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Текст лекції:
1. Економічні наслідки Першої світової війни та стабілізація
світового господарства.
Перша світова війна (1914-1918) - це наслідок боротьби індустріальних
держав за переділ світових сфер впливу. Вона істотно вплинула на розвиток
економіки провідних капіталістичних країн світу, і її результати буди
невтішними. Але не всі країни, що приймали участь у війні однаково
постраждали.
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Найменших втрат у війні зазнали США, а їх положення тільки
зміцнилося. За часи Першої світової війни виробництво продукції в США
зросло в 3 рази. Вони стали лідером з видобутку вугілля та нафти та
сконцентрували близько 50% світового золотого запасу. Під кінець війни
США отримали статус світового лідера і світового кредитора, а долар став
світовою валютою.
У Німеччині в період Першої світової війни склалися найбільш зрілі
форми економічного союзу держави і монополій. Центральне місце займала
політика примусового картелювання і синдикатування. Монополії стали
апаратом війни і мілітаризації господарства. Все це приносило нові шляхи
збагачення для капіталістів, але можливості були переоцінені.
Під

час

війни

обсяг

промислового

та

сільськогосподарського

виробництва знизився майже на 40 %. За цей період ціни зросли в 15 разів, а
державні борги в 32 рази. Економіка збанкрутіла і країна перестала бути
конкурентом для Англії та Франції. Все це привело до того, що 28 червня
1919 року був підписаний версальський мирний договір.
Наслідками Версальського договору були для Німеччини повний
економічний крах, велика сума репарацій, національне пригнічення,
міжнародна політична ізоляція. Країни переможці задовольнили свої потреби
в територіях та отримали значні внесення в свою економіку завдяки
німецьким репараціям.
У зв’язку з цим, володарі Антанти вирішили піти на поступки. У 1924
році був підписаний план Ч. Дауеса. План Дауеса діяв до 1929 року і включав
в себе державні й приватні кредити та позики для відновлення важкої
промисловості Німеччини(переважно від США) ті відстрочку сплати
репарацій. У "плані Дауеса" також передбачалося, що свою продукцію
Німеччина буде збувати Радянському Союзові, щоб не конкурувати з
державами Антанти.
Термін дії плану Дауеса закінчувався в 1929 р., але він не визначав ані
остаточної суми репарацій, ані періоду їхньої сплати. До того ж, на той час у
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Німеччині виникла революційна ситуація. Саме тому, для збереження
стабільності в країні за ініціативою США план Дауеса був замінено планом
Юнга. Цей план включав в себе зниження річних репараційних платежів до 2
млн. марок, а також ліквідацію всіх форм контролю за економікою
Німеччини.
План Юнга мав діяти до 1939 року, але фактично був відмінений на
Лозанській конференції в 1932 році.
Обидва плани дуже допомогли Німеччині, адже все в 1935 році, вона
знову обігнала своїх суперників Англію та Францію за рівнем промислового
розвитку.
Що стосується Англії і Франції, то їх економічний розвиток був досить
важким.
Англія заборгувала США 4 млрд.дол.. Її експорт товарів знизився в 2
рази, а імпорт зріс в 2 рази, рівень виробництва знижався, а рівень безробіття
зростав. Англія втратила іноземні ринки збуту та інвестиції. Але у той же час
стали розвиватися «нові» галузі: хімічна, автомобільна, електротехнічна,
авіаційна.
Борги Франції під час Першої світової війни також зросли. Загальний
обсяг промислового виробництва зменшився майже на половину. Франція
втратила статус фінансового банкіра, а ціни в країні зросли майже в 5 разів.
Проте, як і в Англії відбувався розвиток нових галузей, а саме: автомобільної,
авіаційної, хімічної.
Проаналізувавши вплив Першої світової війни на економічний
розвиток провідних країн світу, можна зробити наступні висновки. В цілому
Німеччина характеризувалася політичною дестабілізацією, різким падінням
життєвого рівня населення і економічним крахом. Щодо інших країн світу,
США були єдиною державою, яка в роки війни і в повоєнний рівень зміцнила
свої позиції в системі світогосподарських зв'язків. Великобританія належала
до країн-переможниць, але з війни вона вийшла знесиленою. Щодо Франції,
то її втрати були за питомою вагою значно більші за Британські та досить
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важливим для Франції також був той факт, що вона втратила роль світового
кредитора.
2. Світова економічна криза 1929-1933 рр. Причини виникнення та
шляхи виходу.
Економічна криза 1929—1933 рр. виявилася світовою. Вона порушила
всі міжнародні економічні зв'язки, призвівши до масового скорочення
промислового виробництва, інших галузей економіки майже всіх держав.
Почалася вона в США восени 1929 р., далі в Латинській Америці, Західній
Європі, інших країнах Азії та Африки.
Криза охопила насамперед важку індустрію. Випуск автомобілів,
виплавляння чавуну і сталі скоротилися на 80 %. Все промислове
виробництво, національний доход, роздрібна торгівля знизилися вдвічі,
імпорт і експорт — на 75%. За роки Великої депресії збанкрутували 130 тис.
фірм, 19 залізничних компаній, 5760 банків.
У зв’язку з кризою в індустріальних країнах почали підвищуватися
роль держави в економіці і налагоджувалося державне регулювання.
Світова економічна криза або Велика депресія найбільше вдарила по
США:
Промислове виробництво знизилося на 40%.
Національних дохід знизився в 1,5 рази.
Експорт та імпорт впав на 75% и 70% відповідно.
У 1933 році до влади в США прийшов Рузвельт, який почав свою
антикризову програму, що отримала назву «Новий курс».
Курс Рузвельта мав декілька напрямів:
1. Реорганізація банківської і фінансової систем:
Прийнято закон про розподіл банків на інвестиційні і депозитні.
Створено федеральну страхову корпорацію, яка страхувала
великі вклади.
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Припинено обмін купюр на золото.
Прийнято закон про заборону вивозу золота за кордон.
2.Відновлення промисловості:
Прийнято закон про відновлення національної промисловості.
Розробка «кодексів чесної конкуренції» для кожної галузі
промисловості.
Припинено положення антитрестівського законодавства.
3.Відновлення сільського господарства:
Прийнято біль про допомогу фермерам.
Скорочення посівних площ і знищення вже виробленої продукції.
Прийнято закон про регулювання сільського господарства, який
передбачав

підвищення

цін

на

сільськогосподарську

продукцію

та

зменшення поголів’я худоби.
4.Боротьба з безробіттям:
Допомога безробітним у вигляді грошових субсидій.
Організація фінансованих державою суспільних робіт.
Введення системи страхування по безробіттю.
Таким чином, «Новий курс» мав дуже важливе значення для
Сполучених Штатів. Вже у 1938 році рівень промислового виробництва
США складав 143% від довоєнного рівня. У 1939 році вони зайняли перше
місце у світі з випуску промислових товарі, оздоровилися фінансовокредитна система, сільське господарство, торгівля і вони знову стали
світовим лідером.
Катастрофічні наслідки криза мала і для Німеччини. Незважаючи на
величезні економічні здобутки, зумовлені планом Дауеса, країна опинилася у
глибокій кризі. Різко скоротилося промислове виробництво, з'явилася велика
кількість банкрутств (біля 30 тис. виробників). Припинили свою роботу
навіть окремі галузі (сталеплавильна). Катастрофічне зменшився експорт.
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Кількість безробітних у Німеччині досягла 8 млн. чол. Німеччина не мала
змоги виплачувати репарації.
Економічна криза призвела до кризи політичної і приходу до влади
нацистів на чолі із А. Гітлером. Його уряд вже у перші роки свого правління
пішов на нечуване для мирного часу розширення державного регулювання
господарського життя.
На кошти держави було розгорнуто будівництво автострад, що
дозволило відразу різко скоротити чисельність безробітних та пожвавило
будівельну індустрію.
Із середини 30-их років основна увага була зосереджена на
прискореному розвитку військової промисловості. За 1933-1938 роки
військові витрати зросли з 620 млн. до 15,5 млрд. рейхсмарок З метою
стимулювання економічного росту вводилися податкове пільги. При
одночасному зростанні витрат та зниженні податків виник дефіцит бюджету,
який покривався випуском паперових грошей. Щоб не допустити інфляції та
зростання цін, уряд ввів контроль над цінами та зарплатою. Почався
поступовий перехід до карткової системи розподілу. Це ще більше посилило
масштаби державного регулювання економіки.
Особливістю економіки нацистської Німеччини було те, що всі
підприємства були об'єднані в галузеві картелі і підпорядковані Імперському
міністерству господарства, які виробляли зброю та воєнні матеріали.
Таким чином, доцільно відзначити, що такий комплекс заходів
прискорив вихід Німеччини із кризи. Вже у 1935 р. було досягнуто
докризового рівня виробництва, а до 1939 р. значно його перевищено.
Скоротилося безробіття. Однак в цілому економіка Німеччини потрапила у
зачароване коло: пріоритетний розвиток військових галузей гальмував інші, в
тому числі й ті, що працювали на експорт, що, у свою чергу, підривало
позиції військових галузей. Економічна експансія замінювалася військовою.
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У зв’язку з кризою промислове виробництво в Англії скоротилося
лише на 32 %,а не на 44%, як у всьому капіталістичному світі, так як
економічній кризі в Англії не передував бурхливий розвиток.
Але можна сказати, що англійський уряд вчасно вжив заходів,
спрямованих на ліквідацію наслідків економічної кризи.
Таким чином, завдяки цим заходам вихід з кризи в Великобританії
відбувся дуже швидко: наприкінці 1933 — на початку 1934 p. з економічною
кризою

у

Великобританії

було

покінчено.

Рівень

її

промислового

виробництва сягнув довоєнного рівня.
Економічна криза у Франції розпочалася пізніше, ніж інших країнах. У
період кризи промислове виробництво скоротилося майже на 30%, а
сільськогосподарське – на 40%.
3 великими труднощами уряд Франції ліквідував наслідки затяжної
депресії. Йому довелося встановити контроль над Французьким банком,
націоналізувати ряд галузей промисловості, в тому числі воєнну.
3. Відображення змін в господарствах країн Західної цивілізації в
20 – 30 рр. ХХ ст. у економічній думці.
Кінець XIX століття ознаменувався завершенням доби вільної
конкуренції. Із розвитком капіталізму відбувається швидке руйнування
механізму автоматичного ринкового регулювання. На межі ХХ століття
монополії

остаточно

знищують

вільну

конкуренцію

як

регулятор

капіталістичного господарства. Вільне переливання капіталу та робочої сили,
вирівнювання цін та норми прибутку стають неможливим.
Прискорена трансформація вільної конкуренції в економічну систему
монополістичної

конкуренції

спричинила

до

різкої

боротьби

між

найбільшими компаніями світу і урядами національних держав за контроль
над джерелами дешевої сировини та ринками збуту, а також до зміни
соціальної структури суспільства. найбільш значущою соціальною зміною
стає зміцнення позицій так званого середнього класу. У цей період також
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зростає кількість і, відповідно, частка міського населення, в результаті
відбувається зростання та зміцнення робітничого класу.
Слід звернути увагу на те, що в добу монополістичної конкуренції
рівень і якість життя всіх соціальних груп населення постійно зростали. Це, з
одного боку, відбувалося завдяки успіхам медицини та поширенню освіти, а
з іншого – значному збільшенню виробництва, що забезпечувалося широким
використанням досягнень НТР.
Але економічне зростання все частіше переривалося кризами, найбільш
глибокою з яких була світова економічна криза 1929 – 1933 років та наступна
депресія.
Таким чином, складні процеси становлення і розвитку монополістичної
стадії капіталізму зумовили появу різних течій в економічній думці ХХ
століття.
Економічна теорія ХХ століття представлена наступними основними
напрямками:
- неокласичний;
- інституціональний;
- кейнсіанський;
- неоліберальний;
- соціал-реформістський (соціал-демократичний);
- радянська економічна думка.
Історично першими є неокласичний і інституціональний напрямки.
Неокласичний напрямок є суб’єктивною школою в економічній науці,
об’єктом

досліджень

якої

була

поведінка

«економічної

людини».

Представники неокласицизму намагалися поєднати у своєму економічному
аналізі теорії класичної школи політекономії з концепціями маржиналізму та
теорією факторів виробництва Ж.Б Сея.
Неокласичний напрямок панував у світовій економічній думці до 30-х
років ХХ століття. Але ті процеси, що відбувалися в суспільно-економічному
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життя, і особливо криза 1929 – 1933 р.р. спричинили крах неокласичної
теорії.
Процес монополізації економіки, світова економічна криза 30-х років,
що потрясла господарчу систему західних країн, поставили під сумнів
основні постулати неокласичного напрямку. І перш за все зазнала краху
неокласична концепція стихійного ринкового регулювання економіки, що
заперечувала втручання держави в процес відтворення капіталу.
Слід зазначити, що до значного послаблення позицій неокласичного
напрямку призвели не тільки нові, вище названі, зрушення, що відбувалися в
економіці. Також велику роль у цьому процесі відіграли розвиток в цей
період кейнсіанської теорії та практики реалізації марксистської ідеї.
Однак така ситуація зовсім не означала відмови від неокласичної
методології аналізу економічних явищ і процесів. Постають теорії, які мали
на меті довести, що дія об’єктивних законів економічного розвитку,
сформульованих неокласичною школою, триває і вони ні на що не зважаючи
залишаються актуальними. До таких теорій можна віднести теорії монополії і
конкуренції. Серед авторів концепцій недосконалої конкуренції слід назвати
таких вчених-економістів як Дж. Робінсон, Е. Чемберлен, Й. Шумпетер.
Суттєві зміни в неокласичному напрямку ознаменувала собою розробка
теорії економічного зростання. Таким чином, представники неокласичного
напрямку не обмежувалися тільки проблемами монополії і конкуренції.
Методологічною основою неокласичної теорії економічного зростання були
головні постулати неокласиків, зокрема, теорія факторів виробництва, що
бере початок від Сея, Міля, Кларка. Серед авторів моделей економічного
зростання слід назвати таких вчених-економістів як Дж. Мід, Р. Солоу, Е.
Денісон.
Інституціоналізм – це своєрідний напрям в економічній науці, який
бере в основу аналізу не тільки економічні проблеми, але й пов’язує їх з
проблемами соціальними, політичними, етичними, правовими тощо. В основі
терміну «інституціоналізм» лежить поняття «інститут», яке розглядається як
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первинний елемент рушійної сили суспільства в економіці та поза її межами.
До інститутів відносять державу, сім'ю, підприємництво, монополії, приватну
власність, профспілки, релігію, общини, організації, все, що відображає
звичаї, етику, правові рішення, суспільну психологію і еволюцію форм
економіки.
Розвиток інституціоналізму поділяється на три етапи:
1 етап( 90-ті роки 19 ст.- 30-ті роки 20 ст.). На цьому етапі помітне
розмежування

теоретико-методологічних

основ

і

програмних

цілей

інституціоналізму й інших напрямів та шкіл економічної теорії насамперед
неокласики. Представники: Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.Мітчел.
2 етап ( 30-40-ті роки 20 ст – 50-60-ті роки 20 ст.). Для цього етапу
властиві

продовження

критики

методології

неокласичного

напряму

економічної теорії та розвиток власне традиційної інституціональної
методології. Представники: Дж.Кларк, Берлі, Мінз.
3 етап ( 70-ті роки 20 ст – наш час). Для цього етапу характерний
активний

розвиток

неоінституціоналізму

низки
в

теорій

умовах

традиційного
переходу

від

інституціоналізму та
індустріального

до

постіндустріального (інформаційного) суспільства. Представники: Клоуз,
Рой.
Розглянемо перший етап інституціоналізму, який отримав назву
«старої» американської школи.
На даному етапі виділяють три модифікації:
1.Соціально-психологічний

інституціоналізм(Т.Веблен). Торстен

Веблен виступав проти матеріалізму, зокрема, марксистського, з гострою
критикою капіталізму, але не був його противником. Веблену властивий
соціальний підхід до аналізу економічних процесів. Він розглядає
суспільство як цілісну систему, аналізує поведінку соціальних груп людей,
зумовлену соціальними мотивами. Веблен вважав, що людину треба
розглядати як особистість і досліджувати історичний розвиток суспільного
середовища, в якому вона перебуває. Він формулює ідею суперечностей
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еволюційного розвитку. Також Веблен ввів у науковий обіг поняття
престижного

споживача

або

ефект

Веблена,

який

полягає

в

збільшенні попиту на певний товар після зростання його ціни.
2.Соціально-правовий інституціоналізм( Дж.Коммонс). Джон Роджерс
Коммонс в основу аналізу бере позаекономічні інститути. На 1-ий план
висуває юридичні, правові норми. Він досліджує дію колективних інститутів:
сім'я, виробничі корпорації, профспілки, держава; досліджує колективні дії,
спрямовані на контролювання дій індивідів. У праці «Інституціональна
економіка» писав, що колективні дії є єдиним способом примирення
суперечливих інтересів. Дійшов висновку, що прагнення в економіці
виявляються через суди. Суди він розглядає як важливий фактор
економічного розвитку. В основу вирішення економічних проблем мають
бути покладені рішення Верховного суду. В основу розвитку покладає мінові
відносини та вводить в обіг категорію «титул власності». Він поділяє
власність на три види: речова, нематеріальна та немайнова.
3.Кон`юнктурно-статистичний інституціоналізм(У.Мітчел).Уеслі Клер
Мітчелл запозичив у Веблена генетичний метод дослідження. Сприйняв
ідею Веблена про те, що традиції і звички мають стати головним предметом
дослідження. У центр своїх досліджень ставить проблему руху грошей, ціни.
Прагнення прибутку зумовлене існуючою «системою». Без прибутку
підприємець не може виготовляти товари. Саме цим пояснює необхідність
вивчен-ня грошового госп-ва. Підкреслює й інший бік проблеми —
соціальний, який розглядає як звичку одержувати й витрачати гроші. Цю
звичку він називає рушієм економікики, яка визначає характер сучасних
інститутів. Особливу увагу він приділив аналізу циклічних коливань.
Економічні цикли характеризує як послідовну зміну піднесень і спадів, котрі
періодично повторюються. Це не кризи, а своєрідні хвилеподібні коливання
кон'юнктури — ділові цикли.
На зміну неокласицизму прийшло кейнсіанство. Засновником цього
напряму економічної теорії був Джон Мейнард Кейнс, який на відміну від
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неокласиків, вважав, що держава повинна втручатися в процес економічного
розвитку. Теорія Кейнса не тільки внесла нові підходи в теоретичне
мислення, але й обґрунтувала практичні рекомендації, які в той час були
конче потрібні.
Головною з умов виникнення теоретичної системи кейнсіанства була
монополізація виробництва, в результаті якої ринкова система втратила
здатність до саморегуляції. Практичним свідченням цього стала світова
економічна криза 1929-1933 р.р. та наступна депресія 30-х р.р. У зв’язку з
цими негативними явищами постала необхідність в посиленні ролі держави в
економіці. Опублікувавши у 1936 році свою роботу „Загальна теорія
зайнятості, процента і грошей” Джон Мейнард Кейнс став засновником
нового напрямку в економічній науці, котрий обґрунтовує неможливість
саморегулювання ринкової економіки на макрорівні та необхідність
державного втручання в економічні процеси. Слід відзначити, що на той час
вчення Дж. М. Кейнса носило значний новаторський характер.
Так новаторським в економічному вченні Дж. М. Кейнса є надання
переваги макроекономічному аналізу перед мікроекономічним підходом. Це
зробило його засновником макроекономіки, як самостійного розділу
економічної теорії.
Другою складовою економічного новаторства Дж. М. Кейнса є
концепція про так званий „ефективний попит”, тобто потенційно можливий
та стимульований державою. Згідно з цією теорією платоспроможний попит
визначає майбутні обсяги виробництва і забезпечується заробітною платою,
прибутками, процентами і рентою. Слід зауважити, що обґрунтування цієї
концепції здійснювалося на основі дії „психологічного закону”. Сутність
цього закону полягає в тому, що зі зростанням доходу збільшується і
споживання, але в меншій мірі, ніж збільшується дохід, оскільки зростає
схильність до заощадження.
Серед економічних досягнень Дж. М. Кейнса особливої уваги
заслуговує його концепція мультиплікатора інвестицій. Мультиплікатор

16

інвестицій характеризує положення про те, що „коли відбувається приріст
загальної суми інвестицій, то дохід збільшується на суму, котра у К разів
перевищує приріст інвестицій ”.
На думку Дж. М. Кейнса державне регулювання охоплює три основні
сфери: грошовий обіг та грошову політику, нагромадження капіталу та
інвестування і реалізацію вироблених товарів. Ефективність державного
регулювання, за Кейнсом, залежить від об’ємів коштів державних інвестицій,
досягнення повної зайнятості населення, зниження та фіксування норми
відсотку. В разі недостатності державних інвестиції, вони повинні
гарантуватися випуском додаткових грошей, а можливий дефіцит бюджету
буде запобігатися через зростання зайнятості та падіння норми відсотка.
Майже одночасно з кейнсіанством в 30-ті роки ХХ століття виник
неолібералізм. Це напрямок економічної думки, який базується на ідеї
пріоритету створення умов для необмеженої вільної конкуренції не всупереч,
а завдяки певному втручанню держави в економічні процеси. Таким чином
цей напрямок поєднує в собі теорії вільного ринкового господарства з
теорією державного регулювання економіки.
Однією з характерних рис неоліберального напрямку є використання
подвійної методології. Так для формулювання основ економічного ладу
неолібералісти використовують неокласичний метод. Але вважаючи, що
суспільне середовище суттєво впливає на взаємовідносини між економічною
і соціальною сферою, вони використовують історичний метод для
визначення конкретних форм цих взаємовідносин.
Фундаментом неолібералізму є два основні положення:
1. ринок як найбільш ефективна система господарювання, створює
найкращі умови для економічного зростання;
2. свобода суб’єктів економічної діяльності має приоритетне значення.
Заперечуючи

державне

втручання

в

економічний

механізм

саморегулювання представники неоліберального напрямку вважали, що
держава повинна сприяти поверненню правил вільної конкуренції і
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забезпечити їх виконання всіма господарськими суб’єктами. Умови
приорітету приватної власності, свободи угоди і свободи ринків могли бути
переглянуті державою лише в екстремальних випадках, таких як війна,
стихійне лихо, катастрофа, тощо.
Таким чином, основним завданням економічної науки, на думку
неолібералістів, є моделювання раціональної економічної і соціальної
політики держави.
Протидіючи кейнсіанським ідеям державного регулювання економіки,
що обмежували систему вільної конкуренції, в деяких країнах були створені
неоліберальні центри. Ці центри займалися розробкою альтернативних
засобів державного втручання в економіку. Найбільш крупні центри
знаходилися у Германії, Англії, Франції та Сполучених Штатах. Таким
чином, в рамках неоліберального напрямку виникли наступні школи:
англійська (лондонська) школа;
німецька (фрейбуржська) школа (ордолібералізм);
французька (паризька) школа (дирижизм);
американська школа (монетаризм).
Головним ідеологом лондонської школи був видатний економіст і
філософ, нобелевський лауреат Фрідріх фон Хайєк (1899 – 1992). Основні
його ідеї викладені в наступних роботах: «Чиста теорія капіталу» (1941),
«Дорога до рабства» (1944), «Індивідуалізм і економічний порядок» (1948),
«Конституція свободи» (1960), «Роздержавлення грошей» (1976).
Слід відзначити, що особливістю праць Хайєка є двоїстий характер.
Одні з них, написані під впливом неокласики, присвячені аналізу
закономірностей розвитку економіки, здійсненому на мікроекономічному
рівні розвитку, що відбувається завдяки зіткненню інтересів економічних
суб’єктів. А інші праці, викладені під впливом історичної школи, - це
намагання дати загальну соціальну картину життя суспільства, показати, за
яких умов, функціонує ця економіка.
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Особливої уваги заслуговує його концепції спонтанного порядку, який
не є результатом свідомої діяльності. Згідно з цією теорією держава повина
забезпечувати всі умови для вільного розвитку ринкових відносин на засадах
абсолютної, всепроникної конкурентності. Такий розвиток економіки є
найефективнішим, бо відповідає глибинній природі економічних відносин –
спонтанності. Хайєк пропонує позбутися соціальної інфраструктури і навіть
відмовитися від державного контролю над грошовою політикою і функцію
емісії грошей передати до рук суб’єктів господарювання. Він взагалі вважав,
що єдина національна валюта не потрібна і найкращий результат може дати
конкуренція приватних валют, які випускаються банками, та вільна
конкуренція приватних банків.
Центральне місце в системі поглядів фрейбуржської школи займає
теорія про ідеальні типи господарських систем. Суть цієї концепції була
розкрита у праці найбільш яскравого представника цієї школи В Ойкена –
«Основи національної економіки» (1947 р.).
Ордолібералістські

типи

ідеальних

господарств

–

економічні,

господарські форми, узяті в чистому вигляді, які різняться між собою
способом управління і у господарському порядку вони займають крайні
позиції. До ідеальних типів господарств належать центрально-кероване
господарство та вільне ринкове господарство.
Але на думку Ойкена, в реальній дійсності, таких ідеальних типів не
існує. Тому поряд з поняттям «ідеальний тип господарства» він використовує
поняття «реальний тип господарства», в якому присутні певні «домішки», що
спотворють ідеал.
Наряду

з

В.

Ойкеном,

значними

представниками

німецького

неолібералізму були В. Репке, А. Рюстов, Л. Ерхард.
Формування неоліберальних поглядів на ринкове саморегулювання у
Франції відбувалося за умов тотальної монополізації економіки і традиційно
активної ролі держави. І слід зазначити, що держава лиш частково
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поступилася своїми управлінськими позиціями. Тому неоліберальна модель
суспільного розвитку закріпила за державою дирижистські функції.
Значним представником паризької школи неолібералізму є М. Алле. В
його роботах французька неоліберальна модель набуває узагальненого
вигляду. Основу моделі Алле складають наступні положення:
1. формування економічно незалежного суспільства здійснюється
державою на основі особливої державної структурної політики;
2.

ринкові,

конкурентні

відносини

підпорядковуються

загальносуспільним інтересам, наслідком чого може бути розбалансування
економіки. Тому важелем збалансування має стати особлива форма
державного планування, яка б не суперечила ринковим відносинам;
3. соціальна політика держави є похідною від її економічної політики і
залежить від успіхів ринкової економіки. Але в свою чергу і соціальну
політику можна розглядати як чинник економічного розвитку.
Монетаризм – цілісна, загальна теорія, яка демонструє специфічний
підхід до регулювання економіки, який полягає в обмеженні державного
регулювання лише жорсткою грошово-кредитною політикою. Головний
принцип цієї політики полягає в досягненні стабільних темпів приросту
грошової маси, що на засадах ринкового саморегулювання покликано
забезпечити зростання виробництва і високу зайнятість. Основними
представниками монетаризму були Л. Мізес, М. Фрідмен, А Шварц.

