і перемога у франко –
прусській війні 1870 – 1871 рр. В результаті об'єднання країни був створений
єдиний державний апарат, ліквідовані внутрішні митні збори, введена єдина
монетна система. Завершивши війну перемогою над Францією, Німеччина
отримала багатющі залізорудні і вугільні басейни Ельзаса і Лотарінгиі, а
також величезну контрибуцію. Це значно збільшило сировинні і матеріальні
ресурси

країни,

створило

могутню

базу

для

розвитку

металургії,

машинобудування, металообробки.
Промисловий переворот в Германії здійснювався одночасно із з другою
технічною революцією, і як наслідок нові винаходи упроваджувалися у
виробництво, що забезпечувало конкурентоздатність німецьких товарів на
світовому ринку.
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Істотним чинником, що прискорив розвиток промисловості було
розширення військового виробництва, а саме збільшення виплавки металу,
видобутку вугілля, виробництво паровозів і вагонів.
На початку 20 – го століття в Германії активно розвиваються нові
галузі: електротехнічна, хімічна. Німеччина займає перше місце на світовому
ринку електротехнічних виробів, хімічних фарб.
Монополізація господарського життя здійснюється у формі картелів. У
сільському

господарстві

відбувається

подальший

розвиток

крупних

капіталістичних господарств.
2. Маржинальний напрям економічної думки.
Промисловий переворот, що відбувся, істотно змінив господарське
життя. фабрики, що спочатку з'являються, і заводи об'єднуються в
монопольні підприємства. Досконала конкуренція між товаровиробниками
відходить в минуле, її місце займає монополістична конкуренція.
З іншого боку, для вивчення нових економічних процесів необхідно
було використовувати могутній економічний апарат. Розроблені історичної
школи методи історичного і порівняльного аналізу, як вважали представники
нового напряму, не могли дати об'єктивної картини господарського життя.
Представники нового напряму У. С. Джевонс, Л.Вальрас, К. Менгер в своїх
роботах закликали до повернення політичній економії наукового статусу, і
звільнення її від ідеологічної спрямованості. Наприклад, Л.Вальрас у всій
сукупності економічних дисциплін виділяв прикладну, соціальну і чисту
теорію, вважаючи, що поле діяльності ученого як такого обмежується лише
останньою.

Чиста

теорія

політекономії

призначена

для

виведення

універсальних закономірностей, незалежних від місця і часу; її відмінна риса,
по словах, Л.Вальраса, полягає також в ―досконалій байдужості до виводів.
які вона робить

у пошуках істини‖. Думку Вальраса розділяли його

англійські і австрійські однодумці. Щоб підкреслити ―не зацікавленість‖
своїх досліджень, маржиналісти відмовилися навіть від самого терміну
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―політична

економія‖

на

користь

більш

нейтрального

―экономікс‖(economics).
Таким чином, в 70-і рр. 19 століть, з'явився новий економічний напрям
―маржіналізм‖(

фр.

marginal

–

граничний).

Основною

проблемою

дослідження була проблема раціонального розподілу обмежених ресурсів. У.
С. Джевонс так сформулював своє розуміння мети дослідження: ―Дано певне
число людей з різними потребами і виробничими можливостями, що
володіють землею і іншими джерелами сировини; потрібно визначити спосіб
використання їх праці, яка максимізувала корисність продукту‖.
Хронологічно виникнення маржинализма пов'язують з виходом
наступних робіт:
―Теорія політичної економії‖ У.С. Джевонса (1871)
―Підстави політичної економії‖ К. Менгера (1871)
―Елементи чистої політичної економії‖ Л.Вальраса (1874)
У даних роботах висловлювався не тільки новий предмет дослідження,
а саме проблема раціонального розподілу ресурсів, але і була висунута нова
методологія дослідження економічних явищ. Її основні положення полягали
в наступному:
1. Наявність статичної рівноваги, при якій попит рівний пропозиції,
ресурси використовуються повністю, національний дохід максимальний. Як
наслідок, основним питанням дослідження є не питання економічного
зростання, а питання економічної ефективності, а саме питання пошуку умов,
при яких виробничі ресурси розподіляються з оптимальним результатом між
конкуруючими цілями.
2. Відмова від категорії класів. Методологічний індивідуалізм. Всі
економічні суб'єкти абсолютно однорідні і равноправны, кожен діє виключно
у

власних

інтересах.

Економічні

закони

–

це

наслідок

взаємодії

індивідуальних рішень, заснованих на вільному виборі суб'єктів.
3. Рівноважний підхід. Прагнули досліджувати рівноважний стан стійке
до різних економічних змін.
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4. Економічна раціональність. Стан індивіда рівноважний, якщо
найвигідніше, оптимально.
5. При аналізі економічних явищ використовувався метод граничних
величин. Тобто за допомогою граничних величин конкретизувався принцип
максимізації

цільової

функції:

якщо

додавання

додаткової

одиниці

спожитого або проведеного блага не збільшує загального рівня корисності
або прибутку, значить, початковий стан вже є оптимальним або рівноважним.
Розвиток ідей маржинализма відбувався в рамках різних шкіл.
Представники даних шкіл, пропонуючи свою точку зору і даючи аналіз
економічних

явищ,

все

ж

таки

залишалися

у

межах

визначених

маржиналистской методологією.
―Батьком‖ цього напряму економічної теорії вважають Германа
Генріха Госсена, що у 1854 р. сформулював основні тези вчення ―граничної
корисності‖, а саме:
 цінність усякої речі визначається ставленням до неї людини;
 головне завдання економічної науки — це дослідження і з’ясування
ставлення людини до речей, вивчення потреб людини і можливостей їх
задоволення;
 об’єкт дослідження — індивідуальна людська психологія.
Але головним теоретиком ―маржиналізму‖ вважають Євгена БемБаверка (1851

1914), професора Віденського університету. Його основні

праці — ―Основи теорії цінності господарських благ‖ (1886), ―Капітал і
прибуток‖ (1889). Назва ―маржиналізм‖ походить від французького слова
―marginal‖ — крайній, граничний.
Тобто ―маржиналізм ― — дослідження граничних величин у процесі
вивчення економічних законів і категорій.
Отже, розглянемо основні економічні категорії з точки зору
маржиналізму.
Цінність (замість вартості) може бути:
 суб’єктивна — цінність матеріальних благ (речей) для цього суб’єкта
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(людини). Відіграє вирішальну роль;
 об’єктивна — ринкова ціна товару.
Щоб оцінити суб’єктивну цінність, маржиналісти пропонують так
званий закон Госсена — ―закон запасу‖ — ―... у міру задоволення потреб ступінь насиченості окремим товаром зростає, одночасно з цим падає величина
конкретної корисності‖. Інакше кажучи, ―граничний екземпляр‖ задовольняє
найменш інтенсивну потребу і визначає суб’єктивну цінність, або вартість
товару (цінність, за маржиналізмом) визначає його ―гранична корисність‖.
Об’єктивна цінність (або ринкова ціна) є результатом зіткнення на
ринку різних суб’єктивних оцінок корисності товару — покупця і продавця.
Суб’єктивна корисність товару з точки зору продавця — відшкодування
витрат на виробництво. Суб’єктивна корисність товару з точки зору покупця
— ―гранична корисність‖ цього товару. Таким чином, маємо, що суб’єктивна
точка зору покупця визначає ціну товару.
Прибуток. Може трактуватися по-різному:
 по-перше, прибуток є винагородою капіталістові за те, що він
жертвує благом теперішнім заради отримання блага в майбутньому (авансує
капітал);
 по-друге, прибуток є різницею між об’єктивною цінністю та
витратами на виробництво товару.
Економічні розробки австрійської школи не можуть бути однозначно
схваленими або відкинутими. Однак безсумнівною заслугою вчених
австрійської школи є теорія ―граничної корисності‖. Саме завдяки цій теорії
стало можливим економічне моделювання економічних явищ й процесів
(попит, ресурси, грошова емісія, податкові ставки та ін.).
Відомий англійський економіст, професор Кембріджського університету Альфред Маршалл (1842
номічним

аналізом.

Він

1924) був першим, хто зайнявся мікроеко-

розробив

основи

економічної

політики

монополістичної фірми. Основні праці А. Маршалла ―Принципи економіки‖
(1890) та ―Промисловість і торгівля‖ (1922).
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Учення Маршалла є дещо еклектичним, бо він намагався об’єднати
кілька різних теорій, а саме: теорії ―витрат виробництва‖, ―попиту і
пропозиції‖, ―продуктивності капіталу‖ (XIX ст.) з теоріями ―граничної
корисності‖, ―граничної продуктивності‖, ―соціального дарвінізму‖ й
―еволюціонізму‖ (XX ст.). Так, за Маршаллом, політекономія є частиною
біології, оскільки намагання монополій до захоплення ринків зумовлені
законами біології; класова боротьба не потрібна у розвитку людства, бо
еволюція економіки автоматично приводить до покращання становища
робітників.
Чимало уваги приділив Маршалл питанням ціноутворення. Саме
проблема цін посідає центральне місце у вченні Маршалла.
Ціна. Є обмінною пропорцією, за якою товари і гроші взаємно
обмінюються. Існують кілька різновидів цін, серед них:
 ціна покупця — визначена корисністю товару, це вища межа ціни;
 ціна продавця — визначена витратами на виробництво товару, це
нижча межа ціни;
 ринкова ціна — знаходиться між значеннями цін покупця й
продавця, визначена пропозицією й попитом.
Певну увагу Маршалл приділив доходам основних учасників виробничого процесу. Так, за Маршаллом, заробітна плата є винагородою
робітникові за те, що він жертвує своєю працею.
Прибуток капіталіста складається з двох частин:
1) підприємницький дохід — винагорода капіталістові за нагляд за
виробництвом;
2) процент — винагорода капіталістові за очікування результатів (або
за ризик).
Найвідомішим представником американської політекономії кінця XIX
— початку XX ст. був професор Колумбійського університету Джон Бейтс
Кларк (1847-1938), який метою своїх досліджень вважав доказ ―права‖
капіталізму на існування, а також обґрунтування недоцільності намірів робіт-
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ників щодо соціальної революції.
Підхід Дж. Б. Кларка до суспільних явищ був схожий за економічною
методологією на підхід його сучасника — англійського вченого А.
Маршалла. Кларк також проводить паралелі між законами у природі і
суспільстві, але ототожнює економічні закони з фізичними.
Політекономія, за Кларком, складається з двох частин.
1. Економічна статика — це наука рівноваги в економіці, тобто
відсутності змін у господарстві. Саме в цьому стані є можливим вивчення
економічних законів. Але це уявна модель.
2. Економічна динаміка — це наука про відхилення економіки від стану
рівноваги, а також про перехід від одного стану до іншого. Предметом
вивчення є міжгалузеві диспропорції, невідповідність пропозиції й попиту.
За Кларком, закони економічної статики є основними, а закони
економічної динаміки є тільки їх наслідком, продовженням. Одним з
головних законів економічної статики Кларк уважає закон спадної
продуктивності (або спадної доходності факторів виробництва): ―...разом із
зростанням будь-якого одного з трьох факторів виробництва (праця, капітал,
земля) порівняно з двома іншими продуктивність його спадає. Порушенням
пропорцій між працею і капіталом уповільнюється загальне зростання
виробництва...‖
Згідно із законом спадної продуктивності Кларк пояснює також
порядок створення доходів:
 праця одержує зарплату, що визначена ―граничною продуктивністю‖, а якщо кількість робітників зростає, продуктивність праці знижується
і, як наслідок, зарплата зменшується;
 капітал отримує прибуток, також визначений його ―граничною
продуктивністю‖, а якщо кількість капіталу зростає, робітники не встигають
увесь капітал застосувати, віддача на одиницю капіталу знижується,
прибуток зменшується;
 земля отримує ренту, що визначена її ―граничною продуктивністю‖,
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тобто якщо кількість оброблюваної землі зростає, робітники не в змозі її всю
обробити, віддача на одиницю площі земельної ділянки знижується, рента
зменшується;
 отже, все цілком природно, ніякої експлуатації немає. У зв’язку з
цим порядком створення доходів Кларк формулює головний постулат теорії
розподілу: ―...частина продукту, яку отримує кожен з факторів, залежить від
―закону спадної продуктивності‖ кожного фактора...‖
Безумовно,

дещо

у

теоретичних

розробках

Кларка

виглядає

суперечливим, але це перекривається його заслугами, а саме: завдяки
дослідженням

граничної

корисності‖

і

―граничної

продуктивності‖

математичні методи набули широкого й інтенсивного застосування в
економічній теорії та практиці. Почалися пошуки варіанта максимального
зростання виробництва при найбільш ефективному використанні живого,
уречевленого і природного факторів (праці, капіталу і землі).
Основні роботи Кларка — ―Розподіл багатства‖ (1899) та ―Сутність
економічної теорії‖ (1907).
З метою практичного застосування своїх знань будь-яка наука
намагається використати метод та апарат математики.
Одним з перших учених-економістів, хто спробував формалізувати
економічну теорію, був У. Петті. Однак його книжка ―Політична
арифметика‖ занадто далека від того, що сьогодні розуміють під
застосуванням в економічних дослідженнях математичних методів. Пізніше,
на початку ХХ ст., уже Дж. Б. Кларк, коли модифікував теорію ―граничної
корисності‖ у теорію ―граничної продуктивності‖, впритул підійшов до
необхідності кількісного вираження ролі кожного з виробничих факторів
(праця, капітал, земля) у створенні доходу. А саме, як визначити розмір доходу на кожний з цих факторів шляхом математичного вираження граничних
величин.
Майже одночасно з Кларком одразу декілька вчених-економістів почали пристосовувати математичний апарат, головним чином вищої матемаики,
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до досліджень глобальних господарських явищ і окремих економічних
категорій. Таким чином і виникла математична школа.
Леон Вальрас (1834 - 1910), Швейцарія. Запропонував модель ―рівноваги народного господарства‖, згідно з якою рівність попиту й пропозиції по
кожному товару повинна забезпечуватися за допомогою врівноважених цін.
Математичний вираз цієї моделі має вигляд:
U1/P1 = U2/P2 =….. Uі/Pі =
де

,

— коефіцієнт досягнення рівноваги;

U — гранична корисність товару;
P — ціна товару.
Коефіцієнт досягнення рівноваги ( ) відповідає стану рівноваги, що
настає, коли відношення граничної корисності товару до його ціни стає
однаковим по всіх товарах.
Окремим випадком стану рівноваги є рівновага у виробництві, тобто, за
Вальрасом, рівна прибутковість грошової одиниці, вкладеної у виробництво
―граничної одиниці‖ кожного товару.
Ще один представник математичної школи — Вільфредо Парето (1848
- 1923) Італія. Запропонував модель ―рівноваги доходів‖, згідно з якою
рівновага — це такий стан економіки, що не дає можливості жодному
учаснику обміну поліпшити свою функцію корисності без того, щоб
одночасно з цим не погіршилися функції корисності інших учасників обміну.
Математичний вираз ―розподілу доходів‖ має вигляд:
N=А
де

x-m або logN = logA – log x,

N — кількість людей, що мають дохід, який дорівнює або

перевищує х;
А, m — параметри рівняння.
З точки зору Парето, існує природний економічний закон, що керує
розподілом доходів: ―...суспільство постійно повертається до типу розподілу
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доходів, що йому властивий, точно так, як і розчин солі, що завжди виділяє із
себе кристали даного типу‖. А тому будь-які спроби соціалістів учинити
перерозподіл доходів приречені на поразку.
Зовнішньо моделі Вальраса і Парето мають витончений математичний
вигляд і водночас з цим вони є теоретично-абстрактними. Головним їх
недоліком є те, що ці моделі мають статичний характер. Тобто величини, що
в них розглядаються, прийнято незмінними, постійними за часом. Але жодна
економіка не є незмінною системою. І в кожній економіці час від часу
відбуваються якісні зрушення продуктивних сил, економічні кризи,
опосередкований вплив інвестицій в одній галузі на розвиток інших галузей
економіки та ін.
Розуміння цього факту (а саме динамічної природи економіки),
неодноразово підкріплене економічними кризами, врешті-решт привело до
появи розробок математичної школи, що мали за мету дослідження
капіталістичного циклу та пошук антикризових інструментів.
І насамперед це моделі, засновані на принципі ―акселерації‖ — від
латинського слова ―ассеlеrо‖ — прискорювати. Такі моделі припускають, що
у певний момент часу, незадовго до початку економічної кризи, необхідно
прискорити розвиток депресивних галузей шляхом інвестування в ці галузі.
Найбільш загальна математична формула ―акселератора‖ має вигляд:

U= Lt / Yt-1 - Yt-2 ,
де U — акселератор;
Lt — інвестиції;
Yt-1,Yt-2 — дохід до і після інвестування.
За думкою представників математичної школи, акселератор забезпечує
кількісний вираз ―принципу акселерації‖ — кожен приріст або скорочення
доходу, попиту чи пропозиції вимагає більшого у відносному (відсотковому)
вираженні приросту або скорочення інвестицій.
Подальший розвиток математичної школи вилився з часом у її занепад.
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Виявилося, що гібрид політичної економії з математичним моделюванням не
в змозі збудувати більш-менш пристойні економіко-математичні моделі, що
враховували хоча б більшість (якщо вже не всі) з факторів конкретної економічної ситуації в конкретній країні або галузі.
Разом з тим до певних досягнень математичної школи можна віднести:
 винайдення деяких пропорцій між відтворенням і розширенням
основного капіталу;
 відображення

впливу

інвестування

на

розвиток

і

зміну

в

міжгалузевих пропорціях.
3. Промислове піднесення Німеччини та розвиток німецької
економічної думки в наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
В період об'єднання Німецьких земель в єдину державу, тобто в середині
XIX в., виникло ще одне альтернативне класичній політичній економії
напрям економічної думки, що отримав назву ―Історична школа
Німеччини‖ або, що одне і те ж, ―німецька історична школа‖.
Дана школа по суті втілює не стільки історичне, скільки соціальноісторичний напрям, тому що її автори, на відміну від класиків, включили в
поле

досліджень

політичної

економії

(предмет

вивчення)

разом

з

економічними і неекономічні чинники, вперше почавши тим самим
одночасний розгляд в історичному контексті всього різноманіття
соціально-економічних проблем, всій сукупності суспільних відносин.
Представники історичної школи, що виникла в Німеччині у 40-х роках
ХІХ ст., використовуючи факти з історії, виправдовували ―законність‖ і
правильність експлуататорських відносин. Мовляв, їх багатовікове існування
свідчить про їх ―позитивність‖.
Вільгельм Рошер (1817

1894) уважав, що як не може бути

однакового одягу для всього людства, так немає й загальнолюдських
економічних законів. Існують тільки закони розвитку економічних фактів,
наприклад, експлуатація, що була завжди, змінювалися тільки її форми. Тому
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в книзі ―Короткі основи курсу політичної економії з точки зору історичного
методу‖ (1849) В. Рошер робить такі висновки:
* вартість — це тільки споживна вартість;
* капітал — усякий продукт для подальшого виробництва;
* прибуток

—

результат

праці

капіталіста

як

організатора

виробництва.
Карл Кніс (1821

1898) стверджував, що немає окремих економічних

законів, але мають місце суто природні закони, що діють в економічній
сфері. З цього К. Кніс робить висновки, які викладає в праці ―Політекономія з
точки зору історичного методу‖(1853):
* суспільство складається з відносин причинності, що зумовлені
обставинами, конкретними у кожному окремому випадку;
* ось тому немає загальних закономірностей історичного процесу;
* відповідальність за ті чи інші економічні умови пов`язана з
конкретною людиною, державою, суспільством;
* засоби вивчення економічних явищ — статистика поряд з
історичними дослідженнями. А вони підтверджують ―вічність‖ приватної
власності й капіталізму.
Карл Родбертус (1805

1875) був дуже обдарованою людиною. У

своїх дослідженнях наблизився до відкриття додаткової вартості, але, як
говорили його сучасники, власний маєток в Померанії завадив К. Родбертусу.
Розробив одну з моделей ―державного соціалізму‖:
* держава (прусська монархія) повинна взяти на себе розподіл
національного доходу за допомогою ―конституйованої‖ вартості;
* ―конституйована‖ вартість — вартість, складові частини якої
законодавчо закріплені;
* кожний робітник отримує талон, в якому вказано, яку роботу він
виконав; на цей талон він одержує потрібні товари для себе;
* ―вартість‖ талона — лише 1/3 від зробленого робітником;
* ті 2/3, що залишилися, держава спрямовує на утворення прибутку і
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ренти.
Нова історична школа, зважаючи на її назву, спиралася на традиції
―старої‖ історичної школи, головним чином на її метод. Але, на відміну від
―старої‖ історичної школи, представники нової історичної школи не були
одностайними у своїх поглядах. Майже відразу нова історична школа
розмежувалася на дві течії: консервативну і буржуазно-ліберальну.
Консервативна течія обстоювала збереження усіх застарілих суспільних підвалин, серед яких були й економічні. Започаткував консервативну
течію Густав Шмолер (1838

1917), який був професором Берлінського

університету, прибічником інтересів крупної буржуазії та землевласників,
гарячим прихильником прусської монархії. Головним серед своїх завдань
Шмолер називав боротьбу з марксизмом.
Основна праця — ―Народне господарство, наука про народне
господарство та її методи‖ (1872).
Завдання політекономії, за Г. Шмолером, — вивчення фактичного
статистичного матеріалу, змалювання господарських процесів та явищ
виключно з історичної, а не економічної точки зору.
Господарство (економіка) — загалом є незмінним, оскільки історичний
поступ неможливий. Ті ж зміни, що відбуваються,

це тільки часткові зміни

в окремих галузях економіки.
Визначальний економічний фактор, за Шмолером,— це етикоправовий, або ж економічний устрій, визначений нормами поведінки (етика)
та господарськими юридичними нормами (право).
Держава. Відіграє вирішальну роль у господарському житті і є
найбільш вагомим речовим капіталом, який:
* забезпечує економічний розквіт суспільства;
* оберігає ―класову згоду‖;
* підтримує сталість ―психоетичного обличчя вищої німецької раси‖.
Буржуазно-ліберальна

течія

вважала

можливим

пристосування

капіталізму до старих суспільних відносин. Цей напрям нової історичної
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школи свого часу очолив Л. Брентано (1844

1931), погляди якого по суті

мало чим відрізнялися від поглядів Шмолера:
* економіка визначається етичним і правовим факторами;
* визначальним для економіки є обмін, а не виробництво;
* розвиток суспільного виробництва не має об’єктивних законів.
З метою заспокоєння революційних виступів робітників Брентано
пропонував часткові поступки у фабричному законодавстві, організацію
споживчої кооперації та житлового будівництва для пролетарів.
Ще одним прибічником буржуазно-ліберальної течії був В. Зомбарт
1941), професор Бреславського, а потім Берлінського університетів.

(1863

Його економічні погляди набули значного поширення серед наукового світу
Німеччини.
Капіталізм є продуктом особливого капіталістичного ―духу‖. Тому
життя капіталістичного суспільства підвладне дії випадкових обставин.
Тобто його закони не можуть бути вивчені і не є предметом наукового
аналізу.
Вартість. Це фікція, що існує тільки у людській свідомості. У
реальному житті вартість ніде не виявляється.
Додаткова вартість. Це тільки ―теоретичний символ‖. Тому, як
вважав В. Зомбарт, стверджувати, що наймані робітники одержують менше
створеної ними вартості, безглуздо. Адже не існує окремої суми, яку можна
виокремити як додаткову вартість.
Найбільш відомі книги Зомбарта — ―Сучасний капіталізм‖ (1902), ―Три
політичні економії‖ (1929) та ―Німецький соціалізм‖ (1934).

