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ПЕРЕДМОВА 

Ця сюромна праця має за ціль дат.и ширшому за. 
галові читачі~в, що не мають основного підготовлен
ня з ділянки теорії економічних наук, бJLижче по
знайомитися з основами політичної економії. Пош
товхом до тієї праці були пекучі сьогодні пробле· 
ми та вимоги знання економічних наук, що я іх від· 
мітив, ІВИJ<іладаючи ку,рс пол1ТІичної економії в 
Українському Народному Університеті в Чікаrо, 
зорганізованім у 1960 р. управою ООЧСУ. 
З огляду на обмежений розмір цієї праці, всі 

знання з ділянки економічних наук пода.но у вели
кому скороченні, а доктр.инерсьwі, теоретичні спір

ні проблеми та менше важні основні поняття поми
не.но. 

Ця nраця має тільки вступний характер пізнання 
основних теоретичних підстав з ділянки економії, 
тож я обмежився тільки до .висвітлення більше 
об'ективних та принципових наукових питань з 
ділянки політичної економії, що я іх подав у за
гально прийнятій традиційній клясичній формі. 
Ця п1раця підходить під форму підручпака з ді

лянк.и знання основних економічних .наук, що е 
оперті виключно на наукових працях визначних 
англо-американських, українських та деяких поль
ських економісті.в. 
Щоб легше було ширшому загалові українців у 

діясп-орі пізнати економічні науки так дуже по
-nрібні в нашому новому поселенні та при сьогодні· 
шнім постУ'пі в різних ділянках науки, а теж для 
тих свідоміших прошаркі.в нашої інт·еліrенціі та ці
лого загалу, що інтеросується державницьким-и 
проблемами :А: має охоту та добру волю дальше по-
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гли6лювати свої знання з ділянки економії, то я 
,приовятив ·СВій вільний від заняття ча<: і написав де
кілька праць з ділянки економії. Кол:и мені на це 
позволить мої матеріяльні засоби, я буду старати
ся .видава~и по черзі та,кі праці: !)"Економічна nо
літика в модерній державі", 2) "Перебіг коньюнкту
рних циклів у ЗДА", 3) «Промисловість України та 
її значення в економіці СССР~ та 4) «Порівняння 
економічних систем у світлі фактів». Оче·видно, все 
це зв'язане з веJГИкими матеріяльними коштами, 
але хто посвя'Чується науці й докладає бодай ма
леньку цеглину у вселюдсм~:у культуру й живе не 
тільки хлібом, але і СJІ'Оівом, той у своїй глибокій 
вірі перемагає •важку й тверду життєву .мандрів
ку в .надії на ·краще завтра. 

Автор 
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РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОУ ЕКОНОМІ! 

Політична економія 

Пол•ітична економія належить до групи суспіль
них наук, а тому предметом її є .вивчення .взаємних 

зв'язкі·в між людьми .на грунті їхньої господарської 
чинности. 

Залежно від форМ1И тих зв'язків ~с.нують у су
спільних науках різні ділЯІНки науковrих дослідів. 
І так, правні віднос.ини .між JІюдьми ·вивчає наука 

права, мормьні відносини між JІюдьми вивчає на

ука, що аветься еmка, а господарські ·відносини 
між людьМІи ·вивчає наука, що зветься політична 
економія. 

Назва політичної економії • є грецького похо
дження. У сrародавній Греції, сJІово "поJІіс'' 
означало місто а теж і де.ржаву. Місто буJІо 
державною одиницею. сОйкономія:. означає по
грецьки управу домоВ'ИМ гос.подарством. Старо

давні гре~и розуміїли під тим терміном уп.ра·ВJІяти 
державою на зразок ·господарного батька роди.ни. 

Політична економія - це ще молода науІ(а, іі 
почат~и сягають nоJІовини 18-го століття. Давніше 

в :f!Ніверс.итетах •nолітичну еко:номію ви-кJІадаJІ'И 
при катедрах науки nрава nрироди А морuьних 

наук .. Батьком політичної економії був Адам Сміт, 
що в 1776 р. написав велику економічну nрацю 
про багатство народів під наз·вою сДосJІіди над 
nр:иродними ,J11Ричинами .народного господарства•. 

•) Термін «nолітична економіn вжито першиіІ раз Арісто
телем у 11-ііІ книзі «Економіко, а опі~л11 Антуаном Моикре

тьєном автором сТрактату політнчноl економп~ внданоl в 

Руан 1615 р. Ц11 назва походить від трьох rрецькнх слів: 
«Polia.. - держава, <оіkов~ - дім, «nomoв~ - закон. 
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Завданням політичної економії є досліди люд
ських чинів у з.вичайній життєвій господарській ді
лянці; докладніше: політична економія має завдан
ня досліджувати господарські явища в процесах 

людської господарської чинности. 

Поділ політичної економії 

Політична економія ділиться на три основні гру
пи: 1) Теорію політичної економії, 2) Економічну 
політику й З) Фінансові науки. 
Теорія політичної економії займається наукоttя

ми дослідами про суспільні відносиwА між людь
ми .на грунті господарськоі чинности. Головним її 
завданням є визначення та пояснення стихійнях 
економічиях законів, чинних в народному госпо
дар-стві. Головним її об'єктом є досліджувати істо
ту, ЛІричиновий зв'язок і .взаємні відношення еко
номічних явищ, а П метою є дослідити і докладно 
окре·слити за·кономірності .в економічному житті. 
Економічна політика ділиться на три практичні 

самостійні предме-ги: а) Торговельна політика, 
б) Аrр~рна полі"ика (сільсько - господарська) і 
в) Фінансова політика. 
Економічна полі-гика займається практичними 

справаМІИ; предметом її є використання теоретич
них досліді·в. Базуючись на них, вона досліджує 
конкретні умови, потреби й стремління розвитку 
господарсь-кого організму і в дальших своіх дослі

дах показує дорогу, як осягнути наИвідпо.відніші 
rосподарсЬJd умови, щоб дійти до економічного до
бробуту. Тому вона не тільКіН студіює форми та 
наслідJ\ІИ різних заходів суспільної ,влади, але теж, 

базуючись на висновках теорії, дає свої об'єктивні 
наукові й практичні пор:ади, Я·К уживати тих чи 
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інших заходів в економічних операціях, провадже
них у господарському титті. 
Фінансова наука займається пра·вно-публічни

ми господарськими зв'язЮlм'd. .Як наука про соці
яльні відношення" які постають в ділянці прова
дження публічним.и союзами господарств, вона є 
тісно зв'язана з по.літичною економією, але як са
мостійна теоретична наука, що має назву фінансо
ва політика. 

Методи полІтичної економії 

Пр.и науковім обслідуванні якогось об'єкту кож
на наука послуговується відповідною методою, 
при чому всі заобсервовані факти збирають, сеrре
rують і клясифікують. Дальше, на підставі тих 
науко,них даних будується гіпотези і висновки, а 
встановлені на їх підставі права вже дальше справ
джують на підставі конкретних фактів. 
Метод наукового дослідження, уживаних в еко

номічній науці, є не багато. Науковці-економісти 
вжиВ'ають дві основні .методи: а) дедуктивну та 
б) індуктивну. Дальше, економісти ще уживають 
такі методи як помічні: стат.истичну, математичну 
й психологічну. 
Метода дедуктивна полягає в тому, що ми приА

маємо не балато тез, які уважаємо за безсумнівну 
істину (правду). Всі побудовані на ціА істині ви
сновки щодо поодиноких конкретних явищ виво

дяться шляхом суто-логічних абстрактних .мірку
вань. 

Дальше, з тих абс'І'рактних висновків, що приве
ли до побудовання цієї теореми, вит.ворюється при 
помочі логічного розумування дальші висновки. 
Ці висновки !В·важаються правильними, коли в них 
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є застосована як аксіома безсумнівна істина (прав
да). Споріднена з дедуктивною методою є метода 

математ.ична, що її в своїх наукових дослідах за
стосовує математична школа. Вона виходить із за
ложення, що людиною керують певні сили й праг
нення, які вміщаються в математичні формули. 
Індуктивна метода полягає на обсервації й ана

л.ізі поодино~ких конкретних явищ, виділених із 
скількости загальних явищ, і на підставі цих спо
стережень робляться загальні висновки. Повто
рення одного й того с~амого явища ,в усіх без ви
нятку досліджених випадках дає підставу до ви

ведення загального закону. Індуктивна метода в 
економічних наукових дослідах ~fmтрапляє на ду

же багато труднощі·в тому, що без·ст~роння обсер
Івація натрапляє на утруднення; економічні явища 
.не дають себе та·к легко ізолювати, а їх близька і 
взаємна співзал·ежність ·в багатьох випадках уне
можливлює оцінку й вагу поодиноких чинників, що 
беруть участь в економічних процесах. 
Найдоцільніше буде обі основні методи з'єднати, 

лростудіювати, а саме головне: пізнати дійсність 
при помочі всебічної обсервації з допомогою ме
тоди стати-стичної, матема·тично1 1 психологічної, 
а тоді заобсервовані яви.ща поділити на певні гру
пи з подібними до себе нахилами і, ВИТіворивши 
про них nоняття, створити гіпотезу та П докладно 

перевірити. 
Економічна наука та ії методологічні напрямки 

Коли гоноримо про методологічні напрямки в 
економічній науці, то мусимо взяти на увагу дві 

основні причини. Першою причиною буде те, що 
соціяльні відношення нвляються дуже складним~, 

бо на їхній хід впливає дуже багато подібних до 
себе я·вищ, які дуже тяжко ~від себе відокремити. 
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Тому, незалежно від вибраної методи, дослідження 
соціяльних явищ зустрічає поважні труднощі. Ду
же часто б)'\ває так, що ·висновки ·обох метод бу
вають неправильні, або не зовсім правильно об
rрунтовані. Коли уважно студіюємо економічні на
ук~и, то бачимо, що колись установлені економічні 
за·кони, що уважалися за авторитетні, показались 

НІа сьогоднішній час недосконалими тому, що во
ни не витримують ні логічної, ні експериментальної 
перевір~и. 

Натомість друга причина виводиться з того, що 

·економічна теорія дуже часто підпадала під полі
тичні впливи певних nруп. Дуже часто боротьба 

за методу в економічній науці зв'язувалась з бо
ротьбою інтересів соціяльних груп. Виділення полі
тичної економії у самостійну науку відбулося саме 
тоді, коли провадилася боротьба прихильників 
ідей господарського ліб~ралізму. Ці ідеї найбільше 
імпонували інтересам новопосталої сильної, ініція
тивної та енергічної ·кМІіТ1алkтичноі кляси, що то
ді була в своїй першій стадії Т1Ворення й вимагала 
для ·себе я~найбільшої .с·в·ободи в своїй господар
ській чинності. З огляду на свою енергію та ініція
тиву прихильники господарського лібералізму пе

ремогли прихильників попере~ньої доби мерканти
лізму, тобто державного норму\Вання. 

Творці господар·ського лібералізму прийняли за 
свою аксіому твердження, що кожна людина в 

С·воїй господарській чинності ·керується еrоїстични
ми інтересами. Вони твердили, що це є нормаль
ІНИМ явищем, властИІвим усім ~природним законам. 
Коли людям дати ·повну свободу, то кожний пра
цюватиме в згоді з основним економічним прин
ципом: з найменшими жертвами здобуТrи найбіль
ше користі. Вони казали: "Дайте ІВсім повну волю, 
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і світ уреrулюється сам собою, без доnомоnи втру
чання сусnільної влади в госnодарську діяльність 
індивіда". Це були основні вимоги й гасла при
хильників госnодарського лібералізму. 
Ліберальна течія, проголошуючи свої гасла го

сnодарської свободи, не мала жадного матеріялу, 
здобутого на nідставі досвіду, бо вона знаходила
·СЯ у сфері державного нормування економічного 
ж-иття. Лібер.али не .мали жадного поважного мате

tріялу, щоб науково доказат.и правильність своіх 
тез, тож їм найбільше nодобалась дедуктивна ме
тода. З другого боку, nрихильники державної реr
ляментації мали досвід і б01ронили свої тез.и емпі
Іричним матеріялом оnертим на статистичних даних. 
Вони доказували ім ,що користь одного є шкодою 
для другого. ·На їх дум·ку виходило так: коли відбу
ваються міжнародні тор,говельні взаємини, то в 
цьому торговельному процесі одна держава багатіє, 
а друга економічно на цьому тратить. На їхню 
думку, ТО ТіЛЬІ(ІИ гроші Я1ВЛЯЮТЬСЯ СПраВЖНіМ ба
ГаТСТВОМ. Вони доказували, що чим більше краі
на імnортує чужих товарів, а зі своєї краіНІИ виво
зить гроші за куnлені за границею товари, то тим 
самим вона ~стає біднішою. Ал·е коли :юраіна біль
ш·е товарів експортує до чужих краін і за ці това
ри ·одержує гроші з-за границі, тоді вона більше 
багатіє за кошт зубожілих краін. Тому мерканти
ліст,и вимагали обмеження імпорту заnраничних то
·Варів та експорту за кордон необробленої сирови
ни. Вони були прихильниками надавання премій за 
ексnорт за кордон всяких готових товарів. 
Прихильники господарського лібералізму дока

зували, що багатством є :не тільки гроші, але ІВза
·Галі ·всі госnодарські добра, а тому госnодарська 
діяльність, лобудована на еrоістичному принциnі 
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всіх поодиноких індивІдІв, провадить до добробу
ту ціле суспільс11во. Прихильники господарського

лібералізму були проти всяких охоронних мит та 

державної реrляментації. 
Клясична школа послуговувалася в наукових до

слідах дедук-гивною методою, але занадто її упро
·стила. Допустилася багато помилок у дослідах; 
найголовнішою помилкою було те, що ця школа 
вважала установлені нею економічні закони непо
рушними та загальними для ·ВСіх часів і народів. 
Як причину вона подавала той факт, що вільна 
людська господарська чинність базується на при
родному праві од віку 1встановленім у людській 
істоті. Клнсич.на школа не звертала найменшої ува
ги на історичні факти й процес невпинної еволюції 
економічних відносин у суспільстві. Представника
ми клясичної школ~и були: Адам Сміт, Рікардо, 
Сей, Бастіят і Ті:нен. 
В половині 19 ст. постає історична школа і вона 

в політичній економії заступає місце клясичної 
школи; її представни~кrи були: Б. Гільдебрант, Ф. 
Ліст, В. Рошер, К. Кніс, Л. Брентано і Г. Шмолер. 
Вони приймають індуктивну методу і при іі помо
чі досліджують процеси економічних яв:ищ. Вони 
твердили, що зако:ни господарських я·вищ можна 

·відкрити тільІ<'И тоді, коли ми будемо студіювати 
економічну еволюцію на тлі історичної перспективи, 
а сучасний господарський стан треба досліджу

·вати при помочі конкретних фактів, головно npil 
nомочі докладних статистичних даних. Історичну 
школу часто теж називали реалістичною школою. 
Великий вплив мала на історичну школу філософія 
~Геrеля та Шелінга ; вона доказу.вала, що все життя 
у світі керується ідеею лостіАного рn~ниткv. Тому 
істо~ична школа визнавала ЗR економічними за-
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конами тільки релятивний (відносний) характер, а 
не ·сталий, одві~чний, як думали представн:аки кля

сичної школи. 
Представники історичної школи твердили, що 

.господарське життя треба досліджуtВати спільно з 
усіми проя·вами соціяльного життя. Дальш~е ~воогА 
доказували, що разом з ~еrоїстичним інтересом го
сподарюючих суб'єктів діють ще такі фактори, як 
почуття обов'язку, почуття rтромадськости, родин
ної ·гордости і т. д., що виводяться з духової при
роди людини. 

Тут 11реба під~рес~ити, що історич:На школа ду
же багато 'вложила праці до економічної історіі, 
натомість дуже мало ·Внесла свого знання в ділянку 
теоретичних наук. Представники історичної школи 
ділились на дві 11РУ'пи: 1) психологічну школу, або 
а~встрійську й 2) математичну школу. ПсихоJІогічна 
школа в своїх на,укових дослідах базувалась вик
лючно на принципах, що ·виводились з психології 
господарюючих суб'єктів; головно брала до уваги 
гостроту індивідуальної потреби. Представники 
псих·ологічної (австрійської школи) були: К. Мен
rер, Бем-Бауерк, Маршаль, Сакс і Візер. 
Математична школа .в своїх наукових дослідах 

найбільше ·брала на увагу соціяльне відношення 
рівноваги й старалася всі економічні явища ви
вести при помочі математичних рівнань, за допо
могою 1ВИщої математики. Представниками мате
матичної школи були: Шумпетер, Вальрас, Курно, 
Джевонс і Ірвінr Фішер. 

Рушійні сили в народному господарствІ 

Як нам доказує історія народного господарства, 
то форми економічного устрою кожного суспіль
ства не установляються раз назавжди. У всіх на-
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родно-господарськи~ відносинах завжди відбува
ються господарсью процеси з поступом культури, 

цивілізації та техніки, яка вносить великий про
rрес у всі ділянки господарського життя. Кожне 
організоване суспільс11во ділиться на кілька су
спільних груп (кляс), нерівних між собою під 
оглядом економічним. Завжди економічно сильні
ша група стараєть·ся викО\j)истати економічно слаб
шу, а при тому закріплює за собою тривкіше свій 
матеріяльний і культурний рівень еrзистенції. 
СильніШі економічно групи панують, слабші 

змушені їм підлягати. Економічно сильніша група, 
маючи економічну перевагу над слабшими груnа
ми, перекидає на них усі тнгарі господарської пра
ці, а для себе залишає лише керівницмо працею. 
Але буває і так, що пануючі групи, доволі розбага
тївши вже не хочуть самі керувати господарсь.кою 
працею і керівництво працею віддають акти~вн~м 

одиницям, що виводяться з економічно слабших 

груп. Ці нові господарські сили вносять в еконо
мічне життя країни нові форми господарювання, 
а часто навіть зміряють до змін-и державного 
устрою. 

Такі зміни відбулись в 17 і 18 ст., коли західньо
европейська шляхта з меркантильної економічної 
форми господарювання перейшла до капіталістич
ної. Як доказує історія народного господарства, то 
економічна система ремісничого середньовічного 
міського господартва занепала з приводу нагрома
дженого торговельного капіталу, що із-за техніч
них удосконалень у виробництві, а теж в наслідок 
д?гіднішої транспортації для перевазу товарів, не 
Mtr уміститися в рамах ллянавої і су.ворої цехової 
nеr'"Тяментац:ї. Неховий vrтр'й не nvв rппо"nжниА 
забезпечити максимальне продуктивне вжиття на-
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громаджених великих капіталів, і це причинилося 
до занепаду цехів, при чому тут допомогли ще й 
ті господарські сили, що самі ви.водились з міщан
ських кругів і виховал•ись в умовах міського міно
вого господарства. 

Всякі з·міни ·в економі·чному ладі проходять 
еволюційним темпом дуже поволі. Іноді господар
ська зміна може проходити дуже скоро дорогою 
1ре.волюції. Але й зміна господарсь.кого ладу рево
люційним способом не приходить так ·Відразу, бо 
всі ці внутріш·ні сили, що дають поштовх до рево
люції, дозрівають дуже поволі, і ·коли дозріють 
до свого кульмінаційного пункту, тоді аж вибухає 

революція. Перед господарською революцією си
ли, противні старому ладові, шукають виходу для 
с·воїх справ і тому їх на·копичується щораз більше, 
а при цьому вони на~ис:кають на слабі місця старо
го господарського ладу, стараються викликати 

тертя, неспОJ<ій і За·ворушення, аж доки не ПVJ.иА:де 
момент викликати справжню революцію. Кол:и 
спалахне революція тоді ці сил:-~ опанують усі го
ЛОІВНі місця ·в господарському житті, даючи йому 
новий на.пря-м та новий економічний і політичний 
лад. 

Прогресові й цивілізації людства є притаман
ний процес самозародження антагоністичних сил, 
що з бігом часу приводять до всяких змін і в нутрі 
самого еволюціонуючого господарського ладу. Та
кі рушійні сили можуть прийти і з .lJ!ругих краін, де 
їхнє господарство знаходиться на вищому :куль
т~рному й цивілізаційному щаблі. Так було з пере
довими господарствами Західньої Европи, які під 
.впли·вом еволюції своіх внутрішніх сил перейшли 
no капіталістичного ладу. До нього дуже скоро nе
рейшли такі держави, як двстралія та Канада. Пі-
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до впливом европейського капіталу, без еволюцій
ного способу переходу на інший лад, вони ~відр·азу 

перейшли на високий щабель модерного капіта
лістичного господарства. 

Етапи господарського розвитку 

Господарське життя всіх країн с.віту відразу не 
постало таким, яким є сьогодні. Економічні явища 
в природі ЯІвляються явищами суспільного порядку, 

а тому ·вони є по своїй формі гнучкими. Господар
ський розниток І<ожного по·одднокого суспільства 

дуже часто підлягає впливам, що до нього прося
кають з інших господарських країн. Але все таки 
кожне народнє господар·ство формувалося в дещо 
відмінний спос.іб від других подібних йому госпо
дарств. 

Загальний процес господар.ського розвитку 
людс-гва можна о~реслити схематично лише умов

но. Тож наукову схему етапів економічного розвит
ку людства науковці подають різно. Тут я поста
раюсь навести ті форми, нкі є найбільше автОІри
тетними в економічній науці. 

Економічна наукова схема етапів господарсько
го розвитку людства, за професором Ф. Лістом, ви
глядає так: 1) м.исливська доба, 2) пастуша, 3) хлі
боробська, 4) хліборобсько-мануфактурна, 5) хлі
боробсько-мануфактурна-торговельна. 
Іншу схему господарського роз:витку людства на

крес.т:шв Бруно Гільд~бранд. Він поклав у основу 
економічного розвитку людства пройдені люд-

ством господарські фази, в. яких відб~~~мін 
rосподарсьJ<ими лобрами пом~ж пооли ки. rо-
спол~р~твами. Отже. ?а ~~бранлом я схема 

ПредставлЯЄТЬСЯ так: } ) натура.1Ь:1е ГОСПО f рСТВО, 
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2) грошоне господарство, й 3) кредитове господар
,ство. Ькономічна наука поясш1є ці пройдені фази 

економ1чного розвитку людства так: ,LІ.о-і від упад
ку римського цісар ств~ аж до хрестоноених походів 
t 4-l:l ст.) замкнене домашнє 1·осподарство; від 12-
н.і ст. господарсrво натураJІьш;; нід lo-19 ст. !'Оспо
да.рсгlю грошоне, а від но;І. 1~ ст. но сьогодні го
сно;...иство кредитове. 

ДаJІЬШеі схема, Н(lкрес~Іена hарлом Ьюхером, ви
ГJІядає тuк: l) замкнене домашнє господарство, 2) 
міське господарство, й З) народнє господарство. 
Схема К. Бюхера опирається на побудові типоло
гічної методи; .вона є умовна. Він не базувався на 
вройдених господарсь~их шляхах роз·витку всіх на
родів, а тільки на народах Середньої та Західньої 
Европи. За ·вихідну точку для своєї клясифікації 
автор брав відношення між продукцією економіч
них дібр та їх споживанням, яке визначається дов
жиною того шляху, що ним дане добро проход:ать 
.від виробництва до спожИІвача. До фази замкнено
го домашнього господарства Бюхер заJраховує 
первісне родиІ-ше господарст.во на світанку людсь
ко·ї цивілізації; дальше, рабовласницьке господwр
ство старинного світу і февдальне кріnацьке го
сподЗUJство середніх віків. Всі ці господарства він 
підводить під одну ·Категорію, бо .всім їм спільним 
було задо·вольнення головної маси їхніх потреб 
продуктами власного ви,робництва. 
Наш славний українсью-Ій економіст Туган Бара

новський накреслив схему господарського розвит
·КУ людства так: 1) рабське господарство, де робіт
ник є власністю власника засобі·в продукції; 2) крі
паць~е господарство де власник засобів продук
ції має юридичне право на прзцю робітника і 3) 
ка·тіталістичне господарство. де робітник е юри
дично вільний, але позбав"lений засобів продукції 
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і змушений працювати на користь власника цих 

засобів. 
Основоположни1к наукового ~соціялізму, Карло 

Маркс, схему господарського розвитку людства на

креслив так: 1) первісний родавоплемінний лад, 2) 
рабовласницький лад, З) февдальний лад, 4) капі
талістичний лад, 5) соціялістичний лад і 6) комуні
стичний лад. 

Із усіх вище наведених етапів господарського 
розвитку Jrюдства економісти прикJrадають най
біJrьшу увагу до схеми, накресJІеної Б.ГіJrьдебран
дом, де господарський розІвиток людства, як вже 
було згадано, ділиться на 11ри фази: господарс-vво 
натуральне, грошове й кредитове. 
Натуральне господарство не відзначалося широ

кою діяльністю. Вона була скерована головно на 
,заспокоєння власних по-nре6, а виміна деяких това
рів чи услуг відбувалася шляхом натурального об
міну. Первісна людина, що жила в натуральному го
сподарстві, не мала ·великих ,вимог, а томtr ·вона мо
гла задовоJІьнитися продуктами, випродуковаюІми 

у власному домовому ,господарстві. Первісна люди
на працювала в вузькому колі своєї роді-ІНИ, то теж 
випродуковані нею продукти споживалися в колі 
родини. Приватної чи особистої власности ніхто то
ді не мав крім власної зброї та деякого одягу. 
Первісна родина в натуральному господарстві, в 

огляду на безпеку, здебільшого складалася з вели
кої скількости осіб, членів родини з кількох поко
лінь. Тенденцією первісної родини було поширення 
свого роду до якнайбільшого числа членів. Чим 
більший був рід, тим легше й зручніше було боро
нитись від нападу ворогі~в та легше провадити го
сnодарство. 

Первісна людІ-ша в натура.:rьному господарстві, 
nоширювала св: й рід : 1) лритяган:ІЯМ до свого 
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роду членів іншого роду через кровні зв'язки. 2) по
лоненими, забраними до неволі. З) торгівлею (вже 
в новіших часах), купуючи рабів на власність. 
Коли господарст.во натуральне перейшло в ста

дію грошового господарства, то спра·ва зовсім змі
нилась. У .f1рошово.му господарст.ві .вже стали вво
ди~и і·ншу систему праці: кожне поодиноке госпо
дарс'І'во стало вже тоді спеціялізуватись у виробі 
одного якогось nродукту чи товару. Тоді появила
ся між поодинокими господарствами виміна товару 
на гроші, а впарі з тим і більше громадське спів
життя між собою. 
В добу І1рошо.во·го господарства справа вже ви

глядала йнакше; тут ІВже не було вимін:3, яку вико
нували між ·собою два господарства, передаючи, 
.власні товари ·безпосородньо з рук до рук. У грошо
·в·ому господа.рст.ві ·всі товари переходять від про
дуцента до споживача через посередника-тор·гівця 

при помочі грошей, які тут являються знаряддям 
обміну. При nереході господарського розвнтку 
людства на господарс11во кредитове, справа на тлі 
господарському прийняла зовсім інший характер: 
в кредитовому господарстві вже витвоеюються і 
поширюються безr,рошо:ві мінові операцІЇ при до
помо·зі к·редиту. 

ГосподарськІ системи сьогоднішнІх 

народніх господарств 

У сьогоднішніх народніх господарствах існують 
два напрямки: 1) напрямок вільної людської діяль
ности опертої на бажанні зиску, як моторові люд
ської діяльности, загально відомий, як напрямок 
лібера.1ьно-капіталістичної системи і 2) напрямок 
колективної господарскої системи, опертої на обо
в'язку діяльности одиниці на користь загалу. 
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НЗJпрямок вільної господарсь~ої діяльности базу
ється на інституції приватної ·власности. Кожна осо
ба має право розпоряджатись своєю власністю за 
вийнятком деяких малих обмежень, наложених дер
жавою на господарюючу одиницю. Позатим існує 
с·вобідна підприємська діяльність. Кожна особа 
має право .виявляти свою господарську діяльність 
так, Я!К вона це ув-ажає за відповідне тому, що при 
вільній господарській діяльності голо"Вним принци
nом є бажання зиску, цього еrоїстичного побудни
ка, власти.вого людській природі .. Свобідний вибір 
споживача, ЯJК теж 'вільна конкуренція з боку про
давців. МеханізМ' цін є тут автоматичним реrуля
тором го·сподарської діяльности, опертоі головним 
чином на ма.сі неконтр·ольованих рішень оди
ниць, а тому тут звишка чи падіння цін залежить 
від таких факторів, як подача й: попит. 

Напрямок колект.ивної господарської діяльности 
базується на засаді, що власність всяких господар
ських дібр належить до цілого суспільства, і воно 
розпоряджається ним та передає їх до вживання 
одиницям. Тут господарсь1<а діяльність є керована 
цен"ральним осередком господарськоі диспозиції. 
Одиниця є зобов'язана ·В своїй господарській ді
яльності .в границях, ·визначених дис·позиційним 
осередком, у заміну за заспокоєння її пот,реб через 
сусп.ільство. 

Тут треба зазначити, що все це в дійсності є 
тільки теоретичні поняття, бо .в прак'Гиці вирина
ють дуже часто лосередні форми тих напрямків, 
що взаємно схрещуються у меншому чи більшому 
розмірі. От хоч б:и, напр., можна щ~аз більше зау
важити, що лраниці господарськоі діяльности є що
раз більше .закреслювані в системах опертих на за
садах ліберально-·капіталіст.ичних. Кожний: здорово 
думаюч;ий: знає, що господарське плянування є ко-
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нечно потрібне в кожному більшому підприємстві, 
навіть у найбільше ліберальному капіталістично
му господарстві. А теж і з другого боку, тобто в 
системах колективного господарства, щораз біль
ще вводять виміри зарплатень, Я·к додаткові премії 
за видатнішу працю і т. п. Це все свідчить, що .і в 
колективному господарстві робляться ухили вбік 
егоїстичного принципу бажання зиску, як мотора 
людської господарської діяльности. 

РОЗДІЛ 11. ЛЮДСЬКІ ПОТРЕБИ 

Натуральні потреби 

Людина так само, нк і всі інші ·сотворіння на зем
лі, родиться, росте, старієть~ся і вмИІрає. Пр·ирода 
достарчає людям і всім сотворінням прохарчуван
ня. Людина, у ·відмінності від інших соТІворінь, є 
істота розумна і вже від непам'Я'Тних часів, живучи 
.в печері ізольовано ·Від других людей, уже почала 
боротьбу з природою за своє існування. Бор·оть
ба триває і до сьогодні. 
Природа не дає людині нічого в готовій формі, то
му людина мусить тяжко боротись з природою, 
щоб відвоювати від неї якийсь гцродукт, необхід
ний для свого існування. Натуральні потреби є ті
сно з:в'язані з людським .існуваням на землі; щоб 
людина жила, мусить мати прохарчуtвання та одяг 

для охорони .від негоди й хо."Іоду. Цим.и потребами 
наділила нас природа, тому вони звуться натураль
ними по'f!ребами. 

ШтучнІ потреби 

Штучні потреби витворила вже сама людина в 
процесі культурно['о розвитку і тому .вони є вла

стиві тільки людині, а не іншим сотворінняІМ. Шту-

22 



чні потреби для нашого біологічного існування не 
є конечно потр.ібні, зате в культурному житті лю
дей .вони є корисні й необхідні. Деякі штучні по
треби обов'язково поТІрібні для гіrієни нашого т.і
ла. Візьмімо хоч би миття й чищення наших зубш 
пастою або порошком; Уявім собі, як виглядали б 
наші нечищені зуби? Або чи може культурна лю· 
дина ·сьогодні обійтись без радіо, телевізора, те
лефону, кіна, автомашини, rазет, книжок і т. п. 
Коли б ми сьогодні не могли заспокоїти якоїсь на
шої духової штучної потреби, то ми на цьому тлі 
відчували б фізичне й моральне пригноблення. 

І саме ці бажання, що постають в людській уяві, 
мати всі необхідні речі до заспокоєння людських 
потреб чи амбіцій, спонукують людей придбати 
засоби, ЯІКі хоч не повністю, то бодай частинно за
спокоїли б їхні мрії і бажання. 

У сі натуральні потреби, які :нам достарчає при
рода, е ·в обмеженій кілько·сті, але зат·е витворені 
людиною штучні потреби можуть, кількісно і якіс
но зростати в безмежність. Бажання штучних по
треб 'Виникли десь ще в сіру давнину, коли людина 
була на первісному щаблі культу;ри. А що воно 
так могло бути, то .ми ще сьогодні можемо переко
натися на дикунах, що живуть у бразилійських, 
африканських чи ав·стралійських недоступних ПУ· 
rцах. Дикуни оздобляють свое тіло різними при
красами, роз•мальовують шкіру, проколюють носи, 
щоб причепити кільця і т. д .Дуже часто буває так, 
що такі різного рода операції •вимагають жертв чи 
тер,піння, ·але ці, що на це посвячуються, зносять це 
терпеливо, щоб тіль·ки заспокоїти свої амбіції. При 
цьому . можна бачити, що множення всяких люд
ських поТІреб rіде впарі з розвитком культури й ця
вілізації. Чим вища культура і цивілізація, тим біль
ші та складніші людські потреби. На світанку роз-
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витку людсь·кого роду, коли людина жила печер

ним життям і в диком;у стані, то вона заспокоюва
ла голод, споживаючи сирі о~вочі чи якесь коріння, 
або гризла рибу чи м'ясо з дикого звіра в сирому 
стані й ти1м задовольняла свої вузькі біологічні по
треби. Натомість сь·огоднішня культурна людина 
вже не вдовольняється прим.іти,вною поживою, 
але мусить мати кухню з модерним устаткуванням, 

елєктричну холодільню, по-суд, столову заставу і т. 
п. Сьогодні людина мусить мати відпочинок після 
тяжкої фізичної чи умиелової праці, щоб набрати 
свіжих сил до дальшої праці, яка є ЗІв'язана з її 
і снуванням . 
Сьогодні культурна людина має ще й духові по

треби. До їх задоволення служать газети, радіо, те
левізор, кіно, автомашина, .забава з танцями і т. п. 
Годі сьогодні уявити собі культурну людину, щоб 
задовольнялась лише добрими харчами, а про ду
хові потреби й задоволення зовсім не дбала. 
Як бачи:мо,то сьогоднішня культурна людина му

сить мати відповідні й удосконалені ~вигоди, але й 
мусить дуже багато rnрацюват.и, щоб заспокоїти 
свої штучні потреби їй так само необхі·дні, як і по
треби натуральні. 

Господарська чиннІсть 

Всі господарські добра здобуJваємо від природjf 
нашими зусиллями для заспокоєння наших потреб, 
але не всі добра є нам конечно потрібні для нашо
го фізіологічного kнування. Дуже часто людина 
nрацює лише для заспокоєння своїх вибагливостей, 
не конечно потрібних до підтримання с·вого фізич
ного існування. 
Не робить :різниці, що людина випродуковує, чи 

це буде заготовлення харчових продуктів, напр.: 
хліб, картопля, овочі, сіль, цукор, масло; м'ясо і 
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т. п., або ~видобування матеріялів, як вугілля до ог
рівання печей, або нафта до освітлювання, чи як 
погінний матеріял до двигунів, чи інструментів до 
гри, як скрипка, л.іяно, rітара і т д. Все це будуть 
го,сподарські чинности. Характерною лрикметою 
всякої господарської чинности, крім того, що вона 
завжди є свідомою, є ще й те, що вона ніколи не 
є ціль сама 1В собі, а тільки засобом для осягнення 
свідомо поставленої цілі найповнішого заспокоєн
ня людських потреб. Ціль господарської чинности 
завжди знаходиться поза цією чинністю. 

За госпоідарську чинність не можемо вважати ті 
зусилля, що їх витрачаємо при самому процесі за
спокоєння потреб. Коли ми, напр. співаємо, танцю
ємо, миємось, обідаєм'О, одягаємось і т. д.,то ми не 
rвиконуємо жадної господарської чинности, хоча 
деколи на це ~витрачаємо дуже багато часу. Не є 
теж господарською чинністю, напр. гра в копаний 
м'яч або кінсь,кі перегони, бо це все є тіль·ки задо
воленням потреб. Але ловлення риби або полюван
ня на звірів уже буде належати до господарської 
чинности. 

До господарської чинности належить не тільки 
праця фізична, але теж і праця умова, як напр: 
праця лікаря, адвоката, інженера, архітекта, еконо
міста і т. д. У минул·ому столітті дея~кі економісти 
до господарської чинности зараховували тільки ті 
потреби, що призначені для заспоко€ння матеtрі
яльних ,вимог. У сі людські потреби вони ділили 
на вищі-духові й нижчі-матеfріяльні. На їх думку, 
тільки матеріяльні потреби можуть бути ціллю го
сподарської чинности. Але новіші економісти від
кинули цей поділ людських лотреб на вищі-духові 
й нижчі- матеріяльні, базуючись на тому, що неза
лежно від характеру наших потреб, для їх заспо
коєння ,мусимо створи11и матер!Яльне середовище. 
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Коли .ми, напр. будуємо церкву, театр, чи заготов

ляємо музичні інструменти, то маємо на думці за· 
доволити наші духові потреби. Але коли ми пра
цюемо над зовнішньою природою, то наша чин
ність абсолютно нічим не буде відрізнятись, напр., 
:від будови фабрики, М'Остів і т. д. Тут маємо діло 
з господарського характеру чинністю. І тому чи це 
будуть потреби вищі-духо.ві, чи нижчі-матеріяль
ні, всі вони вимагають уживання зовнішньої приро
ди, я·к праці та витрат, а че\рез це мають господар

ський характер. 
І тому nci цільові людські зусилля, які не да

ють самі •В собі заспокоєння тих чи інших потреб 
тої особи, що ці зусилля витрачає, зараховуємо 
до г-оспод~рської чиности. З господарською чин
ністю людини є зв'язаних дуже багато передумов. 
Що.б люди.на осягнула якусь наперед означену 
ціль, то для цього є потрібний довший чи корот
ший період часу .на виконання часом навіть дуже 
багатьох послідо.вно розміщених етапів праці. 
Том.у є дуже 1важливою спра·вою зрозуміти суть 

господарської чинности. Щоб мати, напр., хліб для 
заспокоєння голоду, то насамперед ПОТfРібно зора
ти землю, засіяти зерно, nождати, аж доки виросте 
збіжжя, тоді зібрат'іІ врожай, змолотити і аж тоді 
опе.кти хліб. Для обробки з·емлі потрібний госпо
даrсь·кий реманент, як напр. плуг, борона, а теж 
робоча сила, як трактор, що теж по"рібно наперед 
зроби"и, а·бо худоба, яку треба .наперед виплека
ти. Дальше, щоб зробити сільсько-господарський 
реманент, то насаМ'Леред ТІРеба здобути відповід
ний матфіял, як напр: залізну руду, її видобути з 
землі, вигото·вити на залізо і т. д. 

Тут треба 'відмітити, що для осягнення пе·вної 
господарської цілі, от хоч би для виготовлення го
сподаjр·СЬКОГ·О знаряддя, як плуг, сівалка тощо, пра-
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цю ПІровадиться нераз в різних місцях та іншими 
господа~рствами. Одні господарства видобувають з 
землі залізну руду, другі перетоплюють її на залізо, 
треті перевозять до місць nризначення і т. д. 
Отже, як бачимо з по вищого, то на всі господар

ські опєwації, зв'язані з цілою низкою поодиноких 
го·сподарств, витрачається дуже ·багато часу. Поча
ток процесі.в господарської праці є віддалений 
іноді від її закінчення довгим відтинком часу. 
Тут ~реба підкреслити, що всяка господарська 

праця завжди має за свою мету передбачення май
бу-гніх потреб. Другим важним моментом для 3ро
ЗУJмі.ння господарської чинности є те, що вона від
бу.вається в організований спосіб, тобто в коЖlJІій 
господаремсій чинності є завжди заінтересована 
якась кількість людей. Основною ознакою госпо
дарської чинности є те, що при П ·виконуванні всі 
керуються економічним принципом: з найменшим 
трудом· здобути якнайбільше користІ. Тут в·арто 
зазначити, що економічний принцип діє не тіль
І<и 1В господарській чинності, він діє .всюди, де е 
живі організми 'в природі. 

ГосподарськІ добра 

Господарськими добрами звемо все те, що слу
жить нам для заспокоєння наших потре·б і ми свідо
мо відчуваємо, що дані добра є для нас корисні. 
Господарські добра ділимо на добра і посJІуги. Доб
ром є кожний засіб (середник), що служить для за
спокоєння Інаших по~реб. Головне значення госпо
д~рських ді·бр є в тому, що їх є завжди менше, 
ніж нам потрібно. Сама природа готових до ужитку 
дібр нам ІНе дає, але ми мусимо їх зробити. Для 
прикладу візь,мім будову дому з дерева. Природа 
дає нам тільки дерево, а ми самі мусимо його зру-
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бати, привезти додому, порізати і аж тоді маемо 
готовий 'Матеріял до будови дому. 
Добра діляться на а) !Вільні і б) господарські 

(економічні). Щоб дістати вільні добра, ми не по
требуе:мо 'витрачати на них своеї енергії. Кол:и хо
чемо погрітись на сонці, або подихати ·свіжим по
ві"рям, то на це не му·симо витрачати жадної енер
гії. 
Господарські (економічні) добра е ІВ своїй кіль

кості 011раниче.ні. Господарськими добрами е в 
першу чергу добра матеріяльні, як напр: сало, хліб, 
одя1г, шкіра, всякі металі і т. п. Деякі з них в одно
разовому вживанні .нищаться, або 'Вони змінюють 
свою форму, як на·пр. харчові продукти, як масло, 
хліб, цукор, молоко, матеріял на одяг і т. д., інші 
задо,вольняють наші потреби протягом довшого 
часу, як .напр. чоботи, одежа, машини до nрання, 
автомашини і т. д. Такі добра, як ха~рчі, звемо спо
живчими, а всі другі предметамІн уживання або 
довготривалого користування. Деякі економісти, го
ловно англосак·си, відкидають цей поділ, я·к з еко
номічної точки зору не істотний. Вони застосо
вують зовсім .інший вужчий поділ, стверджуючи, 
що го·спода.рськиМІИ економічними добрами е ті 
добра, які мають такі ~прикмети: 1) ужитковість 
або силу заспокоєння потреб. 2) ограниченість у 
скількості і 3) здатність передання в ужиткування 
чи послуги. Вони ломинають поділ на добра й nо
слуги, уважаючи поділ господарських дібр тільки 
за умовний. Натомість вони клясифікують добра 
так: а) особисті, напр. здібність музиканта, і матері
яльні, напр. якісь знаряддя. б) зовнішні і внутрі
шні, ІВ) ·публічні й nриватні. Поділи ці не виключа
ють ·себе ~взаемно, бо одно добро може бути особи
сте, внутрішнє й rvрпватне - як здібність співу. 
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Послуги як господарські добра 

1 іасдугами .називаємо кожну JІюдську діяJІь.ніс гь, 
що служить для заспокоєння людських потреб. 
Економічна наука всякі послуги називає добрам.и, 
Тож послуги можуть бути такі: праця крамаря, 
банкира, перевізника, інженера, молочаря, лікаря 
і т. д. Всі ці послуги є господарськими добрам:t~, 
бо на них вит.рачаються людські зусилля, а з друго

го боку ці зусилля відіграють службову ролю в 
справі утворення .відповідних у.мов, необхідних для 
заспокоєння людсьІGих потреб. Отже, як бачимо, 
то всі послуги є нам конеч:но потрібні так само, 
як і господарські добра. Бо тоді коли б ми не мали 
при наших господарських чинностях вся,ких послуг 

у формі всяких посередництв чи 1В особистих спра
вах зв'язаних з 11руднощами, які вимагають чиє
їсь помочи, напр. адвоката для оборони перед су
дом, тоді ми почували б себе дуже погано, так 
само як і без харчових продуктів, які представля
ють собою господарські добра першої потреби. 

Поняття природи 

Під назвою природи як фактора продукції розу
міємо цілий ряд природних факт,орі•в, які можна за
ксаліфікувати до трьох груп: 1) земля, 2) природні 
багатства та 3) движні (рушійні) сили, при помочі 
яких людина перемагає опір безвладної матерії. 
Земля являється головною підставою продукціі 

в. подвійному значенні тому, що вона є фізичною 
ПІдставою, на якій ми живемо, працюємо, здобува
єм:о засоби до нашого існування, при помочі упра
ви ріллі МИ ВИDОЩVЄМО збіЖЖЯ і ВСЯКУ ГО'J:ЮДОВИНу, 
з:tвляки пасонцrьюtм ми ниnощvємо скотину потрі

бну нам на м'ясо А шкіру. В обох повищих значен-
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нях головною її характеристичною прикм·етою є 
ограничення в скількості. На наявну кількість 
землі, тобто на її збільшення чи поширення, воля 
людська не має жадного впливу. Натомість всякі 
нові технічні та науко•ві ІЗинаходи пріічинились до 
небувалого nporpecy в інтенсивнішому іі викори
станні. Та.к на;пр. штучні угноєння спричинили кра
щі й обильніші збори земних плодів, догідна й 
удооконалена -лрансп.ортація допомогла в більшій і 
правильнішій дистрибуції всяких матеріяльних 
дібр, а при тому дало більшу можливість їх вико
ристати. 

Поняття багатства. 

Економіч:на нау.ка присвя·чує багато ·місця для ді
лянки багатства тому, що ба.гатство відіnрає ·Ве
лику ролю в економічному житті кожного народ
ного господарства. Економічна наука подає таку 
дефініцію багатства: 

Багатство складається з усІх кориснd матерія
лів і речей потрібниІХ для людського існування. 
Що не є к01р.исним для людського існування, це не 
е багатством. ПрИІродних багатеТІв чи, вірніше-си
ровини, потрібної кожному підприємс~ву, достар
чає нам пр.ИІрода, тобт.о с·віт ро·слинний, звіринний 
та мінеральний, але tB дуже ограниченій скількості. 
Все це 11реба здобувати тяжкою працею, тобто 
відвойовувати від природи, де дуже важливу ролю 
відіграють такі фактори, як географічне положен
ня та догідний доступ до таких багатсТІв. 

Індивідуальне господарство 

У вільній країні людина може провадити свою 
господарську чинність: 1) індивідуально, тобто пра
цювати на своєму господарстві сама, незалежно, 



плянувати й розпоряджатися овоїм !Господарством, 
як їй подобається, і в міру своїх спроможностей; 
2) працювати з кимось у спілці, колективно. В біль
шості така людина, що займається господарською 
чинністю, має власну родину, яка складається з 

кількох осіб, і вони працюють разом 1В одному го
сподарстві, напр. ,g ,малому підприємстві, чи в 
сіJІьському невеличкому господарстві. 
Але буває й так, що у великому лідп,риємстві, 

чи навіть у великому сільському господарстві пра
цює більше робітникі·в, але при тому ци-м підпри
ємством чи сільським господарством заІВідує один 
чоловік, власник підприемства; тоді таке госпо
дарство теж зараховуємо до інди,відуальноrо го
сподарс1lва. До індивідуального господарства зара
ховуємо теж такі господарства, де власнико-м rо
сподарст,ва являється не одна особа, але кілька 
осіб, або навіть кілька тисяч власників, напр. якісь 
великі акційні товариства, де юридично всі влас
ники акцій є власниками даного підприемства. Так 
само є і в кооперативних підприємствах, чи вза
галі у всяких кооперативних господарствах, де 
нласником являються всі члени кооперативи. 
Дефініція індивідуального господарства каже, що 
це ~ стала А органІзована rосподарсьна чиннІсть 
однІеі людини чи більше лю.ztей, зв'язаних однІєю 
волею, яна скеровує іх до наперед ~обдуманих цІ
лей. 

Народне господарство 

Народним господарством аази.ваємо загал пу
блічних і приватних (інди1відуальних) господарств 
на означеній теритn'РіЇ і в означенім часі. Економі
сти кажуть. що наrюлне госпопарство має лві спе
цифічні риси: 1) брак єдиного керівництва А 2) 
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брак единої організації.Хоч усі господарства пу
блічні й приватні (індИІВідуальні), що входять у 
склад народного господарства, ~ між собою тісно 
пов'язані нитками спі·взал·ежности, то під оглядом 
юридичним 'вони являються незалежними госпо

дарствами. У культу;рному світі, чи ;вірніше - в 
одній якійсь держа•ві го·сподарську чинність прова
дить дуже ба га то різноро,АНих індивідуальних го
сподарс11в, що в різних иіно~вих зв'язках є із собою 
тісно пов'язані в ділянці господарської чинности. 
Ця їхня співпр·аця між собою є досить тісна тому, 
що одно гос11одарство потребує чогось від другого 
господарства, бо ніодне господарство не може само 
продукувати всього чого .во·но поТІре·бує. Ор~ганізато
ри кожного індивідуального господарства розумі
ють добре, що вони потребують чийогось товару, а 
знов хтось буде поТІребувати їхніх ·виробів. 
Як видно з повищого, то всі поодинокі господар

ства є із собою тісно по'в'язані на тлі їхніх госпо
дарських чинностей в межах пе,вної якоїсь держа
ви, а зв'язані тісно із собою міновими зв'язками 
творять разом народне господарство. Ці господар
с-гв·а є взаємно залежними від себе не тільки на 
тлі товарообміну, але їх в'яжуть між собою теж 
різного рода інституції такі, як законодавство да
ної країни, всілякі соціяльні інституції і т. п. Тут 
важли•ве пам'ятати, що народне господарство не 
керується єдиною свідомою волею, як це є в інди
відуальному господарстві; ·воно такої керівної волі 
не має, а тому воно є безплянове. У ліберально
капіталістичному народному господарст.ві нема од
ного центрального управління, яке керувало б ці
лим народним господарством; тут народне госпо

дарство керується природними стихійними зако
нами, ніким не контрольованими. 

32' 



Закони· народного господарства 

У JІібераJrьно-ю.ініта~lістичних, т. з. віJrьних краї
нах світу, на;родно-господарськ~ життя керується 

тіJrьки природними й стихійними законами, а тому 
тут ніщо не робиться за якимсь згори визначеним 
нJrяном. Ті закони не ~витворюються з одної свідо
мої людської ~воJІі, але ·вони витвqрюються самочин

но .в процесі ·взаємних людських потреб поодино
ких господарств між собою на грунті їхньої госпо
дщрської чинности. Кожне господарство, чи навіть 
кожний окремий індивід береже виключно своїх 
ВJІасних інтересів. Щоб зрозуміти життя в народ
ному господарстві, то нам треба приглянутися до 
тих господарських дій, які про,вадять між собою 
поодинокі індивіди, як теж і всі поодинокі госпо
дарства. Тут не всі інтереси поодиноких осіб чи 
господарств йдуть впарі згідно з інтересами всіх 
інших. Такі інтереси різних індивідів перехрещу
ються, а навіть дуже часто зударяються. У грани
цях одного яІ<огось народного господарства, з од

ного боку відбувається ·взаємна спі·впраця пооди
ноких господарств на rрунті їхніх інтересів, а з 
другого боку завжди провадиться завзята бороть
ба на тлі їхніх протилежних інтересів, і то як по
одиноких індивідів, так і окремих груп. І в таких 
умовах загальної боротьби за своє існування, як 
суспільні групи, так і кожний і.нди,від не зважають 
на ніщо, щоб тільки перемогти свого противника 
й конкурента, тобто добитись своєї цілі. Як бачи
мо з повищого, то стихійні економічні закони твер
ді, жорстокі й безжалісні, а тому вони rарантують 
розвиток і життя лише здоровій і міцній господар
ській одиниці, добре пристосованій до ступеня 
даного н::~родного ruсподарства і до його технічно
го поступу. 
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Треба відмітити, що в нашу добу атомової енер
гії таке хаотичне життя ·в народному господарстві, 
яке виключно тількіІ керується природними й сти
хійними законами, е дуже .небезпечне, бо при без
компромісовій конку!ренційній боротьбі з іншими 
народніми господарствами, що в своїх господар
ських чинностях керуються зг01р.и обдуманими пля
нами, може бути переможеним. 

Не можна забувати, що при теперішній високій 
господарській техніці, таке народно-господарське 
життя, яке керується в своїх господарських чин
ностях сліпими стихійними законами природи, не 
може ·видержати конк)ІІренції на до,вшу мету з тими 
господарствами, які свое господарське життя про
вадять розумно, пляново й на дальшу мету. 

Світове господарство 
Світове господарство, як сама його наз~ва гово

рить, е таке господарство, яке сполучає всі народ

ні господарства в сталі економічні зв'язки, оперті 
на міжнародній виміні то.варі·в і послуг і прибра
ні у правні форми міжнаро.дніх до.говорів та в гос
подарські форми міжнародного поділу праці. Дефі
ніція світового господарства така: усі економічні 
взаємовІдносини, що тІсно зв'язують мІж собою 
як усі індивідуальні господарства різних нраін, так 
і цілі народи, витворили нове поняття світового 
господарства. Тут, безперечно, причинились і вели
господарства. Тут, бзперечно, причинились і ~вели
ку ралю ·відіграють такі різного роду фактори, як 
технічні винаходи, що уліпшили всяку комуніка
цію, тобто шляхи сполуки, як напр: морська, за
лізн.ича, повітряна, 1радійова, телефонічна, телег
рафна, телевізійна і т.д. Під цю пору всякі блиска
вичні винахоли в лілянц: комунік~ці1 пnи помочі 
атомnво1 енерrП лають налію на лальшу світлу 
майбутність. 
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Скора комунікація сполучила між собою на ці
лому земному rльобі найбільше віддалені від себе 
країни. Скорий та дешевий перевіз товарrв з одно
го кінця земного 1·льобу на другий дає нам запору
ку біJІЬШ догідних умавин для швидшої транспор
тації ·всяких товарів і людей в найбільше ·віддалені 
від себе кра1ни в усі закутки земної кулі. Всяке 
міжнародне узгіднення в ділянці комунікації я~к по
вітряного, так морського й залізничого транспор
ту дало змогу з'єднати ~всі засоби комунікації в 
одну всесвітну сітку. 
Дуже велику ролю відіграло пристосуtвання до 

приблизно однакового морського, торговельного, 

векелевого та чекового права. А це великою мі
рою сприя.'Іо затісненню міжнwродних торrо_
вельних зносин . Через те сполук:і індивідуальних 
господарств поши1рились майже на всі країни світу, 
далеко поза кордони своїх власних держав. Пр3 
цьому СJІід відмітити, що теж не малу ролю у ·все
світньому економічному зближенні відіграють такі 
фактори, як льокування зайвих капіталів з багат
ших країн в економічно бідніші. 
При сьогоднішній високій техніці, культурі й 

циві.1ізації неможливо, щоб одна країна могла 
обійтись без якої іншої країни ·в ділянці господар
ської виміни. Бо відома річ ,що ні одна країна не 
посідає всіх сировин, конечно їй потрібних до про
дукції дібр, а тому всі країни світу мусять провади
ти між собою обмін господарськими добрами. 

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКЦП 

Продукція 

Продукцією називаємо кожну господарську чин
ність, що витворює господарські добра. Щоб вит
ворити якісь господарські добра, то людина мусить 
користуватись силами й дарами природи. Кожний 



nроцес, що ~відбУ'вається в продукції, є сnільним ді
яння·м двох головних факторів: 1) ЗО1Внішньої при
роди й 2) людської праці. В процесі продукції го
сподарських дібр людина не дає від себе жадних 
Мjатеріяльних дібр так, як це робить природа. Лю
дина витрачає в цьо·му процесі лише фізичну й не
рвову енергію, а тим ~викликає рух чи ставить опір 
зовнішній природі.І з такого власне процесу діян
ня двох ·сил: прИІРоди й людини С·кладається проду
кція й підприємство. Коли напр.: столяр хоче зро
бити стіл, то він .насамперед ,мусить постаратися 
про відповідний матеріял, з чого стіл має бути зро
блений. Він мусить дістати дошки, цвяхи, клей, 
фарбу і т. д. Приступаючи до діла, він мусить сво
їми ~власними силами ·при ·помочі столярсько•го зна
рядця сполучити той весь матеріял в новий пред
мет, но.ве до·бро - стіл. Готовий стіл ТІреба пере
везти зі столярні до ,мебльового складу, де покупці, 
що потре·бують стола, могли б його оглянути. І 
коли він їм припаде до вподоби, купити його та 
ІІJривезти додому. Аж тоді кінчиться цілий ряд 
чинностей, що привели до заспокоєння потреби, 
тобто до посідання стола. 
З повищого прикладу !Виходить, що столяр ство

рив .нову ужиткову річ, до цього ужив дощок, 
клею, цвяхів, столярського знаряддя, як долота, 
пилки і т. д. та ще до цього додав свою працю. 
Дальше треба було ужити цілого ряду послуг ін
ших осіб, як носіїв та власника складу і т. д., щоб 
стіл дістався до тої особи, що його потребувала. 
Отже, як видно з повищого, то всяка продукція 
складається з трьох факторів: 1) природи, 2) ка
піталу й З) праці. 
Щоб зрозуміти докладно продукційну чинність, 

то ми бачимо, що людина мусить мати діло насам
перед з природою і фзктори природи (матерію) 
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зібрати (звести) разом. А вже дальше продукцій
на чинність полнгає на тому, що людина розподі
ляє матерію nр.ир·оди, тобто змішує разом кілька 
сортів матерії, розділяє, додає, пеІРесуває, змішує 
разом ві,днімає, перекладає і т. д. Тут треба за
значити, що всі біологічні та хемічні зміни в ма
терії, тобто цілий процес т.в·орення переро·бляє са
ма природа, але при помочи людини, яка своєю 

працею викликає ці процеси й скеровує їх до ви
гідних для ·себе умов. 

Як видно з повищого прикладу, то праця явля

ється вІфішальним фактором при вся-кому продук
ційному процесі. Але це показує нам ясно, що вся
ка творча чинність природи ніколи не відбу·вається 
без встрява.ння людини, як головного промотора. 

Крім цих основних факторів продукції, тобто при
роди й людської праці бере участь у продукціі ще 
й третій фактор-капітал, тобто знаряддя та засоби 
виробництва, вже .витворені в процесі попередньої 
людської праці. 

Фактори виробництва 

Як нам виказує історія .народно·го господарства, 
то .не 'в усіх стадіях людського ро·звитку на землі 
всі три фактори виробництва: природа, праця й 
капітал 'Відіграли однакову ролю. Десь ще в <:іру 
давнину на поча~ку людської цивілізації діяли вза
ємно тільки два фактори. Найважнішим з них бу
ла природа. Поконуючи слабо опір природи, люди
на мала змогу дістати від природи тільки загально 
примітивні засоби. Тут людська праця не являлась 
як фактор перетворення природи, а тільки як ·від
воювання ~від прщроди її дарів, що були в примітив
ному стані вже готові до заспокоєння людських 
потреб. 
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Пізніше, .коли людина вже пізнала добродійства 
й властивості сили п~р.ироди, праця як фактор про
дукції почала доходити до щораз більшого орга
нізуючо·го значення. І так, капітал у перших своїх 
пJримітивн.их формах ~вже був наслідком малої пе
ре·ваги людини над природою. Помалу в процесі 
людського поступу людина все ПО'J1РОХу завойо
·вувала сил.и природи й пристосо·вувала їх до своїх 
потtре·б. Та частина капіталу, що носить назву зна
ряддя продукції, з розвитком техніки й цивіліза
ції набиtрає вже більшого значення в продукції тим, 
що заступала вже м'язи людини, тобто людську 
силу, яку ~перед тим людина мусїла витрачати. 

Продукція проста, підприемська й суспільна 

Уже була мова про те, що продукція складаєть
ся з 11рьох факторі,в: пр.ироди, капіталу і праці. 
Але, щоб ті три чинники діяли разом в певних ор
ганізаційних рамках, то хтось мусить усі ті чинни
·ки звести разом, 'ВИзначити їх взаємний стосунок, 
як .кількісний, так і якісний, надати ім функції, що 
·відповідають їхньому характерові в ви1робничому 
nроцесі, щоб осягнути бажані наслідки. 
Коли .напр. та особа, що організувала підприєм

ство, продукує якийсь товар для власного вжитку, 
то тоді таку 'продукцію звемо :простою проду•кцією. 
Така фqрма простої продукції була загально прак
тикована ·в середньовіччі, а подекуди її практику
ють до сьогодні дрібні господарства головно на 
·Селах. 

В сьогоднішніх господарських системах голов
ною формою продукції є продукція підприємська, 
що працює не для себе, але для заспокоєння чу
жих потреб, але на рахуно.к, ризико й для зиску то
го, хто провадить підприємство. 
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Тому власне підприємець організує і підпоряд
І<овує собі всі чинники продукції; притому стара
ється передбачити, який саме рід продуктів і за 
яку ціну .він буде мати змогу продавати. Тут ще 
треба відмітити, що в капіталістичній господар
ській системі кожний підприємець являється ду
шею, або мотором, який порушує цілу господар
ську машину. 

Отже, тут інтеліrентний і здібний підприємець 
побіч технічно-організаційного знання повинен ма
ти здібність передбачати людські потреби, як теж 
добре орієнтуватися заки на що рішиться, щоб на
лежно оцінити ризико і вміти передбачати госпо
дарську коньюнктуру. 

СПІрави, які підприємець мусить роз·в'язати пе
ред тим, заки розпічне свою підприемську діяль
ність, можна розділити на три групи: 1) треба ви
значити рід продукції; З'ВИчайно, кожний підпри
ємець вибиратиме таку ділянку продукціі, де вже 
має певний досвід; 2) треба підібрати місце для 
підприємства, де буде відбуватись продукція; тут 
вже треба підбирати так, щоб підприємство лежа
ло близько місця сировини, призначеної для пере
рібки, близько джерела енерrетики, праці, ринків 
збуту і т. д. Підприємець мусить добре подумати, 
яке має бути підприємІСтво щодо розміру. Велике 
підприємство тим добре, що воно має .великі ощад
ності в трансакціях купна й продажу, .всякі користі 
далеко сягаючого поділу праці, великі ощадності 
сировини і погінних сил, розклад сталих видатків 
на більшу скількkть продуктів, безперервність 
праці, можливість використовувати власні дослід
ні лябораторії, добtру рекляму і т. д. 

ПозитИ'вні прикмети малого підприємства, то 
особисте заінтересування і безпосередній нагляд, 
близьке знайом·ство з клієнтами, більші можливо-
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сті достасуватись до індивідуальних потреб, біль
ша можливість і змога 'всяких змін, безпосередній 
контакт власника підприємстrва з працівника
МІН і Т. П. 

У відмінності до підприємської продукції, як 
приватної власности одного підприємця чи біль
шої кількости людей (акціоне1рів}, є ще продукція 
суспільна, що опирається на суспільній організації. 
Власником такої продукції є загал, тобто ціле су
спільство і воно через своїх представників прова
дить господарську продукційну діяльність і розді
лює її прибутки (СССР, Китай). У ·Відрізненні від 
підриємсько·ї приватновласницької продукціЇ', су
спільна про~укція завжди нк знаємо має характ·ер 

монолітної організації і одного центрального 
керівницт·ва. Тут rnриродний принцип бажання 
зиску, що дає поштовх до загальної підприєм
ської діяльности, заступається кличем загального 
суспільного інтересу, хоч дуже часто 'В цій господар
ській структурі впроваджуєть.ся побудник праці в 
формі зиску практикуючи всілякі виміри і висо
кості заробітної платні. Знов же суспільна продук
ція nроявляється теж в пе.вному виді і в капіталі
стичній господар·ській структурі, де є дуже багато 
nідприємств публічних, як електрівні, газівні, місь
ка каналізація і т.д. Вони належать державі або т.з. 
·самоуцра,вам, що ведуть їх на ·власний рахунок і 
ризи ко. 

Тут треба зазначити, rцо дуже багато економі
стів не погоджуються з таким поділом суспільної 
продукціі. Вони кажуть, що це є тільки ширший 
вплив державної влади на ці підприємства з огля
ду на більший пор·ядок і безпек,у. Але ми мусимо 
С'І'веrрдити, що такий вплив державної влади на де
які господарські підприємства в деякій мірі огра
ничує діяльність приватних підприємств. Англо-
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американські економісти в цій справі мають дещо 
відмінні погляди; вони кажуть, що пляно·ва госпо

дарка (planned economy) і господарське плянуван
ня ( economic planning) є зовсім від себе відрізне
ні. ГосподЗUJство плянове є вповні піддане централь
ному керівництву, а тому його стосують лише в 
країнах, де гос-подарська структура підлягає коле
ктивній господарській системі. Натомість госпо
дарське плянування є тільки устійнення напрям
них для суспільного господарства та підготовлення 
для їх реалізації. Отже, тут розмір діяння є виго
товлений державними органами, але натомість само 
виконання належить до приватних підприємств, 
що .мають велику свободу діяння. 

Продукція екстенсивна і інтенсивна 

Екстенсивна продукція зуживає невеликий на
клад праці й капіталу в стосунку до розмірів під
приємства, а натомість продукція інтенси·вна про
·вадить свою господарську діяльність при помочі 
дуже великато :накладу праці та капіталу, вжитих 
пропорціонально до продукційноі одиниці, тому во
на є корисніша rцодо скількости і якости продукту. 

Загальний поділ продукціі 

Під цю пору кожний поділ праці застосовується 
щораз більше, в міру можливости, до темпа тех
нічного і господарського розвитку, а тому впарі 
з тим постають щораз нові господарські .галузі про
дукції, які вимагають до своєї обслуги щораз то 
більшого спеціяльного й технічного знання. Усі ці 
господарські галузі можна поділити на поодинокі 
групи зал·ежно від іх роду. 
З дуже давніх часі·~, десь ще на світанку люд

ської культури й цивілізації, коли людина стала 
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займатися управою землі, відтоді ця праця стала 
її основним заняттям, а вже з рільництва почали 
•ВИІростати інші галузі занять, з ним дуже тісно зв'я
зані: годівля скотини, птиць, бджільництво, рибо
ловство, лісівницт.во і т. д. Дальше побіч управи 
землі, хлібороби та їх родини старалися ·витворити 
для себе певні предмети щоденного вжитку, як 
стіл, лаву, горнець до варення їжі, одежу і т. д. 
Отже з тих побічних занять рільника (хлібороба) 
постали зайняття ·виробничі: їх за·вдання було пе
реробляти сировину на потрібні предмети вжитку. 
З цього власне постало ремесло (рукоділля) і про
мисел. 

Продукція поділяється на три Г·Оловні галузі: 1) 
рільницт.во, 2) гірництво й 3) промисел. Вони тво
рять разом ділянку продукціі матеріяльних дібр. 

РІльництво 

Рільництво належить до продукції рослинних пло
дів, а теж тваринництва, як управа ріллі, сінокоси, 
годівля скотини, риби, бджіл, продукція ·вовни, пі
р'я і т. д. Всякі рільні плоди служать або для не
гайного вжитку, як молоко, яйця, всякі овочі і т. д., 
або творять сировину для дальшої продукції, як 
збіжжеве зерно, .вовна, шкіра і т. д. 
Рільнича продукція яскраво відрізняється від 

других галузів продукції тим, що головною і під
ставовою її засадою є творча сила природи. В галу
зі рільничої продукції си.1а людини є ограничена 
до певних меж тому, що тут ціла продукція е за
лежна не від ·всяких машин, але :від творчої СііЛИ 
природи та її в .. 1астивостей, тобто від даної окоJПі
ці, якости rрунту, атмосферичних опадів, фльори і 
фавни і т. д. У сім нам є добре відомо, що ми не 
можемо ви·кону•вати важних ЧІинностей nри оброб-
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ленні землі по нашій уподобі будьколи, але тільки 
тоді, коли настане ·відповідна пора року; озимі 
збіжжеві культури засіваємо осінню, жнива відбу
вають·ся влітку, коли доспі·вають хліба, а нато
мість ярі культури засіваємо весною і т. д. Ми теж 
не можемо рільничої продукції розвивати до до
вільних меж, ми не можемо примусити природу, 
щоб вона зародила стільки хліба, скільки ми самі 
хочемо; напр. .ми можемо збільшити урожай шту
чними угноєннями земляної почви, але все тільки 
до пенних меж, бо тут людина майже зовсім за
лежна від сил природи. 

Гірництво 

Гірництво - це людська діяльність по видобут
І<У з землі всякої сировини для безпосередньо·го 
вжитку, напр. вугілля для огрівання .меш1кань, або 
для дальшої перерібки, напр. залізна руда. 

Головною прикметою гірництва є його тісний 
зв'нзок з теренами; гірник може провадити свою 
експлуатаційну діяльність тільки там, де находиться 
·відповідна до того сцровина. Дальше, коли дана си
rовина ·вичерпається, тоді гірник мусить шукати 
нового місця для експлуатації. Коли якась сирови
на вичерпається, то на це воля людська не має жад

ного впливу. Коли напр. у якійсь копальні нафти 
запаси нафтової ропи вичерпаються, то тут техніч
не знання нічого не може вдіяти, тут воля людська 
не має найменшого впливу, все тут є залежне ви
ключно тільки від самої природи. 
Тут треба відмітити, що гірництво сьогодні вима

гає велИІ<ого вкладу капіталів та праці тому, що 
воно щораз біль.ше підлягає :Модерній механізації, 
а в зв'язку з тим скіль.кість продукту на одиницю 
праці щораз більше зростає. Гірнича продукція 
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займає посереднє місце між промислом і рільниц
твом тому, що безпосереднє узалежнення від при
роди наближує його до рільництва, а оргаІНізацій
на .система і великий вклад капіталів зближує йо
го до промислу. 

Гірництво має дуже велике значення для народ
нього господарства, бо воно достарчає всяких ма
теріялів таких, як ропа нафтова, ·вугілля, сиро·вину 
до дальшої продукції таку, як ·всякі руди метале.ві, 
золото, срібло, мінеральні води, штучні лагної і т. 
д. Сьогодні ми бачимо самі, що боротьба за на
фтові поля становить дуже велику проблему у сві
товій ·Політиці, а камінне вугілля - оте чорне зо
лото - дає основний сировинний матеріял для ве
ликого хе·мічного промислу і для великої скілько
сти різноманітних ·субститутів, які заступають 
природну сировину. 

Продуиція перетворення (ремесло й проми·сел) 

У народному господарстві рільництво і гірництво 
відіграють дуже важливу ролю: вони достарчають 

сировину для промислу і ремесла, що переробля
ють земні плоди рільничі й гірничі, достосовуючи 
їх до всяких людських потреб. Кожна продукція 
перетворення випродуковує з сировини добра .вже 
відразу готові до вжитку (фабрикати), або .надає 
їм призначення для дальшої перерібки (півфабри
иати). 

В давнину продукція ця існувала в замкненому 
до•машньому го.сподарстві і служила тільки для 
заспокоєння домашніх потреб, але вже т·оді в тих 
давніх часах, така П!родукція хоча й примітивна, 
звалась домашнім промислом. 
У середньовіччі такий доморобний промисел пе

ретворився в рукодільний промисел - т. зв. реме-
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ело, де ·вже ремісник працює не для своїх власних 
потреб, але для інших господарств, тобто на за
мовлення інших господарюючих суб'єктів, при по
мочі своїх ремісничих знарядь і свого вла·сного ма
теріялу. З бігом часу почався поділ в ділянці реме
сла. Продуценти кожної галузі та•кого промислу 
з'єднувались в т. зв. цехи, що складалися з май
стрів, челядників і учні·в. Господарська діяльність 
цехів та доплив до них нових сил підлягали су.во
рій реrляментації в певних право•м реrульованих 
межах. 

З бігом часу робітники-Іремісники почали втрача
ти свою незалежність і підпадати під вплив під
приємців, що давали замо·влення ремісникам, а ті 
за це несли ввесь тнгар ризика, зв'язаного з про
дукцією даного товару. Вище названий промисел 

економічна наука називає домашнім промислом. У 
даJІьшім розвитку подій домашній промисел почи
нає занепадати, а на його місце починає висува
тись промисел, званий мануфактурою. Мануфак
турний промисел полягає в тому, що органіЗатор 
підприємець організував ремісників під одним 
проводом, закуповував <:ировину, з чого ремісники 
виготовляли продукт для підприємця, а підприє
мець за це платив їм за роботу. 

Так поволі вільний ремісник ставав платним ро
бітником у мануфактурному закладі підприємця. 
Дальше, до мануфактур почали ·Впроваджувати ма
шини, які почали збільшувати продуктивність пра
ці. Так розвинувся машиновий промисел, званий в 
економічній науці фабричним. З огляду на те, що 
машина могла скоріше продукувати товари, ніж це 
могли виконати ручно робітники, машина дала 
nочин до масової продукції. 



Мануфактура 

Мануфактурою називають велике централізова
не капіталістичне виробництво, де всі основні ви
роби виконуються ручно. Мануфактури виникли з 
доморобного промислу. Історичні шляхи народжен
ня :иануфактур постали з прониканни торговельних 
капіталів ·В Західній Европі у ВИіj)Об.ництво з намі
ром пристосувати .виробництво до збільшення про
дукції відповідно до mотреб ринку. З бігом часу з 
торгового ·капіталу почав тв·оритися промисловий 
капітал, що поступово промощував собі шлях та 
місце в системі продукції. Таке прониканни торго
вельного капіталу до доморобного промислу не 
йшло легко, бо в містах Західньої Европи протя
гом століть міцно держався порядок цехової ре
rляментації :виробництва. При цеховому праві ор
ганізації цехових 1майстрів установлювали розмі
ри ·продукції та скількість підмайстрів у підпри
емст.ві, а хто не мав звання майстра, не міг мати 
~ремісничого закладу. Заснування в тих часах вели
кого капіталістичного закладу без помочі держав
ної влади було б неможливе. Перші мануфактури 
постали на теренах королі,вських маєтків у Франції, 
де т. зв. люврські мануфактури ·в Парижі обслуго
·вували чужинецькі майстри. В мануфактурах пра
цювали здебільша зловлені злочинці та сироти з 
притулків. 

Особливістю мануфактури було те, що керуван
ня продукційними процесами і господарська орга
нізація ·відокремлюються в самостійну функцію. 
У мануфактурі її господар вже не бере участи в 
продукції .нарівні з робітниками, він виконує тіль
ки організаційну працю. У мануфактурі завдяJ<и 
технічному поділові праці, процес виробу тратить 
безпосередній зв'язок з майстром, а кожний етаn 

46· 



виробництва тут переведений іншим робітником; 
вироблена тут річ на.псжить не до поодинокого 
майстра, але до цілого колективу робітників. У по
рінянні з давнім виробництвом, мануфактура роз
поряджається більшим накладом капіталу та має 
багато більше технічних та комерційних вигід, що 
дають їй перевагу над малими формами ·Виробни
цтва. 

Фабрика 

Фабрикою називають великий заклад, де всі 
істотні частини продукції ю1конується машинами, 
У фабриках все автоматизується, а людина -ро
бітник є лише на послугах машини. Робітник ви
конує лише одну якусь деталь праці, що складаєть
ся з певного числа ~рухів. Для робітника тут нема 
творчого ініцінтивного винву його індивідуально
сти. Кожного робітника тут можуть заступити 
тисячі інших без попередньої солідної фахової під
готовки. 

Фабричне виробництво прнмує до найвищої мі
ри об'єктивізаціії, тобто воно стремить до того, 
щоб звільнитися від .впливу на виробництво люд
ського індивіда з його суб'єктивними прикмета
ми. У фабричному виробництві прямують до того, 
щоб в найдосконалішій формі переробити якісну 
та кількісну обмеженість індивідуального робітни
ка при помочі механізації та наукових досягнень 
(здобутків). У фабриці робітник може розвинут:І 
си.~1у, точність, певність та швидкість максимально. 
Отже у фабриці, завдяки механізації та 
автоматизації збільшується пр0дуктивність праці, 
що дає змогу підприємцеві дешевше продавати 
свої вироби. У фабричному підприємстві при біль
шій організаційній співпраці не вимагається від 
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кожного робітника необхідних для виробництва 
фахового та технічного знання. Тут керування те
хнікою -виробництва є відо.юремлене в спеціяльну 
осібну функцію, що її виконують інженери і тех
ніки. 
Велике фабричне підприємство є для власника 

фабрики догідне, бо він, розпорядж.аючи великим 
капіталом, має змогу організувати при С·ВОЇЙ фаб
риці ля-бораторії, переводити різні досліди та в 
цей спосіб покращувати ·методи ·виробництва та 
якість виробів. У ма·совому виробництві знижуєть
ся собівартість .виІПродукованої одиниці товару, а 
тому краще та дешевше ·випродукований товар 
знаходить собі охочих по.купців і дає змогу під
приємцеві збільшу.ват~и свої зиски. 
Наука економії т.в·ердить, що в продукціі діє т. 

зв. закон масо,вого ·виробництва: його суть у тому, 
що зі з-більшенням скількости продуктів, знижують 
ся витрати виробництва, що припадають на кожну 
одиницю продукту. Це пояснюється тим, що при 
масовому виробництві заощаджується на робочій 
силі та засобах .виробництва; а це є можливе ли
ше при великих розм~рах продукції. У великих під
приемствах праця відбувається безперервно, а то
му всі 1роботи, належні до продукційного процесу, 
розподіляються поміж окремими групами робітни
ків, що виконують цю п~рацю одноча·сно. Тут нема 
витрати на непродуктивних робітників ·від одної 
деталі продукційного процесу до другого. Нема 
тут і втрати часу на очікування кінця довго"Dрива
.пих хемічних процесів. Великі промислові підпри
ємства, розпоряджаючи великим капіталом, не му
сять чекати аж вироби будуть викінчені та реа
JІізовані, щоб ро·зпочаtи нову працю. 
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Машина 

Машина - це знаряддя праці, яке здійснює до
цільне nеретворення енергіl чи виконує роботу. 
Машина є найбіJІьш активним елементом засобів 
виробництва, за допомогою якого людина викори

стовує сили nрироди на користь сусnільства, а при 
тому підвищує продукrивюсть nраці. 

11оняття й значення машис1И в технічному розу
мінні дуже широке. 1 ехюка з не машину одне якесь 
тіло чи сnолуку декількох тіл, що служать для пе
редачі дієво1 е.нергlЇ. Натомість в nоJtітичній еко
номн це поняття дуже оьмежене з огляду на те, 

ЩО ВОНО ВИХОДИТЬ З СОЦ1ЯJ1ЬНUГО ПОГЛЯду Та З ТИХ 

сусnільних відносин, що nостають на тлі користу
вання в виробництві тими знар.nддями nродукції. 
Ті знаряддя, які не тільки доnовняють та посилю
ють робочу силу людини, але й її застуnають. 
Машина лущена у відnовідний рух виконує за 

доnомогою знаряддя ті самі оnерації, що давніше 
виконував за доnомогою того самого знаряддя 

робітник. 

Отже тут машина ніби сама бере в руки знаряд
дя і ним оперує замість людини, та завдяки цьому 
людина відходить на другий плян. Машина може 

розвинути велику швидкість при своїй потужності, 
завдяки чого людність має змогу дістати ті корис· 
ні дари природи, які раніше при малих силах та 
слабій витривалості людського організму для неі 
були зовсім неприступними. 
Підносячи nродуктивність nраці еуеnіJІьtтва, мат 

шина сприяє збільшенню кількости господарських 
дібр, що стоять до його розпорядимости. 

Отже як бачимо, то машина як технічний апарат 
відбуває дуже корисну службу в сус-пільстві, а .. 1е 
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не однаково для всіх шарів су:-пільства тому, що 
належить як власність до поодиноких членів. 

Закон падіння видатности rрунту 

Закон пад:ння видатности rрунту можна поясни

ти так, що людина не може довільно й безмежно 
збільшувати родючість rрунту. Ко:ти ми маємо 
нзпр. один гектар поля (зем.lі), що родить в серед. 
ньому 12 сотнарів жита. то щоб збілт,шити врожай, 
селянин (хлібороб) може свою працю при обробці 
землі збільшити вдвоє, і може теж збільши
ти вдвоє угноєння даного rрунту, при тому може 

запровадити кnащий господаnський пеманент і 
так дальше і в зв'язку з тим осягнути біль
ший урожай. Але така метода уліпшування 
родючости rрунту не може бути застосована на 
довшу мету тому що далt.,ше nо1іпш··в1ння родю

части ПО1Я ВИJ<.7JИКаТИМ" зnіЛЬШ"НЧЯ родmЧ"СТИ ПО· 
ля все в меншій мірі. І так зростання в•-rдатности 
rрунту почне відставати від зрnстан~rя витрат вло
женої праці та засобів на оброблення землі до тої 
міги. аж н1стане час, що дальше з:їльшення праці 
та засобів виробництва не даватиме ні коло на
слідку. а навіть може пр·rйти ло зменшення уро
жаю. Коли напр. поле є пісне і дає поганий уро
жай, то, щоб його підне·сти, приділяємо лісному 
rру;нтові певну давку уг:rоє:1ня, і тоді, відома річ, 
·наше ·поле дасть нам ліпший урожай. Але. ко 1и ми 
додамо забагато погною до родючого rрунту, то 

'·h·осї.яй·е · .. збія<ж~ буйtю виросте, але 'І<орис'Гі ·з· ньоrо 
не буде жадної: воно виляже і зогниє, лежачи на 
землі. Це свідчить. що ми не мож---мо пролукувати 
сільсько-господарських дібр до безмежности, як 
це можна робити в фаб:ичній ІlІродукції, бо сіль
ське господарство є тісно зв'язане з факторами 
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природи. Чинність закону падіння видатности rрун
ту можна пояснити тим, шо rюслина лля своєї ве
rетації мусить мати потрібний простір для розмі
щення в землі свого коріння, щоб дістати з землі 
кормо·ві речовини. Рос.1ина мусить також мати від 
сонця потрібну скількість світляної та теплової 
енергії. Як знаємо, циркуляція органічних речовин 
в рослині відбувається в наслідок поглинення за·· 
хованими в .листях рослин хлороф;ло·вими тільця
ми відповідної скількости сон~шного проміння. Ко
ли напр. рослини виростають так, що соняшного 

проміння для них не вистачає. а теж коли вони 
одна одну затінює від сонця, то тоді вони 
дають багато меншу врожайність. Хоч і в тій ді
лянці боротьби людини з приnодою проти закону 

падіння видатности rrунту людина може прикла
сти певні технічні уліпшеюІЯ, напр. штучні погноі, 
кращий сорт насіння, доцільний плодозмін і т. д. 
Але все ж таки в сільсько-господарській д;лянці 
виnощування nаслин людина надалі є безсилою 
супnnти пuироди. 

Треба .відмітити, що паді!-Іня видатности rрунту 
не лежить тільки в ділянці вирощування хлібороб
ських пnолvктів чи видобутку природних сировин 
з землі. Тут грошовий дохід з управи землі зале
жить не тільJtи віл висоти вrюжаю. але теж і в ду
же великій мірі від ринкових ц:н на сільсько-го
спод2Jрські продукти, тобто від соціqльних явищ. 
Тому релятивне пад=ння видатности rрунту в гро 
шовому виразі може наступити ра~-·іше чи пізніше 
від технічного падіння. ·наприклад, може статися 
Таке, ·ШО В fІКЇЙСЬ. К%ЇНЇ ~ .хлібороби .. ПРО.в.адИЛИ 
свою господарську діяльність в екстенсивний спо
сіб, земля давала погані врожаї, але коли ці хлі
бороби перейшли до інтенсивного господарюван
ня, тобто вони подвоїли працю та засоби продук .. 
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ції через закуп нового господарського реманенту 
та вжили штучного погною, то земля за це дала 

подвійний урожай. Але з ОГJІяду на подвійний уро· 
жай збіжжя на ринку появилося значно більше, 
ніж його було перед тим для задоволення потреб 
населення, а тому ціни на хліб упали майже вдвоє. 
Хоча хлібороби витратили більше праці й гроша 
на те, щоб збільшити врожай, а впарі з тим одео 
жати більші грошові прибутки, то в результаті 
одержали більший урожай, але прибуток у грошах 
одержали менший. 

Тут треба ствердити, що при визначуванні зако
ну падіння видатности rрунту не беруть під увагу 
вартість продукту в грошовому виразі, ані грошо
вої вартости праці й засобів продукціі. Закон па 
діння видатности rрунту має дуже велике значення 
в галузі хліборобства. Хліборобські господарства 
рідко заселених чи залюднених країн з екстенсив· 
ною господаркою можуть продавати свої продук
ти дешевше, ніж країни густо залюднені, що посі· 
дають малий обшир землі й при тому мусять пра
цювати інтенсивно, вкладаючи більше праці та 
гроша, але дістають такі самі ціни на свої продук
ти, як і ті, що провадять сільське господарств!) 
екстенсивним способом тобто вкладають мало пра
ці і гроша в своє сільське господарство. 

РОЗДІЛ lV ПРАЦЯ 

Теорія працІ 

Теорія nраці буJІа nр~rоJІошена ще в 18 ст. таwА
м!и економістами. як Адам Сміт та Рікардо, але 
найбі"-ьше ії поширив і опрацював Карло Маркс 
і тому її найбільше приписують. 
Після тоі теорії цінність всяких господарських 
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дібр залежить від того, скільки праці було на іх 
випродукув~нн~ вложено. Праця повинна бути 
джерелом 1 мtрилом цінности (вартости). При
клонники цієї теорії визнають за конечне послу
говунатися при праці знаряддям, чи іншими фор
мами капіталу, але при тому вони визнають це за 
ниелід попередньої праці, що придбала форму 
праці скристалізованої. 
Карло Маркс та його прихильники послуговува

лися тою доктриною як зброєю проти капіталі
стичної організаціі суспільства. Вони казали, що 
праця витворює всяку цінність (вартість), а ро
бітник одержує за це тільки платню, яка дорівнює 
тільки мінімумові його еrзистенціі. Різниця між 
правдивою цінністю (вартістю), витвопеною пра
цею. а платнею. так звана надвишка цінности (вар
тости). і ле на річ капі та 11істичноі кляси ( вілсотки 
за нложений капітал, підпоиємськиА зиск, земель
на пента). Прихильники Маnкса вілкидали корис
ність, як Ф~ктоо визначуючий цінність (вартість), 
з уваги на Aoro змінність. Але треба признати, що 
ще у 18 ст. Адам Сміт підкреслював. що велика ко
рисна цінність (вартість) має часом низьку цін
ність (яартість) вимінну і нав-паки, напр. вода А 
брилянти. 

Праця людини 

Усяка людська праця являється спІльною чин
ністю нашого духа та органІв нашого тІла. При 
кожній праці людина виступає як цІлІсть своіх 
фізичних І духових сил. Праця може бути фізич
на й духова, але це вже в більшості буде залежати 
від того, яку саме енергію людина буде в більшій 
скількості витрачаті-І nри данНі праці тобто енер
гію фізичну чи енергію психічну. Але часом є ду
же тяжко розрізнити, до якої ділянки праці якась 
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nраця належить. От хоч би, скажім, праця техніч
ного кресляра, що рисує nляни. Тут, правду сказа
ти. він мусить працювати фізично - руками, а за

разом і умово. 
Ко.1и ~1юдина виконує якусь фізичну працю, то 

nри тому мусить напружувати свої м'язи, найбіль
ше nри доnомозі власних рук, а часто теж і ніг. 
При допомозі фізичної праці здобуваємо від nри
роди всякі необхідні для нас матеріяльні добра, а 
теж виконуємо всякі госnодарські nослуги. Нато
мkть духова праця не виконує безпосередньо жад
них матеріяльних дібр. Одначе в::яка подукція не 
може теж виконуватись без помочі психічної праці 
вже хоч би тому, що в-:я:<а господарська продукція 
є свідомою людською чинністю, бо при тому люди
на мусить думати, nлянувати, розпоряджатись 

і т. д. 

До ділянки людської праці психічної передовсім, 
зараховуємо всяку організаційну сторінку люд
ської господарської чинности, як праця керівника 
nідприєм.ства. інженера, бухгальтера, техніка і т. д. 
Але точно розмежувати працю фізичну від духової, 
є дуже тяжко вже хоч би тому, що всяка духова 

праця теж вимагає частинно витрати фізичн~ 
енергії. Так само і ф'зична праця майже завжди є 
полvчена з витnатою психічної енеогії. Наукова 
дефініція nраці каже, що nід поняттям праці тре
ба розуміти виrrrату фізиччої та психічної енергії 
для осягнення наперед визначеної мети. 

Поділ праці на продукційну А непродукцІАну 

Вже від д1в--их часів економічна наука послуго
вувалаrь тиким терміном, як праця продукційна й 
nраця непродукційна. Але щодо цього, то ще й до 

сі економісти не усталили однозгідцQ котра nраця 
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е продукцшна, а котра непродукцшна. Ця справа 
е і на дальше спірною. І так фізіократи до дідянки 
продукційної праці зараховува.1и в:1К.1ючно тільки 
працю хлібороба. Клясична школа Д:) пр')дукційної 
праці вже зарахсвува.1а всяку працю, що продукує 

матеріяльні добра. Натомість соціялісти на чолі з 
Карлом Марксом до продукційної праці за;Jахову· 
вали таку працю, яка наймається капіталом і про
дукує надвартість (додаткову цінність), тобто ви
творю€ нетрудовий прибуток д.1я капіта.1іста. Тут 
треба відмітити. що фактично всяка праця, корис
на для людини чи для ці.1ого загалу, являється 
корисною і продукційною працею. 

ПродуктивнІсть та І::тенсивнІсть працІ 

Під про..:tуктивністю праці розуміють кількість 
продукту виготовленого одним робітником протя
гом одинині чясу який е міРИЛО\1 продvктивности 
йоло праці. Продуктнвчїсть п,раці за.1ежить від двох 
основних момРнтів· 1) від інтенrивности (напру
ження) праці. 2) від умілости робітника. 
Під інтенсивністю праці ро::ум·ють скі.1ькість фі

зичних і духових сил, що їх витрачується за оди
ницю часу. Інтенсивність праці в св1їй основі обме
жується фізичними та психічними якостями само
го робітника; бо можуть бути два однакові у своїх 
якостях робітники, а проте в них можна пом:тити 
більшу або меншу інтен:ивність праці. Колись не
вільники {раби), що не ма.1и жадного уді.1у в про 
дуктах своєї праці, працювали по-а::о f ез ніяко
го заінтересува.ння, бо вони розумі"1и, що їхній 
властитель (господар) дасть їм лише стілью-1 
скільки конечно треба, щоб їх у держати при фі
зичному існуванні. Тож інтенсиЕність праці постає 
тільки тоді, ко."Іи робітник сподівається за свою 
црацю збільшення пдатні. 
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Найкраще працює вільний та незал::-жний робіт
ник, хлібороб на своему господарстві, а незалеж· 
ний ремісник у своему ва~статі. Натомість най
маний робітник працює вже більше під певним 
тиском примусу. 

Продуктивність праці залежить теж від умілости 
робітнИ'ка. Наукова дефініція під умілістю розу
міє: здатнІсть робІтника з наі\меншою затратою 
енергІї дати найб:льше продукту найкращоі яко
сти. 

Людина як робітник 

З наукового становища розглядаємо людину як 

суб'єкта праці. Але роботу може виконувати не 
тільки .люд~ на, але теж ху доба і машина. Одначе 
всяка праця, виконувана при помочі худоби чи 
машини, не керується свідомою волею, а працюють 
лише так, як собі того бажає людина, що керує 

даною працею. Тут ми бачимо ясно, що всяка 
продукційна праця господарських дібр в'дбуваєть
ся завжди під наг.11ядом і пильною контролею .лю
дини. Тому кожна країна, сильна під економічним 
оглядом, завжди е заінтересовна в тому, щоб ма
ти якнайбільший приріст населення. Майже кожна 
країна завжди е противна превентивним заходам 
здержування надмірного приросту населеннн, не 
дивлячись на те, чи та новонароджена людська 

істота буде мати в майбутньому забезпечену еrзи
стенцію. Колись говорили, що сила багатства й 
праці в кожному народному господарстві майже 
завжди залежить від скількості населення. Кожна 
країна старається мати якнайбільше народу на 
своїй території. вже хоч би тому, що чим більше 
народу, тим більше є робітюн·ів, no є ким заси
лювати ринки праці, а теж чим більше народу, 
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тим більше є кому продавати готові випродукова
ні всякі товари, а теж державі платити податка. 
Держава має з кого набирати до війська рекрутів 
та потрібних державі працівників і урядовців. 
Так було колись, але тепер під цим оглядом 

справа дещо змінилась, хоч правду сказати - ще 
й під цю пору кожна держава є заінтересована ма
ти в себе більшу скількість населення і то праце
здатного. В нашу добу атомавої енергії можна смі
ло сказати, що могутність і сила кожної майже 
країни в більшій мірі залежить не так може від 
скількости населення, але від його якости. тобто 
від його духових та організаторських здібностей. 

Людина нк споживач 

З економічної точки бачення людина є не тільки 
продуцентом, але вона теж є і споживачем випро
дукованих господарських дібр. Людина вже в пер
ших днях свого народження мусить харчуватись, 

хоча сама ще є немічна й сама нічого продукувати 
не може. 

Як видно з повищого, то людина вже я;л Т'JPnт,rn; 
хвилини свого життя являється не робітником чи 
продуцентом, а тільки консументом готових дібр і 
то аж до п'ятнадцяти літ життя. У дитячих роках 
людина не може сама нічого продукувати. Зно"В 
же, коли людині як робітникові мине шістдесятий 
рік життя, то вона починає тратити свою вар
тість як продуцент, а помалу переходить на кон
сумента. Повний працездатний вік у людини раху
ється від двадцятого до шістдесятого рокv життя, а 
від п'яmадцятого до двадцятого й від шістдеся
того до сімдесятого року життя vважають людину 
лише половинним робітником. Дальше, від наро
дження до п'ятнадцяти років і. після сімдесяти ро-

57 



ків людина уважається вже непрацездатною. Але в 
тому випадку можуть бути вийнятки, бо часом лю
дина по сімдесятих роках ще досить добре дер
житься на cиrrax і здібна ще в.и··онувати відпові
да :тьні праці. Тож на населення треба дивитись не 
тільки як на продуцента, але теж як на консумен

та, що споживає готові випродуковані господар
ські добра. 

Господарсьиа аитивність населення 

У кожному суспільстві, ніколи вп:Jвні н:.- викорис
товується всієї маси населення до праці в народно
му господарстві. І так, одні не можуть працювати, 
бо ще малі й нездібні до жадної праці, другі не 
працюють з причини різн:1Х недомагань чи хворіб, 
треті не працюють, бо не мусять або не хочуть. 
Суспільство поділяється на кілька кляс, а тому й не 
всі члени даного суспільства беІ}Jуть однакову участь 
в господарській чинності. Власники великих земель
них просторів чи якогось іншого роду маєтків, як 
напр., великі фабричні підпр::ємства, банкові й 
торговельні інституції і т. д., не мусять особисто 
працювати; вони мають до цього резерви рJбітни
ків, що рекрутуються з тих суспільних кляс, які не 
лосідають жадного матерія:rьного маєтку, або по
сідають його в дуже малій скількості так, що вони 
змушені шукати праці в чужих маєтках, щоб ви
живити себе й свою родину. Дальше треба відмі
тити, що найздоровіша частина суспільства зму
шена служити у війську, є економічно непродук
тивна і є тільки споживачем готnвих господарських 
дібр, що для них випродукова.'Іо працююче насе
лення. 

Тут треба підкреслити, що загальна прq_цездат
ність суспільства не є постійно однакова. Вона м:о-
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же збільшуватись, або зменшуватись із-за різних 
причин. А таких причин може знайтись досить 
багато: війна, хвороби, епідемії, еміrрація і т. д. 
Лле, як би воно не було, то завжди поза господар
ською чинністю в народному господзрстві залиша
ється нкась скількість людей, що з різних причин 
'не бере активної участи в господарських чинностях, 
а живе коштом других членів суспільства. 

Теорія Мальтуса 

Наприкінці 18 ст., у зв'язку з розвитком капіта 
лістичної машинової продукції, економічна думка 
піддала під розгляд доцьогочасний домінуючий по
гляд про господарську доцільність безупинного при
росту людности. Перший, хто порушив цю справу, 

був пастОtр англійської церкви Т. Мальтус. Він зай
мався економічною наукою, тому й ця теорія нази
вається Мальтусова теорія. 

У тоІЇ час не тільки Т. Ма.1ьтус, але і більше еко
номістів цікавилися справою популяції. У дискусі
ях стави.1и такі питання: коли праця є фактором 
продукції та представляє собою цінність (вартість), 
то ЧОJ\·Іу люди терплять нужду та голод. Ці так важ
ні питання були тоді на часі і ними найбільше за
цікавився Мальтус. Написана Мальтусом праця про 
приріст людности понвилася в 1798 р. n.н. "Довід
ка про закон росту населення'' та набрала вже тоді 
дуже великого розголосу. Мальтус признає, що в 

людській природі є захований нахил до розмно
ження. Але розмноження людности натрапляє на 
дві В"'Жні перешкоди: 1) це перешкоди превентив
ні і 2) це перешкоди руйнуючі. До превентивн~х 
перешкJд в:н зар~ховує розпусту та моральну стри
м~ність, а до руйнуючих хвороби, злидні та .війну. 
Вш доводив, що існують суперечності між приро-
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етом пюдности та продукцією харчових запасів. 
його теорія доказує, що приріст пюдности відбу
вається в rеометричній проrресії, як 1, 2, 4, 8, 16, 
32, 64, 128 і т. д. Натомість засоби прохарчування 
і інші предмети першої потреби зростають тільки 
в проrресії аритметичній, як 1, 2, З, 4, 5, 6, 7, і т.д. 
Тому мусить настати такий час, що людність пере
росте засоби прохарчування. Тоді згідно з невмоли
мим законом природи населення мусить зменши

тись під впливом природніх факторів; таких як: 
голод, хвороби, війни або якісь інші людські обме
ження. А що природа є тверда й невмолима, то в 
інтересі і для добра цілого людства повинен бути 
стосований превентивний засіб проти надмірного 
зростання людности через пізні супружества, ста
теву стриманість і т. д. 

В половині 19 ст. постала в Англії в популяцій
ній наvці ШКОЛа, ЩО себе Н!\ЗИВЗЛИ неомальтузіяна
МИ. Прихильники неома11ьтузіянства пропаrували 
раціональне реrулювання скількости народжень 
nри помочі всіляких штvчних засобів, але тільки 
для 'І'ИХ родин, які щодо фізичного та духового ста
ну батьків не є спроможні дати суспільству фізич
но й духово здорових дітеА. 

Хоч Мальту·сова теорія знайшла собі багато при
хильників та визнавців. то всР таки знайшлись такі, 
,що її здорово критикvвали. До таких н11лежяв до
спі.zrник соціології та біології СпенсеР. Він висунув 
теорію, побудовану на гіпотезі. що між здатністю 
до розмноження та висотою індивідуального роз
витку організму існує пряма протилежність. Вона 
полигає на тому, що чим інтелектуально більше роз_ 
ви.нениА людсьюий організм, тим складніше стає 
його життя і тим м·енше виявляється у нього ін
стинкт до розмноження, а через це в наслідок суто 
біопогічного процесу розвитку, швидкість розмно-
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ження людства має тенденцію безупинно падати 
без жадних превентивних засобів. 
Другий учений з ділянки біології, іта.пієць Кор

радо Джію, поставив гіпотезу, що всі народи, як 
теж і всі індивіди, мають свій початок, певний пе
ріод мужнього віку і свій кінець. Тож у зв'язку з 
тим і плідність кожного народу спочатку все зрос
тає, дальше спиняється на якомусь одному рівні, а 
опісля починає знижуватися і так пома.пу зменшу
ється, аж доки зовсім не загине. 
Обі вище згадані теорії постали на те, щоб опро

кинути теорію Мальтуса та довести її непра·виль
.ність. Але мусимо ствердити, що обі теорії опира
ються на біогогічно-популяційних дослідах і е гі
потезами, науково ніколи неперевірені. Так само А 
теорія Мальтуса, хоча в багатьох випадках слушна, 
то все таки в сьогоднішніх умовинах дуже багато 
стратила на своїй вартості в міру економічного роз
витку, а спеціяльно в добу високого розвитку тех
ніки, при помочі якої народно-господарське життя 
зробило великий поступ. 
Модерні статистичні дані показують, що приріст 

людности не розвивається докладно так, як пред

ставив у своїй теорії Т.Мальтус. Він не врахував 
натурального спадку уродин, як то сьогодні пере
водять модерним способом статистичні бюра в кож
ній модерній країні, фіксуючи вірно демографіч
ний рух населення. Дальше під сьогоднішню пору 
продукція харчових продуктів зрОСJІа п·онад вснкі 
сподівання так, що все більше nідноситьсн життьо. 
вий рівеяь JПОlІНости в ціл()му світі, а. s тки nf.zurc .... 
ситься щорR~ то на 'Вищий ріиень ririEнa та JПOJt· 
ське здоров'я. 

ТеорІя оптимальна 

Всякі новітні полуляційні теорії дуже мало уваг3 
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звертають на · більші числа, вони присвячують 
більше уваги до відносин, що панують м1ж скіль
кістю людности даної екочомічної одиниці та її 
продуктиЕної спроможности, як теж внутрішнього 
.складу даної людности піс.1я груп віку, фахів, фі
зичної та психічної здібности, матеріяльного стану 

і т. д. 

Оптимальна скількість людности (оптимум озна
ча€ найкраще) означає таку скількість, при якій є 
найqільша пересічна продукція на одну особу. От
же, оптимум не є заздалегідь установ,lеною кількі
.стю, але є залеmною від пануючих господарських 
обста,вин на даній гос"Подарській території і від 
внутрішнього складу людности. Н1.пр., Західна 
Україна (Галичина) з густістю заселення є мен
шою від Німеччини чи Анг.1ії. але ф1ктично є пере
.ЮН'Рленою країною, а це тому. що населеннq Захід
ної України є затруднене в переважаючій більшоr
ті на ріллі, тобто займаєть~я сі.:тьським господар
ством, а відомо, що для сільського господарства 
оптимум населення є ба·гато нижчий ніж у промис
лі. Тут ще треба відмітити, що з оптимальною тео
рією дуже тісно в'яжеться питання продуктивности 
л раці. 

Продуктивність праці залежить від дуже багато 
факторів таких, як напр.: від природних індивіду
альних якостей, що походять з уродження, від під
соня, від середовища • (напр. більша здібність тех
І;Ііь:ів ~нrло_-америка~ських від африканських), від 

: ор.rаuіза~Щї ~n.paqi,= .,к13~лjфіка~ії, __ в_ід_ ?К~пт~~ог_о рів
-НfІі":-·з,~~е~Чі_Оr:~--в~Д .. ~и_соти· -~, ~п9с_о9у rr. ~в}і~ра-~и, __ ~fд 
сюлькости годwн праці і т. д. Зменшення годин пра
ці в певних обставинах може дуже багато вплину
ти на загальну продуктивність праці. Від мораль
них і суспільних факторів дуже багато залежить 

62 



продукти·вність праці, бо, коли робітник не є задо
волений, тоді він працює гірше. 

Рухом:сть праці 

Ступінь рухомо·сти праці, або йнакше певні мож
ливості переходу від одного продукційного варста

. ту праці чи якогось іншого роду заняття до іншої 
галузі продукції чи іншого заняття, має дуже вели
J<е значення не тільки теоретичне, але й практичне. 

Ступінь рухомо'"'ти праці ділимо так: а) Рухомість 
економічна горизонтальна, тобто перех;д з одного 
заняття до другого в тій самій професії, напр. кра
,вець з кравецької фабрики до свого приватного 
чарстату, або може бути навпаки, коли кравець зі 
свого власного приватного варrтатv праці перехо
дитh на працю до кравецької фабрики. 

б) Рухомість вертикальна - це так звана зміна 
.проф"сії, напр. адвокат стає купцем або швець стає 
звичайним фабричним робітником. Але тут така 
зм:на дуже часто буває утруднена з огляду на пи
.тання зв'язані з процедурою перекв1ліфікації чи 
зі спеціяльними студіЯ'МИ, як теж усяю1ми перешк'>
дами суспільного характеру, я·к на'lр. брак праці чи 
непоплатність даного фаху, унійні чи професійні 
ограничення адвокатських лист і т. д. 

n) Рухомість географічна, тобто перехід з одної 
місцев~_сти до другої, напр. родинна сполука. при

. зn.ичаєння, t~езJ-Іання нових обставин і т. д. Тут тре

.. ба- зазцачJП'И, що рух<;>мkть праці є відносно не ве
~· Jttr:·кa;,:-,гo·Jtoвпcr- в порів~Щнні з рухо-містю -капітаду~~.:. 

.... . ... - , .. . ... . . . . ... . . , - ... 

РОЗДІЛ V. ПОНЯТТЯ КАПІТАЛУ 

КапІтал 

Капітал як фактор продукції спричиняє багато 
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спорів. Багато вчених економістів відкидає його 
зовсім. На їх думку капітал є тільки іншою формою 
праці, а тому в ніякому разі не заслуговує на окре
.ме досліджування чи вирізнювання. Але, коли б на
віть прийняти цю тезу, то все таки треба признати, 
.що капітал є дуже відмінний від форми безпосе
редньої праці, а тому його треба обов'яз·ково про
студіювати. Загально беручи з економічної точки 
бачення, деякі економісти кажуть, що капІтал -це 
е господарське добро випродуковане, вІ.uо•ене А 
призначене для дальшої продукцІі господарських 
дібр. Отже тут вирішальною обставиною є його 
дальше призначення. І так автомашину лікаря, уж,и
.вану до виконування лікарської практики, тобrо в 
заробіткових цілях, треба зарахувати до капіта.лу, 
тоді коли автомашина, уживана тільки до особистих 
цілей, тобто для своєї власної приємност.и, є сnрав
ді добром, але капіталом не являється. Скрипка для 
аматора, що любить у вільних хвилинах гра~и, не 
є капіталом, але скрипка для професійного музи
ки, rцо при її помочі заробляє на життя, являється 
капіталом. Гроші, призначені на купно фабриюІ, 
являються капіталом, але гроші, приз.начені на куп
.но квитка до театру, не є капіталом, бо тут ціллю 
є тільки особисте задо.волення (розвага). У бага
тьох випадках навіть деякі економісти переплуту
ють поняття капіталу й капіталізму. Для уникнення 
цього непорозуміння треба розмежувати два основ
ні поняття капіталу: 1) Капітал як фактор продукціі 
є конечно потрібний у кожнім господарські)J 
устрої (це є його пр'Иродна прикмета); 2) капітu 
Я'К п:жерело nрибутку. Це можна окреслити кк Aoro 
набуту прикмету, яка спричиняє дуже великі різни
ці поглядів. Деякі екон1місти твердять. що капітал 
як наслідок попередньої пр~ці є скристалізованою 
працею, а в зв'язку з тим продукт - виnродукова-

64 



.ний додатко·во завдяки капіталові, не повинен бути 
,власністю капіталіста. Тому вони домагаються усу
,спільнення і контролі капіталу. Знов Ж·е прихиль
.ники принципу приватної власности капіталу твер
дять: коли капітал перестане бути при,ватною влас
ністю, а йо·го вла·сники перестануть користати з 
.nрибутків, що їх дає капітал, то це спричинить за
непад ощадностей та підприємської діяльнооети. 

З економічної точки бачення, всі господарські доб
ра, що знаходяться в межах якогось народнього го

сподарства, можна поділит:и на дві частини. Одна 
є призначена для безпосЄІреднього споживання ши
рокого загалу і З·веться споживчими добрами. Дру
га є призначена лише для госп-одарських цілей, 
тобто для виготовлення з них самих, чи теж за їх
ньою допомогою нових господарсь·ких дібр, зветь
ся продукційним добром. Отже, з економічного по
гляду капіталом являються всі продукти чи речі 
попередньої люд·сь·кої праці, що є призначені для 
дальшої продукції. Капіталом є всі засоби гпспо
дарс-гва, які служать суспільству в формі всякого 
знаряддя чи матеріялів при дальшому продукуванні 
.господарських дібр. Капіталом є такі господарські 
засоби, як напр. усякі господарські машини хлібо
робські і фабричні, всяке ремісниче знаряддя, вся
J<е паливо до машин і моторів, всякі сировини, при
значені для переробки, всякі механічні урядження, 
що у~1егшують людя-м працю при всякій господар
ській чинності, фабричні будинки і т. д., отже в·сі 
ті знаряддя чи речі, які служать суспільст~у в його 
,праці над збільшенням всяких rооподарськи~ діб;> 
чи всяких послуг. Капіталом завжди являється все 
Те, ЩО ЛЮДИ:Ш ВИТВОDИЛ'1 СВ1ЄЮ пр--ц~ю. І навпаки: 

що не є витворене людською працею, ка:-~італом не 
.вважається. 
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Види кзпіталу 

Еко.н~мічна наука розр'зн є .-ва ви-и каnіталу: 
І) каnітал оснсв·tий і 2) кап;тал оборотовий. До 
основного каnіталу зараховують та··і n .... одукційні 
знаряддя чи речі, як: фаfрr1чні ч;-t реміс:-шчі маши
ни, різні будівельні знаряддя, всякі сnоруди nри nо

мочі яких доконуються різні роботи, як двигуни, 
троки і багато іншого. Кажучи .сніше, ~о основ· 
ним капі та ~ом Рвляеться та Ч"стина капіт~лу, що 
н~ змінює "ВОЄЇ зов'·ішr·ь'"~Ї форми й в-rастивості в 
fii -rrf,шiй rкількості продукційних процесів. 
До оборото•вого капіталу зараховуємо тv части

ну капіталу. що nідчас одного nоnд~пrційного про
цесу зужr-в1ється, я·к н1nр.: зал·з~Іа рvда. нафта, 
вугілля, бензи:ш і т. д. До оборотового каnіталу за
ра'Со.вvємо тrж і гроші та в~я·<і rтр"дv·rтч Яt( заnла

ту робітникам за їхню Пїацю. Qf5~p..,тnв ·й к~пітал 
завжди В'1аховується в соб:в1.ртість ви-отrв еного 
.продукту. Зате основ:-1ий К'"~пітал В"<Одить тільки 
час-тинно в калькуляцію собівартости тrв1ру в міру 
його амортизації. або вірніше: зуж .. вання капіта
лу. Uя велика різниця nоміж капі та "O\f оборото
,вим має велике економічн~ ЗН'~Ч'"'ннн. Тр~ба зазна
чити. що з рІ)стом основного капіталу в продукції 
Завжди зростає ( nродуктивність праці. 

Капіталізм 

· .:·уж.ив·ання капіталу в продукції господарськлх 
·ді~р :на.П."ає тій продукції ланцюгсвого характеру. 
~ДОбра· не· ·є· ~·он·сумовані · безnосер-едньо~ aJie є· прИ

:знаЧенf .. .zi:o витворення ді бр кінцевої' ужитоЧности. 
Сума дібр спожншчих є остаточно більша, але роз-
мір і час тривання nродукційного процесу збільши
лися. Приватна в :асність на каnітал дає його влас
никам можливість користуватися послугами інших 
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осіб у різних підприємствах та всяких продукцій· 
них виробництвах, як теж отримув!lти прибутки 
(зиски), що випливають з упривілейов'lного ста
нсвища власників каrтіта.1у, дуже часто навіть без 
їх особистого труду. Все таки прихильники усу
спільнення капіталу повинні пам'ятати, що капіта
ліз\1 - Це щось більше ніж тільки приватна влас
ність засо·бів продукції. Капіталізм - це ціла еко
номічна система, оперта на приватній власності й 
вільній ринковій конкуренції. 

І<апіталіст.ична rосподарсь"а система 

Капіталізм - це сьогоднішня господарська сис
тема у більшості країн чи народн:х господарств . 
. сьогодні ::апітал являється голо~вним фактором у 
продукції господарських дібр, а тому вJІасник на 
засоби капіталу має велику перевагу над працею. 

І хоча робітник є особисто юридично вільний, не 
підданий капіталіста, але економічно робітник є 
вповні залежний від капіталіста. В капіталістичну 
добу машина як знаряддя засобів продукції має 
ве.1ику перевагу над ручною працею ремісника чи 
вси:кого іншого робітника. Капіталізм як господар
СЬІ<а система має тенденцію розв~-t:ватися у вільних 
господарських умовинах, де держава не встряває і 
~не реrулює го,..подарських відносин поміж пооди
нокими господарствами та населенням, а при тому 

дає право на приватну власність та на всі засоби 
•НИDобництва. Тож капітал має змогу нагромаджу
·В'lтися в приватних руках невеликої кількості осі6 
Чи· груп, що користуються'·· С'вободою· ·невт.ручання 

держави в їхні приватні господарські інтереси та 
провадять свою господаську діяльність так, як їм 
це вигідно. 

Усі ці догідні умов.ини юридичного і технічного 
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характеру являються підставою панування капіта
лу над працею. Але, при ~всіх вище поданих догід
них умовинах для капіталістичного ладу, ще му
сить бути загальна гармонія і згода поміж капіта
лістами-власниками засобів продукції та працею, 
тобто робітниками. Бо, кол:и нема гармонії та вза
ємної згоди між тими обома фактооами продук
ції, але виникає непорозуміння й незгода, то то· 
дуже часто такий ненормальний стан веде до за
·СТОЮ в продукції господарських дібр, а впарі з 
тим до безробіття, часом навіть і до зміни наро7J.
нього-господа·;JСЬКо.~о ладу на інший догідніший 
лад. 

РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ ЦІННОСТИ й ЦІН 

ЦІннІсть (вартість) 

У кожному народному господарстві майже біль
шість господарських дібр являється товарами. То
.варами нвляються всі продукти, виготовлені про
дуцентами не для їхнього власного вжитку, але для 
збуту, тобто на продаж іншим людям, що тих то
варів потребують. Отже, виготовлені продуцента
ми товари дістають.ся до споживача дорогою обмі
ну, тобто товари від п.родуцента до споживача не 
дістаються безпосередньо, але за допомогою куп
ця-посер·едника. 

Зрозуміла річ, що посередник, виконуючи працю 
достаІВи якогось товару від продуцента до спожи
вача, своіх послуг не виконує задармо. У добу мі
ІНовоrо господарства товар від про·дуцента безпо
середНЬ'> переходив дорогою виміни до консумен
та; тоді ця crroaвa була проста, бо тово:tр перехо
див з PVK до рук, тож посередник був зайвий. Але 

ця, здається, така проста справа виміни товару з 



,рук до рук не завж;ди могла бути ~дійснена, б~ ви
мінювати можна тtльки товар:и м1ж собою ріВНО
цінні, але це рідко коли трапляється. Тому в ділян
ці обміну господарськими добрами люди шукають 
якогось порівняння, яке становило б одну якусь 
спільну всім то.ва.рам властиві-сть, і за її допомо
.гою люди могли б порівнювати між собою госпо
дарські до6ра. Одинокою такою порівняльною 
.властивістю може бути цінність на предмети та 
господарські послуги. Отже, цінність являється тим 
фшпором чи значенням, що надають всяки.м окре

мим явищам та предметам. У вузькому розумінні 
цінність являється, так би мовити, людською реак
цією на зовнішній світ. Як видно з повищого, то 
ми можемо кожному предмето,ві чи явищу надава

ти таку цінність, яку ввзжаємо за відповідну. Тре
ба зазначити, що ц:ннkть (втртість) всякого окре
мого предмета не завжди й не у всіх ча"ах та для 
всіх людей є однаковою, бо для одної особи чи 
групи людей якась річ може мати велику цінність 
і значення, натоміrть для других осіб той сам пред
мет може бути безвартісний. 
Найчастіше буває т~к. що ми цінимо всякі речі, 

не з~важаючи на те, чи вони є продуктом праці, чи 

ні. але кnли вони нам є конечно потрібні, тоді вва
жаємо їх цінними. 

Дефініція ціни 

Коли мінове господарство є розвинене, то обмін 
товарами відбувається не безпосередньо товар за 
товар, але за посередництвом грошей. Тому міно

ва цінність одиниці нкогось товару є висловлена не 
У скількості всіх інших товарів, але у скількості 
грошових одиниць. Отже, гроші яв1яються міри
лом цінности товарів. Мінова, цінність одиниці 
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Позичковий ·відсоток є прибутком за каnітал, 
яксrось товару, показ~на в кількості грошових 
одиниць, зветься ці:-{010. У кожному народному 
господарстві ціни на всякі то•вари не є завжди_ ст~
.лими. Вони хитаються, тобто вони є залежш в1д 
усяких змін, що спричиняють коливання, я~ теж 
ІВід тих чинників, що впли•вають на висоту ЦІннос

ти та їх стабілі?ацію. Причина коливання цін ле
жить по стороні товарЇв, але вона може бути й по 
стороні грошей, бо і гроші є не дуже таким уж~ 
досконалим мірилом цінно.сти товарів. Це виникає 
J того, що й ціНІність гроша не є завжди стала; 

вона теж підлягає змінам. 

Постання цін на товари 

У·сякі товарові ціни, що постають на ринках, мо

жуть вит.воритися з двох головн:ших причин: 1) з 
вільної конку1ренцїі і 2) з організованої конкурен
ції. Що ж таке конкуренція? Конкуренція -це сво
бідне й ніким не обмежене змагання покупців по
між собою з одного боку, а з другого - продав

ців поміж собою. Тоді при такому змаганні товар 
•nродавці·в купИІь той, хто запропонує найвигідні
шу ціну. Як бачимо, то тут обі сторони я·к продав
ці, так і покупці, мають усі можли•вості до вибору. 
Але вони мусять брати на увагу теж і суперництво, 
що виникає у вільному змагу. Монополія - це та
кий стан на ринку, де п.ротfІ більшої скількості по
·купців являється тільки один продавець, або нав
паки, проти бі.ТІьшої скількості продавців є тільки 
один покупець. Але буває і так, що більша скіль
кkть як і п:р.ода·вців, та;к і покупці•в порозумівають
ся між собою і в оrуганізований спосіб подають 
противній стороні однакові умови. Як бачимо, то 
при моно•полії завжди одна із сторін є позбавлена 
м.ожливости свобідного купна чи продажу. 
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Творення вІльних цін 

Творення ві ьних цін відбувається завжди при 
умовах в:.1ьного змагання між собою двох сторш: 
продавц:в і покупців. Кожний продавець стара
ється продати свій товао як:-Іайдорожче, а кожний 
покуnець старається потрібний йому товар купити 
якнайдешевше. Як бачимо, то на ринку збігаються 
інтереси д·вох протилежних сторін. 
При умовах вільної конкуренції, обі сторони не 

виступають організовано. Тому всякі мі:-юв опера
цїі відбуваються при до брові -ьнім взаємнім пого
дженні між обома противним:и rто-онами, тобто 
між продавцями й поІ<упцями. Ко .. и на ринку є 
вільні змагання, тож пови:ша б бути на кожн:-~й 
ОІ<;ремий тсJвар теж і осібна ціна. Але так воно не є. 
Завжди буває так, що на якийсь оди1 рід товару є 
установ.:rена nриб.1изно од~та·:ова ціна. Деколи мо
ж~ бути певт~ мал~ в:д'<ИЛ"'н:-:rя від установ:1еної 
ціни. 
Тим чинником, що устано•в1яє ринкові ціни. яв

ляється закон попиту і подачі (пропоз:Іції). Що ж 
таке попит? Попит - це є бажання одної людини 
чи nрупи людей купити яІ<усь ск і ;ькість товарів 
від тих в1асник:в що даний товар посідають і мо
жуть ЧИ ХОЧУТЬ П,РО1а~И. rrи ПОПИТі не береТЬСЯ 
до ,УВаги скі.1ь.ки той, хто за якимось товаром пи

тає, може т9го товару спотребувати, але на увагу 
береться те, ск:льки він може того товару купити. 
Що ж таке подача (п,ропозиція)? Пропозиція є 

бажання і спроможність заnропонувати певну скі.1ь
кі"ть товарів для nродажу д.1я тих, хто таких то
варів потребує, або м3.є змогу купити. При тому 
слід зазначити, що як пропозиція, так і попит мо
жуть збі::ьшуватися, або зменшуватися в залеж
ності від обставин, що можуть збільшувати попит 
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або навпаки збільшувати пропозицію. Отже, в умо
.вах .вільної конкуренції всякі то:варові ціни можуть 
мінятися залежно .від попиту на дан:ий товар, як 
теж і від пропозиції даного товару. 
Тут бачимо, що ціни на всякяй товар є залежні 

.від поп:иту і пропозиції. Але теж у великій мірі 
розмір попиту й пропоз.иції залежний від товаро
вих цін. 

Поділ цін 

Ціни ділимо на: 1) ціни конкУІРенційні моно-
польні, 2) ціни мі.сце.ві, крайові і світові, 3) ціни 
детальні і гуртові і 4) ціни загальні й спеціяльні. 
1) Конкуремційні цін:и є ті, що постали в системі 
.вільної конкуrренції. Ціни монопольні - це ті, що 
nостають через одностороннє витворення їх моно
nолістом, тобто тією особою, що має виключні 
можливості nродукції чи продажу певних товарів. 
Ці товари не підлягають під право конкуренції, по
дібно як і примусові ціни, з.вані максимальними, 
установлювані державною владою для забезпечен
·НЯ перед монополією (тарифи нотаріяльні, апт·е
ІКаРські і т. п.) у виняткових обставинах, або в 
і<1ритичному nоложенні. чи теж для спеціяльних ці
.лей. я•к ~ійна і т. п. 2) Поділ на ціни місцеві, кра
йові і світові має свое значення в обширі й об
tеязі географічному. Різниці між тими цінами є ви
творені коштами транспортації, тnvднощами пе
ревозу даного товару, чи окремішности умов 
~даної економічної округи. як напр. високими оnла
тами за .рРН1', браком ремісників в даній місцевості 
і т. п. 3) Піни гvmтові - це ті, нкі звичайно одер
жується від гуртоrвого ПРодажу куrтцям, натомість 
nіни детальні - від nnoпaжv тов~ІРів консvментам. 
Р1зниці ч~то постають із-за збі:ІТьшенчя торговель
них коштів на всяІ}(і посередництва. Ціни детальні 
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майже за·вжди є більше стабільні, ніж ціни гуртові, 
вони менше підлягають коливанням 4) Ціни за 

гальні - це є ціни однакові для ·всіх; базованих 
на загальній підста,ві. Натомість ціни спеціяльні 
rстосують відповідно вже до категорій. Тут уже вся
,ке знижування цін пристосо~вуєтся з різних взгля
ді'В, напр: дається більшу знижку для сталих по
купців, з оглядів суспільних дається знижку для 
.бідної людности і т. д. Найбільше підставо.вими в 
поділі цін є ціни конкуревційні і монопольні, а то
му їх ПЕ'Іреглянемо ближче, пк вони постають та в 
.яких обставинах вони найбільше витворюються. 

Ціни конкурепційні та ринок 

Початкова ринок означав місце, де збиралися 
прода,вці та покупці д.1я обміну своїми товарами, 
тобто для доконання всн·ких торговельних т:ранс
акцій купна і продажу. Поняття ринку задержа
лось і до сьогодні, але розширилося далеко поза 
географічне поняття місця. 
Розширення те пішло в двох напрямках: 1) в на

прямку територіяльному; завдяки удосконаленню 
тrанспортових засобів існують можливості трансак
цїі купна й продажу не лиш на терені одного краю, 
але і .в цілому світі, напр. купець набуває телегра
фічно бавовну в Африці; 2) в напрямку функціо
.нальному, тобто в напрямку поділу на ринки після 
товарів~ напр. тоtрговельний ринок бавовни з поді
Л·ОМ на сиро,вину, щряжу, гото.ві вироби і т. д. Умо
вини удосконаленого ринку (ідеального) є ось та
кі: великий і реrуляtрний попит, легке й скоре до
говорення між собою продавців і покупців, свобід
на конкУІренцін між продавцями та покупцями, 
низькі кошти транспортації, більші можливості 
rКЛЯСИфікаціЇ ТОВарів і Т. П. 
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Ціни нормальні А ринкові 

Н01рмальною ціною, довкола якої обертається 
ко.1ивання ринко.вих цін,є така ціна, яку можна б 
осягнути в даному відтинку часу, коли б гос:-rодар

ські сили вільної конкуренції могли діяти вповні 
без всяких перешкод. 
Ринкова ціна це є ціна не надто до.вгого періоду, 

яка постає з короткотри·вз.лих відносин скількости 
товару на продаж до скількости товару, на який є 
nопит. Коли ринко•ва ціна є вища від нормальної, 
тоді продукція ,розростається, а коли нижча, тоді 
nродукція знижується. 

Нормальні ціни в умовинах вільної конкуренцІJ 
·стремлять до вирінняння себе з коштами продукції. 
Коли ж ціна починає переростати кошти продук
цїі, тоді продуценти починають у більшій скілько
сті заповняти ринок, подача зр~стає, а ціни спа
дають. І навпаки; ціни понижче кошт· в продукції 
спричиняють відворот продуцентів від ринків, а 
l<о::и зменшується подача на р:1н:(ах, тоді ціни зро
стають. 

Значення попиту І подачі 

У господарському значенні попит означає три 
елементи: 1) прагнення набути товар, 2) засоби 
для набуття цьо1го това1ру і З) волю до вжиття тих 
засобів. Попит окреслюється як чинн~ прагнення. 
Подача - це є загал даного товару, про.1о.юваний 
у даний момент на продаж. 

Елясти·чність г.опиту А подачІ 

Попит є тоді елястичний, ко1и падіння цін впли
ває на його зб:льшення, а Jбільшення цін на його 
зменшення; але коли цього впли·ві немає, тоді по
пит не є елястичним. 
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Елястичність попиту на янийсь товар залежить: 
а) від ступня необхідности; попит на товаои пер
шої потреби, ян правило не є елястичний, нато
мість на товари чи п1редмети розкоші є еляетич
ний; б) від прибутні в спожи~вача і участи у витра
тах на даний товар в тому щрибутну; чим прибуток 
є менший, а участь у витратах пропорціонально 
.більша, тим бі,1ьше зміни в цінах мають більший 
В'Плив на попит зі сто,рони даного споживача; в) 
від призвичаєння до даного т-о,ва.ру і МС'ЖЛ:ивости за

ступити його іншим товаром. Аналогічно подача 
є еляетичною тоді, ноли вона зміняється у зв'язку 
зі зміною цін; а не еляетичною тоді, коли зміна 
цін на неї не впливає. 

Род.и попиту та подачІ 

Роди попиту й подачі можна поді.1ити на три га
лузі: 1) попит і подача альтернативні, 2) попит і 
подача складні і 3) попит і подача сполучені або 
дотто.вняючі. 

1) Попит буде толі а"1ьтернативний, коли для за
спокоєння даної потреби можна вжити вибору між 
двома або кількома •род!:lми товарів, що можуть 
себе взаємно заступити (субституція), нашр. мар
rаnина й масло. олія і оли'В'\ і т. д. Ціни таких то
ва,рів (субститутів) узалРЖН}()ються взаємно, коли 
в обст~винах непропооціонального зросту цін од
ного товаtру, попит може перекинутися на його суб
ституті·в. Подача є тоді альтернативна, коли одно 
джерело продукції може, залежно від вибору про
дvцента. витворювати більше ніж один рід товqру, 
напр. земля, що надається під управу пшениці та 
цуюрового буряка чи картоплі. 

2) Попит буде складний тоді, коли товЗІр потріб
ний до .всілнких цілей, напр. дерево на будову та 
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на опал. Подача є складна тоді, коли товар може 
бути вигото~влений різними продуцентами, напр. 

пе1ревозові послуги на одному відтинкові, які мо
жуть бути виконані залізницею, автомашинами та 
,водним транспортом (паропла.вами). 

З) Попит сполучений або доповняючий буде то
ді, коли він є спільний на кілька подібних п,редме
тів, що в заслокоенні потреб є до себе подібні, 
напр. сірники й запальнички, бритви й жилетки 
до голення. Аналогічно виглядає справа подачі, 
тобто подача сполучена або допо-внююча буде то
ді, коли це є подача кількох род;в товарів, як:-tх 
.випродукування є можливе тільки в сполуці. 

Схема творення ринкових цін 

Уявім собі, що в певних обставинах при данш 
ціні попит на даний товар представляє собою пев
ну його скіль~кість, а подача представляє іншу. В 
міру можливости зміни ціни одночасно настає від
повідна зміна в розмірах попиту й подачі. 

ТАБЛИЦЯ: І. 

Попит в Ціна за Подача в 
тоннах 1 тонну тоннах 

500 10 100 
400 20 200 
300 зо з оо 
200 40 400 

Як видно з повищої таблиці, то ринкова ціна 
усталюється в такій висоті, на нкій попит і подача 
вирівнюються, тобто ПІРИ ціні ЗО за одну тонну. Нк
що при даній ціні попит на товЩJ перевищує по-

76 



дачу, тоді ціни ростуть, але коли подача переви

шує попит, тоді ціни спадають. Звишка цін спри
чиняє зменшення попиту і збільшення подачі; зни
ження цін викликає відворатне явище. Збільшен
ня попиту чи зменшення подачі спричиняє під
вищення цін і навпаки. Проте правило це чинне 
тільки в короткім ПЄІріоді часу тому, що пізніше 
иоже наступити вирівняння в наслідок діяння пра
ва про прапорціанальні прибутки: збільшення 
попиту потягає за ·собою збільшення продукції та 
її здешевіння, отже знижку цін. 
Ціни спрямовуються до такого пункту, де пода

ча і попит є собі р~вні. Попит і подача стремлять 
до того пункту, при якому кінцева ужитковість рів
няється кінцевим коштам продукції (висловленим 
у грошах). 

Т~орІя МОНО"ОJІЬНИХ цін 

Леякі теоретики політичної економії кажуть, що 
об'єднання всяких монополій твориться не в цілі 
допомоги в інтересах цілого суспільства, але ви
ключно для збільшення тієї групи капіталістів, 
які ті монополії ст.ворюють. Там де для них із 
суспільними інтересами не по дорозі, вони не ва
гаються йти пооти цих інтересів. У резvльтаті -
вrіuи ттnзитивт.mми насліш<ями плянованого та ра
ціоналізованого госпnдарювання часто користу
ється лише г:рупа оn'єднаних капіталістів, а су
спільство на цьому тільки втрачає. 
Натомість другі кажvть. що воно на перший по

гляд так могло б здаватися, що монополіст, посі
Д;"lючи виключний . продаж якогось товару, може 
довільно установляти ціни· копи ж ми докладніше 
простудіюємо цю п.робпему, то тоді приходимо 

до зовсім іншого переконання. Всякі ограничення 

постають у залежності від рода монопол:ї. Коли 
напр_ 1\ІОнаполія є с11ричинснn видатністю продук-
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ції та низькою ціною, то тоді та власне низька ці
на елімінує конку;рентів, але є і границею, що 11 

монополіст перейти не може. Тут менополіст му
сить не забувати, що покупці в разі високої ціни 
можуть уживати субститутів, тобто заступних то
ва,рів, напр. олії можна заступити оливою чи ма
сло маргариною. Коли б навіть дана моно·полія ба
зувалась на обставинах, які її унезалежнюють від 
конку,ренції (напр. виключне посідання сирівців), 
то при тих догідних умовинах монополіст може 
довільно підно.сити ціни, то все таки він повинен 
не забувати, що попит, а в зв'язку з тим і обсяг 
його цілої продукції, будуть вимірювані консу
ментами (споживачами). Коли, напр. він ви3на
чить розм~р своєї продукції, то тоді попит устано
вить ціну. 
Очевидно, що в таких обстав-инах буде вплива

ти елястичність права попиту про неп.ро-порціо
.нальні прибутки. При зменшенні коштів масової 
продукції монополіст може стреміти до обнижеп
ня цін, що6 таким чи~-юм зб і 1ьшити продукцію і 
тим осягнути більший прибуток із загального 
продажу даного продукту. Понижче подаю схему, 

де показано, як творяться монопольні ціни. 

ТАБЛИЦЯ 11. 
ціна за СКЇЛЬІ<іСТЬ загальна кошти загальні при бу-
о дини- проданих сума від продук- кошти ток 

цю то- одиниць проданих ції на МОНО· 

вар у одиниць ОДИНИЦЮ поліста 

15 100 1500 10 1000 500 
10 1000 10000 8 8000 2000 
7 2000 14000 5 10000 4000 
5 3000 15000 4,2 12600 2400 
4 3500 14000 3,5 12250 1750 
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Отже, повища таблиця показує, що в тих обста
винах найдогідніше буде вибирати саме ту ціну, 
я:(а на таблиці під руІ"-'~ри:юю кошти пр)дукції на 
одиницю показує чиrло 5 тому, що при цьому чи
слі буде найбільший прибуток монополіста. 
Дискримінація монопольних цін, тобто різного 

рода трактування некорисних для одних, але зате 

корисн~1х для других, звичайно є застосовувані 
монополістами при встановлюваІНні цін. 
Така Пірактика встанов:ювання монополіями цін 

може відбуватися в залежності від таких обста
вин: 1) ol<\jJyrи, напр. крайові ціни є вищі від за
кордонних, fЖі переборюють сильнішою конку
ренцією: 2) від споживача, головно відносно до 
його платних здібностей, нarnp. залізничі тарифи, 
що узалежнюють переРозеві ціни від вартости 
переваженого товару. Тут найліпше унаrл"1днює 
нам ПОІ(азник про встановлювання монопольних 

цін, що при всяких встановленнях монопольних 
цін діють різного рода дискримінаційні способи. 

Поняття зиску 

Під поняттям зиску розуміємо той нетрудовий 
цр::буток, нкий дістає в;:rасник капіталу за вложе
ний в соподарське підприєJІ.ктво капітал за ко

ристування цим капіталом. Зиск може випливати 
з капіталу в двох видах: 1) підприємський зиск 
та 2) позичковий відсоток. Отже, з-иск в обох по
вищих випадках є наслідок Ліриватної власности 
сти на засоби ю~робництва. Чи це буде зиск під
приємський, чи зиск позичковий, то їх соціяльна 
природа є та с~ма. 

Але між тими обома формами зис1<у досить ве
ЛІика різниця; вона походить з того, що капіталі
сти не в однаковій мірі відносяться до того під
приємства, з якого вони отримують свій прибуток. 

79 



що обертається у чужому підприємстві, куди він 
дістається ШJІяхом І<!іJедиrу. Тому в такій формі 
зиск фактично яв.1яється нетрудовим прибутком, 
бо ж він є тільки ціною за ко,ристування капіта
лом з додатком певної винагороди за всяке ризи
І<О, яке може трапитись у даному підприємстві. 
Тут дуже багато залежить від певности й характе
РУ підприємства, де уміщується капітал на по
вичку. Капіталіст, що одержує позичковий відсо
ток, не бере жадної участи в праці даного підпри
ємства. Тут загальна висота прибутку підпр.иєм
ст.ва, як частини суспільного П(рибутку, від ньо

го в жадній мірі не залежить. Тут він являється 
до цього підприємства пасивним; його тільки ін
тересує те, щоб за умовою він одержав відсоток 
за позичений капітал. 
ПідПІриємсь~им зиском являється та позі:тала 

решта, яка залишається підприємцеві з прибутку 
тоді, коли він оплатить заробітну платню робіт
никам, земельну ренту та відсотки на позичений 
І<апітал. Отже, з приватного господарського по
гляду, це власне й буде чистим пріібутком підпри
ємства. 

Всі інші частини прибуmу йдуть на вит,рати 
продукції. 
Тут можна було б такий підприємський зиск . 

назвати нетрудовим лише 1релятивно тому, що ВІН 

одержується із затратою rnpaцi й енергії з боку 
підприє!мця, Тому, що підприємець організує під
приємство й ним керує, тому його особисті здіб
ності тут відіграють ·В·елику ролю щодо успіхів 
підпоиємства. 
Підприємський зиск можна було б під оглядом 

абстрактним поді-rити так: 1) вичагоротта за під
ПІрємську діqльчість: 2) компенсаuіч підпnиємця 

за те, що він ризикує власним і чужим капіталом; 
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З) прибуток за його в.1асний капітал та решта при
бутку підприємства, що до жадної з тих частин не 
належить. 

Висота цієї решти зумовляється багатьма об
ста~ИІІ<lМИ. як напр. більша чи менша експлуатація 
п:раці робітнит:ів. сту1інь про.:хуктивности праці в 
підприємстві. о обисті здіб:·ості підприrмцq та 
йnго співробітниТ<ів. викоnистаний стан ринку, 
тобто ринкова Іюнюнкту:rа і т. п. 
Треба відмітити, шо подат!ИЙ тут 11оділ є аб

стршпний; визначити реа ""ЬНо nозді;ення зисків 
- це дуже тяж··а справа, бо тут трудно визначи
ти. за що т::J скі 'ТhКИ саче тт.рипа тт~є підттри"'мцеві 
із загальної маrи зиску. Зиск підприємця зале
жить в найбілhшіі1 мі ~ів ві 1 po~мi:rtv varyjт~лv в.ло
женого в підприємство та від швидкости його 
обо:роту. 

Зис:' із со ці -льноrо погляду 

Із соціяльного погляду зиск виглядає зовсім іна
кше, ніж з погляду пр·пватно-господарського. І 
так. з т-тогляду так званої тео .... іі п:родуктивности, 
зиском яв,lяється та ча ~ти на продуктів підприе~І
ства, на яку підпІрИЄ::\Іство зб і :ьшується завдяки 
вживанню капіталу. 
Творці й прихильники тієї теорії продуктивности 

зараховують дn капіта ;у тільки заr-оби й знаряд
дя п:родукції. Знов же rтnихи ""Ь'rИІ<И й тво., ці т~к 
званої теорії абстине"ції .rrум~ють, шо одним із 
головних чинників коштів виробництва вва'.f<ЯЄТЬ· 
ся й,бстиненція (тобто стРИ'\fання) і твrп--ливість 
капіталістів. Кожний~ хто ·ті·1ьки диспонvР якимись 
господ~рськими доf5рами. може їх або еі · разv роз
ходувати. тобто зvжити. абп вжити їх у формі ка
піталу в nродукційних цілях. 
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Друга теорія, так зв~на теорія лажу голосить, 
що всі господарські добра цінуються не однаково 
як у сучасному, так і в майбутньому. Отже. на по· 
гляд тієї теорії, сучасні добра цінуються всіми лю
дьми вище, ніж добра майбутні. Це виниІ<ае 3 
трьох причин: 1) всі ті, що мають для заспокоен

ня своїх потреб у сучасному менше, ніж спо.!lіва
ються мати їх в майбутньому; тому власне всі су
часні добра цінують вище ніж сподівані майбутні; 
2) людська психологія вже мае сІ<лонність до того, 
що людина до сучасного відноситься 3 більшою 
увагою, ніж до майбутнього; люди завжли уявлq
ють собі майбутній час неясним ; З) всякі rоспо
да:рсьІ<і добра, вжиті в продукційних ці 1ях, протя
гом пев:юго часу прино::ять яІ<усь певну скількість 
нових дібр. А.?е тут не місце наводити всі теорії, 
що відносяться до сrці··л' него по~ля -у, бо це 
справа повного І<урсу політичної економії. Я тут 
подав тільки деякі з го1ов іших. При цьом,, тре
ба підкреслити, що зиск яв.1яєть~я як наслі11ок 
rт,ривласнення капіталістами части"и суспільного 
продукту, а таІ<е привласнення е для них можли

вим тільки за володіння капіталістичного ладу 
через володіння засобами ви.,оf>ни·,тв.,, шо іх не 
мать працюючі І<Ляси суспільства. Ппи томv тре
ба відмітити, що джеrело" з.ис~-·у е тільки еконо
мічна сила капітал:стичнnі к . ..,я~и, шо мае право 
власности на засоби вироб rицтва. 
Тут хочу звернути увагу читачам. щоf) вони сту

діюючи по вищі теоріі не дума 1и примітивними ка
теоріями. шо об()в,язково кожний підприємець 
тягне свіА зиск ті1ьки 3 rІJ'ИЗ1аСт!ечнq ним .nодат
кової цінности, випродукованоі робітниками, що 
працюють в їхніх підприємствах. Треба розуміти, 
що зиск є складником тоРаравих цін, шо в своій 
висоті відхиляються від абс-практноі ціннести (вар-
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тости) това1рів, а тому цей факт дає можливість 
капіталістам визискувати не тільки своїх робіт
ників, але й ціле суспільство. 

Вимір хитання цінових індексів 

Зміни в цінах поодиноких товарів не можуть зо
рієнтувати щодо цін.:о~ ти грошей. Натомість, 
якщо такі змі::и охоплюють поважну частину гос
под~Jрського обороту, то з того можна в:~вести від
повідний вис:ювок про силу ціност.І (вар:ости) 
грошей. Між товаровими цінами на кожному рин
ку існує взаємний зв'язок та залежність. А.ле по
мимо того, ціна кожного товару підлягає хитан
ням у зв'я:ку із специфічними умовинами роз
витку попиту й пропозиції цього товзtру. Че;_-,ез це 
хитання товарових цін значно різниться щодо по
одиноких товnрів, так і щодо місцевостей. З тих 
причин числовий вимір цінности грошей та їх хи
тань є завданням дуже складним щодо технічного 
переведення. 

Завжди справу практичного переведення хитан
ня цінности грошей доконується при помочі будо
ви так званих цінових індексів. Це робиться так, 
що зміна цін кожного товару протягом певного пе
ріоду часу (кілька роІ<ів) порів:Іюється з пересіч
ною ціною цього товару за кілька попередніх ро
ків; тому на пр. в З. Д. А. переважно як підставо
вий рік показують 1939 'рік. В наслідок цього під
ставового року будуються таблиці порівняння й 
відношення цін в тому пройденому часі, при чому 
ціна, взята за основу періоду, nозначаеться чи
слом 100. Коли напр. ці:~и зростуть на 20%, тоді 
показник цін буде 120; коли ж ці .. и упадуть на 
20%, тоді показник цін покаже 80. Побудо:::ані в 
цей спосіб індекс~ поодиноких товарів зводяться 
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шляхом математичних обрахунків в один загаль
ний індекс. Ук.7Jадення таких цінових індексів е 
справою дуже трудною, а що за тим іде - спір
ною. У цьому випадку ще замало є зібоати всі ці· 
ни В'l.Ж1Jивішиv тов11рів, але тут ще треба устійнити 
їхнF н~ас"-'не рі ттношення. (ютр н~ олії чи масло ви
JТ~.ють протягом од'-.JОГО року бі'Іьше ніжнам'ясо). 
ОтжР як вилнn ~ rтовинюго, ~о цінові ічдекси пoкaзv
Jf\1'J... тілhКИ пrч"f'ли~ІНі рjни і F nізні л.лq ~і::ших ці
лей. н'lпр. дТІя хитачн-т в ділянц; тор-ів1і прийма
єтьrя звичайно цінові iндeJ<r:t~ гуртових цін в ін
ІJТО1І"У rклалі. нjж rк"'адники детальних ціч для 
озн::tчення коштів улеожання. 
Тvт треба ~R.::шачити, пто mnoF>лt:'мa обчи--лення 

ціности грошей. чи теж і цін·.1остн тов~рів та ·;хньо

го хитR.ннq є rорnб'Іемпю ст~т ·стиччою. що вима

гаF більших стулій в ділянці зчачня статистики. 
За допомогою цінових індек,.ів маємо змо-у пе

реконатися, як1 є цінність грошей чи товарів в да
ний Пf!ріод часу, але в дійсності індекс ще нам не 
rrоказує тих причин, які ці зміни сп'1ичинювали. 
Тут ще теж саме голов·чо T'1ena на\1' запам'ятати, 
що вrякі хитання цінноrти товарів можуть бути 
як .. о стороні товару, так і по стороні самих г:ро
wей. 

ЦіннІсть грошей. 

Економічна наука каже, що цінність грошей ви
мірюється їхньою кі.1ькістю, а тому хитання цін
ности· гр·ошей· є зв'язане зміною кількости грошей. 
Нау~tова деф~ніція про цінність грошей твер
дить, що цінність грошей е їхня купівельна 
сr.роможність у Lід .ошсн:Ію до товарів. Як видно 
з повищої дефініції, то цінність грошей вимірю-
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ється в товарах так само, як мінова цінність това
рів вимірюється в грошах. Отже, всі товарові ці
ни являються і показником цінности товарів і рів
ночасно показником цінности грошей. Між цінні
стю товарів і цінністю лрошей існує зв ~ротно-про
псрційна залеж:Іість, тобто: кол11 тов:--р .. дорожча
ють, тоді гроші дешевшають, але коли товари де

шевшають, то 1і знову гроші дорожчають. 
Так як гроші є мі;Jилом цінности в:іх товарів, 

так само й міrи -ом цінно ·ти грошей являються 
всі товари. В я·(иЙ спосіб збільшення чи зменшен
ня грошової маси вп.1иває на зміну цінности (вар
тости) грошей та яке значення має загальна гро
шова маса в зага.:ьному обороті, то в тій ділянці 
науки існують два спірні наіІрямки, тобто дві тео
рії: теорія механічна й теОсрія психологічна. 1) 
Теорія механічна, опрацьоеана в 17 ст. англійсь
ким ученим Д. Юмом, каже, що між скі.1ькістю 
грошей в обі у та між цінами товарів існує зво
ротно пропоційна за.1еж:-Іість, при чому ця залеж
ність автоматично, механічно пр.:водить до хи
тання цінности грошей. 2) Теорія психологічна ка
же, що зміна цінности J"І;юшей залежить не тільки 
від зміни їхньої скі.lь:{ости в обігу, але й від зміни 
скі ·:ькости грошей взагалі. 

РОЗДІЛ VII 

ГРОШІ,УХНЄ ЗН.\ЧЕННЯ ТА ФУНКЦП 

Значення грошей 

Первісна виміна господарськими досrрами відбу-
ва -ас я між людьми в безпосередній спосіб; та
кий спосіб виміни господарськими добрзми був для 
людей незручним. Тому д.1я облегшення виміни 
всякими господарським.r1 добрами вmроваджено 
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гроші. Історія нщ:юдного господарства доказує нам, 

що гроші в різних формах існують вже від ара
давніх часів: вони правдо:-rодібно постали скоріше, 
ніж о1рганізовані держави. Ще й сьогодні напів
дикі племена не знають орган:зсваноrо державно
го життя, але вживають при вс:яких обмінах різних 
предметів, що виконують там ролю грошей, хоч 
зрозуміла річ, що ці пр~дмети зов::ім відрізняють
ся від справжніх грошей. Тож І1роші не є продук
том свідомої чинности суспільної влади, тому що 
вони постали стихійно в наслідок ступнево1 еР.n
люції го·сподаnських зв'язків між людьми. Гроші 
постали з міркувань з~~учности в процесах обміну 
господарськими добрами. Отже, гроші постали як 
умовний СЄ'1редНЕК для обміну господарськими до
брами. Як середник обміну замість грошей прий
мали люди різні пnедмети залежно від клімату, го
сподарського та технічного р"'звитку і т. п. Спіль
ним для вrіх тих предметів було те, що їх можна 
бvло легше переvовvвати. пе'"'~евлзити. зр,·ччіше по
ділити. а що най.важчіше - кожніій радо їх прий
мав. І так напр. грішУи колись в старіпІНій Греції 
була худоба, в околицях підбі,..унових у Росії чи 
на Укоаїні - хутра, шкірки. збіжжя, різні металі, 
а на Тихо-Океачських ос""~rюва'< сvшена чи вулжена 
рибя. вrякого ролv муш тті і т. п. З f5ігом часv ці всі 
прийняті середники виміни господарськими доб
рами пnийнято за міонло ви,1інних цінностей. Так 
поволі постали гроші в господар~ькомv значенні. 
Пізніше всі народи, що знаходтхл·~сь ня вищому ща
блі культури. прийня"Іи за гроші такі ш1яхетні ме
талі, як золото та срібло, а ло леякої міри й мідь. 
До розповсюдження того роду гоошей П1ричинилась 
шляхетна власність тих металів, що робила їх 
майже ідеальним мірилом ціннос:ти. Шляхетні мета
лі даються дуже легко розпізнати, а тому їх не мо-
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жна так легко фзльшувати (підробляти). Як хеміч
ні лервні, во1:и не мають відмін і родів якостей, а 
з -за ве.1икої п1риродної рідкости мають ве .. 1ику 
цінність щодо ваги і об.:ягу, а тому є зручні й лег
кі до транслортації; не лід1ягають змі:rам, дають
ся легко переховувати й ділити. Продукція їх у 
левних періодах часу є однакова, хоч - правду 
сказати --- на протязі стоJіть їхня продукція пока
зала тенденції до приросту. З цього приводу їхня 
рідкісність зменшується, а в зв'. з ку з тим зменшу
ється їхня цінність у відношенню до предметів го
сподарської виміни. 
З прийняттям шляхетних металів як грошей ще 

не закінчився ступінь їх позвитку. Спочатку вжи
вали замість грnшей золотих куrнів. золота в шта
бах, золота і соібпа в лоtрошкv. При вс1ких торго
вельних вимінах золото чи ср і б 10 взжили. Бу"1и 
такі часи, що золоті чи срібні штаби були за
безпечувані печатками для того, щоб їх не лід
фальшовувано. Такі печатт·и заFж.оти стаЕИ1И на 
золотих чи спібних штабах поважні купці чи тор· 
говельні доми, стверджуючи тим якість даного 
шляхетного метзлю та його вагу. В пізніших часах 
функції реrулювання грошової системи пе;>ебрала 
держава, нормуючи й установлюючи фо;Jму й вагу 
г""'ошей, а рівн~чаrно п1изначаючи їх державним 
правним засобом при всtтк:·х в·1платах. Такі гроші, 
санкціоновані державnю, були rже зроблені з шля
хетноr9 ''еталю, а від ~вичайного металю еідрізня
лися відбитим на кожній грошевій одиниці дер
жавним гербом. Такі гроші поста -и в старинних 
часах, але в пізн'ших часах вон·1 П':'р~ходово губи
лись і появлялись знову в різних к-раїнах та прий
шли до поважної сили в середньовіччі. В середньо
вічних часах, підо впливом так звзних теорій номі
налістів, гроші були відокремились від золота як 
товару тому, що теорії номіналістів узалежнювали 
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цінність грошової одиниці виключно тільки від во
лі володаря, князя, короля чи ц~1ря. 

Такі nроші фікційної цінности курсували в тих 
часах у різних державах, але в найб.Л!.>Шій своїй си
лі вони були показались у часах Великої француз~
кої 1революції; але це було переходове явище. Бу
ло так, що в деяких д~ржавах курсували на рівних 
rдравах гроші золоті і срібні: це так званий біме
талізм. Пізніше з приводу хятання золота у відно
шенні до срібла, спричиненого більшою продук
цією срібла, (хоч часом бува 10 й нав ~аки), зо~1ото 
остаточно в·•тиснуло свого КО!Ікуруючого партне

ра-срібло і вкінці всюди запанував так званий мо
нометалізм, тобто при про:І.уІ<ції грсшей ужнвали 
тільки одного шляхетного металю. 

Перед першою світовою Еі ~і ною, тобто перед 
1914 р., золоті гроші були майже в кожній країні 
за вгнятком Індій та Китаю та ще деяких афри
канських і азійських країн, де переваж· ·о курсува

ли тільки срібні гроші. 

Гроші та їхнІ функції 

У культурних юраїнах, грошей чи гnошевих знаків 
уживали лтпди вже від давніх часів. To"fy позна
йомимося ближче, що таке гроші та їх роля у го
сподарському житті кожної кDаїни. Гооші вида
ються відТlовіднІ-~ми державними установами, або 
навіть приватними людьми. ко1и їх д"ржава до то
го уповажнить. Поиватна особа не vповажнена від 
дЕ'Іржави, не має пр~во:t в·-1давати грошей. а кожний 
мешканень даної кnаїни НР м;::~є пm1в::1 відмnв

лятись від приймання грошей тієї країни на якій 
території живе. 

Коли й де насампЄІр·ед появилися гроші - докла-
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дно про це не знаємо, але знаємо, що гроші існу
ють в~д дуже давніх часів. Істо;Jія народного го
сподарства доказує нам, що гроші постали з мір
кувань з•;Jучности, що виникли на тлі обміну госпо
дз;JСькими добрами. В давніх часах, тобто при 
натуральному обміні, товар б~з:-~осере;:яьо в ··міню
вався на това1р; коли ж появ:іЛ~1Сі1 гроші, то справа 
зовсім змінилася. 

І так з постанням грошей товар розділюється 
на два саамостійні мінові акти: насамперед товар 
обмінюється Ра гроші, а опісля гроші на това•р. 
З повищого бачимо, що з появою грошей та за 
їхньою поміччю можна кожну опР!раціJО обміну лег
ко й зручно переводити в простQрі. Бо уявім собі, 
що було б коли б так не бvло гроше'1:. а головно в 
ділянці обміну господарськими добрами? 

Коли б так, напр. рибалка мав риби більше ніж 
потрібно її для нього самого, а при тому вілчував 
потребу на шкіру для пошиття чобіт, то тоді він 
мvсів би шукати якогось мисливця, що мав би на 
збvт шкіру, а півночасно потребував би для себе 
риби. Або міг би трапитись такий випадок, що 
власник коней захотів би підкувати коня? Розумі-

ється само собою, що це була б дуже складна до 
виконання сг.1рава, коли б не бvло грошей. Тут всім 
ясно. що власник ко:Ія не мав би змоги дати кова
леві 3(1. йnro rиконану nо боту цілnго коня, бо між 

конем і піщ<овою, яку К'"'Ва 1ь зробив, є вели·<а різ
ниця в цінності, а тому обмін в таких випадках та 
обставинах був би дуже утрvднений. Але коли іс
нують гроші, то тоді нема потреби ті два товари, 
що беруть уча"ть в о-бміні. зводити до од'юго місця. 
В добу грошового господарства всякий товарообмін 
переводився так, що один то.вар продавали в одно

му місці, а за вторговані гроші купували інший то-
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вар у другому місці, часом навіть дуже віддалено
му від місця nродажу. 
Як бачимо, то за.вдяки грошам усякі операції об

міну можна переводити й розді1ювати в часі і про
сторі. Як подає нам історія народного господарства, 
то в різні часи і в різних країнах ролю грошей ви
конували різні корисні речі й предмети. 
Сьогодні в кожному народному господарстві 

гроші виконують три основні функції: 1) як міри
ло цінности, 2) як знаряддя обміну та З) як закон
ний платіжний з.асіб. У всіх тих випадках, де гроші 
виконують функції мірила цінности товарів, вони 
виступають тільки як абстракція, бо відома річ, 
під час цінування товарів ми не мусимо мати під 
рукою nрошей, як напр. метра, ко.1и вимірюємо 
довжину певного предмету тому, що гроші тут є 
лише знаряддям вимі~ру, а тому фізична їхня при
сутність тут не конечно потрібна. 

Як з~·аряддя обміну nроші тут виступають у своїй 
повній і конкретній формі; тут уже поrрібне не аб
страктне цінуван:-Ія товару й грошей, а,1е передачі 
грошей за товар. 

Як законний платіжН!;Й засіб гроші постали лише 
в наслідок свідомого вмішування у сферу гос~одар
ського обороту цінностей суспільної влади, тобто 
держави. Треба відмітити, що за гріШ\fИ як платіж
ним засобом стоїть автор·rтет державної влади; во
на визначає і нормує не лише характер та якість 
грошового матеріялу, але й величину грошової оди
ниці та форму грошових знаків. 

За радянською політичною економією (подаю в 
ориrіналі), основні функції грошей такі: 1) мерой 
стоимости, 2) средством обращения, З) средством 
накопления, 4) средством платежа и 5) мировь1ми 
деньгами. (Академия Наук СССР Институт Еконо-
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мики, Политическая зкономия, Москва 1959, 
стр. 57). 
Тут як бачимо, то найновіша радян:ька політич

на економія до загально відомих в науковому світі 
трьох основних грошових функцій ще дода.1а дві 
о~нсвні додаткові функції: гроші як середник на
громадження і що гроші являються світовими грі
шми. З наукової точки бачення таке твердження є 
не.,равильне. Не можна твердити, tцо гроші є спе
ціяльно засобо~.r нагромадж':'ння. Більші':'ть всяких 
товарів теж можна нагром-аджувати в довільній 
скількості. Кожний товар має свою цінність так са
мо як і гроші. Ще більшою помилкою є тверджен
ня, що гроші являються світовими грішми (між
народними): пою·що ще немає світових грошей, а 
функції міжнародних грошей виконує золото, а при 
тому золото я в 1яеться товаро'vf. При міжнародн::~х 
розрахунках в більшості по·слуговуються золотом в 
штабах, а не зо.1отими грішми. 

Тут для правильности наведу ма1енький приклад: 
ко."rи б хтось з советських гро~адян опинився, ска
жім у Фnанції, тобто на чужій теnиторії і мав п.ри 
собі тільки совєтські гроші-рублі. Чи він міг би 
купити за ці гроші к.виток (білет) на проїзд заліз
ницею? - Очевидно, що ні. Кожна деожавна каса 
приймає в себе тільки ті гроші, що вийшли з дер
жавної ~каnбниці і є законним платіжним засобом у 
даній країні. Тому помилкою є тве.рдити, що гро
ші являються сві'Говими грішми тоді, коли вони ще 
такиМІн не є. А вже найбільшою помилкою є до
давати ще дві основні грошові функції, належно 
необrрунтсваних науково, до загальновідомих в 
науковому світі трьох ос::овних грошоВtИх функцій. 
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Грошова система 

Кожна держава дбає про те, щоб у її межах мо
жна було легко розпізнати всі грошові знаки і їхню 
номінальну цінність. Д~ржава rа1рантує лише за та

кі грошові знаки, на які поклала свій штамп, не зва
жаюч1и на те, з якого матеріялу ці лроші є виконані. 
Грошові знаки по своїй зовнішній формі поділя

ються на два види:!) паперові грошові знаки та 
2) металеві грошові знаки. Тут завжди треба па
м'ятати ЩО сунупність ЕСІХ тих пrавил, ЩО р~rу
люють в дані~ коаіні циnкуляцІю кожного окре
мого виду грошовиіХ знакІв та устачовляють їхне 
взає!\:овідношення, зветься грошовою системою. 
Основою кожної грошової системи є законом уста
нов."Іена грошова одиниця. 

Грошо,вою одиницею зветься та одиниця, якою 
офіційно вимірюється всі цінності та rедуться всі 
рахунки в держані. Метапь з лозначеною цінністю 
грошової одиниці зветься валютовим металем. 

Метемеві грошові знаки 

У наші часи кожна металева монета має округ
лий вид. ко::ись монети мали різний вигляд, Я·К 
напр. шестикутні, чотирокутні і т. п. Звичайна мо
Н1Та - це стоп грошового металю певної величи

ни та форми; на монеті є вибиті відповідні знаки 
даної держави для підтвердження взжности даної 
моне-ги, а теж, що вона являється законним пла

тіжним засобом. Завжди в пов:-юц:нН1:-1х металевих 
монетах кількість валютового 11·еталю точно від'1О
відає цінності даної моне-ги. Повноцінні монети е 
загальним платіжним за_обом у необм"женій 
скількості. 
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Паперові грошові знаки 

у теперішню пору майже в кожній країні замість 
мета"1евих 11рошових знаків е в обігу тільки папе
рові грошові знаки. Для всіх паперових грошей е 
сnі.і1ьним те, що всі вони е виготовлені з паперу. 
Всі паперові гроші з,а джере.1ом своєї цінности ді
ляться на дві частини: 1) банкноти та 2) пап ерові 
гроші. Що ж таке е банкноти? Банк;Іоти - це ті 
паперові грошові знаки, що їх видають до цього 
уповажнені банки, а теж вони на вимогу розміню
ють банкноти на металеву валюту. Дуже часто 
існують державні приписи про те, скільки паперо
вих грошей можна виміняти на мета 1еву валюту. 
Як видно, то банкноти заступають металеві гроші, 
аГ::о віrніше - вони е писаним зобов'язанням емі
сійного банку, виплатити в металі суму визначену 
на банкнотах. У більшості випаJТків банкноти є 
заступниками металавих грошей. Банкноти є ви
знані де'"'~жаnою як гроші, тобто держава визнає 
за банкнотами право служити з~конним платіж
ним засобом, а через те й бути грішми. 
Тому там, де є циркуляція банкнотів розмінн~х 

на металеві гроші, банкнотна валюта залишається 
металевою, а теж і ц:н:-Іість банкнотів е тісно зв'я
зана з цінністю валютового металю. У стислому 
nонятті. то паперовими грішми звуться РерозмічнІ 
на мета -ь паперові грошові знаки, що їх держава 
затвердила та надала ім функцію законного пла
тіжного засобу у noкaзa·-riti на кожному такому 
знакові його номіна~ьній цінності. 
Тут треба відмітити, що протилежно до банкно

тів, паперові грошові знаки виконують всі три 
грошові функції повністю, тобто вони е не тільки 
знаряддям обміну та законНІим п:~атіжним засобом, 
а.1е теж мірилом цінности товарів. Отже, їхня цін-
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ність тут не є зв'язана з цінністю речовою, а є 
тільки функціональною. 

Баштоти 

В кожюи краtю банкноти емітуються, тобто ви
даються банками, що їх до цього спеціяльно упо
вноважила держава. Такі банки носять назву емі
сійних банків. Переважно в кожній державі є тіль
ки один такий банк під назвою цечтра 7Іьного емі
сійного банку. Всі банкноти з еуісійного банку до 
населення чи на ринок для циrуку'Тяцїі лістаються 
двома способами: 1) за закуплений банком у на
се.'Іення металевий валютовий матеріял та 2) че
рез короткореченцеві позички, уділювані насе
ленню. 

Для чого постали банкноти? Банкноти постали 
тому, що вони зручніше надаються ло мінового 
обороту. Банкноти легше можна носити при собі, 
ніж металеву валюту. Але баюшоти не є самостійні 
повноцінні гроші, вони лише ре'lрезентують мета
леву валюту. У стисІІО\1У ро-зумінні, то башшота
тами звуться папеnові грошові знаки, що вида
ються РМісі~ними ба··камJ-І, а теж uи~и ба'-'ками 
розмінюються на металену монету при першій ви
мозі, або зан:оном визнач~них умов. 
Тут треба зазначити, що в міжнародньому обо

роті грошові функції виконує ті,1ьки метаіІь,тобто 
золото. Треба знати, що за економічною наукою 
вrі гроші, що циркулюють в якійсь країні, мають 
бути покриті певним запасом золота. 

ПостаІПІя паперових грошей 

Майже в кожній країні паперові гроші постали 
в більшоrті виrталків як засіб забезпечення де"Jжав
ної скарбниці. Дуже часто буває так, що коли в 
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державі запанував якийсь дефект і з тих чи інших 
причин не впливають гроші до державної скарб
ниці в формі податків, як теж і державні позики 
не дають відповідних прибутків, то тоді держава 
є змушена випускати (емітувати) паперові гроші. 
Деякі де'"~жави переходять на паперові гроші ча
сом тільки з тоі п•ричини, щоб з країни не відпли
вало золото за кордон. а тим самим не зменшились 

зrлоті запаси емісійного банку 

Паперові гроші можуть постати ,.,рьома способа-
1\~И: 1) через припинення розміну на металь та 
дальшого випуску (емісії) па, ерових гоошей, 2) че
рез надання функцій законного платіжного засобу 
леnжавним коедитовим локу\-fентам, як оnліrаціям 
державних позик, короткотерміновим зобов'язан
ням державної скарбниці і т. д. та З) через ви
дання оJ<Іремих паперов.их грошей у формі знаків 
леnжавної скарбниці. 

Тут треба відмітити, що завжди номінальна цін
ність паперовt-tХ грошей нав'я?уєтьrя до цінности 
металевої валюти, яка існувала в даній державі 
перед запровздженням пап"•рових грошей. 

Треба пам'ятати, що продукція паперових гро
шей не вимагає велиІ<ІИХ витрат, а металь, що мав 
бу:и вжитий на продукцію грошей, можна зужи
ти на технічні потреби або обміняти за кордоном 
на якісь потрібні господарські добра. Тому вла
сне з тої причини паперові гроші являються іде
альними грішми. Але з другого боку паперові гро

ші являються непевними. бо вони можуть викону
вати свої грошові функції тільки в межах держави, 
що їх видяла та налала їм силу законного платіж
ного засобу. Зате повноцінні металеві гроші, що 
посідають свою субстанційну вартість, являються 
майже міжнародними грішми (не офіціяльно) то-

95 



му, що вони мають свою субстанційну вартість, і 
ко,"Ти б їх не можна було використати як грошей, 
толі їх можна використувати як технічний ма
теріял. 

Роля грошей в мІжнародному обороті 

Всюд.,и в міжнародши торгів_lі ролю грошей 
сповняє тільки золото. Але при різних торговель
них трансакціях із зако;Jдоном виплата золотом є 
зв'язана з депкими труднощам1и, як напр. персво

зом золота з щраїни до країни, з витратами зв'яза
ними з пересилкою золота, всяким ризиком і т. д. 
Тому тепер у міжнаrродних розрахунках послуго
вуються всяюими кредит01ви:ми документами. До 

документів, нкі між іашим з.вуть~я роЗІрахункови

МІИ документами, під цю пору належить вексель. 
Документ тепер найбільше вживаний у міжна

ролних розрахунках, назинається переказовий ве
І<rель. Всі операції зв'язані з переказоним векселем, 
вілбуваJ()ться в той спосіб, що одна особа дає на
каз щругій особі заплатити третій особі. якусь су
му грошей у валюті якrї-ь краі··и. В яка техніка 
при таких заграничних РО?tрахунках при лоrтомозі 
пе"екязови"!{ в"кселі\'1 в:дnувається R то·'f спn,.іб. що 
векселі. B'LfCTaB"JPH; Н~ зачоnд"Н. ттр"Д1fТЬСЯ б.,НКРМ 
а вже опі,.ля від бqн· ів ку~у•nть ті, що потребу
ють векселів для висилки за кордон. 
Але така розtрахункова rроцод''Ра, я·< оце пода

но відбувалася колись; натомість сьогодні ця 
справа є зов,.ім спnоmена. Теrтео ло nоз·рахунко
вих справ, що є зв'язані з заnраНІИцею, існують 
спеціяльні комеїційні банки; їх операції полягають 
n тому, шо воJ.Іи взаємно одні дл1 лnугих вілк.,ива

ють '"'Обі так звані контокорентні рахунки. І коли 
якійсь особі, що переводить з закордоном розра
хункові операції, треба вислати гроші за нордон, 
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тоді вона звертається до такого комерційного бан
ку і nанк за',Іість заграничного векселя продає тій 
особі спій чек виставлений на кореспондуючий з 
ни:vr загр::-.н:tчний банк даної країни, а вже тоді 
дальше та особа пеrесилає той чек тому, кому во
на за границею винна гроші. Такий чек в З.Д.А. 
НаЗИЕаЄТЬСЯ (foreign exchange). 

Тео:~ія механічн)~о напрямку вартости грошеА 

Як ми вже зчаємо з попсред·rього, що механічна 
теорія nрошєй була опрацьована в 17 ст. англій
цем Д. ІОмом. Механічний напрям полягає на то
му, що між скількістю грошей в обігу та між ціна
ми товаtрів існує зворотно-'lропорціональна зале
жність при чому ця за.1ежність автоматично, меха
нічно приводить до хитання цінности грошей. Щоб 
док:адно зtрозуміти цю теорію, то насамперед тре
ба пізнати скільки в народному господарстві по
трібно nрошей для зага.1ьного обороту на певний 
пер:од часу. Коли напр. якась краіна пtротягом ро
кv J{упила потрібних і"і това,рів на суму: А - 5О 
мільйонів, Б. - 100 міл, В. - 150 мі.1, Г.- 200 міл, 
r - 300 мітr. Вигляда.1о б так. що на цю закупівлю 
потрібно було 800 міл. грошей готівкою. Але в дій
сності спtрава виг.1ядає зовсім інакше тому, що та 
са~ка ry~fa гоошей може бvти вжита декілька разів. 
Напр. селянин r.tродав збіжжя млинареві на суму 
15 дол. і за ті гроші купив собі в кравця убрання, 
тобто рівно за 15 дол. ~равець за ці самі гроші, 
тобто 15 дол. купив у крамниці сукна на вбрання. 
Власник ~рамниці зап . ...,атив ті самі 15 дол. фабри
кантові за куплеr:е у нього сукно, а фабрикант за
платив тих 15 дол. робітникам за виконану пра
цю. Робітники за ті nроші (15 дол.) купили д.1я 
себе харчів. 
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Як бачимо на повищому прикладі, то в коротко
му часі ті гроші 15 дол. зроби:·и оборот 6 разів, 
тобто послужили б-тьом в·имінним операціям ку
півлі і продажу. Отже, як бачимо, то замість 90 
дол. що було потрібно на купно тих товарів, ви
стачало тільки 15 дол. Це доказує, що чи.м гроші 
швидше обертаються на ринку, тим менша їхня 
сума е потрібна для обороту та обслуги. На під
ставі повищого можна теоретично побудувати ма
тематичну формулу, скільки грошей потрібно до 
господа.рського обороту в народ:юму господар
стві. Така фомула може виглядати так: Коли по
значити су'Ау всіх ринкових опеааuій літерою С, 
гроші потрібні для обороту літерою Г, а w~идкість 
обороту літерою Ш, то одержимо рівняння 

с 
Г = - ,або цифрами 90 : 6 = 15. Цифра 90 то е 

ш 
cyw.a всіх ри:~кових оборотів, 6 - швидкість обо
роту, а 15 становить суму грошей , потрібних до 
обороту. 
Треба признати, що не всі гроші обертаються 

на ринку, а якась їх скі.1ькість лежить у банках у 
формі заощад.ЖРНЬ. звідки Pnн·-t ч-=tстчччо виnлива
ють на потр би ринкових оборотіз. ДалІ,w~. якась 
частина переховується в домах (тезавруеться), 
знов якась частина торговельних операцій перево
диться не за готівку, але на кредит. Тому від ці.1оі 
грошової су1'~и noтritsнoi для дянnrо пепіод.у, .д.1я 

о белу -и мінового обор<'ту потрібно візнят-tt суму 
тих ВСЯJ(ИХ мінових оnе~ацій, що бу"'и доконані 
при nомочи кредиту та були ліквідовані без помо
чи грошової готівки. В нас.1ід.'<У такого обrахvнку 
можемо дізнатися при помочі математичної фf)р
мули про скількість грошей потрібних для народ-
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ного господарства. Така формула буде виглядати 
Т-К 

так: r = ----- t с t з. Тут треба розуміти 

о 
так що r рівняєтьс~ швидкості паттеnових і мета 
лев~х грошей випущених дпя обороту емісійним 
банком, Т. рівняється в1ртості тоЕарів, проданих 
за даний період часу, К рівняється вартості това
рів, проданих за цей період на кредит або з за
платою чекали, Т-К рівняється ваrтості товарів, 
проданих за готівку, О рівняється швидкості гро· 
шових оборотів, С рівняється сумі грошей, схова· 
них у населення ( тезавризація), З рівняється за
пасам готівки в касах різних банків. Зрозуміла 
річ, що все це - теорія, бо на практиці тяжко е 
встановити швидкість грошових оборотів. Але цк 
теорія є вірна й наl!ається до застосvвання, тобто 
нею можна користуватися на практиці. 

л:квідаuія паперових грошей 

У кожній державі народ не радо сприймає гро 
шові зміни. Грошова зміна наступає по певних гu
сподарських або політичних потряоееннях. Щоб 
паr:ерові гроші зберегли свою сталу ц·нність на 
певному рівні, то від де,жавної влзди rичаrаєть
ся дуже складних заходів. А.1е може бути й так. 
що такі Сї<ладні заходи не завжди закінчуються 
успіхами. Кожна держ~вна nолітика у фінансовій 
ділянці може мати успіх тільки тоді, коли госnо
дарське та політичне положення в країні не е ::.а 
гражене певними комnлікаціями, а господарське 

життя країни пгохо1ить в нор··альних умовах. 
Але таке нормальне та спокійне економічне чи по
літичне життя в нутрі країни І-!е за нжди залежить 
від волі даної держави, воно в більшій мірі заJІе-
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жить від обставин на міжнародно-nолітичному 
овиді. При nаnерово-грошовому обігу завжди іс
нує небезпека різкого коливання товарових цін 
і nорушення норма.1ьного внутрішнього та зов
нішнього товарообміну. 

Країни, що змушені з певних причин ne. 
рейти до паnерових грошей, можуть коли ви 
никне зручний момент, перейти до металевої 
валюти. Щоб перейти до металевої ва:Іютч 
то насамперед треба до ЦJ-,ОГО створити n'1-
трібні передумови, шо дО.,О\1ожуть до успіш
ного nереходу на металеву валюту. Існує декі.1ька 
способів повернення до маталевої ва.1юти. Най
більше nобажаним сnособом є консолідація. Еко
номічна дефініція кон~оолідації голосить, що 
консолідація це е вІдновлення паперових rpoweA 
на метал по їхній ном:нальній цІнності. При кон
солідації за паперову грошову одиницю виплачу
ють ту саму цінність у зо"1отій валюті. П:.-ревестІІ 
консолідацію можуть тіт ки багаті країни і то 
при умові, що цінність паперових грошей не дуже 
обнизилась. 
Перед оголошеннІІм консолідації треба зменши

ти скількість грошей в обігу, тобто пе~евести де
фляцію. Така операція nереводиться в той спосіб, 
що тоді збільшується nnдатки та рівночасно 
зменшується державні витрати. Дальше перево
диться внутрішня державна позика й обмежуєть
ся кредитування народного господарства. Всі зай

ві гроші різними засобами й способами стягаєть
ся до державної скарбниці та до емісійного бан
ку. Пізніше в наслідок цього держава мусить че
рез довгий час сnлачувати відсотки з затягнення 
своєї nозики, що робиться коштом вищого опо
даткування населення. Економісти кажуть, що це 
одна з неrативних сторінок дефляції. 
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Другий спосіб - це переведенчя девальвації, 
тобто відн"влення на метал по курсовій цінності 
паперових грnІІ'f'Й. а Ре по номіналhній, 5'К це е 
nrи конrолітrані'і. f: дні Ф""'JVИ лева.•п-вяніі· 1) де
вальваці1 явн 1 й 2) д'"'В1льв ·ці 1 пр-fХОР.а·та. П~и яв. 

ній девальвації З'~іст метзлю в грошовій одиниці 
залишається той сам~·й, ~ле ?а ('дну одиниuю ме

талеяих rрашей вимагається при ро~міні бі.1ьшу 
скільvість папе---ових гроше~ відп'"'вілно до іхньо
го ги:rковоrо курсу. 

Натомість при приХІ"\В1ній девальвації одна оди 
ниця металевих rр'lшей вимінюєть~я за однv оди
ницю паперових грошей, але скількість валютово
го метзлю в грошовій одиниці зменшується віл
nовідно до курсу паnерових грошей. Тут треба 
'dід~1ітити. що держави при виміні гр'"~шей най
')ільше послуговуються способом пр··хованоі де· 
вальваціі. 

Перегедення лrвальвації е подібне ло nереведен
ня консолідації, nри чому вимаг~еться поперед· 
ньої стабі"1ізацїі, тобто усталення грnшового кур
су. В не:-:евних умовах коливання грошового кур
су не можна переводити жа.:rної грашовоі рефор
ми. Для створення відnовідних умов для nереве
лення стабілізації вимагається припинення даль
шого випу~ку п1перових грошей та зрівноважен
ня де'"'ЖаВНОГО бюджету. 
Спосіб nереіменування номінальної гі.1ности па

перових грош~й зветьсіl деноміюзц~ею. Пе~еведен
ня деномінсщії полягає в тnму що на пр. 1 мі 1ьйон 
марок, рублів, франків чи інших грошових знаків 
перейменовується на 1 марку, на 1 рубель і т. д. 
При тій ВІ:мі~:ній операції міняєть я лише назва, 
але папе;JоDі гроші лишаються й да.1і ті самі, а то
v.у nри цьому неw.а жадних причин до захитання 
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іхнього курсу. Такі деномінаційні операції пере
водиться тільки тоді, коли паперові гроші з при
чини великої інфляції дуже впали в своїй цінності, 
наrтр. одна курка коштує 1 мі.1ьйон марок, руб
лів і т. д. 
Найбільше поширеним способом переходу до 

металевої валюти є нуліфікація або репудіяція па
перових грошей. Це nідбувається в той спосіб, що 
гпоші законаVІ позбавляється сили законн)ГО пла

тіжного засобу. а тоVІу вони надальше втрачають 

свою вартість. Нуліфікацію звичайно переводить
ся лише в тих випадках, коли наступило занадто 

велике знецінення паперових грошей. 

ІнфляцІя І дефляція 

Інфляція - це таке господарське явище при 

якому в обігу збільшується скількість платних за
собів як готівкових, так і кредитових у бі.'Іьшій 
скількості, ніж пропорціонально відповідно до об
сягу господарського обороту. 
Безпосередньою причиною цього явища е звиш

ка цін. Звичайно інфляція найбільше виникае при 
паперово-грошовій системі. Паперові гроші зви· 
чайно емітуеться для потрrб держави у винятково 
11рудному становищі, найбільше тоді, коли ціни на 
товари значно підносяться. Це збільшуе у великій 
мірі державні потреби. У зв'язку з тим держава 
змушена все збільшувати емісію грошей. Іншими 
словами - це виглядае так, як та ка-;Jуселя, що 

все обертається на тому самому місці і не може 
вийти з блудящого кола. 
Відворотним явищем е дефляція, тобто змен

шення грошей в обігу, пропорціонально відповід
но до потреб господарського обороту. 
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Закон Греwама 

Закон цей називають ім'ям англtиця Томаса 
(решама, ЩО В 16 СТ. був І<аНЦЛ"рОМ КОрОЛеВИ 
Єлисавети й тоді сформулював цей закон, хоч 
правду сказати - цей заксн зауважено ще в 14 
ст., а теж у 1526 р. був відкритий польським уче
ним М. Коперником. Uей закон діє в умовах біме
талізму та опирається на тому, що гірші гроші 
завжди усувають з оnігу кращі гроші. 
Причиною цього явища є те. Щ'1 кожний стара

ється лозбути гірші гроші, а натомість кращі гро
ші в себе переховувати, тобто тезаврувати. Ue 
зовсім вірно: коли в обігу курсують гроші срібні й 
золоті, то населення старається золоті гроші 
стягати з обігу та при,:овувати (тезавnувати) 1х 
на всякий випадок, а послуговуються тільки сріб
ними грішми. 

РОЗДІЛ VIII. КРЕДИТ, йОГО ЗНАЧЕННЯ І 

ФУНКЦП 

Кредит та його значення 

Як доказує нам історія нар~дноrо rоспод~р
ства, то кредит yn:e був від.омий в дуже давніх 
часах. Але тоді кредит не був тя~ y1nc ·онал"ниА. 
як сьогодні в розвинутім капіта.1і тичні~ ладі. 
Слово «кредит:» має декілька значе·,ь. Кредитом 

називаємо віру, докладніше - довіr'я до якоїсь 
особи чи інституції, що вона вив'Ржеть,..я в май
бутньому з певних зобов'язань. Ми звичайно го
воримо про кредит даної одиниці, як про мож.'ІИ
вість негайних свідчень у заміну за обіцянку свід
чення в майбутньому з її сторон~-t. В процесі кре
дитових формальностей постають два важні мо-
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менти: виміна теперішніх свідчень на майбутні, як 
теж довір'я, що ці свідчення будуть виnо~нені. Ці 
два головні моменти є з собою нерозлучю. 
Отже, кредит є виміною в часі. Подібно, як ви

міна натуральна мала колись численні недомаган
ня, так само господарство оперте виключно на 

грошах представляє собою певні недагідності то
му, що завжди треба мати в запасі багато грошей, 
що часто лежать у касі безкорисно. При грошово
му господарстві більші торговельні трансакції, го
ловно на далеку віддаль - були дуже недагідні 
та ризиковні, зв'язані з вели·:им к~шт'ми. бо ви
магали перевозу великих грошових сум. Ціла тор
говельна виміна, як теж і продукція були зовсім 
залежні від грошової скількости. 

Коли в життя увійшов кnедит. тоді на тлі това
рообміну ц;ла справа нйnп~ла зовсім іншого ха
рактеnv. З тогІ"\ часv кn" диточа сист-м• я·< вищий 
ni.rт виvіни дvжР вкоn:нч:вся й nошиІ)инся в госпо
дарському житті всіх культу.,них країн так, що 
сьогодні економічна наука називає теперішню 
ф<"'рvу господарення кредитовим господарством, 
бо на цілому земному rльобі велика часть госпо
даnr-ького обороту доконується при помочі кре
диту. 

Отже. к~едит завдяки виміні теnеnішніх дібр 
на майбутні. уможливив певніше й краще їхнє ви
користання, а при тому, збілІ)шуючи продукцію 
безnосередньо чи при пnмочі спожиття, став че
Р~"З це могутнім фактором госnодарського роз
вит··v. З оглялv на те, що головнГ)ю підставою 
кnелиту є довіn'я ло сповнення майбутніх свід
чень, тому кредит з'єднав дуже сильно го:::подар
ське життя в зносинах правних, мора,1ьних і полі

тичних. Тому дуже часто кредит на:::ивають баро-
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метром не тільки господарського життя, але теж 
життя суспільно-державного. Бо відомо, що ціде 
суспільно-державне життя найбільше залежить 
від довір'я та загального морального ріоня цілого 
суспільства. Справне функціонування правного 
а'lарату, тобто судів та органів еrзе·<уційних. як 
теж певність політичних внутрішніх та зовнішніх 
відносин. Як нам відомо з мину1ого. •ак зовнішні 
труднощі в справі О.'!ержання закордонних пози
чок з пnРвО.Т'[V пплітично] неrтезности мали деякі 

новопесталі е-:Jропейські держаги г.о першій сві
товій війні. 

Кредит та Aoro функціі 

Як уже з·~аємо з попереднього, то під к:·еднтом 
ро-уміємо таку форму обмІну, де взз,ємна переда

ч, това-ів rторпнами, що беруть участь в обмін
ній О'""ергцІі, роз'єднана в часІ. Отже. тут всі об
мінні операці1 товарами. які при господарському 
обміні переволиться сторонами, передаються з 
рук до рук, тобто заінтересовані сторони обміню
ються товарами взаємно, а тому й звуться готів
ковими операціями, або - як дехто висловлюєть
ся. - це є операції за готі"Rку. 
Коли ж при таких обмінних операціях реком

пенсата має бути одержана аж за якийсь певний 
час, то тоді таку операцію обміну будемо назива
т~ кредитовою. Кредит має дуже велике значення 
в господарському житті країни. При помочи кре

диту міновий оборот може відбуватися в часі без 
ніякої перепони. 
Пrи помочі кредиту можемо сьогодні купити 

всякі nартісні для нас товари в обмін за товари, 
що будуть випродуковані щойно в майбутньому. 
Кредит дозволяє сусnільству вповні використати 
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капітал у різних продукц1иних цілях. За допомо
гою кредиту капітал може переходити з рук до 
рук, тобто від тих, що його посідають, але з рі':\
них причин не можуть використати в предукцій
них цілях до тих, які вміють його у відповідний 
спосіб використати, щоб він приносив відповідні 
прибутки. 
Кредит дае теж змогу продуцентам продавати 

всякі товари на сплати своїм консументам, що без 
помоuи кредиту не завжди могrrи б собі дозволи
ти на куrтно такого T()Ba.,v. Трее:'а гі.!Імітити, що 
пnи всіх своіх позитивних фоnмах кпедит мае теж 
кредит зменшvе гrюшояі готіРК('Чі обороти. Але 
і свою нет-~тиt:fНv cтonnнv. бо яін дае ~могу проду
пrнт:н-т пnnдvт<vв::rти і"'ні тояари дальше і толі, ко
ли на n:ані товари рівновага попиту й пропозиції 
стала поnvшена, а дані товари не знаходять попи-

ту на ринках. . 
Пnи помочі кnедиту е можлива всяка надмірна 

пnодукuія товаnів. яvа часто приводить до велІІ
ких господарських катастроф. 

Роди кредиту 

Економічна няука поділяе кредит на такі роди: 
1) кредит публічний. 2) кредит приватний, 3) кре
дит довготеnміновий, 4- середньотерміновий, 5) 
кrедит короткотеnміновий, 6) кредит осоnистиtt, 
7) кредит речовий, 8) кредит внутрішній 9) кре
дит закордонний. Але тvт самі вже назви говорять 
за себе та покязvють значеннq цього поділу. 

Одняче. найголовнішою справою поділу цього 
кnедиту бvде його господаnська ціль тя господар
ське походження. За цілевим і господарським по
ходженням кредит ділиться на: 1) кредит спожив
чий, 2) кредит продукційний, З) кредит проми-
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сл овий, 4) сільсько-господарський. Дальше ще -
кредит поділяється на кредит інвестиційний і 
к'1едит оборотовий; це вже залежить від того, чи 
має він піднести та покращати трt~валість даного 
господарства, чи достарчати йому засобів до обо
роту. 

Поділ кредиту за господарським походженням 

розглядається як кредит похідн1й; він полягає на 
вилозиченні вже існуючих, але не уживаних Іде 
власник1ми капіталів таких, як всякі ощадності, 
баю<ові депозити і т. д., як теж первинні, витво
рюп<lні через емісію кредитових документів, го
ЛО'1НО видаваних державою паперових грошей. Пі
сля деяких сучасних поглядів, то тільки цей дру
гий рід кредиту повинен бути уживаний до неяких 
інвестинійних пnапь, що мають більше загально
державне значення. 

Кредитові документи 

В кожному народному господарстві, а теж і в го
сподарстві світовому, всякі кредитові госnодар
ські обороти та їхні умови вимагають писемноі 
форми. Отже, всяке лисемне зобов'язання сторін, 
що беrуть активну участь у якійсь торговельній 
операції, а nри тому зобов'язуються заnлатити 
певну суму грошей, як вимогу сnлати звернену до 

других осіб, - зветься кредитовим документом. 
В кожній країні всі такі кредитові документи є 
писані якоюсь наnеред установленою законною 
формою. Найбільше сьогодні уживаними такими 
кпедитовими документами коооткореченцевого 

кредиту являються векселі та чеки. 
Кредитовими документами довгореченцевого 

кредиту нвляються обліrації та заставні листи. 

Векселі являют!>СЯ в двох видах: 1) вексель про-
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стий та вексель переказовий. Веt<сель простий -
це є пи·семне зобов'язання однієї особи заплати
ти доугій особі в f'евний час якусь суму гnошей. 
Веисель переиазов.ий - це є наиаз звернений до 
другої особи, заплатити третіА особі в певний час 
яиусь суму грошей. Отже, в першому випадку це 
буде зобов'язання платіжу, а натомість у другому 
вигтадку це буде вимога платіжу. Такий кредито
вий документ, як в~кrель. мпжнn передавати з рук 

до рук. тобто індосувати. Процедура, зв'язана зо 
стягненням за вексель грошей, є дуже спрощена й 
відбувається в прискореному темпі 

Чек 

Завжди чек пишеться на пред'явника, а при пе
редаванні його другим особам н~ треба ніяких на
писів. На чек може одепжати гроші кожний, хто 
предложить чек банкові. Повища процедура від
носиться тільки до Европи, натомість в Америці 
практикується так, що хто передає свій чек дру

гій особі, то мусить на другій сторінці чека по
класти свій підпис так само, як це в Европі праr<
тикується при векселі. 

Чек не приносить відсотків, як це є при вексе
лю. Чек є дійсний у Европі на протяг короткого 
реченця від 5-10-тьох днів, зате в Америці він є ва
жний на протяг довшагу часу. Отже, чек є писаний 
наказ баниовІ, де чекодавець JVJae Рклаа на поточ. 

ному рахункові, виплатити пред'явникові чека за
значену в ньому суму грошей. 

За:тавні листи А облІrаціі 

Майже в кожнш краш1 обліrацїі випускаються 
лише якимись публічними об'єднаннями, як дер-
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жавою, акщиними товариствами і т. д. Всякі облі
Іацїі приносять прибуток у формі проценту від 
своєї номінальної вартости. 
Що ж таке обліrація? ОбліrацІя - це довготер

міноІ?е опроuентоване зобов'язання на upyrлy су. 
му. Обліrаuії видаються з терміном на протяг 
кількох, а теж і на протяг кількаде~ятьох rоків. 
Довгий реченець тривання позики можна поясни

ти тим, IJIO п.,и виданчі обліrацій маєтьrя нй дум. 
ці, здобути відповідний кредит для збільшення 
оснониого юшіталу, як н~пр. rтри nvлnвi великих 
фабрик, залізинчих доріг і т. д. Обліrаціі прода
ються на вільному ринку, і хто хоче, може їх ку
пити. 

Тут треба зазначити різницю між векселем і об
ліІапією: На обліrаuії завжди ви:Jначається роз
мір вілсотків та всяких інши"< матепіяльних вигід, 
які обліrацїі приносять. Обліrаціі не дисконту
ються так, як ue є при векселі. але за те rинкова 
ціна обліrації в валюті, в якій вона виставлена, 
мn же різнитися віл нnміна.7Іьної tt ціни: чnгnсь по
дібного немає при векrе1ях, де ціна хитається ли
ше в закордонних валютах. 

Полібні до обліrаuій заставні листи гіпотечних 
банків; від обліrацій відрізняються ці листи тим, 
що вони є забезпечені нерухомим майном, застав
леним в тих банках, які їх видають. 

Система жирова І 1\ОмпенсаціАна 

Побіч кредитових документів, які являються 
гр::Jшевими суроrатами, існує ще інший спосіб, 
який обслуговує торговельні справи -- такі як ви
міна та виплати при допомозі жирової та компен
саційної системи. 
Процедура при жировій системі полягає на то-
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му, що переписують виплати між клієнтами дано
го банку з одного конта на друге - це так званий 
спосіб вирівнювання грошей. 
Натомість компенсаційна система полягає в тім, 

що вирівнювання взаємних зобов'язань між бан
ками відбувається за посередництвом сп~ціяльних 
розnахункових інституцій (клірінr-гаузис). Пер
ші такі клірінr - гаузис постали в Англії, в Лон
доні, 1775 р. Про розміри таких розрахунків мо
жемо дізнатись з такого клірінr-гауз у Лондоні, 
де тільки виключно за 1878 р. перевели в своіх 
розрахунках 5 мільярдів англійських фунтів, а 

в 1920 р. - 40 мільярдів фунтів. 

Грошево -Ііредитові рипни 

Найбільше поширеною кредитовою формою, з 
пункту бачення виміни предметів, є позичка гро
шового капіталу в різних формах. З огляду на ве
ликий попит у тій ділянці, головно тих, які пошу
кують таких позичок, як рівночасно й тих, які ма
ють охоту уділювати такі позички, витворився в 
тій ділянці цілий ряд грошових посередників, щ~ 
займаються ринковими операціями. З огляду на 
перевагу грошових трансакщи, такі кредитова
грошові ринки звуться грошовими ринками. 

Зручність і легкість переказування грошових 
кредитів причинилась до того, що грошово-креди
тові операції прибрали світовий характер, а при 
тому нонкуренційний фактор виступає тут у біль
шій мірі, ніж в якій іншій подібній ділянці. 
Такі обороти, хоча скупчені на багатьох ринках, 

так званих місцевих, і поділені за фінансовими 
спеціяльностями, в дійсності пов'язані в один сві
товий ринок (міжнародній ринок). Ця справа є 
нам зовсім зрозуміла тому, що майже завжди ка-
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пітал шукає для себе більшого зиску, і часто так 
буває, що капітал у гонитві за більшим зиском пе
реноситься з одної країни до другої. 
Колись у тій ділянці, тобто в ділянці експорту 

капіталів, домінуючу ролю відіграла Англія, ство
ризши грошовий міжнародний ринок у Лондоні. 
По другій світовій війні, десь від 1918 р., на між
наnодному ринку в Лондоні, справа почала дещо 
переходити на некористь Англії. Головний міжна
родний грошовий центр почав помалу пересувати

ся до ЗДА, в Нью-йорку, а вже опісля, по упадку 
фунта на переломі 1931-1932 р. Лондонський гро
шовий міжнародний ринок перестав від·граваm 
головну ралю. В наслідок занепаду лондонського 
міжнародного грошово-капіталового ринку натво
рилось більше таких капіталових ринків, але вже 
не на міnу та величину міжнарпдного світовог~ 
грсшсвого ринку. Ці новопосталі грошові ринки 
вже не були з собою так тісно пов'язані, щоб во
ни могли становити якусь певну міжнародну ці
лість. Пnичиною до цього розбиття було те, що 
по другій світовій війні евроrейські ле""'жави по
чали впроваджувати різноrо ро тт у девізові обме

ження, які утруднювали переказування за кордон 
кредитів і т. п. Такі девізові обмеження були впро
ваджені тоді в різних державах та в різноманітнчх 
формах. 

Процентова та дисконтова стопа 

Існують два важливі поняття, тісно пов'язані з 
грошовим rинком: ціJ·ні ть грошей та так зване 
дисконто. Грошова цінність у певному розумінні, 
вживаному на грошовому ринку, означає відсотnк 

(%), який належить заплатити за вживання гро
шей. Величина відсотка є залежна від роду позич-
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ки, її довготривалости і забезпечення. Вон 1 так, 
як і інші ц ни, підля:-ає праву поnиту та по,,~ачі. 
Дисконта - це ціна, плачена за негайне одер

жання готівки за вексель чи я . .ісь іншого рода 
платні вимоги, для я:<их тер:vrіл платное rи зобов'я
заної особи ще не наступив. 
Висоту відсотка чи проценту (%) на иваємо 

процентовою стопою. а висоту дискочта називає

мо дисконтовою стопою: влни між обою співза
лежні і мусять бути зі собою ?бл:Іж"ні. Коли, 
напр., процентова стопа перевИ:ІІУЄ значно біо~1Ь
ше стопу дисконтову, то перехилення в бік пnпи
ту та прагненчя більпта о зиrку на капітал спри
чинить відплив з ринків векrелево-диrкпнтових на 
ринок інFестиційни'д і тим вчклине брак готівки 
на вексеЛ 13ВО-ДИСКОНТОВИХ рин··ах, ІПО В С'В()Ю Чер

гу спричинить підвищення дисконтової стопи. 

КредитовІ ІнституцІї 

Перед обговоренням справи про кредитові за
клади мусимо застановитись над тим, як постає 

кредит. Кредит мnже бути уділюнаний безпосе. 
редньо: віритель випозичає дпвжникові якусь су
му. Але тут уже з самог'"' б1гатства ф') ..... м•1 ,,реди

ту і його часто скомплікоnаного характеру поста
ла конечність певногn пnсередн·ппва. Тож на кре
дитовому полі витворилося професійт:е посеред
ництво для виконування вся:<ого роду послуг в 

ділянці грошово-кредитовій. Публ·ччі інститvцн 
ra приватні підприємства, що працюють прn·ф~
сійно в грошово-кnеднтовій ділянці, називаються 
и~едитоnи·ми інституціями а f>o баниам'И'. 
Завданням банків є збирати всі незатруднені 

грошові капітали, а опі ля приділювати іх су-
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спільно-господарсьІ<им комірІ<"М, що відчувають 
потrебу капіталу. 
Для таких -збірна розпnділь!-tих -ф\·нкцій існуе 

цілий ряд бі:1ьших і мечших кр дитових ін титу
цій, що виконують різн: завд--ння н l гр шо О-І<ре
дитовому полі, а рівночасно всі вОНіІ є пов'язані 
в одну систему. 

Така система звичайно буває пірамідальною, що 
її вершІ<ом є J<редитова інституція - банІ<, ЯІ<ИЙ 
посідає ппаво емісії fіанІ<нотів (його часто назива
ють банком банків). Під ТИ\1 банком, або вірніше 
- під його 1<ерівництво~1 знаходиться яJ<ась І<іль
J<ість банків акційних, державних і приватних, як 
теж різного р')ду банків гіпотечних; їхню підставу 
становлять банки І<ооперативні, ощадиостеві каси: 
громадсьІ<і, місьІ<і та повітові. 

Всякі J<Оедитові інституції, що існують сьогодні, 
постали в кінці 17-го та початку 18-го століття. 
Місцем їх народження е італійсьІ<і міста. Виво
дяться вони з італійсьJ<их платничих банJ<ів, де І<уп
ці переховували свою металеву валюту (золоту), 
а теж за їх посередництвом доJ<онували всяІ<их 
торговельних розрахунків в умовленій грашовНі 

одиниці. 

ТаІ<і банки мали за свою головну ціль охорону 
перед підроблюваням чи фальшуванням грошоnоі 
монети та допомогу в торговельних розрахунках 

Тут треба відмітити, що такі банки тоді не плати
ли жадних процентів від вложених депозитів, а 
наnп~І<И купці мусіли платити за збепігання своіх 
грошей з тою, однак, умовою, що такі банки не 
мали права уживати тих депозитів до обороту. 
Але часом траплялися різні надужиття в тій ді
лянці. 
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Баики 

Завданням банків є збирати вільні гр::;шові ка
пітали там, де вони найбільше знаходпться, і пе
редавати їх у тимчасове користування тим госпо
дарствам, що тих капіталів якраз потребують. От
же, банки - це кредитові організації, які можна 
окреслити так: ОрганізацІя гр< wcв.:.ro 1\редиту в 
народному А світовому господарстві стало пере
водиться спеціяльними підприємствами, що 
звуться банками. Як видно з повищої дефініціі, 
банки відіграють в економічному житті країни 
ролю посередників у кредитовій ділянці. 
Банки в своіх операціях найбільше оперують 

чужими грішми, тими, які їм довірили вкладники 
(депозитори). Основний та резервовий капітал 
ба·нку служить у головній мірі на те, щоб у яко
мусь випадку дефекту збоку боржників, банк міг 
покрити ту суму, яку боржники не повернули до 
банку. 
Як видно, то банк завжди для покриття своіх зо
бов'язань перед тими, хто йому доручив свої за
ощадження, може їх кожної пори своєчасно по
к 'ити завдяки о·сновному і резервавому капіталові. 
Операції банків в основному діляться на дві гру

пи: 1) на операції активні та 2) на операції пасив
ні. В першому випадку, коли банк зібрані ним гро
ші розподіляє, тобто лозичає тим, хто їх потре
бує - такі олерації звуться активними. В друго
му випадку, коли банк притягає до своєї каси чу
жі гроші - такі опе;Jації звуться пасивними. 
Тут треба пам'ятати, що при активних опера

ціях банк являється кредитором, а при пасивних 
- боржником. Але завжди як при активних, так 
і при пасивних олераціях банк керується одним і 
тим самим стремлінням: матеріяльного зиску. Як 
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при активних, так само й при пасивних операвіях 
банк являється тільки посередником, що за свое 
посередництво одержує винагороду в формі від
сотків. 
При всіх активних операціях відсотnк завжди 

вищий, натомість при пасивних - завжди ниж

чий. І саме ця рі~ниця відсотка між активними й 
пасивними операціями банку є ЧИ'стим зиском 

банку. 

При пасивних операціях банк приймає вклади, 
за які виплачує нижчий відсоток, зате при актив
них операціях, коли позичає гроші, тоді бере ви
щий відсоток, у такий спосіб черпає свої прибут
ки. 

До пасивних дій банків належать такі операції: 
1) приймання від населення вкладів; такі вклади е 
двоякі: термінові та безтер:'.tінові; 2) випуск акцій 
свого підприємства з метою притяmути нові ка
пітали для поширення власного підприємства; 
3) випуск обліrацій з метою довгоречепцевих по
зичоІ<; 4) випуск гіпотечним-и банками заставних 
листі о під заставу не;:>ухомостей ( тут треба зазна
чити, що такі гіпотечні банки не виплачують го
тівкою, а лише опроцентоnаними заставвними JІИ· 
стами) і 5) емісія банкнотів емісійними банками. 
До активних дій банку належать такі операції: 

1) дисконт векселів; 2) уділювання позичок під 
заставу цінних паперів (така опе:)ація зветься 
льомбардовою); 3) торгівля, тобто куГ'НО А про
даж :закопдонної валюти, - як зоJІото і т. д. 
4) комісові операції, як пер~ кази грошей за кор
дон, полагоджування різних платних рахун·(ів сво
їм клієнтам і т. д. 
Банки діляться на кілька спец:яльних типів: 

1) емісійні, 2) комерційні, З) гіпотечні, 4) меліо-
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раційні і т. n. Щодо своіх власників, то банки мо
жуть бути такі: 1) де;Jжавні, 2) муніциnальні, З) 
кооперативні та 4) nриватні. Такі приватні банко
ві установи можуть бути й одноособові, коли вла
сликом осно~Zного ка:1іта.1у являється одна осо
ба, колективним банк буде тоді, коли власиком 
являється група людей. 
Сьогодні найбільше розповсюдними банками 

являються акційні банки. Тепер є чимраз більша 
тенденція nеретворювати одноособові банки на ак
ційні. Це діється тому, що при такому об'єднанні 
збільшується основний капітал банку і такий банк 
має більші вигляди на свій розвиток, а теж і на 
конкуренцію з меншими одноособовими банками. 

Централізація банків 

Зовсім окреме становище займає в народному 
господарстві (головно в сьогоднішній кредито
вій системі), де дуже важливу ралю відіграє дер
жавний емісійний банк, одинокий в державі, Щ') 
має привілей вида ва ти банкноти, випосажені в 
правний законний nримус платіжного засобу. В 
той спосіб емісійний банк може затягати у насе
лення безпроцентові nозички; одночасно він є ре
rулятором грошового обігу, а при тому держить 
контролю над грошовою вартістю. 
У кожній державі існує майже завжди тільки 

один емісійний банк. У тих державах, де існує 
більше таких банків, централізаційна тенденція 
призвела до злиття (фузії) тих банків, або просто 
один з таких банків признано централею всіх 
інших банків, які мусять підлягати контролі цен
трального банку. 
Найдовше система вільної емісії грошей задер

жалася була в ЗДА, де до 1912 р. було приблизно 
около 7,500 народних емісійних банків. Одначе в 
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1913 р. засновано. побіч тих 12 окружних банків, 
що мають назЕу Federal Reserve Bank - нову цен
т;"Jалю Federal Reserve Board, і всі банки під.lяга
ють під одне ке~івництво. 
Загально всюди пеrеважив хаrакт~r системи 

приватних банків. крім Росії та Швеції, де існу
ють лише державні емісійні банки. Емісійний банк 
е акційною спілкою і деrжава на ді,льність тако
го емісійного банку має ті.1ьки в бі.1ьшому обсязі 
контролю, застережену відповідним пrавним стату
том. Таке відокремлення емі~ійного банку від орга
нізму держави мало за свою ціль охо;Jону пеrед ве
ликим надужиттям емісії банкнотів на бюджетові 
потреби. а пrи тому більше запевнення, що еко
номічнn-фінансов~ політика в своіх чинностях бу
де кеnуватися дійсними потребами кnедитового 
й грошового обігу. Такий приватний ха;:1актер 
емісійного банку виглядає на начебто якусь сво 
бідну форму господарrького самоуряду, який має 
за свою ціль rа~антію ноомального діяння еко
номічних сил. Одначе в дійсності таке оnікунствn 
деnжави на nрактиці nоказа 1ось у деяких випад
ках повною державною контролею. 

СпосІб покриття банкнотІв 

Система континr'енту. at1o так ~ванnі скі.rrькости 
банкнотів. що не є покnиті ш.ляхетни'А мета.тrем. 
дозво1яють e'Airi'f.() банкнотів без по··рт-fття Ш.1Я· 
хетни\f металем тільки пп означенnг,.., максимуму. 
"T'hp CurrPncv pnfi Rяnk Nnteq Act" з 1844 о. ви
значvє длq aнr~iAcькnrn банкv пnавn випvскv так 
званої фі тrvпіяnно1 емісі"і на naxvнnк ле.,жавнnго 
довгу та інших забезnечень до висоти 14 мл. фун
тіn. ''The Cпrrency and Bank Note~ Act'' з 1919 під
вищив розмір такої емісії аж до 300 міл. фунтів. На 
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практиці така систrма показалася не дуже догід
ною і вимагає зміни. 
Інший спосіб покриття банкнот:в - це система 

мінімальної металевої р"Зе'1ВИ у Еіднпшенні до су. 
ми емісії банкнотів, часом теж до суми негайно 
платних зобов'язань. Забезпеченевий процент 
майже завжли хитається в межах від 20 до 60о/о. 
Така система була практикована в дrяких евро
пеАських країнах, зокрема в колишній Польщі. 
Вона більш еляетична і дає змогу банчові на біль
шу свободу достосування своєї емісійної політи
ки до всяких хитань у ділянці господаrуського 
життя. Звичайно валютова резерва є скомбінова
на з металю, девіз та чужої валюти, а при тому ме
талевий запас часто доvодить навіть до 7!1% тієї 
резерви. Натомість в ЗДА вимагається 1 (Ю% по
криття банкнотів, при тому принаймні 25% му
сить бути золото, а решта 75% може бути: золо
то, державні бонди й інші цінні (вартісні) папери. 

РОЗДІЛ ІХ. ТОРГІВЛЯ ТА УУ ЗНА ЧЕННЯ 

ТоргІвля 

Тоnгівля - це профес·йне посередництво в ді
лянці виміни господарськими добрами між про
дуцентами та консументами. Торговець (купець) 

- це особа, що професійно займається (затруд
нюється) торгівлею. 
У кожному розвинутому нgродн'"'мv госrтодар

стві постійно відбувається обмін господарськими 
добпами. Такий обмін в:дбувається П"'и помочі 
ТО'"~Гі"лі. В"яка ТОТ)говельна операція полягає на 
тому щоб това"J купит:--~ там та тоді, де нін деше
вий, а продати там та тоді. де ві:-І дорожчий. 
Головне значення торгівлі подяrае t~a розnов-
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сюджуванні всіляких господарських виробів по
між відборців. Одначе, таке розповсюджування чи 
розподіл ще не означає, що це є ті1ьк:~ м~ханіч 
но-тnанспортова чинність. 
Торгівля провадить цілу розп'>дільну організа

цію, будучи посередництвом у часі, місці, кілько

сті і якості. Купець набуває більшу скількісто то
варів у часі та місці там, де вони найбільш до
ступні до набуття від продуцента, а опісля роз
продує іх в часі А місці, скількості А якості там, 
де на них є в даному часі найбільша потреба, тоб
то попит споживачів. Своєю діяльністю торго
вець начебто виповняє функції кредитові та тран
спортаційні. Цим він відтяжує обидві сторони, що 
беруть участь у виміні го ·подарским .1 добра ми, 
від дуже багатьох чинностей, де він як спеціqліст 

вив'язується в торговельній ділянці краще А де
шевше. 

Тут подане поняття торгізлі є показане тільки 
схематично. А в дійсності господарські в·дносини 
в модерних кrаїнах спричинили всякі на ши;>оку 
скалю спеціялізації, які розд:л:оють торговельні 
послуги на цілий ряд ок'Jемих чинностей. 
З повище поданих торговЕ'льних чинностей по

стають іх додатні прикмети. Через добре зоргані
зовану торговельну сітку по.:тає вплив на ожив
лення продукціі та консумціі, спричиняючи тим 
загальний добробут у країні, вирівнює поnит і по
дачу в торговельній та господа"1ській ділянці, при 
тому розширює всякі нові технічні здобутки і т1к 
відіграє поважну ролю в новітньому цивілізацій
ному поступі. 
У процесі торговельних операцій товар не nе

реходить жадних спеціяльних зм:н. При торгівлі 
роля торгівця, як вже було ска:ано, полягає на 
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тому, що він тут являється тільки посередником 
між продуцентом та споживачем; купує готові до 
вжитку товари від прод)'цента ·а перепродує їх 
споживачам. В цілому процесі торговl'Льних опе
рацій товар не підлягає жадним зм .нам, тут він 
при помочі торгівця переходить тільки на влас
ність від продуцента до споживача. 

Треба відмітити, що хоч при торговельних опе

раціях товари не міняють ані своєї зовнішньої 
форми, ані теж своєї скількости й якости, то все ж 
таки за допомогою торгівлі зміняються відношен
ня й віддаль, яку переходить товар від продуцен
та до споживача. Тут саме головною заслугою 
торгівлі є те, що вона вишукує в різних місцях і 
країнах товар і зближує його до споживача. Саме 
тим збільшує цінність даного товару. 
У тому випадку споживач цінує тільки товари 

для нього конечно потрібні або ужиточні. Бо вар
тість якогось одного товаrу не всюди має однако
ву ціну; так на пр. одv.н фунт помаранч має іншу 
вартість на фармі десь у Флориді, а іншу - ко.nи 
тоrrовець вже доставив йогn на місце - СJfажімо 
до Торанта в Канаді, і той фунт помаранчів у 
крамниці жде свого споживача. 
Як видно з понищого, то то.,гівля приносить су

спільству великі вигоди. Хоч часто при тому тор
говець за обслугу своіх покупція побирає солід
ний пrиnуток, тобто зиrк, що може леколи пеrе
вищує ваптість затраченnі нич пря ні: нсеж таки 
він f нижчим віл нитпат. які мусі тти б понесп.у спо
живачі. коли б кожний з них мусів осоnисто шv
кяти TOR::Ir1V, ЯК("ІГО В;Н ПОТТ1Е'nVЄ. ::1 ГОЛІ"'ІВНО, КОЛИ б 

йnч,, rrnийнr.:rrnrq тпvкати пполvпРнт::~, ню пnоду. 

кує ті това11и. Отже, як бачrfМ'1, торrіяля є факто. 
ром, що урівноважvє попит і пропозицію та ви
рівнює товарові ціни. 
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Торгівля з соцІяльного погляду 

Хоча торгівля в кожному суспі.1ьстві дуже ко
рисна й луже потrібня, то все ж таки з соціяльно
го погляду проти неї е дуже багато закидів. Іх 
підставу треба шукати не тільки в спец··ф чному 
характері якогось підприємства, але і в історич
ному минулому. Як відомо, торгівці свої зиски 
одеnжvють з рі:=типі між купівельною та продаж
ною ціною товаnів. Торговець старається якнай
дешевше заплатити за товари продvцентові, а за 
ті rамі тnяаnи R~яти яvнайдnрnжче віn споживача. 
На перший погляд виглядало б. що торговець од
наково ви~искvе як поолvпентів, так і споживачів. 
Але нам відомо. що товар виходить з рук торгів
ця в тат{ому яигляді, яvим він його одеnжав від 

пnолуцента. Тож тут топговець черпае свої зиски 
ті.ЛJ..КИ за свое посеnелниптво, жаnної фізичної 
ттрапі ним не яит.,ачаєтьrя. Томv дvже часто навіть 
на малого торгівця дивляться як на такого, що 
жияе з лаnмояоі чужої ппаці. 

Дуже неrативно відбивалось на купецькій опінії 
те, що раніше купці вели себе ппде!{уд'1 нечесно й 

тому власне в тих давніх часах купці не мали ні 
чести, ні поваги. Девізою колишніх купців було 
обдурювати своіх покупців всякими нечесними 
способами, послуговуючися вирафінованими ме
тодами брехні, щоб тільки якнайбільше заробити. 
Сьогодні справа змінилася на краще: купецький 

фах кожний шануе та поважає так само, як вся
кий інший фах. А діється це тому, що сьогодніш
ній купень при своіх торговельних операціях по
слуговується чесними методами та старається як

найкраще обслужити своіх клієнтів добором від
повілної й найкращої якости товарів. 
Треба підкреслити, що сьогодні всякий товар 
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від продуцента до споживача переходить досить 

довгий шлях; він іде че?ез цілий ряд торговель
них пnсередників; з них кожний зосібна накладає 

н1 той товар якусь частину ціни, lll"б при тому 
скористати за своє посередництво. Очевидно, що 
споживач є змушений платити зайвий гріш за та
кі торговельні послуги. Тож ми бачимо, що на то· 
му всьому найбільше терплять широкі маси спо
живачів. 

ПодІл торгівлі 

Як ми вже знаємо з попереднього, завданням 
І<ожної торгівлі є усувати просторове й часове 
роз'єднання між попитом та пnопозицією. Торгів
ля поділяється н1 дв1 головні вчди: 1) торгівля 
розподільна і 2) торгівля спекулятивна. Торгівл~ 
розподільна полягає на томv. що тоr,го'Рец'"' купує 
товаnн там. де вонч дешевші. а поотtаР іх т::~м. де 
'f'Г'НИ Д0110ЖЧі. ТОбТО Дf" На НЧ'Х Є nЇЛf..ШТ-{Й ПОПИТ. 
Отже nозполілJ-.н~ тоnгі'F'ля є Ті-'М чиuниJtом. шо 
уnівноважvє попит та пропозицію тов1рів, а при 
томv ви11івнюе товарові п'ни н:::~ rізних рин"<ах. 

Спекулятивн:::~ торгівля баЗVF'ТЬСЯ го тrовнn н1 то
мv. шо тnnгоРепь wпve то~ЯТ'И там і толі кпли 

вnни лrшеві. а"~'е не поол..:tе іх rinp~зv. а д"ЖИЛ'-1€ 
чarv. кnли пічя н~ uпх ттідчеrеть,..я. ~ в:ч ПРЧ тому 
зможе одеожати більше зиску. Але навіть у тому 
витталку пе його егоісТ1іfЧНе rrостvттvв:::~ння прино· 
сить нехотячи деяке вирівняння товарових цін у 
часі. 

IJ ЗЛУ.. ШИЙ ТТ О діЛ ТОргівлі € Та'І<ИЙ: 1) ТОРГіВЛЯ 
льо'k':::~.тrьна (мі,..пе~а), 2) тпргі'Рлч манлоі~на, 3) 
тоогівля безпереривна. 4) торгів1я періодична, 
5) торгівля гуртова і 6) торгі~л1 роздрібна. Тор· 
rівля льокальна полягає на тому, що всякі торrо-
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вельні операції відбуваються в nомеш:<анні тор
гівця; торгівля ма ндр ·вна - торгоЕець свій товар 
розвозить по домах своїх nокупців; тор:-івл' без
переривна - відбувається стало чи то в домі тор
гівця, чи при помочі торговельних агентів, які 
стало розвозять товар по домах своїх покупців; 
торгівля періодична - торгівець вивозить свій 
товар на продаж тоді, коли відбуваєть.ся в певно
му якомусь періоді часу торги, як напр. велихі 
осінні чи веснянні ярмарки і т. д. Гуртова торгіВ
ля полягає на тому, що тооrівець купvє тов1о F\ід 
продуuента велиvими nартіями. а опісля uей то
вар відпродує дрібним торгівцям; торгівля роз
дрібна - торговець свої то·~гJ~ельн: о~ераціі 
переводить зі своїми по·<упцями, або вірніше 
всі тоnговеrrьні операції відбуваються між ним та 
його покупцями. 
Дальше торгівля ще ділиться на два види: 1) 

торгівля внутрішня та 2) торгівля зовнішня. Тор. 
гівля внутрішня відбув1ється в межах тільки 
одної країни. Торгівля зовнішня nровадиться як 
ПООДИНОКИМИ r()СПОдаDСТ'ВаМИ. так і ц=лnю кm:йною 

з другими кр11'нами тобто тут усі країни взаємно 
топгують поміж собою. 

Дальш(,3 розпі-няють ще торгівлю ім11ортnву та 

торгівлю експортову; перша - це, коли ми товар 
довозимо з-за кордону, а друга - коли ми товар 

вивозимо з своєї країни за кордон. 

МІжнародни торr:вля 

На перший погляд здавалося б, що всі засади, 
я•кі беруть участь у керуванні торгівлею внутріш
ньою та закордонною є до себе зовсім подібні. 

Але коли до них приrлянемося ближче, то nоба
чимо між ними певні різниці. 
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Різниці ці полягають на обмеженні міжнарод
ніх торговельних оборотів, які застосовують на 
своїх копдонах депжави, і на платному механізмі. 
Дальшим наслідком тих проблем є ме!ІШl рухли
вість праці та капіталу в порівнянні з нормальни
ми відносинами, а це в свою чергу спричинює за. 
сидження в родинних місцевостях та сприятливі 
умавини для безроnіття. Все це наклонює капітал 
до внутрішніх інвестицій. 
Зйгально бепvчи, то вrякі користі, шо виrтли

вають з закопдонної торгівлі. є ~ОВ'"'Їм пnді~ні до 
тих користей, що випливають із внутрішньої тор· 
гівлі. 

Торговельний балянс 

Тоrговельний балянс - це є числове гrошеве 
зіставлення всіх товарів, приР.езених з ~ак---рдоРу 
до своєї кrа'іни та одночасно всіх вивРзених то
ваРів зі своєї кnаїни ?а кордон я як~"~муrь періоді 
чarv: тут звичайно р-:tхvють річниА період. 

Пrюттетtvра тоnговелt-.ного nйлян ... у полягае на 

тому, шо пор:внюють всі ці позиції експортnві та 
імпортові за цілорічний період. Коли експортева 
позиція являється більшою, тоді кажемо, що тор· 
головний балянс є активний (додатній), а при 

тому наша країна одержала за вивезені тов1ри за 
кордон у грошовій готівці чи векселями або деві
зами більше, ніж сама пеnеказала ( виr лал а за 
границю) за куплені там в~які товари. Таким чи
ном у цім виnадку постає Нr!двнш•<а. Але коли ім
портова позиція (прияозу) явrтРеться більшою 
від позиції експортової (вивnз~"~вnї), толі кажемо, 
що балянс являється пасивний або від'ємний, тоб
то постав недобір. 
Торговельний балянс мае дуже велике значення 
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в кожному народньому госnодарстві тому, що в 

nер(_·важаючій б.льшості він розтягається н 1 біль
шу частину народньо - госnодарських торговель

них оборотів з закордnном. Торговельний балянс 
являється барометром торгове.-Іьної ділянки даної 
країни, який показує здібність даної господарської 
структури країни, висоту її коштів продукції у від
ношенні до інших країн, напр. перевага в експор
ті за кордон сировини, а знов же в імnnрті гото
вих товарових виробів показує, що існує дуже 
низький промисловий рівень країни який вимагає 
більших інвестиційних вкладів у nромислову ді
лянку. 

Платничий балянс обіймає ціл·сть усіх торго
вельних оборотів даної країни з закордоном, а 
тому містить у собі балянс торговельний. До 

nлатничого балянсу входять всякі вnла ... и з ділян
ки торговельних nослуг, які були nере·ведені на 
конто закордону, з на."Іежних відсотків від капіта

лів даної країни, уміщених за кордо!Іом, всякі за
робіткові гроші еміrрантів переказувані (переси

лані) до їх країн, гrоші, що вплинvли з туписти

ки і т. д. і всякі виплати f'a річ закnрдочу. Такий 
балянс являється вірним ті.1ьки приблизно, бо ні
коли не можна зробити точних обрахунків з за
кордоном. З повищого означення відно·сно nлат
ничого балянсу виходить, що nасивність торго
вельного балянсу ще не говорить про те, що еко-

номічне становище країни з приводу від'ємного 
торговельного балянсу нЕляється цілком в хао
тичному госnодарському стані; воно свідчить, rцо 
з огляду на несnриятливі економічні відносини, 
які панують в даній країні, ця країна мусить обо
в'язково постаратися, щоб на майбутне заnевнити 
собі більший доnлив з закордону всяких засобів 
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у формі заплати за вивезені товари за кордон, які 
становили б надвишку над вивозом (експортом) 
з таких прибутків, як послуги за перевіз товарів 
чи з ділянки туристики. 
Загально беручи, торговельний балянс відіграє 

важливу ралю в країнах аrрарних, убогих на капі
тали тому, що країни багаті на засоби капіталів 
завжди є спроможні без всяких обтяжень покри
ти всякий дефіцит торговельного балянсу всяки
ми іншими позиціями платнячого балянсу. 

Біржа 

Біржею називаємо місце, де збираються про
давці й покупці. Треба розуміти, що біржа не ЯВ
ляється ні ярмарком, ані теж базаром. Хоча базар 
та ярмарок теж є місцем, де збираються продавці 
та покупці, але тут є та різниця, що базар є віль
ним місцем для всіх людей і прошарків, натомість 
біржа е вже спецІяльни·й організований ринок за
ступних цінностей, де операції відбуваються по

стійно, безпереривно й прилюдно. Членами бір
жових зібрань можуть бути тільки ті особи, що 
відповідають точним вимогам усіх біржових пра
вил. Усі біржові операції пе;Jеводяться на біржі 
при помочі спеціяльних біржових посередників, 
так званих маклерів. 
Біржа в своїх операціях керується спеціяльними 

правилами, що звуться сузанси:t. Всі ці прави.'Іа 
порядкують взаемовідношення осіб, що беруть 
участь в біржевій торгівлі. Треба ще зазначити, 
що не всі цінності господарських дібр е допущені 
до біржевого користування, а тільки такі, які да. 
ються легко заступати. Всяка біржа має свій вла
сний виборний уряд, свої власні суди, що звуться 
«третейськими~. Біржа теж видає свій власний 
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бюлетень, де нотує кур.с і ціни усіх своїх операцій. 
Біржа є тим ринком заступних цінностей, де не 
мусять бути об'єкти біржевих операцій, тут не 
мусять знаходитись спеціяльно ті товари, якими 
тут торгується, як збіжжя, нафта, .вугілля і т. д. 
На біржі торгівля провадиться тільки на підставі 
зразків або лише тільки зазначується основну ро
дову прикмету даних товарів чи цінностей. 
Біржеві операції дають самій біржі дуже великі 

можливості розвивати ії торговельні операції в 
безконечність. Вияляється, що такі біржеві опера
ції є дуже корисні та практичні вже хоч би тому, 
що тут не потрібна фізична приявність даних то
варів, а тим власне заощаджується кошти транс
порту, тобто дастави товарів на ринок. Додат
ньою прикметою біржі є ще й те, що кожна оди
ниця якогось товару такого самого рода й сорту 
може бути заступлена іншою одиницею такого са
мого рода й сорту. 

Тут можна переводити торговельні операції з 
такими заступними цінностями, де вони не зв'я~а
ні з якимись конкретними одиницями цінностей. 
На біржі не можна виконувати торговельних опе
рацій з такими товарами, які мають якесь рішаль
не значення, як напр. якісь індивідуальні родові 
знаки кожної окремої одиниці і т. д. Отже, не мо
жна виконувати торговельних операцій, напр. з 
кіньми, расовими коровами, всякими модни
ми товарами і т. п. 

Найбільше поширеним об'єктом бfржевих опе
р3цій Я'вляються всякого ролу пінні папери, як 
напр.: обліrації (банди), акції (шери), валюти, 
девізи і т. д. Дальшою додатньою прикметою бір
жі є ще й те, що всякі торговельні операції ви
конуються прилюдно й безпереривно, за винятком 
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неділь чи свят. Треба сказати, що тут сходяться 
найбільші комерсанти й капіталісти та полагоджу
ють свої інтереси. 
Отже, біржа є головним ринком, де громадиться 

капітал для продукційних цілей. Як видно з пови

щого, то біржа є удосконалений ринок, який най
більше надається та відповідає капіталістичному 
господарству. 

Біржі діляться на дві категорії: 1) біржі товаро
ві та 2) біржі фондові. Товарові біржі займають
ся операціями, зв'язаними з торгівлею всяких то
варів. Фондові біржі займаються торгівлею цін 

ними паперами. 

Треба відмітити, що в більших торговельних 
осередках біржі спеціялізуються тільки в якомусь 
одному роді товарів, як напр. вугілля, збіжжя, ба
вовна, нафта, дерево і т. д. А для торгівлі цінними 
паперами є теж спеціяльні біржі, де виключно 
відбувається торгівля всякими цінними паперами. 
На біржі теж відбуваються всякого рода гри, як 
гра на різницю цін і т. д. Як з одого боку біржа є 
корисна та практична організація, так з другого 
боку вона являється центром всякої спекуляційної 
торгівлі. 

Механізм міжнародньої вимІни 

Щоб зрозуміти значення иіжнародної торгівлі 
то обовязr<ово треба пізнати її механізм. У між
народній торгівлі є тільки дві форми виміни: 1) 
виміна сира, де прямо вимінюється товар за то
вар та 2) виміна, що відбувається при застосуван
ні загально відомого та вживаного мірила цінно
сти - золота. 

У первісних часах торговельна виміна відбува
лася в спосіб натуральний де вимінювалося товар 
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за товар, при чому можна ствердити, що така сама 

форма вим=ни вертається до міжнародньої торгів
лі й сьогодні. З огляду на те, що такий відворот є 
пізніший ніж виміна, основана на принципі золота, 
то ми перегляне:'vfо насамперед міжнародн!'О торго
вельну виміну, що відбувається при помочі золота. 

] ) Механізм виміни, що відбувається в системі 
золотої валюти виглядає в той спосіб: У між
народній торгівлі відбуваються всякі торговельно
кредитові виміни при помочі закордонних вексе
лів та девіз, як теж при помочі компенсаційної 
техніки клірінrу, що привело величезну частину 
виплат тільки ло переписання з конта на конто, 
то все таІ<И існування різних ваJJют у кпа1нах про
дажу та закупу змушують торговельні стnрони ча

сто установляти взаємний стосунок валюти при 

помочі спільного мірила - золота. 

Факторами при установленні відношенн1 курсу 
валюти являються міжнародні договори купна та 
продажу. Коли, напр. кра·~·на А імпортує багато 

товарів з країни Б, то вона за це мусить виставля
ти векселі для країни Б. Тоді подача векселів кра
їни А, являється дуже велика, а натомість попит 
на ті векселі є дуже малий, а тому й ціна на ті ве
кселі дуже знижується, тобто спадає понижче рівня 
їхньої номінальної вартости в золоті, а натомість 
дуже підноситься дисконтова стопа. Тут треба па
мя'тати, що механізм міжна;:юднього ринку пра
цює загально. Коли, напр. країна А буде мати ба
гато векселів країни В, яка знов має дуже багато 
векселів країни Б, то в тому випадку країна А мо
же вжити векселів країни В, на покриття своїх 
довгів у країні Б. Таким способом уреrулюється 
додатньо курс для країни вірителя. 

Границею курсової різниці являються дві т. з. 
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зол·оті точки. Золотою імпортовою точкою явля
ється точІ<а понижче золотого паритету даної ва
люти, а золотою точкою експортовою є точка по

вище цього паритету. По переході цієї точки є 
корисніше розплачувати-ся з·олотом ніж векселя
ми. Економічна наука називає це різницею золо
тих точок. 

Золотий валютний механізм повинен негайно 
U.'1ЛІ-'нути корисно на валютовий курс. Коли курс 
погіршився в наслідок на 1rишки імпорту над 
експортом, а впарі з тим у країні довжника наста
Jrо зменшення запасів золота, на якому був базо
вапий кредит, тоді згідно з квантитативною тео
рі:-ю грошей ціни повинні б обнизитись в тій кра
їні, що є довжником, а піднестися в тій країні, що 
є вірителем та до якої перевезено золото. Це з 
черги повинно спричинити збільшення експорту з 
тої країни, яка є довжником, та піднести її валю
то: ий курс. З огляду на те, що свобідна діяль
ність економічних СИJІ завжди є сильно обмежена 
внутрішніми факторами, де їхня діяльність вима
гає довшого пеrіоду ча:у, то гласне те-е;:> ужива
ється інших засобів, як от піднесення дисконтової 
стопи чи підтримування курсу фондо·вої вирів
ннльної ВаJІЮТИ. 

Тут треба звернути увагу на те, що міжнародні 
біржеві т~ансакції, які виводяться з міжнародньої 
торгівлі, мають у тій системі В':'JІичезний вплив на 
вчут;Jішні ключеві господарські обставини, а тому 
великі фінансисти мають у таких господарських 
обставинах світового господарства ключеву пози
цію. Можлино, що в звязку з тим міжнаt1одній 
грошовий ринок підлягає часто спекуляційним 
потрясенням. Тож нічого дивного, що критики ці
єї загальносвітової господарської діяльности ре-
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rулювання твердять, що не можна узалежнювати 

долі народу від всяких спехуляційних комбінацій 
малого гуртка міжнародної фінансерії. Знов же 
прихильники тієї тези твердять, що деякі наду
життя мусять існувати завжди і всюди. Однак, у 
величезній масі індивідуальні операції та децизїі~ 
базо·вані на певних господар·ських мотивах, які 
установлюють загальні тенденції світового госпо
дарства є випадковими, а тому вони завжди бува
ють економічно найко.риснішими. 

БілятералІзм 

По закінченні першої світової юини, тобто по 
1918 р., у деяких державах була спроба поверну
тися до вимінного механізму, базованого на прин
ципі золота, ВПроваджено знову валютовий си
стем, базований на зо~1ото~.1у покритті, приверне. 
но вільну торгівлю (в теорії). Але по казалося, 
що такий господарський механізм не працював 
задовільно. Всі нарікали на погані сторони того 
механізму та його застарілість, r<ритикуючи кля
сичних економістів-теоретиків за недосконалу їх. 
ню доктрину, забуваючи, що економічні права ді
ють тільки в умовах своїх основ, а ті властиві їм 
умови вже перестали діяти. Золота валюта прак. 
тично перестала бути золотою, виміна банками 
банкнотів на золото була дуже обмежена, й зов
сім заборонена. Міжнародній грошовий ринок у 
Лондоні в Англії, який уможливлював свобідну 
nиміну закордонних векселів, після війни чи в на
слідок війни був так обезсилений, що не був спро
можний відіграти свою попередню ролю, та на 
практиці, по великому падінні фунта у 1931 р., пе. 
рестав існувати взагалі. 
Країни - вірителі відкинули принцип свобідної 
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торгівлі, старались витя;-нути з краУн довжників 
свої належності, а пrи тому спродати їм якнай
більше своїх товарів нічого в них не купуючи. В 
такій економічній ситуації механізм не міг пра
вильно діяти, бо в~і його складозі частини пере
стали існувати. 

В такому непевному господарському положенні, 
країни - довжники почали оборонятись перед 
вптяганям від них решток золота, за які вони ще 
мог.:тти одержати необхідні для них закордонні то
вари. У зв'язку з тим постали нові форми міжна
радної торговельної виміни. 
Рівночасно з тим у багатьох країнах пробудив

ся приспзний націоналізм. При помочі національ
них кличів ці країни старались якнайскоrше роз
будувати своє народне господаnство, вважаючи, 

що при вільній господарській діяльності вони то
го не могли б так скоро добитись. Коли ще до 
цьr го вони опинились у 1929 р. у великій еконо
мічній депресії, то тоді ста 1и ще б:льше в:дчувати 
потребу грошей як на цілі інвестиційні, так само 
й на внутрішню кредитову експансію, при помочі 
якої можна було переборювати господарську кри
?у та піднести господарську конюнктуру. Тому во
ни мусіли відсунутись від світового ринку та за
вести контролю в цілому закордонному обороті, 
тобто вірніше - контролю девізову. Щораз біль.. 
ше заводилась контроля в усіх ділянках народно
го господарства. Передову ролю в тому вела Ні
меччина. 

На підставі такої економічної політики nитвори
лася ціла система міжнародної торгівлі, базованої 
на дуже строгій державній контролі торгівлі й ва. 
шоти та на о-босторонніх (білятеральних) догово
рах щодо взаємних континrентів імпортово- екс-
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портових. Розрахунки виконувано на базі клірин
rу по умовленоw.у курсі валюти. 

Ця система (білятералізм) походить від її 
основи, тобто від білятеральної умови. Теорію ту 
започаткував др. Маер. На його думку, сьогодні 
державна політика кожної країни просякае ціле 
господарське життя, маючи одне з головних зав

дань запобігати господарським кризам, тобто ве
сти коньюнктурну політику. 

З огляду на те, що в наDодному господарстві 
вільну господа~ську діяльність замінено коньюн
ктурною політикою, то не може бути мови про 
доте:-rерішній міжнародно-вимінний механізм. В 
зв'язку з тим тепер треrа в інший спосіб узгід
ювати коньюнктурну політику різних держав. 
Де-кі західні економісти, голов·ю англо-аме

риканські не погоджуються з тою докт;Jиною. Во
ни кажуть, що дійсна ціль біляте..,изму є В'lрова 
дження торговельного монопо.1ю, призначеного 

на те, щоб при його помочі збудувати сильну мі· 
літаrту потугу для тоталітарної держави. В кож· 
ній білятеральній системі мусять творитися бльо
ки держав, де нзйси .. 1ьнішу позицію здобувають 
сильні держаРи і використовують економічно сво
їх сателітів. l-'a думку багатьох англо-американ
ських економістів, систе:\tа ві.1ьної торгівлі най
більше rарантуе загз.льну догідність. При тому 
треба не забувати про ту відповідальність, яка тя. 
жить на деrжавах - вірите1ях. Вони повинні по
годитись на збільшення СВ')ГО імпорту, коли вони 
хочуть, щоб механізм в:льноі торгівлі ді""в з пов
ним задоволенням. Дуже багато економістів твер
дять, що реrулювання міжнародними торговель
ними оборотами повинно відбуватись при помочі 
центрального світового плянування. 
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РОЗДІЛ Х. 

ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТУ 

Транспорт 

Кожна країна, без о·гляду на 11 господарсьІ<ИЙ 
лад та порядок, мусить мати 'Внутрі своєї країни 
якийсь рід транспорту. Що ж таке транспорт? 
ТJ:анс:-орт - ue так31 ділянка гос;.одарсьноі чин
но:ти, яна ви.f<'онує обов'язон перево--:у людий та 
всяних товарів у проrторі. Бувають такі види 
транспортів: 1) суходільний, 2) водний та 3) по
вітряний. 
Дальше, транспорт ділиться ще на такі роди: 

а) екстенсивний та б) інтенсивний. При першому 
головну ралю відіграє природа й праця, а при 
другому голоЕну ралю відіграє капітал. До екстен
сишюго зараховуються такі види транспорту, як 

напр. гужовий та річний. До інтенсивного зара
ховують такі види транспорту, як заJІізниці, па· 
роплавство, авіяція та автомобільний. 
Зрозуміла річ, що малий човен п~рушуваний 

при помочі рук, чи більший корабель-вітрильник, 
чи віз що його тягнуть коні, чи ровер, який шо
лиr:а муrить обертати пrи помочі своїх рук чи 
н:г, -- усе це безперечно зараховуємо до видіо 
екстсн:и:ного транспорту. Натомість такі види 
транспорту, порушувані при помочі всяких машин, 
як напр. залізничні па.ровози, порушувані при по
мочі водної пари чи електрики, автомобілі. пору
шувані при помочі rазу, витвореного з бензини 
чи нафти, літю<и, по.рушувані при помочі rазу, ви
твореного з погінного матеріялу або модерні літа
ки, порушувані при помочі атомавої енергії, всякі 

nароплави, порушувані при помочі водної пари, 
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нафти чи атомової енергії. Всі ці види механічного 
транспорту зараховуємо до інтенсивного. 

Тут ще треба відмітити, що з технічною пporre 
сією людства йде рівночасно й проrресія в діл ян. 
ці всіх видів транспорту. Як бачимо, то перед 
людським поступом уступає транспорт екстенсив 

ний, а нз його місце приходить удосконалений 
транспорт інтенсивний. Є над~я, що в недалекому 
майбутньому людство буде послуговуватись ви 
І<лючно високо вдоскон:1леним інтенсивним транс 
портом 

Транспорт має для кожного народного госпо

дарства величезне значення у всіх його господар
ських ділянках. Як нам доказує історія народньо
го господарства, то економічне й культурне життя 
в усіх античних народів найкраще розвивалось 
при якихось природн~1х чи теж битих шляхах, як 
напр. при великих сплавних ріках, при морських 
берегах і т. п. 

Те саме діється й за наших часів; при залізни
чих чи теж битих шляхах найкраще розвивається 

культурне та економічне життя кожної країни. 
Бож усякий транспорт є необхідним чинником у 
кожній ділянці господарського життя, треба за
значити, що чим більш~ тран~порт є удосконале
ний, тим він дешеЕши:1 та щ~раз скоріш~ набли
жує до себе найдальше від себе віддалені геогра
фічні місцевості н1 цілому земному rльобі. Завдя
ки транспортові всюдІІ в світі покращзл:1 взаєми
ни (стосунки) тому, що можна перевозити всякий 
товар з місця на місце і та-:и:і товар можна збува
ти дешевше. Ск')рий і дешевий транспорт зблизив 

до себе в просторі всі найбі.1ьше віддалені від се
бе країни світу, з одного боку облегшив перевіз 
товарів з країни в країну, так з другого боку 
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збільшив конкуренцію усіх промислов-о- торго
ве.'Іьних І{раїн між собою, на тлі чого постали ве
ликі міжна;:юдні непорозуміння. 

Воднкй транспорт 

Від найдавніших часів транспорт мав дуже вели

ке значення. Моря та сплавю р.ки давали людям 

безплатні дармові дороги, по яких можна було пе
ревозити тяжкі товари легше, ніж по сухопутніх 
доро1·ах. І Іри тому море даваJІо достун до різних 
країн, уможливлюючи торговельні взаємини з да
лекими країнами. Очевидно, що тут праця і люд
ська підприємчивість дуже багато причинились 
до покращання цього рода транспорту через удо

сконалеюІЯ будови суден та водних доріг, приста. 
ней для причалу малих чи більших кораб.ІJів. Люд
ство користується водними дорогами від дуже 
давніх часіtв тому, що водні дороги надаються до 
перевазу важких транспортів. Водний транспорт 
являється дешевим транспортом, а зате він є по
вільний у порівнянні з друлими видзми транс
порту. 

Дуже часто водний транспорт являється конку
реяційним супроти інших видів транспорту ще й 
тому, що на кораблі можна вмістити великий ван
таж товарів. Кораблі нздаються до п.еревозу таких 
матеріялів, як залізна руда, вугілля, нафтова ропа, 
В"'ЯІ<і будівельні матеріяли, як цемент, цегла, ка
мінь, деuево і т. д. Коли збуд~"'~В!lно такі водчі ка
нали, як Суезький та канал Панамський (Канал 
Суезький знаходитьrя в Афnиці. а Канал Панам
ський в Uентnальній Америці), то вонч скоротили 
мооську ЛОТ)оrу на тиrячі миль, а в зв'язку з тим 

і тоанспорт став дешевшим. Колиrь морський 
трансп·орт уважали монопольним. Ко.пи, напр. 
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хтось хотів поїхати з Англії до Австралії, то мусів 
їхати водою, тобто кораблем. Сьогодні - це вже 
належить до минулого. Сьогодні велику ролю в 
міжконтинентальній, головно в пасажирській транс. 
портації відіграють літаки. Літаком можна скорі
ше й вигідніше дістатися до всіх країн чи закут
ків земної кулі. 

ЗалізничнА транспорт 

З проведенням залізниць у цілім суходільнім 
транспорті почалася велика еволюція. На залізни
цях можливо перевозити більшу скількість усяко
го рода товарів з місця на місце в дуже скорому 
часі. РозвитоІ< залізничого транспорту та його те
хнічних удосконалень сприяли більшому госпо
дарському розвиткові тих з~мельних просторів, 
що з браку водних доріг були позбавлені догідні
шої транспортації, а через те інтенсивнішої екс· 
плуатації цілої країни. 
Такі транспортово-технічні поліпшення в ділян

ці залізничого транспорту привели до покращан
ня в цілій організаційно - економічній структурі 
всіх культурних країв. З постанням залізничо
го транспорту зросли до великої сили залізничі 
підприємства; їх послуги являються дуже корис
ними для цілого народного господарства. А що 
залізниці являються дуже важливим фактором у 
транспортації кожного народного господарства, 
то держава взя.11а під свою диспозицію залізнич
но-транспортові підприємства. Із-за розмірів ка
п італовкладів залізниці являються дуже в~ликими 
підприємствами; іх капіталоВІrлали рахуються на 
сотні тисяч мільйонів. Більша ча:::тина тих капіта
лів, вкладена в залізн:1чні підїриємства на розбу
дову залізничних доріг, мостів, тунел:в і т. д., е 
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безповоротниІVи тому, що вони є активними тіль. 
ки до часу, доки існує та фун·<ціонує залізниця. 
З огляду на те, що при будові залізничних доріг 

вимагається величезного капіталу та примусового 
вивласнення rрунтів при помочі де:--жзЕного авто
ритету, то в зв'язку з тим держава перейняла кон
т.ролю над залізничними транспортоними підпри
ємствами. 

Для західньо-европейсьІ<их залізниць підрахо
вують, що приблизно тільки 25 % цілої суми по
точних витрат мають певний зв'язок з розмірами 
вантажного та особового руху, а решта 75% від 
цього не залежить і деф:цити покриває де:-'жава. 

Автомобільний тран::порт 

У ділянці автотранспорту автомобіль являється 
дуже зручним перевозавим засобом. Початком 
розвитку автомобільного транспорту анажається 
період часу від 1914 до 1918 р. Кажуть, що причи
ною розвитку автом·обільного транспорту були 
вояки, що в першій світовій війні набули шофер
сько·го фаху в армії, а по закінченні війни демобі
лізовані свій шоферський фах використали в гро
мадському житті. 

До цього треба додати, 1цо після закінчення 
псrн1юї світової війни в 1918 р. можна було діста
ти по дуже приступних цінах військові автомобі
лі; армія випродувала їх як уже перестарілі. Поде
куди й сама армія залишала на полях чи лісах ба
гато автомобілів, що вимагало ремонту. Такі по
І<инуті автомобілі люди попідбирали, ремонтува
ли та вжили їх до транспортаційних послугів. 
З появою більшої скількости автомобілів поча

ли появлятись багато транспортових підприємств. 
Вони показалися дуже вигідними та дешевими. 
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Таке автомобільне транспортове підприємство не 
вимагало мільйонавого чи мільярдавого капіта
ловкладу, як при заліаничому підприємстві. Авто
мобільний транспорт не є тісно зв'язаний тільки з 
одною дорогою, як це є при залізинчому транс
порті. Автомобільний транспорт піде по кожній 
битій дорозі, а автомобільні підприємства не му
сять витрачати величезних грошових сум на будо
ву дорогих доріг, як це є при залізничних підпри
ємствах. Залізничі дороги не вигідні тому, що ни

ми не можна їхати в усіх напрямках, а тільки ту
ди, куди прокладено залізничну лінію. Автомо
більний траспорт являється грізним конкурентом 
залізничного траспорту, особливо в ділянці паса
жирскої транспортації. Автомобільний транспорт 
довів своєю діяльністю до того, що сьогодні вже 
залізничний транспорт не являється більше моно
польним транспортом, як це було колись, а в зв'я
зку з тим ціла транспортона політика в народньо
му господарстві мусїла спрямунатися на інші 
рейки. 

Під сьогоднішню пору автомобіль у ділянці ці
доі транспортації відіграє величезну ролю. Сьо
годні більша частина населення має власні автомо
білі (в ЗДА), і замість їхати залізницями кожний 
подорожує своїм власним автомобілем або авто
бусом, що являється дешевшою транспортацією, 
ніж їзда залізницею. Сьогодні можна зауважити, 
що і в ділянці важкої транспортації .в дуже бага
тьох випадках послуговуються теж автомобіль
ним транспортом, голо·вно там, де вимагається не

гайного перевазу товарів, що скоро псуються. 
Такі товари, як напр. будівельний матеріял, камін
ня, цегла, залізо, пісок; опаловий матеріял: вугіл
ля, нафтова ропа, нафта, бензина і т. д., сировина 
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для дальшої продукціі, як залізна руда і інші -
більшістю на дальшу віддаль перевозят'Ься ще й 
сьогодні залізницями, хоча вже й тут автомобіль
ний транспорт робить залізинчим підприємствам 
велику конкуренцію. 

Повітряна транспортація 

Те саме можна сказати й про повітряну транс
портацію. П початки сягають першої світової вій
ни, але в дійсності до більшого розвитку почав 
доходити повітряний транспорт в часі між пер
шою і другою світовою війною між 1918 та 1939 р. 
До бі:rьшого значення повітряний транспорт дій
шов по закінчен!-Іі другої світової війни від 1945 р. 
по сьогодні. Велика скількість людности користу
ється в ділянці пасажирській, голсвно на далеку 
віддаль, повітряним транспортом, дуже вигідним 
та скорим з огляду на велю<у економію часу. Сьо
годні щораз більше можна запримітити, що і в ді
лянці транспортації товарів повітряний транспорт 
зачинає відігравати теж не малу ролю. Тому пе
редбачується, що на майбутнє повітряний транс
порт відіграє величезну ролю, як скорий, еконо
мічний та найдешевший. 

Ціна транспортаційних послуг 

При калькуляції встановлення коштів продукції 
товарів, ціни транспортаційних послуг врахову
ються до тих коштів. Щоб випродукувати якийсь 
товар, треба вжити якусь скількість потрібних 
складників. При сьогоднішній модернізації проду
кції такий процес розділяється на кілька фаз, а 
тому власне й ціни за транспортаційні пос;zуrи 
стільки само разів входять до коштів продукції, і 
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в зв'язку з тим часом важко їх докладно обраху

вати. 

От возь:мім такий маленький приклад: сокира 
випродукована в Німеччині, залізна руда для про
дукції сокири привезена з Англії, але перетоплена 
на залізо в Швеції, а вже опісля залізо в штабах 
було перевезене до німецьких фабрик; дерев'яне 
топорище до сокири привезено з канадських лісів 
до німецьких фабрик, а самий готовий випроду
кований то~аrу (сокиру) треба було перевезти до 
крамниці в ЗДА. З цьог·о прикладу видно, скільки 
всяких цін за різні транспортаційні послуги мо
жуть мати вплив на ціну випродукованого готово. 

го до вжитку товару. 

З огляду на те. що залізниці на практиці опану
вади монопольно суходільний транспорт, тому 
вимагала потоеба взяти під деnжавну контролю 
перевозові тарифи, що нормують ціни за трап. 
спортацію товарів. 
В тарифній залізничній ст;:>уктурі існують два 

фактори: 1) приватно - господарський, що стре. 
мить до осягнення якнайбільшого зиску для заліз
ничих підприємств та 2) публічно господарський, 
що бе~е до уваги з одного боку інтеоеси держав
ні, а з другого - суспільно-господарські. 
Оба фактори доповнюють себе взаємно тому, 

що загальний господарськиІt розвиток збільшує 
тrанспортацію, а теж збільшує і дохід залізничних 
підприємств. При тому економІчно багатші заліз
ниці мають спроможність поширювати залізнич· 
ну сітку, модернізувати транспортові пос."Іуги та 
підносити на вищий рівень загально-господарсь
кий стан цілої країни. 
Тут більша перевага приватного господарського 

фактора позначується в приватних залізинчих під-
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приємствах, а фактора публічно-господарського в 
державних запізничних підприємствах. Але оста
точно контролю над залізничними тарифами пе. 
ребрала держава. 

Така політика показалася найреальнішим засо
бом у ділянці де1жавної транспортаційної політи
ки. З теоретичного пункту бачення дуже інтеоес
ною є політика установлювання диференційних 
цін за транспортаційні послуги. Тут беруть до ува
ги дві методи. де за їхньою допомогою обоахаву
ються та встановлюються ціни за транспортаційні 
послуги. Перша з тих метод базується на обраху
ванні власних коштів, натомість друга базується 
на пеоевозовій цінності. Таку методу можна порів
няти з тим, що вона калькулюється на тому, що 

ціни за транспоrутаційні послуги на товар накла
даються в такій висоті, скільки даний товар мо
же видержати. Методз власних коштів бере до 
уваги два фактори, що діють у ділянці транспор. 
тації на її кошти, тобто вагу ra кошти. Натомість 
друга метода базується на клясифікації товарів 
після іх цінности: чим товаТJ дорожчий, тим біль
ше платиться за його транспортаційні послуги. Те
оnетично це пояснюється сполученою подачею. 

Залізниці є спроможні заоферувати тільки сполу
чені подачі, тобто дорожчі та дешевші. Але це 
можна розуміти так, що ця метода вважає транс
портаційну ціну за частину монополю, де є прак
тикована дискримінація клієнтів залежно від іх.. 
ньоі купівельної сили, щоб осягнути якнайбfль. 
ший зиск. Залежно від застосування першої чі! 
другої методи в транспортаційній ділянці, існують 
такі тарифові системи, як тарифова система нату. 
ральна і клясифікаційна. Дальше стосуються такі 
тарифи, як тарифи пропорціональні, де належ-
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ність за транспортаційні послуги обраховують у 
відношенні до віддалі переваженого товару, та 

1різничкові, при яких стосують методу деrресії, 
тобто зменшується оплату транспортації на оди
ницю віддалі в міру її зростання. 
Треба зазначити, що залізничні тарифи загаль

но не є залежні від густоти руху, що Д(!Є великі 
премії тим округам народного господарства, що 
під оглядом економічним слабо розвинені. Загаль
ІІО беручи, нормальна залізнична тарифа стосує 
клясифікаційну систему, пе. едбачаючи підвишку 
оплат за транспортаційні послуги для даної кляси 
залежно від ваги і віддалі при стосуванні деrресії. 
Залізничні тарифи відмінні від нормальних та. 

риф, звуться винятковими тарифами. Ці тарифи з 
різних екС)но:мічних причин, часто навіть позаеко
номічних, дають у певних обставинах знижку цін. 
ЗагалІ:но беручи, ці вv.няткові тарифи покривають 
від 60 до 80 о/о загальної суми транспорту. 
Резсумуючи тарифові ц~ни в народному госпо

да:)Стві, приходимо до висновку, що вони є свого 
роду податковою системою, де одна галузь про

дуІ<ції якоїсь округи платить ціни за транспорта. 
ційні послуги, а натомість інші користуються на
че б субвенціями збоку цих тариф. Така ніби при
хована система в ділянці транспортаціі є постіль
ки небезпечна, що вона є прихована і майже не
можлива до цілковитого обрахування в одини
цях, вазі та в прибутках. Так було при залізнич
ній тарифовій системі завдяки монополії, що 
нею користувались залізничні підприємства в на
родному господарстві д'1 пори, коли силу заліз
ничної монополії підважиJІи автомобільні підпри
ємства. Із-за важливих перемін у транспортації, 
залізничні підприємства мусіли свою тра:Іспорто-

143 



ву політику пе;1еставити на більше догідні rейки. 
Треба відмітити, що автомобільний транспорт 

на перших початках свого розвитку не був так до
сконало зорганізований, як це було при залізнич
ному транспорті. Він не брав на свою відповідаль
ність товарів, що не були рентабельні для транс
портації так, як це було при залізничному транс
порті виняткових тариф. Не мав він такого обо
в'язку втримати транспортаційний рух на дорогах, 
що не були рентабельні, ані теж не виконував ні
чого, що не приносило йому користи. Він став пе
ревозити на довшу чи коротшу віддаль тільки ті 
товари, що були дорожчі з огляду на свої техніч
ні властивості. Автомобільний транспорт перебрав 
до своєї транспортацїі тільки ті товзри, пrи яких 
обслуга оплачувалася, а решту товарів, яких об
слуга не була рентабельна, залишив залізницям до 
дальшої обслуги. Зрозуміла річ, що такі нерента
бельні товари, які треба було перевозити на дале
ку віддаль, ЯІ< напр. каміння на будову доріг, лісо
вий матеріял на всякі будови, пісок, цемент і т. д. 
залишився залізницям до дальшої обслуги. 
У таких невідрадних економічних обставинах 

для залізничних підприємств, з причини великої 
конкуренції збоку автомобільного транспорту, му
сіли наступити деякі зміни. 
Тому, що залізниці, позбавлені своїх монополЬ

них підстав, дальше не могли брати на себе су
спІльно- господарських тягарів, то вирівняння в 
тій ділянці відбувається в трьох напрямках: 1) 
звільнення залізниць від суспільно-господарських 
обтяжень при установленні цін за транспортацію 
товарів. Тут треба зазначити, що цей спосіб і так 
не був вповні застосований залізницями, а поми
мо того дався добре відчути для загалу; 2) обтя-
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ження автомобільного транспорту рівномірно до 
залізничного траспорту, щоб вирівняти конкурен
ційні можливості; З) координація обох засобів 
трL"Інспортації.Це може відбутися через сполучен
ня обох родів підприємств під одну головну упра
nу, напр. держава може пе;Jекинути залізнично
підприємські послуги на Т;Jан:порт автомобіль
ний, або навпаки, а з того може постати монопо
Jzія. Оба роли транспортації могли б поділитись 
сферою впливів, але цю проблему важко зреалі
зувати. 

РОЗДІЛ ХІ. ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬНОГО ПРИБУТКУ 

Сусп~ьний прибуток 

У сьогоднішній господарській системі господар
ська вимінна діяльність є скеравана на заспокоєн
ня чужих потреб з тим наміром, щоб при помочі 
виміни одержати необхідні засоби на заспокоєн
ня своїх власних потреб. 
Засоби на заспокоєння наших потреб ми най

більше отримуємо в грошовій формі і їх називає
мо прибутком або доходом. Прибуток можна 
отримувати також у формі натуральній; це най
більше трапляється у господарствах селянських 
(хліборобських). Прибуток натуральний можна 
виміняти на гроші і за них одержати інші госпо
дарські добра. 

Ціле народне господарство та всі його пролук
ційні ділянки поиносять теж прибуток. Серед ан
глійських економістів найбільше прийнялося твер
дження двох виRначних наvковців: 1) Маnшал 
твердить, що суспільний прибуток складається із 
сполvvи чистого прибvтку "Сіх ф1кт1рів продукціі 

та 2) фінансист, лорд Стамп твердить, що су-
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спільний прибуток - це сполучена грошова цін. 
ність всіх випродукованих дібр та відданих по
с.7fУГ, виміняних на гроші н1 протязі року. 
Точно обрахувати цілий суспільний прибуток

то не легка справа. Народне господарство є дуже 
складне, ціни хитаються у часі та просторі, а всі 
індивідуальні доходи є від себе взаємно залежні. 
Тому скількість суспільного прибутку усталюєть
ся на підставі приблизної оцінки. З огляду на те, 
що нема можливости підрахувати поодинокі фак
тори, що бе1уть участь і цінності д1ного продук
ту, то тут звичайно оцінюється тільки звичайний 
суспільний прибуток на підставі ви-сліду матері. 
я,lьної пrюдукції, базуючись голо;вним чином на 
статистичних даних податкових урядів і на стати
стичних даних господарських ділянок, як обезпе
ченева, банкова та платмичому балянсі. 
У заг а :-rьному суспільний прибуток вміщає в со

бі: 1) цінність первинної продvкції, тобто хлібо
робство та гірництво; 2) збільшення цінности 
пе1.винної пр:)дукцїі, яка випливає з транспортації 
продуктів до місця продукційних закладів, а звід· 
там до місця спожиття, при чомv були вжиті тор
говельні послуги; 3) виконані обезпеченевими ін
ституцінми всякі звороти шкід, сп""ичинених сти
хійними силами ; 4) збільшення цінности, посталої 
при виміні товарів та послуг із закордоном, тобто 
сальдо торговельного балянсу; 5) ужиткову цін
ність домів, городів, добподійних закладів, всяких 
бібJІіотек і т. п., які служать духовим та матері
яльним потребам суспільства. 
Суспільний прибуток являється джерелом та ба

зою для існування цілого суспільства, тож він 
складається із усіх поодиноких прибутків цілого 
народного господарства. 



Економічна наука ділить суспільний прибуток 
па дві основні частини: прибуток брутто й прибу
ток нетто. П··)Ибуток бр:;тто складається із цілості 
пе -іодичних nасл:д:в :-rродукцїі та суспільної ви
міни. Натомі~ть прибуток нетто складається з тих 
цінностей, що їхня ваі)ті;:ть становить зменшену 
вартість в наслідок витрати сировини, знаряддя 

продукції і т. п. 
Усі пnодукти селянина-хлібороба, що постали у 

висліді його праці та рівночасно були ним та йо· 
го родиною спожиті, а теж заробітні платні робіт
ників входять повністю у склад суспільного при
бутку. Суспільний прибуток ми повинні відрізня
ти від індивідуального прибутку та суми індивіду
а"1ьних прибутків, бо не все те, що з точки індиві
дуального бачення являється затратою чи кош
том, не мусить бути тим самим у суспільному при· 
бутку, напр. винагорода працівників, відрахована 
з індивідуальних прибутків власника предукцій
ного закJІаду, входи-ь повністю, як кошти про
дукції, в суспільний п;Jибуток. Тут може трапи· 
тись, rцо підп"иємство може виказувати деякj 
стnати, а вони рівночасн'"> можуть бvти суспільним 
прибутком. Зате rvмa індивілуальнJ-rх прибутків 
н~вагал являється більшою від суспільного при
бутку. 
У структурі суспільної виміни, до поодиноких 

(індивідуальних) господар·ств напливають всякі 
прибутки з таких джеnел. як поаця, ЕСЯкі ренти, 
(чинші), як теж всякі інші прибутки, які в різних 
періодах часу переливаються негайно, чи по яко· 
мусь часі до інших господа"ств. Так напр. селя
нин платить кnавцеві за пошиття одежі, знов кра
вець у свою чергу мусить платити власникові до

му рент за найняте мешкання, а власн~-rк дому му
сить купувати промислові вироби, де їхня цін1 
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складається з різних платень робітників та відсот
ків від позиченС'го капіталу. 
За -а.тrьна сума всіх індивідуальних прибутків на 

пrют11зі річного ге1іоду часу містить в собі дуже 
багато таких прибутків, які и~:ш -:и зі свого пер
ві~ного суспільного прибутку, та циркулюючи 
девкола господарського організму, перейшли ці
лий ряд інших господарств. 

ІндивІдуальний прибуток 

Індивідуальним прибутком (доходом) звичайuо 
називаємо періодичну участь поодиноких госпо
дарств у суспільному прибутку. Економічна наука 
твердить, що із сусп~льної точки бачення індиві
дуальний прибуток складається із чистого при

бутку по відрахованні коштів продукції. Тим від
різняється він від всякого прибутку, що впливає 
до даного господарства у формі брутто, тобто без 
nідтягнення всяких витрат. 
З індивідуальної точки бачення, при-буток - за 

Шмо."Ілером - це загал дібр та послуг, які за ці
лорічний період часу були праrно зафіксовані, як 
сталий внелід праці та багатетР-а даної особи та 
безпосе?едньо належать тій особі, що придбала 
їх дорогою виміни і може їх уживати на своє 
утримання та на побільшення свого багатства. 

Головні види суспІльного прибутку 

Економічна наука знає такі чоти1и в.tІд:1 прибут
ків: 1) прибуток суспіJІ!:;НИЙ та прибуток індивіду
альний; 2) прибуток у формі брутто (сирий), чи
стий і вільний. Прибуток брутто - це прибуток 
обтяжений всіми коштами продукції. Понsrття 
такого прибутку являється ширшим від поняття 
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суспільн~го прибутку та прибутку індивідуального. 
Прибуток нетто (чистий) складається з чистої су
ми прибуткі·в по відрзхуванні коштів продукції. 
Прибуток в:льний - це надЕишка чиr.того прибут
ку, яка за.1ишається після заспокоєння необхід
них потреб. 

З) Прибуток первинний та похідний. Первинним 
є прибуток, що приходить з уділу в продукції, а 
натомість похідним є той прибуток, що походить 
з особистих послуг. На тому пункті не всі еконо
місти є згідні з тим тве ~дженням. Вони підкре
слюють. шо за винятком тільки прибутку з тих 
продуктів, що були ви:1родуковані в особистих 
цілях та для вжиття їх у особистому багатстві
решта при-бутку ви .... тtває із суспільного прибутку 
при помочі виміни. 

4) Поибуток з пnаці та приnутrк з багатства. 
Ту розрізнення цього прибутку бупе вже в біль 
шій мірі залежати від економічної структури, ба
зованої на принципі приватної власности. Прибут
ки поодиноких самостійних господарств звичайно 
мають характер мішаний, тобто з праці та з ба
гатства. Натомість ті прибутки, rцо випливають з 
чужих господарств, мають харак ... е., прибутків із 

праці, як запJІата за віддані послvги. чи теж при
буток з даного багатства в формі проценту. При
буток, що одержується з праці, називаємо заро
бітною плап-їею, натомість не є за'Jобітною плат
нею той прибуток який одержуЄться в натурі 
з власної пролукції. Докладніше, то зарібком 
називаємо той прибуток, що випли.?ає з праці 
та з підп"Jиємства у повному віпТ')і~ненні від 
платні, як прибутку з залежної праці. Прибуток, 
що випливає з багатства без вложеної туди праці, 
ми називаємо рентою. 
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Розnоділ сусnільного прибутку 

У народньому господарст,ві всі ті економічні 
явища що мають якесь відношення до ділянки ' . 
розподілу суспільного прибутку, можнз б ПІдтяг-
нути під г.евну категорію як у тео~етичних док

тринах економічних науІ<, так теж і в практичиїм 
застосуванні ·в народньому господарсп~і та в по
го:rтженні їх з певни\1и догматичними nамками, які 
містяться в таких суспільних доктрт·нах, як етика, 
лраЕо, політика, соціологія, релігія і т. д. 
З огляду на їхній величезний вплив та тісний 

зв'язок з економічним життям, де кожний прибу
ток поодинокої осоf'и є зв'язаний з тими пробле
мами, де на тому тлі ведvться всякого род1 диску
сії та запекла боротІ-ба - ділянка суспільного 
nрибутку являється найбільше спірною частиною 
політичної економії. 
Розподіл суспільного прибутку являється істо

ричним явищем, що в дов~ому періоді часу фор
мувалося відповідно до господарсь'<ого розвитку 
людства При обмеженні господаоської діяльно
сті в сачовист~чальні~.1' господ-::tnстві, яке з'єднvва
ло в собі всі фактоrи продукціі, як напр. мале се
лянrьке господарстЕо - пита·rн• сvс...,;льного при
бутку не існувало. Але в сьогоднішніх умовинах 
такі малі самовистачальні селянські господарства 
майже не є можливі. Піл rьогоднішчю пору навіть 
мале госполаретро користає з nізних позичок, за 
які мусить платити процент. Сьогоднішні госпо
да.,.,ства є наставлені на те, щоб вироnляти свої 

ттnnлvтпи на заrпrкоєння чvжи'( потnеn. ЕJtоно

мічна н~vк~ поюtзvє цю проб1ему в такій пnостій 
формі: В усіх культурних народів сьогоднішнього 
суспільства кожна одиниця безупинно кидає у по
тік госnодарського обороту цінності, nродаючи 
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свої товари чи винаймаючи свої послуги. а в замі
ну ну за це виловлює стало якісь інші цінності в 
формі всякого рода прибутків. Кожний дає це, 
що він має: селянин хлібороб - земельні плоди, 
в1асник дому - мешкання, капіталіст - ка:-rітали, 
продуцент - свої вироби, лікар та адвокат - свої 
послуги, робітник - свою працю. Кожний з них 
старається продати свої добра чи послуги якнай
краще та по най·вищій ціні, але це - очевидно -
не від нього залежить, бо ціни тут усталюють та
І<і фактори, як право попиту та подачі. Чи та ціна 
буде вищою чи нижчою, то це вже буде зале
жати від того,чи на ці товари є більші чи теж і 
менші запотребування відборців, тобто спожива
чjв даного товару. З огляду на те ціни на ті товаnн 
та послуги установ:-тяє тіл1::ки спо:··и-а·т, а ціна 
власне творить наш прибуток у формі всякої пла
тні, як винагорода за рентування дому, проценту 
за позичений капітал у грошовій фО;J·Мі або зиск 
підприємства за участь у під'lриємстві. Тут ціла 
та справа зводиться до одного питання, а саме, чи 

кожний з тих загальних господарських предметів 
відбирає для себе ту цінність (вартість), яка рів
няfтьrя тій цінності. яку він тули вложив. 
Головною підставою проблеми розподілу су

спільного прибутку в сьо~однішній капіталістич
ній системі є: 1) приватна власність та 2) вільна 
конкуренція у повному того слова зна::енні, тобто 
на оrнові повної особистої свободи. 
Інституція прт"ватної власности пеоеходила n 

переходить різні еволюції; на історичному тлі іх 
різно поя.сняють: одні вимагають її вкоротити, а 
натом:сть інші завзято її обороняють. 
Не зважаючи на всякі гострі полеміки в різних 

наукових економічних кругах та заззятих дискусі-
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ях поміж суспільними rрупами, треба ствердити, 
що інституція приватної власности є обмежувана 
різними правилами моральними, суспільно-госпо
дарськими (земельна р:форма), публічно-правни
ми (буді'вельні заr<они), всякими приписами місце
вих самоуправ і т. п. Під кінець 18 ст. інституція 
приватної [Ласности скинула з себе всяко:-о рода 
численні економічні та де~жавні реrулюючі гальма, 
що в'язали її на протязі цілого Се'1едньовіччя, та 
увійшовши в нову фазу економічної свободи та 
пройшовши че;Jез ці::е 19 століття продовжує 
дальший С'ВЇЙ економічний розвиток у 20 столітті, 
де починає входити в новий процес економічного 
обмежування. Треба признати, що сама.. проблема 
залишилась і триває по сьогодні. Хоч процес об
меження при'ватної власности зростає на силі, то 
все ж таки поиратна власність на засаді особистn1' 
свободи та свобідної кон:<уренції являється про
мотором, що базується нз принципі зиску та спро
можності користати в майбутньому з висліду сво
єї праці. 
Концепція вільної конкуренції, що виводиться 

від кінця 18 ст., боронить принцип свобідного 
людського діяння, виходячи з того, шо людиною 
ке'1ує ідея зиску, а кожний, хто працює сам для 
себе, буде працювати найкорисніше під економіч
ним оглядом. 

Оба ні гасла (кличі) базуються на конuепuії. 
що стре\fить до заохоти та напnуженої господар
ськоІ діяльності, щоб кожна одинипя своїм влас
НИ"! СТаТ"'І3НІ-'ЯМ МОГJТа дОбИТИСЬ ЯJlНаЙК")аЩИХ р~
зультатів вілиосно що~о вложених нею в наnодне 
господаТ"'Ісrво в--ладів. А тому розподіл суспільно
го прибутку, базований на такому принципі, не 
може бути рівний. 
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Розуміється, що принцип той є побудований 
виключно на теоретичних основах натомість R 

практичному значенні обі ті наукові концепції ду
же часто є собі суперечні. 

Інституція права власности породила інституції 
пра'ва спадковости та ощадности, а з тим і всякі 
можливості нагромадження грошоzих капіталів. 
Це спричинило покращання умавин та вигід у ді
лянці конкуренції для багатьох одиниць без їх
ньої безпосередньої участи та праці в продукції 
господарських дібр (право спадковости), чи теж 
нерівномірний вклад напруги (непропорціональ
ний) при легкій наживі багатства (спекуляція). 
В модерних культурних державах проявляється 

тенденція привернути авторитет тої захитаної рів
новаги, яка знов помалу починає проявлятися в 

різних ділянках державної та суспільної політики, 
де реалізується принцип впро'ваджування проrре
сивних податків спадкових чи прибуткових, без
кошто,вної освіти для незаможної моло.тrі і т. п. 
Треба признати, що всі ці та подібні до них 

принципи е паборювані нарівні з сьогоднішньоm 
rос'lодаnською системою, базованою на принципі 
капіталістичної ідеології. 
Серед усіх відмінних ідеологічних напря;мків, 

що концентрують усі с·вої сили навколо спірної 
проблеми принципу розподілу суспільного при
бутку, на перше місце висуваються три головні на
прямки: 1) перший - це комуністична конuеп
ція; вона обстоює гасло ,,кожному за його потре
бою''. Ця проблема важка ло реалізації, бо кіль
кість госпопарських дібр е дуже обмежена, а на
томість попит на них є дуже велю<ий. Коли б на
віть така суспільно-господарська структура була 
впроваджена в життя, то на це було б потрібно 

153 



величезного державного апарату, щоб порядку
вав, нормував та установляв чергу потреб для по
одиноких осіб. При такій строгій та державній 
контролі завжди з'являється дуже небезnечна 
тенденція в напрямі найгострішої диктатури. 
2) Другий наnрямок голосить колективну концеп
цію, що базується на принципі: «кожному за його 
працю». Згідно з тим принципом ·всі фактори про
дукції мусять бути усуспільнені. Тут знов виринає 
питання, зв'язане з труднощами знайти сnільний 
знаменик, що визначує вартість праці кожної оди
ниці. І тут треба б заінсталювати величезний дер
жавний апарат із вишкалених урядовців, які мог
ли б оцінювати тv працю та деожати nевний nо
рядок, щоб не було великого надvжиття сеоед 
о"обового складу. який буде оцtНЧ')В':\ТИ тv nрацю. 
Над uим особовим сvладом муrіла б бути дуже 
гоrтпа кпитроля ще й томv. що вочн мали б дуже 
сприятливі умови до всебічного та дальше снга
ючого опанування одиниць, ніж це є при системі 
вільної господарськоі кокуренціі. 

3) Третій наnрямок - це конце11ція, що вису
ває гасло ерівного розподілу суспільного добра». 
Уї покищо не бе.,еться під серйозну увагу, бо ко
нечніrть ооудування ве'Тичезними поодукційними 
засобами та розподіл nраці заперечують практич
не впровадження її в народно-господарське життя. 
Тут можна тільки ствердити, що ми можемо ли

ше сnостеоігати поосякання тих ідей в економічні 
та політичні сиrтеми сьогоднішнього світу. 
Сьогодні в СССР дvже часто прачтикується си

стем~ акоодової nраці та краща винагорода здіб
ніших робітників. Це свідчить, що там хоч частин
но визнається принцип природного людського 

егоїзму, що керується бажанням зиску і збага-
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чення взагалі, та нвляється найбільшим збудни
ком у господарській активності людини. 
З другого боку, застосування родинних додат

ків в капіталістичному суспільстві являється пев
н:Ім суспільним явищем, а його принципи є побу
довані на основі, яка проголошує кличі «кожно
му за його потребою>>. Таких nодібних nрикладі'В 
можна знайти дуже багато в сьогоднішніх госnо
дарських системах світу. 

Учасники суспільного при·бутку 

У випродукуванні сусnільного nрибутку (дохо
ду) мусять брати участь усі три фактори продук
ції: приJода, праця й капітал. В сьогоднішньому 
капіта.11істичному господарстві фактори: nрирода 
й к~пітал знахолятьrя в посіданні певної гру
nи люлей, яким інституціq приватної власности 
признає право власности на ті фзктор:1 продукціі. 
Група тих люлей черпає свої прибутки при помо
чі тих факторів, або дозволяючи на вжиття тих 
факторів другими особами. Ро5ітн··ки творять 
третій факто::> продукції - працю і за неі одер
жують свій пои-буток. При тому пілприємцеві, 

який у своїм підприємстві з'єднує вrі три факто
ри nродукції, припадає як прибуток підприєм
ський зиск. 
Участь в суспільному прибутку можна поділити 

на такі частини: 1) прибуток з пряці (за,.,обітна 
п.латня), 2) пілп .... иємсьvий зи~к, 3) прибуток з 
каrтіт~лv (капіталова рента), 4) прибуток земель
ний (земельна рента). 

Прибуток з праці або заробітна платня 

Заробітна платня - це винагсрода за виконану 
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працю. Спосіб її ·вирахування має дуже велике зна

чення сусnільне та rоспод1рсь ·е. Існують два спо
соби вирахування зар;бітн1ї платні: 1) за час її 
трива: ня та 2) за працю виконану нз гкорд. Праця 
за час її тривання дає робітникові певніші умавини 
існуванн11: вона є побажзною в праці що має ха
рзктер нестандартний, rол')вно тим. де В~-Імагаєть

ся більшої пильности та уваги. Хибою системи ті
єї праці є те, що вона вимагає контролі над робіт
ІІИ'<ЯМИ, що ту ппацю виконують. Ue робиться тому, 
щоб робітю·ки не занедбували праці. У такій си
стемі відчувається брак заохоти до виконування 
праці, як теж до збі 1ьшення Ії проду~<т:-Івн~сти. Це 
є голоЕний арrумент, що дає перевагу акордовій 
праці, але вона має від'ємну стС'рінІ<у зниження 
якости праці і шкодить здоров'ю робітників з пере
в..,.оми при праці. 

На практиці існує багато всяких комбінацій, 
зв'язаних з тими обома систем1ми заробітних пла
тень. У баrат1-:ох випадках деякі працедавці при
ст()совують премійовv систему, що установляє мі
німум заплати та премію за працю понад установ. 
лену норму, напр. за кількісну пр')ду .. ці·" пр.,ці. за 
її ефеІ<ТИ'Вність та ощадність при вжитті матерія
лів і т. д. 
Треба згадати праці пристосовані до рухомих за

робіткових скаль у залежності від ціни продукту 
чи від одержаних цін. П;:>еVІійо·ва система була пра
ктикована в англійському гірничому і в сталевому 
промиrлі, але во'!-1" не мала тач Пf)ВО'tж~нн-:t Рvхо
ма скаля заообітних платень ~вичайно "рактцкова
Н1 в ч:::tсі. Кf)Лт1 rі.а:чvвзє ... ь~я вел•-fкР хи ... а·-tня пін. як 
нзпr. інфляція, КС'ЛИ х;чуть vдержати ціни на ре
чоnій вартості, тобто в рівній купівельній силі. 
Система участи робітників у зисках підприємства 
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має за ціль зв'пзати фактор праці з фактором капі
талу. На практиці ця система стрічається з дуже ве
ликими труднощаl\'И з огляду на недо-,;р'п у відно
шенні до раціон1льности в1д1тків, зв'язаних з про
дукцією та виявленням правдИ'ВИХ зисків і т. п. До 
деякої м;ри ці труднощі усуває система участи ро

бітників в капіталі підприємства через видавання 
ім акцій (шерів). Такі способи практикуються на 
ширшу скалю в ЗДА та Німеччині. 

Теорія заробІтної платнІ 

Теорія заробітної платні має завдання пояснити 
ролю поодиноких чинників, що беруть участь у 
формув~нні заробітних платень. Переважна біль
шість тих теорій доводить, що в економічному 
житті і:'нує основний ріFень заробітних платень, і 
в'"'ни навколо нього обертаються тільки з малим 
відхиленням. 
Перша теорія - це теорія залізного закону за

робітної платні. Вона зв'язана з прізвищем німець
кого со ці яліста Лясrаля (F.Lassale ), хоча почат
ки її сягають 17 ст. Вона була зформулована еко
номічною школою фізіократів та мала назву: «Те
орія засобі·в існ\'В1ННЯ р1бітн ·ка:.. В той чаr робіт
ничі маси були зовсім неорганізовані та беззахис
ні. вони не могли протиставитись силі багатих 
кляс, К1JІИ заробітна платня реrулювалася на ринку 
праці ~ умовинах вільної кпчкvренціі між прnда·в
цями. Теорію цю більше обrрунтували фрзнцу~ькі 
фізіократи Ф. Кеней (F. Quesnay) та А. Р. Ж. Тюр
rо·т (А. R. J. Tur1!ot). 
Представники кляс-ичної urколи Д. Рікаrло та 

Мальтус поглибили цю теорію, а Мальтус зв'язав 
іі зо своєю теорією населення. Tat< же само погля
ди ці поклав в основу свого «Залізного закону за-
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робітної платні» Ляссаль. Ця теорія доказує: Коли 
заробітна платня підноситься над мінімум засобів 
існува~ ня робітника, то робітництво починає ско
ріше розмножуватися, в на сл док чого збільшуєть
ся на ринку пропозиція праці, і рівень заробітної 
платні спадає. Коли ж заробітна платня спадає по
нижче фізіологічного мінімуму існування, то підо 
впливом голоду та ви~ликаних економічними умо
винами хвороб знижується пересічна довгота жит
тя й робочого віку робітника; через це зменшуєть
ся пропо;;иція праці, а рівень заробітної платні 
зростає. На думку Ляссаля робітництво не зможе 
ніколи дійти до людських умавин існування, бо за
лізний закон економічної дійсно ти не дозволяє 
заробітній платні на довшу мету піднестися понад 
споживчий мінімум робітничої родини. 

Ляссаль та його наступники прийняли в полови
ні 19 ст. цю теарі.о стверджу:очи, Щ') при і аnіталі
стичному ладі капіталісти забирають усю надвиш
ку суспільного прибутку понад мінімум існування 
робітничої кляси. Не- вичайно важкі умавини ро
бітничих мас при кінці 18 ст. та початки 19 ст. 
спра'вді потве'1джували правильність тієї теnріі, од
наче дальший розвиток подій доказав її непра
вильність. 
Дальші досліди показали, що теорія залізного 

пра·ва заробітних платень була базоРана на непра
вильних осноFах, мовляв, поправа в житті людН')
сти rеде до Ї1 зр'1сту. Але дійсність пока1ала зовсім 
проти,вну тенденцію; на підставі статистичних да
них доведено. Ll'O заnобітні плятні ппnітників від 

майже половини 19 ст. по сьогоднішній день вика
зують тривалу поправу під оглядом купівельної 
сили, а при тому життєва стопа робочого люду все 
стремить до да.1ьшого покращання. 
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Друга індивідуалістична теорія на яку звертають 
багато уваги, має н1зву «теорії фонду заробітноі 
платні». Теорія ця була висунута предстаВJ~иками 
клясичної школ.1 на початках її існування. Дальше 
розпрацював її англійський економіст Дж. С. Мілл 
(J. S. Mill). Ця теорія твердить, що в кожнім від
тинку часу існує усталена кількість капіталу, при
значена на працю, і цей капітал творить фонд для 
заробітної платні. Відносна кількість робітників до 
того фонду децидує про величину заробітних пла· 
тень. Щоб цю теорію краще зрозуміти, мусимо її 
докладніше обrо·ворити. Коли попит на робочу 
силу як на товар, з по;-ляду цієї теор:ї, обмежуєть
ся тією сумою (фондом) капіталу, що капіталісти 
мають витратити на оплату праці, то тоді у них мен
ше лишилося б на сировину й знаря.:tд1 продукціі, 
і частина найнятих робітників не мала б біля чого 
працювати. Пропозиція робочої сили - це вся 
маса робітництва. А тому пе;>есічна з поділу фонду 
заробітної платні на кількість робітників, що шу
кають праці, становити буде nересічну нсрму заро
бітної платні. Частинно це ЯВJГ'ється nравдою, що 
р:::>змір попиту й пропозиції робочої сили мае ве
ликий вплив на рівень з-:tробітноі платні. Тут він є 
певним чинником, що цей рівень визначує. Треба 
признати, що великою помилкою тієї теорії є те, 
що фонду за;>обітної платні ·в дійсності капіталіс
ти ніколи не визначують, а поняття якогось означе
ного фонду заробітних платень являється тільки 
фікцією, бож оборотовий капітал, з якого черлз.
ють покриття для заробітних платень, являється 
величиною змінною. 
Тут треба згадати теорію продуктивности праці. 

Ця теорія голосить, що заробітні платні не є ви. 
nлачувані зі сталого фонду, але вони походять не-
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наче б випливали з якогось сталого потока, Щ') 

зміняє свою лоємність у широких кордонах. Тут 
кладеться більшу увагу на збільшення продуктив
ности та розмірів продукції. Найвищою точкою 
за робі 1·ної платні являється продукційна вартість 
робітника, а натомість найнижчою - мінімум еrзи
стенції (існування). 
Того роду поняття являється дуже оптимістич

ним тому, що воно не дає багато вияснень, а опи
рається на заІ,оні попиту та подачі, при чому межі 
коливань становлять невизначені цінності. При 
цьому треба згадати, що не завжди збільшена про
дуктивність праці спричиняє підвищення заробіт
них платень. Треба пам'ятати, що в дійсності нема 
якихось усталених природних законів, які визначу
nали б у господарському організмі якусь висоту 
заробітних платень. 

Напрям-ки сьогоднішніх теорій 

В чисто капіталістичному народному господар
стві висота заробітних платень установляється на 
підставі закону попиту та подачі з різними засте
реженнями, що до поодиноких родів факторів пра
ці. Всякі відхилення та поправки, які застосовуєть
ся на практиці в відношенні до абстракційних ос
нов вільної конкуренції, дуже багато впливають н;t 
формування заробітних платень. Всякі робітничі 
Унії мають великий вплив на вирівнювання слабих 
економічних сторінок поодиноких робітникі-в при 
скJІаденні договорів про висоту заробітних пла
тень. Майже в кожному модерному капіталістично
му народному господаостві держава заводить ці
лий законодатно-економічний апарат для полагоди 
непорозумінь, що виникають між капіталістами та 
робітниками. В наслідок таких законів приходить 
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до відпруження, а ::р~1 тому щораз більше виринає 
питання, основане на ідейних концепціях: «кож
ному за його потребами». Клич той являєть::я від· 
биткою давніх Х;Jистиянських середньовічних кон
це:lцій "справсд.1ивої цін.-1 тз справед.1авої праці''. 
Такі та подібні кличі застосо Jува:ю в се;Jедньовіч
чі в цеховому устрої. Всяке суспільне обезпечен
ня, родинні додатки, мінімальні заробітні платні, 
всякі закони про охорону праці і т. д. - це все на
прямні до модернізації та покращання за:<ону про 
попит та подачу. в~які ці та подібні модернізації 
дають надію на те, що н~зздовго буде осягнута 
ціль господар~ькоі діял· ности: максимальний до
бробут для всіх членів народного господарства. 

Поняття прибутку з ка-:італу 

Як про це ми вже знаємо з попередніх заміток, 
капітал являється одним з факторів продукції та 
має певний уділ у наслідку господар::ької діяльно
сти підприємства. На підставі права власности уділ 
той признається власникові капіталу, що бере чин
ну участь у продукційно\fу процесі особисто або 
посередньо, випозичивши свій капітал кому іншо
му за на'lе .... ед умовленою о"lлатою. тnбто за умов
лений відсоток. Економічна наукз доводить, що 
капітал, беручи участь у продукці~шому процесі та 
в нас:rілок того і в суспільному прибутку, не му
сить бути чужим, як теж не мусить обов'язково бу
ти в грошовій фnрмі. Але К"ЛТ-f п=д-триемець ужи
ває власний ка -ті тал. тn то rr.i 11nибуток з рьоrо спо
лучається з зиском гтід"lrиємця, і тому він при та
кій формі е не дуже вид:шм, як теж і не відокрем
леним. 

Грошова форма капіталу постала в результаті 
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відносно недавнього історичного розвитку. Грошо
nий капітал та процент поюшлись у кредитовому 

господарстві із стародавньої грошової позички. 
Завдяки своїй рухливості цей капітал являється од
ним з найбільш розповсюджених з усіх факторів 
продукції у міжнародній виміні. 

РОЗДІЛ ХІІ. ДЖЕРЕЛА ТА TEOPir ПРОЦЕНТУ 

Джерело та форми проценту 

У стародавніх часах всякі джерела та форми про
центу розглядалися як безпідставні та шкідливі. 
Наука Арістотеля тЕердила та доказувала безплід
ність грошей, звела й вирішила кінцевий бій з ін
ституцією процентів та припечатала на довгі віки 'їі 
нормальний розвиток, особливо в середньовіччі та 
аж до 18 ст., коли то завзяту боротьбу против від
соткової стопи провадила Церква. При тому треба 
згадати, що в тодішніх часах більша чи переважа 
юча скількість господарських позичок була уділю
вана на споживчі потреби, а тому наука Арістотеля 
про безплідність грошей була пеnеконливою для 
тодішньої філософії схолястиків. Коли в пізніших 
часах хаnактер споживчих позичок більше змінив
ся на характер позичок на господар-сь·кі цілі, тобто 
позички стали більше давати підприємцям, які з 
уділюнаних їм позичок багатились, то тоді в ре
зультаті того в ділянці уділювання процентів на
стала різка зміна: вона довела до того, що інститу
ція проuенту була визнана леrальною, а вже даль
ше в зв'язку з тим почали творитися nізні наукові 
теrрі1, що мали за свою ціль дос.лілжувати приро
ду та походження процентавої стопи та доказува
ти її ціль та правну основу. 

Тут буде мова про три головніші теорії, що від-
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носяться до науки про потребу існування інституції 

проценту: 1) теорія продуктивности, 2) теорія 
абстиненції і 3) теорія ажіо. 
Теорія продуктнЕности доказує, що капітал про

дукує процент зовсім подібпо, або таr< само, як 
земля продукує свої плоди. Ця теор~я має в собі 
багато правди, але вона не пояснює дійсного про
цесу загального явища та кінцевого результату, 
тобто в випадку, котrи напр. позичений l(апітал не 
спричинився до збільшення продукції. На uей ар· 
rумент вона дає відповідь, мовляв, все ж таки по
зичений капітал дав якусь можливість розвиткові 
продукції. Погляди цієї теорії є односторонні та 
базуються на підході до цього питання о 1.нобічно, 
тобто від сторони попиту. Головнішими представ
ю'"ками теорії продуктивности були: І. ТюнРн (І. 
Thunen), Н. Маршал (А. Marshall) і Кларк (Clark). 

Теорія абстиненції 

Теорія абстиненції Рисунула тезу, що процент 

tвідсоток) являється винзгорадою за здержливість 
від негайного спожиття, а тому воr·а є підходом 
тільки від сторсни под~чі. Цю теорію в минулому 
столітті висунув англійсь·кий економіст Н. В. Сеніор 
(N. W. Senior). Ця теорія доказує, що одним з еле
ментів коштів виробництва треба вважати те;:Jпели
ву стриманість ка:-~італістів. Хто посідає господар
ські добра, може їх або відразу зужи:-и на свої по
треби, або вжити їх на продукційні цілі. Коли він 
призначить ті добра на пролукційні цjлі, то тоді 
він жертвує свої сучасні потреби для майбутніх ці
о~1ей. У зв'язку з відкладеним заспокоєнням своїх 
власних потреб, таке чекання повинно бути винаго
родою так само, як винагороджується витрачений 
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труд робітників. Коли б капіталісти такої винаго
роди не одержували, ніхто з капіталістів не мав би 
охоти відкладати заспокоєння своїх власних по
треб і не нагромаджував би капіталів, а без капі
талу не було б можливо продукувати господарські 
добра. Ще в 19 ст. Ляссаль, представник соціяльно
го напрямку, піддав гострій критиці теорію абсти
ненцїі. Опаокидуючи цю теорію, rін твердив. 1до 
було б на·:rно думати, нібито капіталісти здержу
ються від споживання, щоб заоtцадити капітал. по
трібний для продукції. Він кrже, н·о Н. В. Сеніор, 
будуючи цю те~рію прийшов до цього висновку 
лише тому, що він базув1в свої твердження на за
салі т'удової теорії цінности, а при тому був пере
конаний, що товарові ц;ни точно від"lовід~ють ви
тnатам виробництва; тому він не міг шукат·f вия
снення явища ЗИСК\' н1д'"' інде. лише між чинн· ... ками 
виробництва. Він доказував, що великі капітали 
витворилися не в наслідок ощадностей і відмови 
від життєвих радостей. Коли капітал вживається 
до дальшої продvкції. то тільки на те, щоб найняти 
робочу СИЛу Та ПрИВ7Іаснити coni Ч1СТИНУ продукту 
праці соціяльно-слабших чинників. 

ТеорІя JІажу (ажіо) 

Предетаnник т. з. австрійської школи Бем-Баверк 
(Eohm Bawerk) скритикував гостро теорію абсти 
ненції, а натомість збудував свою власну теорію 
лажу (Agiotheore), оперту на поглядах таких еко
номістів, як Тюрrо (Turgot), rаліяні (Galiani) та 
Джевонс (Jevons). 
Теорія та виводиться з теорії гран·Ічної корисно· 

сти і твердить, що господарські добра цінуються і 
в сучасному і в майбутньому не однаково. Сучасні 
добра цінуютьсп в:1ще, ніж добра майбутні. Це ви-
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водиться з трьох пр:-1чин: 1) коли XTJ має для за
спокоєння своїх потреб в сучасному менше, ніж 
спод=вається мати в майбутньому, то тоді він суча
сні добра буде цінувати вище :ід майбутніх. В дея
ких л;jше випадках трапляється так, що в людській 
психолсгії майбутні добра цінуються вище від тих 
самих ді бр сучасних; 2) людська психологія вже 
так є побудована, що людина до сучаrного ст1 .. 
виться з більшою увагою, ніж до мзйбутнье>го, з 
причини неяrного майбутнього і З) добоа, що є в 
продукційІ:ому процесі чеrез пеРний період часу, 
приносять власникові тих дібр прибуток, а при то
му в·rтворюється більша скі 1ькість нових ді бр. Ко
ли нзrrр. кзпіт~ліст винаймає rюбітника !'О праці, 
то він старається заплатити йому пов"оцінність 
пподукту його праці, але тільки за тією розцінкою, 
що дається тим поодукта"f у CVЧ1CH'1MV. то5то, ко
ли робітнvк почне СЬО'"Одні працювати, то вjн іх 
виготовить лише в майбутньому. Н1том=сть, коли 
продукти вже виготовлені, тоді вони стають су

часними добрами й цінність іх повищується. Ця 
власне різницq м:ж цінністю того самого -· овзру пе
ред його виготовленням та після того є тич зиском 
підприємця. Тому за твердженням Бем-Б~веrжа, 
жадного визиску н~має, а вони одержують все те, 

що ім належиться. 
Ця теорія в економічній літературі знайшла собі 

багато прихильників, які уважають ії дійсною і 
на сьогоднішній день. Ба,..ато економісті'l нозішої 
rенерації побудували свої теор'і зиску f·a виснов
ках теорії Бем-Баверка. Слід згздати тео рі ·п Ос
вальта (Н. Oswalt), rарвера (Garvar) та Вайса 
(F. Х. Weiss). Пізніші висновки тих теорій були по
глиблені т. з. теоріям11 визискування, а дальше со
ціяльною теорією, що її побудував українськиіі 
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економіст Туган БараноЕсь~<ИЙ, а теж з деякими за· 
стсrежсннями на тих самих поглядах nобудував 
сзо·~· тсо·--ії ні!'ЛС'tіький сконо;~,1і::т 0;-т:-~сугаймер (F. 
~· ppeпheir.1erl. Натомість проф. Добриловський 
твердить, що з:-rск являється ск.1адником товаро

вих цін, що в сво·н1 висоті відхиляється від абстрак
тної ц!нности товарів, а тим власне дає можливість 
в.п~сникам капіталів визискувати суспільство. 

Процентова стопа 

Процентова стопа - це є Еідношення прибутку 
з капіталу до висоти капіталу. В.н є висловлений 
в сотих частинах, тобто в процентах. Висота про
центавої стопи залежить від багатьох чинників, є 
теж неоднакавою у nоодиноких країнах. На устій
нення nроцентоної стопи насамперед вnливає nра
во попиту та подачі капіталів. Поnит на капітали 
в першій мірі залежить від здібнасти та вмілости 
підприємства та його рентабельности в господар
ській ділянці. Натомість подача залежить від роз
мірів і щабля ощадностей та ф:нансових, правних 
і політичних відносин. 
Дуже часто розрізняють nог-іл між прnцентом 

нетто тобто дійсним rтроцентом за уживання капі
талу і п'1онентом брvтто. що містить v собі певну 
премію за ризико утрати капіталу. Чим Г'евніші є 
господарські відносини, тим така винагорода є 
нижча. Також властивий процент є нижчий в тих 
кrаїнах, що мають великі запаси ощадностей, а 
низька процентова стопа є ознакою високого го

~Пf'Ідарсьvого rюзвиТІ'У й з ага ".ьн'то лоnnобуту. 
Низька ппонетпона стопа змvшує населрння до 
більших ощадно~тей, щоб осягнути та нагnомади
ти більшу скількість капіталів, щоб ося'"нути за
плянованиА прибуток. Зате висока процентова сто-
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па являється від'ємним (неrативн:-tм) економічним 
явищем; вона зменшує П;JОдукцію та утруднює 
оборот, а при тому побільшує уділ капіталу в су
спільному прибутку і тим самим знижує купіЕе:rьну 
силу грошей. 

ПІдприємськиА зиск 

У капіталістичюи системі підприємець у го
сподарських цілях з'єднує певні потрібні чинники 
продукції, які в цілості бо частинно не станJЕлять 

його власність. При помочі тих з'єднаних чинни
ків він продукує господ1рr1::кі добра, або Еиконує 
послуги для чужих господарств на Ел:сне ризико і 
для власного зиску. Той зисJ< під'lоиємця, який яв
ляється ініціятором, організатором та керівником 
підприємства, становить налвишку між прод'lжною 
ціною випродукованого підприємством добра, а 
коштами продукціі. Ue є вина .. ород1 зз кrрування 
підприємством та ризиком: в тому власн~ р11зику 
криється дійсна причина підприємського зиску. 

Теорія підприємських зискІв 

К. Маркс доводить, що цілий суспільний прибу
ток складається з платень та зисків. В капіталі
стичній системі праця не одержує своєї повної ви
нагороди, що відповідає її продуктивності, а тіль
ки винагороду для уде;>жан:-111 р')б1чої rил11. В той 
спосіб випродукована надвишка дістається капіта
лістам у формі зиску. Тео··+=~ ця яrулїє~ь~п ви -нов
ком теорії вартости праці в розумінні М3рКсС1. гп 
ловно в його теорії надвартости. 
Знов же теорія кінцевих зи~ків тве•дить, що в 

умовах вільної конкуренції підприєм"ць продає 
свої вироби (товари) по загально усталеній ціні в 
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таюи висоті, щоб міг покрити кошти продукціі 
найдорожчого nідприємства, r ез я·,о-о попит не 

був би покритий; в той спосіб ті підп;:>иємства, що 
дешевше ПТlОдукують, оде!1жують зиск. 

Новітні теорії зи:-ку тrер:~ять, що причиною зи
ску являються зміни і коливан·rя, не\1ожливі до 
точного передбачення в сьогоднішній предукцій
ній систе:vrі. Натомість пnпф. Kni~ht твердить, що 
зисти випливаwть з розбіжнсстей між дійсними 
у'1овинами. щп бvлт1 пе'1ел:fіячvвані і нз іх підста
вах була організована продукція. 

Сr.ів2ален-:ність зиску й проценту 

Розрізнення між зиском під'lриємцl і проц нтом 
ще не доказує того, що вони в прзктиці є розділе
ні. В дійсності кожний "ідприємець вносить певну 
частину, чи навіть цілий капіт[' л у дане підприєм
ство. Та:·е з'єднання в од чі ~І особі капіталіста й 
підприємця часто пр · кт::чно Енеможливлює дій
сне розріжнею:я в загальнему прибутку підприем
цп т:rх двсх по·1ять. Додатковим утруднечиям е 

впровадження проценту б1утто, що міст··ть у собі 
певну винагороду ?а ризико втр1ТіІ К1п:т~лу. 

Дуже пск;ано губиться цей розподіл в наслідок 

rо::-р'"'сту акнійних сnілок як фrрми rього.пніш
н·)ої господарської діяльності вел ких підприємств. 
Для вл~сника акцій підприемський зи~к і nрибу
ток З Каrпіталу В діЙСНОСТі ВИЯВЛ-ІЄТЬСЯ у формі ДИ
віденди. Особа підпомємця в акційній спілці гу
бить"Я ~ому шо вона є за ~туплf'на групою ттред
ставнv,·ів нілого з?г~лу акц;" неr'Іів (п·ерnрців) і 

платних диРекторів. Орієнтаційною rтідста,...ою для 
відрізнення тих складників у прибутку flідприєм
ства звичайно являється пеrе ічна ("ередня) про
центова стопа даної країни. 
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У капіталістичній системі базо·ваній на ві~"lьній 
І<онкуревції, зиски підприємr.:ів в галузях господар
ськоrо організму мають нахи,1 до вирізняння з ува
ги на конкуренцію та права попиту й подачі. Вони 
мають те:щенцію в напрям~<у зниження цін, з огля
ду на з;Jіст капіталів і зн:1жку проценту від креди
тів та збільшуваних госnодарсь: :их одиниць, що 

пrодукують завдяки TOlVY щораз дешевше. 
Зиск nідприємця не має границі вгору, але колч 

йде про границю вн·1з. т1 вона не М')Ж~ перейти 
межі накnесленої Т"""е'1е~ічною процентовою стопою 
включно з певною винагородою за ризико. Відхи
лення вниз цієї межі озн ·чає поч1ток зужитт1 вла
сних І<апіталів, тобто сусст?.нції маєтку підприєм
ства. Коли б тгка rи-уація nотривзла довше, це 
означало б, що підприємство прямує до банкрут
ства та ліІшідації. 

Теорія земельноі ренти 

Економічна наука - називає спрощено земель
ною рентою винагороду за вживання природного 

чинника продукції. Причини походження земель
ної ренти та її економічну приnоду з наукової точ
ки бачення висвітлив предСІавник ··лясично"і шко
ли Л. Рікаnдо (D. Ricardo), а раніше. бо в 1777 р., 
JТжемс Андеосон (J. Anderson) виrунув подіб
ні погляди, але в той час ніхто не з~ер·1ув на те 
належної уваги. 
За фо"1мулою Рікарда земельна nента являється 

В Н1С.71Їд0'< Н~О '1Н1КОВОЇ ЯК')СТИ rpyHT'! Н1 рЇЗН'fХ дЇ
лянr·ах землі. Bri землі кр"щої ячости при тій 
самій витраті поаці й капіталv д1ють б:7Іьший уро
жай пnодуктових одиниць, ніж землі гіршої яко
сти. В зв'язку з ТИ\f со5ізартість о:::r.ин·1ці про1укту 
на землях різної якости є різна. На ринку на ті самі 
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плоди не може бути іншої ціни тому, що звичайно 
нз ринку є однакова ціна н1 такий самий товар. Ці
на рівняється витратам продуJІціі з додатком пе
ресічного (середнього) прибутку на вкладений у 
виробництво капітал. В зв'язку з тим з хвїnиною 
продажу плодів впасник земепьноі діпянки кращої 
якости не тільки поверне всі витрати на вирощен
ня плодів, але вже дістане пересічний зиск на капі
тап плюс додатковий прибуток, якого ВJІасник гір
шої ділянки землі не rдержить. 
Земельну ренту дістає ті "ІЬ1{•,у той. к('мv належить 

право власности на землю. За твердженням Рікар
да, земельна рента є наслідком зроста·-rн';J населен
ня. За Рікардовим учення\f цq теорія ви-JІ1да':: так: 
Коли на якийсь пр'Jстір незайманої і неv.-тр1впеноі 
землі почнуть приходити люди та заЧмати іі під 
упr?ву, то перші, що туди прибудуть, правдопо
дібно займуть найкращі частки землі такі. що 
напр .родять 10 сотнзрів збіжжя кошто\f десятьох 
одиниць праці; ці землі нзлежать до 1-ої категорії. 
При зрості населення почнуть займати землі гіршої 
якости, що nимагатимуть 15 одиниць праці на 10 со
тнаnів збіжжя; ні землі будуть належат~ до якости 
2-гої категорії. Наступні покопіння будvть заАма
ти щораз то менше родючі Зf'"-'ЛЇ з витратами 20 
одиниць праці на 10 сотнапіч зб:жжя; ці зем1і бу
дуть належати до якости 3-тьої катеrорії, дапьше 
25 одиниць праці ча 10 сотнаrуf1 д1 як...,сти 4-тоі ка
категорії і т. д. Кол•-t лоп·-tт буде nбі·'fматч п--одук
цію 1-шої, 2-гоі і 3-тьої категорії. то ціна уреrу
лmРтьrя на чисоті коштів поолукціі 3-тьоі 'ffатего
пії, тобто 20 одиниць лоаці. бо в лротизнім разі 
3-тя категорія л бреста 111 б про 1:укувати й попит не 
був би заспокоєний. У тих умовах власникц 1-шоі 
категорії одержують ренту, що становить різницю 
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між коштами продукціі земель 3-тьоі категорії, а 
коштами продукції 1-шої категорії або 10 одиниць. 
Натомість власники 2-гої категорії землі одержу
ють рен~у рівну рі. ни ці між коштами продукціі 
3-тьої категорії земель, тобто 5 одиниць. Коли по
пит з.росте і включит у себе 4-ту категорію, то тоді 
ціна буде становити 25 одиниць праці, а решта для 
1-шої категорії буде становити 15 одиниць праці, 
для 2-rої категорії 10 одиниць праці, а для З-тої 
категорії 5 одиниць праці. 

3 того вихоnить, що рJІасниІ-·и землі дістають 
ренту незалежно від скількости рложеноі пр?uі, а 
решта збільшується незалежно від зусиль і волі, 
а є установлювана цін1ми. Інши'1и словами з того 
виходить, що рента рівняється різниці між прибут
ком з .п.аної землі й прибуткІ")м з т~коі самої роз
міnом земельної ділян}(и найгіршої якости. Різни
uя qкости не є єnинчм nжерелом оенти. Рента так 

само виниvає і в на~лідС'К ,різного положення зе
мельних ділянок в простоГ';. 
Теорія земельної ренти Рікарда була rocтpf1 ~tРИ

тикована. а навіть підпадала під сумнів. Новітні 
коитики земельної рrнти кажvть, що в rьоrодніш
нім молеонім rосп()д~рст9і. різниці ~ я~ості землі 
виnірнюютьrя кnащС'ю упр а вою землі, rnловно 
штучними поrноqми · теж не ~бцякv D"Л'() вj 'Ті гnа є 
тут модеона транспортація, що скорочує міжзе
мельну віддаль. 
Всеж таки Ї"нує І-ТезаrлужениА ттрибуток, що по

ходить 3 певниv КОрИСНИХ умоч ноз:з.леЖН"' ві ZI ВОЛf 
В"'Я"нvка. а тітrьки від ф"рмув~ння uін. Прибvток 
uей виявляєтьrq не ~іл'->КИ в nільництві. ~ле РЇН у 
більше яскоавї% формі вистуrrае у в"л··ких містах, 
де купівелІ-на ціна житлових доУів, бутхівельних 
площ та інших торговельних домів доходить до 
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неймовірних ви:::от, або на·вnаки - nадають у ці
нах, коли дана околиц1 з я·rихось nричин стається 

загрозливою або не модною. 

Загальне застосув1ння теорії ренти 

У більшому зр =з умінні ширше nоняття ренти мо

жна застосувати в nрибутках кожного nоодиноко
го чинника продукції, коли продуктивність не є за
лежна від висоти одержуваного nрибутку, але ви
н1города є залежною від вищости тсго чинника в 

продукційній силі в тім власне випадку в стосунку 
до інших випадків, що не одержують такої вина-

·ю:rоdоJ 

Тут для кращого зрозуміння розглянемо два nри
клади, як виявляється рента в nроценті брутто 
та в підприємські:м зиску: 1) Коли на'lр. в на"лідок 
раптового оживлення в закордонній торгівлі по
стане запотребування на перевози морською тран
спортаціею, то ціни на транспортацію піднесуться 
і корабельні компанії почнуть одержувоти великі 
зиски. Але будова корабля вимагає до·вшого часу, 
тому запотребуваннн з б::>ку н в~.-~х кораблів викли
че збільшену конкуренпію, то на це мусить пройти 
довший період чаrу. На покриття заnотТ')ебування 
мусять бути вживані ст~оі кор'lб.nі. що є дорожчі в 
експлуатації. Коли новіші кораблі будуть ви· ·інче
ні й вони почнуть перевізку товарів rтри нижчих 
експлуатаційних коштах, а nри тому будуть пере
возити ті самі товари, що пе'1евозять стзрі кораб
~'Іі, то тут вон·" вже будvть ода"'Ж"'вати незаслуже
ні прибутки тих власників кзпіта "~'Ї"в, що r:ложили 
свjй vапітал на будаРу нГ)вих КОТ1аблів. 

2) Коли для Пf)J<рt-rття н-=~ ринку пр~цює більша 
скількі,..ть підприfмств при тих самих технічних і 
організаційних здібностях, а при тому одно з тих 
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підприємств з якихось причин, напр. підприємств~ 
має на місці потрібні джерела сировини, може собІ 
позволити продукувати свої вироби по нижчих ці
нах, то тоді зиск, що виникає з тої різниці, має ха
рактер ренти. Однак, і::нує основна різниця між 
дійсною рентою, а рентою в прибутках чи процен
тах; зміна в природній ренті не впливає на пода
чу та продуктиrність природи, натомість зміна в 
прибутках чи процентах впливає на подачу капіта
лу чи підприємскість, маючи вплив на творення цін. 

РОЗДІЛ ХІІІ. СПОЖИТТЯ й ОЩАДНІСТЬ 

Спожиття 

Спожиттям заспокоюються людсь- і потреби. Спо
життя є останнім етапом у продукційному процесі, 
тому воно є причиною і метою продукції. Людські 
потреби мають в~ликий вплив на спожиття. Спо
живчі потреби рішають про розміри продукціі та іі 
напрямні. Зростаюча скількість та нкість людських 
потреб і їхня зміна, сприч--н~о'Вана бажан·-1ями та 
модами, дуже часто свідомо створювана та керо
вана продуцентами, є харзктерним я'ВИЩЕ'М у роз

витку сьогоднішнього народного господарства. 
(кількість і якість людських потреб, штучно ство
рена продуцентами при помочі реклями, я·вляється 
горішньою частиною межі споживання. Натомість 
долішньою межею споживання є продуvційнз здіб
ність даного наролиого г"спод1р-тва. Д 1Jq =нJ:иві
дуального господарства межі ті визн1чvються з од
наго бnку род1ми і скількістю тих потреб. а з дру
гого боку - прибутком цього госnодарства та ціна
ми споживчих дібр. Співзалежність спожиття та 
продукції виявляється в істочичнім розпитку. Здіб
ність розвитRу людського спожиття під оrJІ--дом 
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дібр є необмежена а під оглядом скількости дохо
дить до межt насичення. Натомість відН'1СН'J нату
ральних людсЬ~\ИХ потреб та меж1 явлqється дуже 

ни ~ькою; вона в більшій мірі скеровується в на
прямку штучних потреб. 
В дійсності більше важливим я~л-:єтьси мінімаль

н·ій рівень насичення спожиття а б 1 най'Аенша скіль
кість споживчих засобі•в, що в дано"fу серед,..,вищі 
є людині потрібна до пр(')житку (мінімум існуван
ня). Ця межа є рухома, тобто залежною від загаль
ної життєвої стопи даної країни. Велике значення 
у ділянці споживчих потреб відіграє висота віль
ного прибутку поолино·:их господарств; чим такий 
вільний прибуток вищий, тим у більшій мірі необ
хідні споживчі потреби переходять в на .... рямку 
більше вибагливих потреб. 
Треба зазначити, що рівень особистого й техніч

ного спожиття в народному господарстві являєть

ся важливим показником добробуту населення та 
висоти загального рівня продукціі. Д ')Кл::~ дні ста
тистичні дані з ділянки даного наrуодного госпо
дарСТРа за якийсь період часу дають яскраl!ий об
раз rюзвитку ланого наnоп:ного господа'Jства в 

поnівнянні з іншими народніми господарствами. 
Загально показниvом висоти господарськот-о рів

ня й напрqмни~ у розвитку про 'І.укціі тз добробуту 
населення, тобто висоту спожиття на особу, зви
чайно бе.,уть скількість спожиття заліза та кам'я
ного вугілля, а теж великv увзгv зве""Т1Ч')ТЬ Ра сnо
життя електричнего струму, бавови-них виробів 
та цукр) 

Форми спожиття 

Форма спожиття може бути доцільна й безціль
на. Доцільне спожиття дає споживачеві відповід-
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ний nожиток (користь), зваю-1й заг~льн) госло
дарським сложиттям. Коли ж щось споживається 
без виразно о~наченої цілі, тобто лоза межі госпо
дарського спожиття, то коли б таке еложиття й 
мало корисний характер, при витратах з призна
ками марнотравства, то все одно це зараховуєть

ся до безгосподарности. Ціль еложиття може бути 
шкідлива для споживача в випадку надмірного 
споживання харчів, вибагливих товарів та пиття 
алькоголю. 

У каліталіетичній систем·, базованій на лриr.ципі 
вільної конкуренції, такий підхід до справи еложи
вання не відіграє визначної ролі; тут ніхто не ви· 
значує левної ск:лькости потреб та їхнь"'го Л')ділу 
на певні категорії черговости іхнього заспокоєння. 
Тут лише у випадку обмежрноі скількости дібр мо
же виникнути трудність у іх виборі. 
Коли ж у народному господарстві населення ви

пиває надмірну скількість алькогольних напоїв 
таких, як горілка, пив.о і т. д .. що їхня Г'р"дvкція 
є зв'язана з більшими витратами збіжжя та інших 
земних плодів, то в наслідку того може вин ·кнути 
піднесення цін на ті споживчі товаои та вн"'можли
вцти продукцію в інших галузях промисловості. 
У більшості випадків споживання населенням потрі
бних дібр і черговість категорії потре5 у Ееликій 
мірі є залежні від умов часу та місця. 
У давніших часах держава робил1 всяІ<і заходи, 

щоб з одного бокv в м~л'1 пожиточн·rv ділянках 
спожиття обмежув?ти спожиття, а натомість ~ дру
гого боку спрямовув1ти до тих госп()д"~рських ді
лянок, що пр'1дукують добра лля заспо1(оєнн<r не
обхідних людських потреб. Суворе дРржавне нор
мування споживчих д~лянок було сто:оване в часі 
меркантилізму. 
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Пізніше такі встрявзння де;->жави в rос:-rодарські 
справи були обмежені до мінімум. Нормування спо
життя добрами пеnейшло до ділянки механізму 
цін. У більшості краін держ1в · nеребрал• н1 себе· 
обов'язок таких сnрав я·< охор1на ?д ~р~в'ІІ насе
лення, заборона торгіrлі н~ркотиками. охорона лі
сів і т. д. У часі nевних господарських порушень 
таких. як стихійні н щ1стя вiu'Hl ч · вели ·и1 не
в-юж~А. що сприччняють nоважнv -вишку пін на 
необхідні споживчі noтnefiи, можуть спричинити 
деrжавну інтерв"нцію у nрив1.тне rосподапство та 
певні об\fеження в ціломv народн~мv .-осподq~стві, 
як оаціонуваня споживчих дібр та до1вnлен1. rкіль
кість пrюлvкuії для поодиноких господарrькт'х ді
лянок. У деqких впттапках ттnа''ТИКа 11~"'КЗЗ.., -а, що 

ввРдrння плян:vв~ння та ноnмvв~н .. я в ня .... одному 
rосттnд~Р"Т"Rі спричинmє Рел· ... "'е обмРж~ння сnо
живчої свободи для цілого населення. 

Ощ1дність 

Під поняттям ощадности розуміють уживання за
собів на заспокоєння потреб nри 'Аожлит:ю наймен
ших затратах, а теж і здержанні від cvчarнoro спо

життя, хоч на це мається відпоніпні ~асобИ. з uіл
лю уЖИТТЯ ТИ'< засобів ДЛЯ майбуТЧЬ'1ГО СПО"J(ИТТЯ. 
Метою такого сnожиття може бути зacпnJ<'O€'HHSJ 
майбутніх nотреб та ~"'ХОта вжиттЯ ТИ'< за:обів на 
забезпечення у майбутньому кращих життєвих 
умов собі та своїй р~дині. 
Є два способи ошадностей: 1) тезявриз~ція, тоб. 

то деnжанчя ~аощалжечи'< дібn (грnшеіі) у безді
яльності й 2) каrтіт'~ліз~ція. тобтf") творrння пенн'J
rо запасу дібр, щоб ужити тих дi~Sn до про'Іv'~<цій
ного процесу і так отримати більший прибуток. 
Серед культурного населення в більш J·сті застосо-
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вується друга форма, тобто к'Jпіталіз1ція з огляду 
на те, що в')на є більше кори:н1 для ціл~й особи
стих і для ці,1ого народного господарства. Вжиття 
заощадженого капіталу в продукційному процесі 
може бути безп ~с--реди~ н1:1р. 1 у 1леп· д 1 ф бри
ки урядження, як машини і т.д., або посе'lеднє тоб
то нложення грошових ощадостей у банку чи заку
півля державних чи прив~тн·1х обліt1РЇ'• (бо"дів). 
Об'єктивними умовами капіталізації я-ляється 

довір'я у стабілізацію господарських та політич
них відносvн у державі та П внутрішньої й зов
нішньої с езпеки. 

Суб'єктивні умови капіталізаці можуть бути: 
а) можливості ощаджування - господарський mак
тоо, що є зал~жн·fіf н~ тіль~·1 від висоти зq"'ібків, 
але теж від Н'-1 ~та~лення та його ттр·.rс ... осvв"ннq до 
даної життєвої стопи та господарської д:йсности. 
Життя понад міру і розтратні~ть у приватН"''"У та 
публічномv житті, вважаєтьrя одною з дійсних 
причин убоства одиниць і держач · б' в'rrчуттq по
треби ощаджувати - психологічний фзктор. На
селення мусить бутч на високомv рівчі господар
ськоі культури, Щ()б воно м()rло --їдчут·1 пnтребу 
ощаджувати на майбутне нарівні з сьогоднішніми 
потребами, а навіть у даяк·1х вип~дках майбутні 
потреби ставити вище сучасних. 

Убезпечення 

Усякого рода нещастя та неnезпекз може нена
дійно трапитися людині т1 'іі господарствv з при
чvн незалежних від людської волі та ·п діяльности. 
Нещастя можуть виникнvти неспо тr;взно чи то 
спричинені стихією, як гураrани, повіддю, пожара
ми, чи теж спричинені різн··м~-t: хвор~бам·1 смер
тю, каліцтвом або крадіжами, що можуть цілкови-
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то зруйнувати людське життя та ії гос:1од~р:ький 
здобуток. 
Завданням убезпечення е злаrідчити н:слідки та

ких випадків та нещасть винзг ..... р'"'д'lю зq нанесену 
втрату. Таким чином завда:-Іням уб ·з,еt:ен-:-вих то
ва.,иств е уберігати людей та їхне майно від непе
редбачених не1цасть.що їм не е можJг-t:во протидія
ти. Процес убез1еченн• е под б1и:1 до rщ"'дносте
вого процесу, з тою різнчц~ю. що він не станnвить 
джерела збагачуrання, а тіль~и rар-нтvе rто·-рити 
н::шесену шкоду. Убезпеченена сума як винагорода 
за шкоду не може пер~в ·:щувзти вартости убезпе
ченевого предмету. Убе~rrечеРева діяльність мае за
гальний хаrуактер, для її існування їй потрібна спів
праця більшої скількоёти людей. 
Убезпечене ва умова завж Тf.и мvrить матИ письмо

вий характер. Убезпечений зоб~в'srз\·еться плати
ти у визначених термінах грошові вкладки, а убез
печеневе товариство зі свого б~ку зоб::>в'язуеться 
в р1зі не1цасливого в·шадкv виплатити ви")начену 
в умові суму. Висота премії залежить від ризика та 
висnти відшкодування. 

Убезпеченеві заклади інституції діляться на 
публічно-правні та приватно - правні. Приватно
прю:ні дальше діляться на товариства взаємних 
убезпечень, що не е спрямовані на зиск, та на ка
піталістичні підприємства, тобто акційні спілки. В 
деяких евролейських країнах, як от у Польщі, іс
нувало деnжаЕне убез,еченеве заведення; в ньому 
всі житлові доми мусіли бути обезлечені від по
жежі (огню). 

Держава може застерегти за собою монополь убез
печення від всяких хворіб. З огляду на суспільне 
та господарське значе::ня убезпечень, а при тому 

причини нагромаджуваня великих капіталів, дер-
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жава часто вважає за свій о-бов'язок контролю
вати такі убезпеченеві інституції. Роди убезпе
чень можуть поділятися на публічні, приватні, 
примусові, добровільні, персональні та речові. 

РОЗДІЛ XIV. 

ФОРМИ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Приватні J<а::-tІтапістичні г.ідпр·и·ємства 

Приватні капіталістичні підприємства поділя
ються на таІ<і основні категорії: 1) одноособові 
підприємства та 2) колективні підприємства. При 
перших - керівництво виконує одна о·соба, при 
других - керівниц гво підприємством належить до 
більшого числа осіб. 
Дальше колективні підприємства діляться ще на 

такі форми: а) повні товариства, б) І<о·мандитні 

товариства, в) акційні това;:>иства, г) товарист
во з обмеженою відповіда.11ьністю. Діяльність 
одноособових товариств полягає в тому, що тут 

цілим підприємством розпоряджається тільки од
на особа. Тут всі успіхи цілого підприємства є за
лежні від організаційних здібностей підприємця. 
Діяльність повних товари-ств полягає на тому, 
що всі його члени спільно ведуть таке підприєм
ство а теж усі разом виступають під одною фір
мою та всі разом соліда-но в>ідповідають всім 

майном за всі зобов'язання товариства. Пай 
чи вклад до такого товаписп~а визначується 

спільною радою товариства. Такі товариські вкла
ди не конче мусять бути рівні. Повні товариства 
є корисні, бо завдяки більшій скількості членів 
нагромаджується більша скількість потрібного 
капіталу для оборотів підприємства. 
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Діяльність командитних товариств полягає на 
тому, що вони передо.в.сім складаються з одного 

асо й з декількох товариств та одного або й з де
кількох членів - вкладникі.в. У командитному това
ристві є дві категорії членів. Одні з них повні чле
ни, а тому й несуть повну й солідну в!дповідаль
ність за всі зобов'язання товарист:ва цілим май
ном. Друга категорія членів вк:rrадни~і.в відповідає 
тільки до висоти внесеного капіталу до підприєм
ства. У таких командитних підприємст.вах повне 
І<ерування підприємством в дійсності належить ли
ше до повних вкладників підп!)иємства, тобто до 
тих членів, що являються повними членами із-за 

"ОПШ OJOHBOU i~'Itl:ПL'}I;Н 

АкційнІ товариства 

Акційні товариства полягають на тому, що кож
ний учасник - акціонер відпо.відає за това;-иство 
лише висотою вкладу, що він вложи.в до то·вари
стЕа у формі паю. Капітал акційного товариства 
поділяється на рівні частки - акції. Такі акції ко
жний може собі цілком свобідно купити на біржі, 
а хто їх потребує й має на це відповідну суму гро
шей і охоту до їх купівлі, завжди на біржі їх ку
пить З хвилиною, коли якась особа закупить пев
ну скількість акцій, вона автоматично стає членом 
даного товарист.ва, до якого ці акції належать. 
Коли знов та особа відпродасть ті акції ко-мусь 
дnугому, то вона автоматично тратить усі пра.ва 
чденства даного тr>вариства, а право членства пе

rеvодить нq, того, хто набув ці акції. 
При акційних товарист,вах керівним органом то

вариства является ціле товариство, а вірніше -
загальні збори товарист.ва всіх акціонерів. Кож
ний акціонер має право брати участь у загальних 

180 



зборах товариства. Загальні збори вибирають Г()
ловну упрзnу товарства, що є уповажнене керу

вати цілим підприємством. Число голосів на за
гальних зборах залежить від скількости акц1и, 
тобто хто має більше акцій, той має бі.1ьше го
лосів. 

Трести 

Трест являється формою монополістичних об'
єднань промислових підприємств у якійсь галузі 
продукції в одну велику господа;:>сько-продукцій
ну єдність з наміром легшого опанування ринку, 
а теж легшого збуту випродукованих товарів та 
збільшення зиску. Треба відмітити, що при тако
му об'єднанню часто члени об'єднання юридично 
вт"'ачають свою самостійність. 
Початок постання трестів дала Америка. Органі

зування тресту відбувається в той спосіб, що всі 
акції підприємст.в, що хочуть об'єднатися, переда
ють спеціяльному тре::товому комітетові. Тресто
вий r<омітет в заміну за акції видає власникам ак
ції свої спеціяльні цертифікати, що уповажнюють 
до отримання дивіденди. Трестовий комітет, маю
чи в своєму ро·зпорядженні всі акції, являється 
безконтрольним господарем цілого тресту. Тре
сти творяться не для того, щоб с.воєю діяльністю 
до·помогти населенню, але для того, щоб власни
кам трестів було легше побільшувати зиски, а при 
тому накладати на свпі П'lодукти ( то.вари) такі 
ціни, які для них є найвигідніші. 

Кгртелі 

Організація картелів полялає на тому, що вони 
основуються на доrо.воренні підприємців з я·коїсь 
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одної галузі продукції з тою ціллю, щоб зменши
ти або зовсім виключити з-поміж себе взаємну 
конкуренцію. Тут треба зазн~чити, що при тако

му об'єднанні всі підприємства не втрачають сво
єї самост!rurно:ти. Отже, к~rнель r,зл::ється об'єд
нання~І самостійнах підприємців, а при тому ані 
вони самі, ані їхні підприємства не вт1ачзють 
юридичної й економічної самостійно::ти. Ух в'яже 
тільки спільна договореність: на певний протяг 
чаrу подавати однакові ціни на 'іхні товари, щоб 
тим не робити со6і взаємної конкуренції. 
Картелі поділяються на такі категорії: 1) карте

лі нижчого поnидку і 2)картелі вищого порядку. 

Картелі нижчого порядку полягають 1-!а тому, що 
тут кожний ч.,.ен каТ)телю входить в мінові стосун

ки з покупцем безпосередньо. Натомість картелі 
вищого порядку полятають на тому, rцо тут між 
членами картелю й покупцями їхніх випосів сто
їть спеціяльна посередницька організація, що 
зветься синдикат. 

Синдикат 

Синдикат складається з акц1иного товаоиства, 
а теж він може складатися з това;Jиства з обмеже
ною відповідальністю. Але тут в обох випадках 
всі акції чи уділи є розподілені поміж ч:Jенів кар
телю. До синдикату належить монополь пnодажу 
виробів підприємств - члені.в картелю. Після іх
ньої умови з хвилиною засну.вання синдикату во
ни відмовлпються від безпосереднього торгу:ван
ня з покупцями. 

Синдикат приймає від покупців всяке замовлення 
й потім розділяє їх відповідно ·вже до встановлено
го картельною умовою порядку поміж поодиноки

ми підприємствами, що я·вляються членами карте-
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лю. Тут треба відмітити, що синдикати постають 
тільки на те, щоб власники підприємств не робили 
поміж собою конкуренції, а тим самим не спричи
няли на ринках упадку цін на ті то.вари, що про
дукують їхні підприємства. 

Концерн 

Тут ще треба відмітити, що всяІ(і капі таТІістичні 
об'еднання підприємств діляться ще на такі фор
ми: 1) форма горизонтальна, 2) фnТ1ма ~:еотикаль
на. Форма горизонтальна буде тоді, коли до дано
го об'енання входять підприємства, що виготов
ляють той самий продукт (товар). Натомість фор
ма вертикальна буде тоді, коли до даного об'ед
нання входять різноманітні підприємства, u~o про
дукують різні товари. 
Конuерн е різнорадна по своему складу група 

юридично самостійних приватних підприємств, 
що мають спільне керівництво і творять собою 
певну господарську єдність. Між концерном і тре
стом існує та різниця, що концеrн у своїй засаді 
не має монополістичних тенденцій. Головною йо
го ціллю є насамперед фінансова концентрація 
nідприємств. 
Концерн являється менше оформленою й пл ян о

вою будовою ніж трест, але це не відіграє важли
вої ролі в перешкоді до фінансової й господар
ської могутности концернів. Правду сказати, дуже 
великої різниці між концерном і трестом нема. 
Концерн так само, як і всякі моно:толізо.вані об'ед
нання, є органічним витвором капіталістичного 
ладу. А тому він являється продО·ЕЖенням п;:оце
су розповсюджування акційної форми підприєм

ства та специфічного способу їхнього фінасуван
ня. 
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РОЗДІЛ XV. КООПЕРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

й ОРГАНІЗАЦП РОБІТНИКІВ І ПРАЦЕДАВЦІВ 

В ОБОРОНІ СВОІХ ПіТЕРЕСІВ 

Коог.ерzтивне підприємство 

В народному господарстві крім усяких приват
них І\апіталістичних підприємств існують ще такі 
форми підприємс11в, як кооперативне підприєм
ство. Що ж таке кооператиЕне підприємство? За 
проф. Добриловським кооперативним називаємо 

таке господарське підприємство добровільно об'
єднаних ріnиоправних осіб, що має на ме.ті збіль
шення трудових прибутків або зменшення видат
ків на спожи,вчі потреби членів підприємського 
колективу. Докладнішу дефініцію про кооперати
ви подає проф. Борис Мартос: ио~ератива є доб
ровільне, на принципі рівноправности і самодопо
м,оги заснові::не об'єднання людей з метою поліп
шити свій добробут шляхом ведення на спільний 
рахунои підприємства, яие має збільшувати тру
довий заробітои учаснииів, або зменшувати їхні 
видаТІ\И на споживання, відповідно до вииорис
тання НИ'м:и цього підприємства, а не по сиільиості 
виладеноrо иапіталу. 
Основна різниця поміж капіталістичним та коо

перативним підприємсгвом є в розходженні цілей. 
Коо:-те;Jативне підприємство не ставить собі метою 
оде,жати зиск від капіта,1у, що є голо;вною ціллю 

кожного капіталістичного підп-иємства. Кожне 
кооперативне підприємство засновується не дл~ 
зиску, але для оборони перед ·визиском. 
Власником кооперативного підприємства явля

ється добровільно згуртоване то,вариство. Члени 
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кооперативи відповідають за зобо,в'язання nід· 
приємства чи то всім овоїм майном, чи тільки пев
ною частиною, що є зазначена в статуті товарис

п~а. В кооперати,вному товаристві зиск від капіта
лу не має значення, тут усі члени товариства ма
ють однаковий голос без огляду на те, хто скі"1ь
ки ВЛОЖИІВ СВОЇХ ПаЇВ. 

Керування кооперативним nідприємством пе
редається уnраві, що с-кладається з члені1в товари
ства, вибираних на загальних зборах товариства. 
До кооле'1ати,вного товариства в більшості нале· 
жать дрібні самостійні продуценти, як напр. ре
місники, робітники й селяни. 

Кооперативний зиск у кооперативах розnоділю
ється поміж членів кооперативи не відnо,відно до 

розміру вложеного капіталу, але в залежності від 
розміру користування послугами кооперативи ко
жним з його членів. Кооперати·ви діляться на три 
головні категорії: 1) коопеоативи споживачів. 
2) кооперати,ви продуцентів і 3) кооперативи мі
шані. 

Перша І<атегорія, тобто кооперація споживачів 
має за завдання зменшення видатків овоїх членів 
на споживчі добра. Друга категорія, кооперацін 
продуцентів, має за за,вдання сприяти збільшенню 
прибутків своїх членів, тобто усувати капіталіста 
- посередника 'Від поділу трудових прибутків 
членів кооперативи при всяких комерційних опе
раціях. Третя категорія, тобто кооперативи міша
ні; їх завданням є обслуго,вувати своіх членів як 
споживачів, так і продуцентів, що частина членів 
є продуцентами, а частина спожи,вачами. 
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Боротьба робітників з праuедавuями 
за свої інтереси та права 

У країнах, де панує вільна господарська систе
ма, робітницТІво мусить боротися з багатими кля
сами за своє існування, за свої права та інтереси. 
Передумовою успішної боротьби є, щоб робітниц
'І'ВО було добре зорганізоване. Боротьбу за свої 
інтереси робітництво провадить в таких ділянках: 
1) в ділянці економічній і 2) в ділянці політич
ній. Для боротьби ·в ділянці економічній робіт
ники переважно об'єднуються в професійні союзи, 
щоб організованою силою успішніше боротись за 
свої інтереси, бо, поодинокий робітник не пред
ставляє собою поважної сили. 
Для боротьби в ділянці політичній робітники 

організуються в політичні партії, що мають за 
своє завдання боротись за політичні пра,ва робіт
ництва, тобто за по.будову прихильнішого для 
робітництва політичного ладу та СТІворення відпо
відного законодавства, що дозволяло б робітни
чій клясі брати акти,вну участь у законодавстві, а 
в зв'язку з тим поліпшувати своє положення в ді
лянці економічній і політичній. 
Треба зазначити, що робітницт.во представлпє 

собою один важний фактор у витворенні продук
ційних дібр, тому цю спра,ву треба обговорити 
дещо ширше. По занику цехового устрою, що 

держав в тісних реrляментаційних рамках усі роз
міри продукції, а при тому захищав усі пра1ва ро
бітництва, робітництво опинилось на роздоріжжі, 
осамітнене та беззахис.тне. Уведення в продукцію 
машин спричинило надмір робочої сили та велике 
нечуване в ті часи безробіття. Тож у ділянці чин
ника праці виникла величезна конкуренція, що 
спричинила дуже некорисне положення чиннпка 
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праці, тобто робітничих мас. Таке положення ста

в~ло щораз то гірше впарі зі стремлінням до по·в· 
ної вільної конкуренції та свобідної продукції гос
подарських дібр. Це набрало :великого розмаху в 
часах Великої Французької Революції і тоді ви
никла заборона організації Pl< працедавців, так і 

робітницт:ва, при чому найбільше потерпіли ро
бітники. 

Че;1ез довгий період часу тягнулись між робіт
никами та працедавцями великі непо'Jозуміння. У 
зв'язку з тим :виникла потреба постійної робітни
чої організації, завданням якої було б здійснюва
ти засаду господарської ситуації обох сторін, тоб
то робі тників та працеда:вців у справі договорів 
про працю. У зв'язку з тим виникла потреба орга
нізації професійних союзів. Завданням професій
ного союзу є складати з підприємцем один колек
тивний договір. Предметом колективного догово
ру зnичайно бунає висота та форма заробітної 
платні, довгота робочого дня праці, умови звіль
нення робітників із праці, умова оплати позачер
гової праці, умова про заборону приймати до 
праці робітників, що не належать до професійно
го союзу і т. д. 
Організування в професійні союзи робітників 

має для робітництва велике позити1вне значення 
як під оглядом економічним, так і політичним. 
Професійний союз має в своїх руках досить міцну 
зброю для приневолення підприємці1в, щоб вони 
дотримували постанов договору, в якому зобо-в'я
зались дати кращі умови ро,бітникам. Коли б під
приємці ·відмовились від тих умов, тоді професій
ний союз може негайно вжити страйку й тим при
неволити підпtJиємців дотримати умови. Профе
сійні союзи були ініціяторами суспільного убезпе-
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чення, що його пере·брала держава на себе, тоб· 
то спnа1ву емеритури, убезпечення від хворіб та 
безробіття. 

ОрганізацІі працедавців 

У відповідь на діяльність робітничих профсою
зів та на захист овоїх інтересів постали сильні 
nрофесійні організації працедавців; їхньою мето
ю є солідарний виступ та оборона, що протидіє 
надмірним вимогам організо:ваного в професійні 
союзи робітництва. Найгрізнішою зброєю праце

давців є т. з. локаут, то-бто замкнення всіх фа б· 
рик, що є зайняті страйком. 

Зрозуміла річ, що такий підхід до поладнання 
спо;:>ів між ро-бітниками й працедавцями не при
носить позитивної користі ані народному госпо
дарству, ані цілому суспільству. В такій взаємній 
боротьбі поносять великі страти обі сторони, а 
1вже найгірше на цьому терпить населення. З огля
ду на те, що6 на тому не мали великих втрат як 
обидві сторони, так і ціле народне господарство, 

то в З·в'язку з тим виникла потреба мирового лад
нання таких спірних справ. У різних країнах є різ
ний підхід до таких справ. Існують дві засадничі 
форми ладнання таких справ: 1) мирове ладнання 
і 2) примусове. Дуже часто на практиці застосо
вують примусовий засіб, як помічний чинник при 
мировому ладнанні спірної спра1ви з уваги на сус
пільну потребу даної продукції і на загальну по
требу та безпеку даної деожави. Тому сьогодніш
ньою тенденцією є - виключати вільну конкурен
цію з ділянки договорів про працю. 
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РОЗДІЛ XVI. 

КРИЗИ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Коливання в господарсьних процесах 

Ціле народне господар,ство та його розвиток не 
проходять в однаковій фазі розвитку. Господар
ський розвиток народного господарства та його 
поодиноких господар,ських галузей раз поступає 
в дуже скорому темпі й сприятливих для себе 
умовах, перебуваючи в господарському піднесенні 
(експансії), то знов той господарський рух спо
n.ільнюється, стає інертним та попадає в застій 
( стаrнацію). 
Усякі господарські процеси в народному госпо

дарс-гві ніколи не йдуть по одній прямій лінії, про
цес їхнього господарського розвитку відбуваєть
ся в різних напрямках і йде по хвилястій лінії. Ці
ла його динаміка спирається на ламаній лінії, що 
раз йде ~вгору, а опісля знов спадає вниз. Еконо
місти старого типу твердили, якщо народне госпо
дарство є полишене на ласку сліпої сили природи~ 
то воно помалу вирі'внюється і з бігом часу при· 
ходить до свого нормального стану та рівноваги. 
Пра1вду сказати, то дуже важко назвати нормаль
ним станом такий стан господарського положення, 
що є зданий на сліпі стихійні сили природи й зав
жди йде по хвилястій лінії, то6то раз знаходиться 
в господарській експансії, то знов попадає в стаr
націю (застій). То ж у такій народньо господар
ській структурі, що керується лише сліпими сти
хійними силами природи, нормальним станом мо
жна наз:вати тільки такий стан, в якому дане на
родне господарство завжди знаходиться та який 

є йому властивим. А що тут тільки в більшості ви-
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падків панівним станом є стан ненормальний, то 
такий ненормальний стан мусимо уважати за влас
тивий. 
Кожне народньо-господарське життя та його 

розвиток є тісно пов'язане з усякими ритмічними 
рухами, що йдуть по хвилястих і ломаних лініях. 
Господарське життя раз розширюється і процві
тає, то зно1в за розквітом приходить застій і зане
пад. Ті всі ритмічні господарські рухи є залежні 
від дуже багато різноманітних причин. Кожна та
ка самостійна група викликає якісь специфічні 
причини, що дають поштовх, тобто викликають 
пе~вні господарські рухи, що тривають часом дов
ше, а часом коротше. 

Господарське життя, а вірніше - його шлях 
розвитку є дуже складний, а тому процеси його 
розвитку чи застою залежать від дуже багатьох 
причин. 

Таких причин економічна наука знає декілька. 
До найголовіших з них зарахо:вується три основні 
види коливань, що спричинюють хитання в госпо

дарському житті: 1) сезонові хитання, що їхня ее 
редня довжина не перевищає одного року, часом 

буває коротша, 2) коньюнктурні цикли, що їхня 
середня довжина триває кілька років, звичайно 
може три1вати від 7 - 11 рокjв, а теж можуть бути 
коротші, З) великі вікові цикли, що їхня довжи~-Іа 
звичайно триrває кількадесять років. З усіх трьох 
зазначених видів господарських коливань, еконо
мічна наука найбільше присвячує уваги коньюн .. 
турним коливанням, бп вони нзйбільше зв'язані 
з господарським життям капіталістичного ладу. 

Сезонові коливання 

Всякі причини сезонових коливань можуть по-
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стати здебільшого в природних умовах продукції 
і збуту, а теж :вони можуть виникнути з різних 
причин, таких, як звичаї, порядки і т. д., що їх в 
даній країні населення зберігає. Коли напр. у сіль
ському господарстві зберуть добрий врожай, то
ді торгівці збіжжям збільшують попит на кредит, 

а :в зв'язку з тим виникає більше оживлення на 
грошовому ринку. Дальше постає збільшений рух 
в транспорті, залізниці мають багато роботи з пе
ревозом збіжжя з місця випродукування до місця 
спожи:вання (консумції), чи до торговельних збі
жжевих СКJlадів і т. д. У зв'язку з тим млини діста
ють більше замовлення, а робітники одержують 
1ільше праці при вантаженню й вивантажrнюс 
збіжжя та при сортуванню його в маrазинах і 
т. д. Дальше в з:в'язку з тим починаються сезона
ві праці в rуральнях, винокурнях, цукроварнях, 
оліярнях і т. д. Отже, прибутки в усіх тих ділян
ках господарського життя, а теж і заробіток за
труднених у тих ділянках зростають. Таким чином 
господарське життя пожвавлюється. 

Сільська - господарське населення, що ви
ростило продукти, продавши іх, може збільшити 

свій попит на :всякі предмети споживання, голов
но на шкіряні та текстильні вироби. А в ділянці 
торгівлі теж пожва:вився збут усяких товарів по
трібних сільському населенню. Таке пожвавденнп 
(піднесення) в господарському житті країни три
•ває кілька місяців, там знову помалу слабне аж 
опиниться в господарському застою до часу збору 

сільсько-господарських плодів, а з тим до нового 
господарського піднесення, яке може відбуватися 
й :весною, коли починається будівельний рух. То
ді починається попит на різні будівельні матері-
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яли, як дерево, цегла, вапно і т.д., пожвавиться 
торгівля та зросте попит на робітників. 
Сезонові коливання можуть відбуватися теж пі

до влли-вом соціяльних явищ таких, як напр. різні 
традиційні звичаї, гучні весілля, весільні подарун
ки, різдвv.ні та іменинові пода;Jунки і т. д. Всі ці 
рухи викликають у торrіrлі оживлення та дають 
багатьом робітникам працю. 

Коньюннтурні коливання 

Коньюнктурою звуть стан господарського під. 
несення в якійсь ділянці господарського життя. 
Натомість економічна наука під поняттям конь
юнктури розуміє динаміку народнього господар
ства та його різних положень чи станів. 
За проф. Добриловським, ноньюннтура - це 

властиві товарово - міновому rосподарсьному ла
дові, особливо на-італі,.ти,·ному, не ередба·:ені 

стихійні нерегулярно періоди~~ні хвилясті рухи на
родньо-rосподарсь.ноrо організму в цілому, що 

супроводяться кількі~ними і якІсними змінами в 
ньому та найяскравіше виявляються у сфері цін та 
прибутків. 
Докладніше під коньюнктурою розуміємо зв' я· 

зок економічних явищ ~в їх динамічному вияві, в 
процесі безперестанної зміни співвідношення між 
цими явищами. До коньюнктури належать сезо
наві хитання, які можна передбачити, іх цикл 
має два основні види: 1) піднесення чи експансія 
і 2) застій чи депресія. Кожне господарське підне
сення може змінитися помалу в стан застою (де
пресії). Така зміна може теж наступити раптово, 
тобто такий перехід від розквіту до депресії мо
же відбутися ;в дуже гострому вигляді. Як перехо
дова стадія між розквітом і депресією є так зва
на криза. 
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Пе;>ехід від депресії до розквіту відбувається 
дуже повіJІьно, а тому цей перехід економічна на· 
ука розрізняє як окрему переходову стадію, тоб
то стан господарського оживлення. І так коли 
після депресії починає гься господарсь1..:е ожив

JІення, то це ·виявляється у збільшенім попиті на 
різні товари і в зростанні товарових цін. У зв'язку 
з тим промисло.ві підприємства починають вико

ристовувати свої продукційні сили. По всіх під
приємствах збільшується число робітників, про
довжується праця в додаткових годинах і т. д. В 
такому стані господарського ліднесення зроста
ють зиски, кредит є дешевий, бо ринки є пере
повнені віJІьними грошовими капітаJшми тому, що 
під час депресії завжди є малий попит на грошо
ві к;Jедити. Цей дешевий грошовий І{редит заохо
чує підприємців до розбудо.ви своїх підприємств, 

а теж до організування нових, для яких відкрива
ються по.важні перспективи. В зв' ,.з ку з тим почи
наються будівельні роботи, починається великий 
попит на будівельні матеріяли і на всякі знаряддя 
виробництва, конче потрібні при будовах. В зв'яз
ку з тим настає попит на різні машини, то ж про
дукція машин відбувається в шаленому темпі, а 
ціни машин ростуть. 
Зростання цін у промислі на знаряддя продукції 

тягне за собою зріст цін на споживчі то.вари. Про
дукція споживчих това;Jів зачинає теж поширю
ватися, а в зв'язку з тим починає збільшуватися 
полит на інші господарські добра. Але хоч і по
пит на споживчі добра зростає, то все ж таки він 
відстає ·від попиту на інші господарські добра. 
При такому стані збільшення зисків промислових 
підприємств та сталого зростання цін дає заохоту 
до посиленої біржової спекуляції. При та.кому під-
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несенні на рин:<у курси ди.відендних паперів зрос
тають скоріше, ніж ростуть прибутки всяких ак
ційних підприємств. А все це дає нагоду до зро
сту rрюндерства (нелеrальна банкова операція -
фінансування дутих підприємств). Розбудова про
мислов.их підприємств причиняється у великій 
мірі до зменшення безробіття, тоді поширюється 
попит на робочу силу, зростає заробітна платня 
та робітничі прибутки. 
Не зважаючи на та.ке велике господарське ожив

лення, велике rрюндерство в ділянці .важкої індус
трії помалу вичерпує свої ~вільні капітали, а в 
зв'язку з тим починає дорожчати кредит. Велика 
гарячкова акція в буді·вельній ділянці в зв'язку з 
подорожчанням к?едиту починає зменшуватися. 

Ті банки, що уділяJш дешевого кредиту, почина

ють тепер дуже обережно розпоряджатись розпо
зиченням грошей. У зв'язку з тим починається 
скорочувати всяка біржова спекуляція. І в такому 
критичному господарському положенні може ви
никнути біржова к;Jиза; на:тупає масове позбу
всшня всяких цінних папері.в. 
До того всього якраз на ринку з'являються нові 

капітальні добра, що .випродукували новоутворе
ні підприємства. Тепер при такому поганому еко
номічному стані збут цих дібр значно утрудюоєть
ся, бо з браку вільних грошових капіталів розбу
дова но·вих підприємств та розширення старих 
дуже сповільнилася, зросли ціни на сировину та 
подорожчала робоча сила. Хоч в такій економіч
ній ситуації ціни ще не є високІ, то .все таки при
бутки підприємців звужуються в зв'язку з висо
кою собівартістю продукції. В такому господар
ському положенні важка індустрія натрапляє на 
невистачальний збут, але тримається певний час на 
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товаровому кредиті, хоч і той помалу звужується 

•в зв'язку з тим, що є невигідний та задорогий. 
При такім господарськім положенні на('тає гаряч
кове збування товарів за будь~ку ціну, щоб лише 
продати. Ціни на ·Вироби важкої індустрії так 
низько падають у ціні, що підприємства поносять 
дуже значні страти та навіть банкрутують. 
З огляду на таІ<е критичне господарське поло

ження, праця на виробництвах звужується, а з 

тим збільшується безробіття. І так •в такому пога
ному стані важкої індуст~ії помалу приходить 
криза. З настанням кризи падає великий страх нз 
публіку, що має свої грошові вклади (депозити) 
•в банках і вкладники починають в по-спіху виби
рати свої вклади, але банки не завжди є спроможні 
виплатити вкладникам їхні гп('Іші, бо в такій 
критичній господарській ситуації їхні активи під 
час високої коньюнктури зробилися менше літ<Від
ними, а до цьо:-о всього з настанням кризи якась 

частина їхніх боржни :ів почала банкрутувати й 
тому є не спроможна пове;нути позичених у бан

І<у грошей. У зв'язку з тим деякі банки попадають 
у банкрутство. В такому непевному господарсько
му положенні коедит дальше дорожчає, в зв'язку 
з тим криза опановує всю промисло-вість, а теж і 
торгівлю в цілій к;Jаїні. Такий критичний господар· 
ський стан триває якийсь певний період часу, а 
опісля розбу;Jхане народне господарство починає 
помалу успокоюватися, а криза переходить в стан 

господарського застою. 

У стані господарсь·rого застою всяке економічне 
життя в цілому на1одному господарствві дуже 
сповільняється, попит на всякі тов~ри є дуже ма
лий, а тому ціни на товари є дуже низькі. При та
кому господарському стані розбудова но.вих під-
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приємств майже припиняється, всяка продукція 
дуже знижується, а ·В зв'язку з тим виникає вели
ке безробіття. Такий господарський стан застою 
звичайно триває якийсь час, а оліеля певні заоща
дження насе.1ення та _вільна грошеза готівка лід· 
лриємств, коли все услокоїться, починає помалу 
по.вертати до банків. 
У такій неясній господарській ситуації банки 

не знають, що їм робити з тими грішми, що почи
нають напливати назад до банків, і тому почина
ють знижувати позичковий -відсоток. І тут знов по 
якомусь часі господарського застою, народне гос· 
подарства починає набирати свіжих сил до даль
шого економічно~о ·Відродження та коньюнктур· 
ного оживлення й помалу вижидає догідного ча
су, коли положення на ринку покращає і з'явить
ся якийсь новий сприяючий господарський ло
што.вх, що спр.rчинить початок господарського 

оживлення. Тут треба відмітити, що всякі конь
юнктурні цикли ловториються стало, але з тією 
різницею, що вони не мають такої точної періо
дичности, як це буває в сезонавих коливаннях. 
Майже кожну зміну в світовій коньюнктурі мо· 
жуть викликати тільки якісь господарські подіі 9 

більшому народному господарстві, а вже дальше 
та зміна переноситься теж і на менші народні гос
лоодарст.ва, що лід господарським оглядом явпя
ються сателітами більшого народного госnо..Іар· 
ства. Всяка коньюнктурна змjна в малих країнах 
не може викликати великих коньюнктурних з:мін, 
бо під оглядом господарськоі динаміки малі кра
їни лідлягають господарським впливам біпьших 
країн, що для них являються центром госnодар
ськсго тяжіння. 
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Вепнкі віковІ цикли 

Еко1-:омічна наука тrе~дить, що з усіх динаміч
них типів н1роднього господарствз та його про
цес:в, rеликі цикли е на u·менше дослід»·ені. Нато

мість у цілому світовому господарстві чергуються 
довгі пе;Jіоди релятивного господарського підн~
сення на зміну з періодамн релятивного господар

ськоr-о застою. 

Це можна досліджувати на тих коньюнктурних 
циклах, що відбуваtсться в часі високої хвилі ве
ликого циклу, ноли чисельно переRаж~ють роке 

ВИСОКОЇ КОНЬЮНКТУ'JИ, а ТеЖ і на;впани, НОJІИ В ДО· 
бу низької хвилі більшістю переважають роки д~
пресії, тобто релятиЕно наротні періоди високої 
коньюІ-'кту;JИ перериІВаються дов:-ими періодами 
депресії. 
Такі довгі хвилі охоплmють майже всі ділянки 

господарсько-о життя, де їхній ВПЛ"В е ніяJ< не ~а
лежний від впливу коньюнктурних рухів. Бувають 
такі економісти (старого типу), що тим вели И:\r 
цинлам надають якесь містичне значення, а прп 
тому пояснюють, що ці явища е притаманні не ли
ше економічному житті, але е властиЕим і в ціла
му світі. В зв'язку з тими циклами вони навіть 
п'"'ив'язують всяні соціяльні рухи, як революції, 
війни і т. д. Щодо значення тих тверджень нам 
треба сумні-ватv.ся тому, що сьогоднішня наука 
та·<і леrендарні тrе.,дження чи поняття ЦJл··ом від
нидае. Діяння таких великих циклів даеться най· 
більп·е З'lуважити в міжнародньому обміні товя· 
пами, тобто в товарових цінах, у rrродукціі, а теж 
і в висоті позичкового вілсотку. Деякі статистичні 
дані підраховують на деяких елементах народньо
го господарства. що такі вели~і вікові цик1и від
бувалися теж і в передкапіталістичній добі. Вели-
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кі .вікові цикли ззичайно тривали від 20 - ЗО років; 
дехто твеrдить, що від 20 - 50 ро;{ів. На підставі 
різних статистичних даних доведено, що великі 
вікові цикли повторяються в менш-більш досить 
правиJІьних періодах ча~у. Тут нзд правильністю 

періодів часу не будемо застановJІ .. тися тому, що 
не всі учені з тим однаково погоджуються; кож
ний з них інакше думає та йнакше п·-о І'е твер
,л.ить. Сьогодні це спірна проблема. Тут мусимо 
лише стве.~дити, що причини великих циклів не 

слід шукати поза економічною сфе;JОЮ, бож ті 
причини лежать тільки в е: ~ ономічній сфері та є 
тісно зв'язані з міновою господарсь:{ОЮ структу
рою кожного н1роднього господа~стЕа. Тут треба 
подати ті головніші прачини, що можуть виклика
ти коливання господарської коньюнктури. Ті при
чини можуть складатися з трьох чинників: 1) чин
ники еІ<Ономічного порядку, 2) чинники об'єктив
ні позаекономічного характеру та З) чинники пси
хологічні. 

Чинники економічного характ,ру 

У слід за вченням економістів індивідуалістич
них напрямків та їхніх теорій ті чинники, що ви
кликають коньюнктурні коливання, виглядають 

дуже прості. Вони т:::е ""дя~ь, що нічим необмеже
на свобода індивіда в кожній господарській чин
ності мусить привести господарське життя до рів. 
новаги й гармонії. Вони ніяк не хочуть вірити в 
те, що причини криз треба шукати в господар
сько-економічній структурі народнього господар
ства. Вони сліпо вірять у стихійні згармонізовані 
сили природи, а тому не вірять, щоб будь-які по
рухи в господарському житті можуть мати якийсь 
внутрішній зв'язок з структурою господарства. 
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Вони шукають причин, що зумовлюють кризи, ви
ключно лише в позаекономічних зовнішних яви· 
щах. Вони не вірять, що надмірна продукція може 
спричинити кризу. Вони твердять, що загаль!-Іа 
диспропорція 1\-:іж продукцією й консумцією спри

чин~оє кризи. Вони доказують, що застій у збуті 
товарів може бути, гле не тому, що деяких това
рів виготовлено значно більше, ніж на них є по
пит, але тому, що других товарів виrотоЕлено 33 

мало й попит на них не може бути задовалений. 
Дальше вони доводять: щоб якийсь товар купи

ти, на це тоебя мати Г'JОШі. Але гроші можна 

отримати в обІ\'ін за якісь товари. Отже за посе
редництвом грошей обмінІСється товар на товар. 
І коли хто--ь Fи~отовив якісь това-и, то власне 
тим самим створюється попит В>І'е на я··ісь інші 
тов'-'ри, що Е:Н 1х хоче ліrтати Q оf5мін ~а свої ви
продуковані това'1И. По їхньому загальний попит 
і поодукція мусить себе вз~ємно покрив"ТИ. 
Натомість економісти, противники vа'lіталістич

ного ладу, доказують, що криза є логічним на
слідком капіталістичного лалv, а че.,ез це явля
ється явищем пе"1іодичним. Тут треба відмітити, 
шо н~ тому тлі вт-fникло луже багато nізних тео
rій, що себе в~аемно оrпооюють. Тvт навалимо 
O'tHY з тих багатьох теорій, шо виrлчдає менш
більш правильнішсю. Економіст Бунятан (Bunia
tan) твердив, що коньюнктурні ЗУіни є наслі.1К'1М 
виключно загальних nричин внутрішнього еконо
мічного порялку. Він гоЕорив: коли підприємець 
о"1ганізує Я'\усь rтр"дукцію, то Рін не мае н~ меті 
?аrпокоf'ння потrеб сусnільства. про це Р~Н зо в. 
сім не дбає, метою кожного капі та 7Тістичного про
дуцента є лише отримання якнайбільшого зиску. 

його. не цікавить споживання, але продукція то-
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варів. П;и тому навіть сам підприємець свої влас
ні ОСОбИсТі ГО гrеси ВідсуЕаЄ на друГИЙ ПЛЯН ДЛЯ 
того лише, щоб більшу частину свого nрибутку 
в:-кивати дальше для продукційних цілей. Зі збіль
шення прибуткіtз у багатих J(ЛЯС не ;:ю:туть відпо· 
відно їхні споживчі витрати, але навпаки, приско
rюєтьrя темпо нагромадження капіталів. І через 
це, коли ціни на товари в добі високої коньюнкту
ри з~остають і тим самим більша частина суспіль
но-о прибутку нагТ"о,".аджуfт'hrя р ny··ax підпри
ємців, то підприємство має тенденцію все більше 
та ШЕидше зростати. 

При такому господарському стані rp ~позиція 
тсварів значно збільшується, натомість nоnит нз 
товари є ве1ичиною порівн!-Оючи стабільною. Ко
рисність господа..,сь~:их дібр nомітно знижується, 
знижується теж їх вартість, а зиРю і ціни. Отже, 
криза як велике падіння цін є нзслідком надnро
дукції. Крv.за походить від того, що концентрація 
народнього пnибутку підnриємців виvликає "nе
рекапіталізацію" народнього ГО"ПОдарства, тобто 
надмірне збільшення nродукційн~го сnоживання 
витnат н1 ви'Jобництво в rто<Jівнянчі з видатками 
н~ оезттосереднє споживання. 

Так на думку Бунятана. го -rто "ар ._ кі J<nизи є 
періодами п .... иvусовоі дек1пjтал:~?ціі, тобто та
кої, що настає не~подівано. В наслідок зниження 
цін в добі кризи та госnодарськот-о застою, уділ 
капіталістів у суспільному прибутку релятивно 
знижvється а тому частина капіталів йде на 
споживчі потреби. І в зв'язку з тим настає певна 
рівно·вага між продукцією і спожt-~вання'vf. Дякую
чи тому, що процес капіт?л:зац;ї в добі депресії 

йде сласо і продукція збільшується сповільненим 
темпо-м, попит на деr.кі товари зростає шЕидше ніж 
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пропозиція. Через це гранична користь господар

ських дібр та їхні ціни зростають швидше, ніж 
збільшується на них попит. Цей рух цін перекида
ється на всі взагалі товари. Отже, знову зроста
ють прибутки підприємців та нагромаджуються 
нJві капітаJІИ, доходить знову до перекапіталіза
цїі й до кризи. Таким чином тенденція до загаль
ної надпродукції є стало Еластивою капіталістич
н:й системі, а звідси випливає й коливання госпо· 
дярсьт-оrо життя вгору - до надп'1одукціі, то 
знов додолу - до депресії й нечинности продук
ційних сил. 

Кредитооо-грошова система 

як коньюнктурний чинник 

Деякі е1<ономісти твердять, що в часі депресії 
дуже ни:?ька стопа позичкового відсотку дає по
штовх до продукції основного капіталу, тому при 
лаюй висоті прибутку цінність о--новного капіта

лу тим вища, чим нижчий позичковий відсоток. 
При такому низькому відсотку скриваються спри
ятливі пе1спективи доброго підприемського зис
ку та можливості rрюндерсьу·оrо прибутку від 
поолажv новозаснованих підприємств. У з'я::Jкv 
з тим низький відсоток ви~<'ликає висо .. у кnньюн· 
ктуру. Але при високій стопі позичковоrо відсот
ку підприємці, що продукують основний капітал, 
лістають менший зиск і навіть страти. І T()MV поо
довжувати в таких господарських умовах продук

nію можvть лише ті підприємства. що з якихо-сь 
nричин отримують особливо Реликий зиск. 
У тя кім го--по .. a.,rrкjм rто оженні баж~Н"ЯМ ко· 

жноrо підприємця є братися до таких галузей під
приємства, що зв'язані з прод кцією основного 
капіталу, як напр. будова доріг, каналів і т. д. Ко-
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ли при такій господа-ській ситуацн протягом 
довшого часу позичковий відсоток стоіть високо, 
то тоді JІастає депресія Але тут висота відсотка·· 
яої стопи на ті галузі промисловости, шо проду
кують предмети безпосереднього споживання, 

впливає значно менше, ніж на продукцію капіталь
них дібр, а тому коли продукція · поживчих дібр 
в добу високої відсоткової стопи затримується, 
то це стаєть"я не з причини та безпосереднього 
впJrиру в··соти позиччового вілсотку, а посеред· 

ньо з огляду на по,.лаблення nродукціі капіталь-· 
них дібр. Але тут безпосереднього впливу висо
кого відсотку на продукцію капітальчих дібр ви
стачає, щоб н сталJ ~ага.1ьна депресія. 
Як видно, то низька відсоткова стопа, що панує 

в часі депресії, підштовхує до оживлення підпри
ємсьУ<оЇ діяльности. а натомість пануюча в часи 
високої господарської коньюнктури висока від
соткова стопа впливає на цю діяльність як гальма 
Як видно, то коньюнктура визначає висоту позич. 
кової стопи, а натомість депресія викликає низьку 
позичкаву стопу й через те тоді є малий попит на 
кредит, а висока коньюнктура підганяє відсоткову 

стопу вгору і на тому сама заломлюється. Чере.з 
дорогий кредит підприємська чинність перестає 
давати прибуток. Тому між відсоткавою стопою і 
І<оливанням коньюнктури є певна взаємозалеж

ність. Та взаємозалежність виникає як вияв за
гального принципу діяння й протидіяння, що існує 
Sll\ у господарському, так і в фізичному світі та є 
підставою до стабільности. Коливання відсоткової 
стопи не є єдиною силою, що протистоїть рухові 

J{Оньюнктури. Такими силами, що знижують висо
}{У коньюнктуру, є зростання цін на ті матеріяли, 

які .вживають'Ся на продукцію основного капіта-
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лу, та зростання заробітної платні. Ті всі причини 
11ідносять кошти будови житлових будинків, фаб
rичних домів і т. д. і таким способом стримують 
рnзJІІирення підприємських чинностей. 
Тут тре-ба відмітити, що спрощений погляд на 

коньююпурні коливання як на функцію змін в цін
ності грошей, а зокрема й головно - золота. Такі 
погляди висунув американський економіст Ірвінr 
Фішер ( І. F-"sher). Він твердив, що хитанню цін 

можна запобігти, коли стабілізува~и цінність до
.тrя~а. Золото як товар не може мати стабільно"і 
вартости тому, що цінність зв'язана з його кількі
rпо. Тому, щоб цінність доляра не наслідувала хи
тання цінности золота, доляр мусить репрезентува
ти собою ту саму скількість золота. Замість хи
тання купівельної сили доляра т1еба перейти до 
хитання ваги золота, що міститься в долярі. Здій
снення цього проєкту вимагає, щоб вибивання зо

лотої монети було припинене, а в обігу залишити 
тільки банкноти та дрібні монети. Розмін банкно
тів мусить переводитися на золото, але скількість 
золота, що вимінюється в банках на долярові бан
кноти повинна б періодично установлюватися в 
з:::~лежноrті від загального цінового рівня всіх то
В1Т"Іів. Кnли б напр. пеrуесічний оівень цін упав на 
5% то й золота за доляр мусіло б виплачуватися 
на 5о/о менше. Таким способом цінність золота зав
жди пристосувалась би до загального рівня това
рових пін, а тов~nnві Ійни у відношенні до золота 
~алишились би стабільними, тобто не було б і ко
ливання коньюm<тури. 

Хоча ФішеоС'ва теорія є че зовсім віРна. то АІСе ж 
таки Т'Jеба признати, що ці зміни в переnі-у конь
юнктури не лишаютьrя без наслідків. Викликане 
коньюнктурним коливанням розширення чи зву-
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ження грошової маси в обігу та прискорення чи 
сповільнення грошово-кредитового обороту гра
ють теж певну ролю в змінах всяких коньюнктур
них фаз, полегшуючи чи прискорюючи цю зміну, 
або спричинюючись до особливої гостроти конь
юнктурного злому. І так коли в на;:>одньому госпо
дарстві прийшло до надпродукції, тоді криза му
сить настати. Але вона не мала б такого загострен
ня, коли б надзвичайне напруження кредиту не по
збавляло продуцентів можливости по-ступово лік
відувати запаси своїх .виробів. 
Так само й перехід від депресії до оживлення 

не був би таким легким, а наростання високої 
коньюнктури таким скорим темпом, коли б у ча
си депресії не знижувався позичІ<овий відсоток та 
не нагромаджувало~я на грошовому ринку внета

чальної СІ<ількости вільних капіталів. Кредит дае 
можливість дістати господарські доб ... а в сучасно
му в обмін за майбутні добра. І власне тим він дае 
лідставу до розширення продукції капітальних 
дібр. Тут треба відмітити, що кредитові зобов'я

зання завжди покриваються в грошовій формі, а 
тому, коли надія нg майбутнє не справджується і 
коли в наслідок надлТ1одукціі збут утрудняється, 
тоді пролуценти не можуть збувати своіх виробів, 
а пrи тому не можуть ними сплачувати затягнених 

на продукцію довгі.в через те часто доводиться 
знижу,вати собівартість вип~одукуваних товарів. 
І так помалу приходить до загострення всяких 
І{Оньюнктурних рухів. З другого боку обмеженість 
золотих запасів емісійних банків дуже часто зву
жvє rамJ(И для розши"ецня кредиту та розвитку 

міжнароднього товарообміну, а це безперечно 
в-·ливає на пепебіг коньюнкту:Jного циклу. Але 
тут розумна фінансова політика, а теж і політика 
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кредитова може багато допомогти в злагідненні 
коньюнктурних змін. 

Позаекономічні соцІяльні чинники 

До соціяльних позаекономічних чинників, які 
можуть спричинити зміни коньюнктурних поло
жень, треба зарахувати рух населе_ння, тобто при
родний приріст населення, а теж і еміrраційний 
рух. Завжди певна кількісна зміна населення від
буваєть-ся безперестанно, але завжди рівномірно. 
Кількісна зміна населення одночасно значить і змі
ну числа робітників, що продукують господарські 
добра, а теж і зміну скількости споживчих оди
ниць. В часи економічного застою населення пе
рестає множитися, а впарі з тим підростає і рані
ше народжене молоде покоління, а це вже виста
чає для того, щоб спричинити попит на предмети 
споживання. І тут помалу вичерпуються запаси, а 
це дає пошто-вх до поширення продукції. Тут смі
ло можна сказати, що приріст населення відіграє 
не останню ролю на піднесення господарської 
коньюнктури. 

Технічні чинники 

До технічних чинників, що можуть спричинити 
коньюнктурні коливання, тре-ба зарахувати насам
перед удосконалення ор .. анізаціі праці в ділянці 
техніки. Технічне удосконалення в галузі вироб
ництва має тенденцію сприяти загальному ожив
ленню коньюнктуои. Треба відмітити, що велику 
rюлю дп піднеrення з деттnесії віліграли такі чин
ники, як виріб автомобілів, радіоапаратів, мото
циклів, машин до прання, холадільників і т.д. Та
кі нові промислові галузі створюють додатковий 
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великий попит на знаряддя й засоби продукції, а 
разом з тим стають самі джереJІОМ нових прибут
ків, що збільшують загал~ну кунівельну силу. Вся
кі технічні чинники можуть теж сприяти ногіршен
ню коньюнктури, а при тому й витворити hризу. 
Треба признати, що модерні технічні фабрики мо
жуть з веJІикою скорістю продукувати всякі това
ги й тим витворити надпродукцію, що може ви
кликати диспропорцію між попитом і пропозиці
єю. Всякі нові технічні удосконаJІення машин 

снричиняють ви тиснення робі І' НИків з фабрик. 

Психологічні чинники 

До психологічних чинників, що можуть спричи
нити коньюнктурне коливання, зараховують: рево

люції, всякі зміни мод, смаків, різних слухів, бір
жових гарячок і т.д. До спричинення всяких гос
нuдарсьІ<их КОJІивань дуже вшшвають чутки, що 

їх поширюють різні люди; це найчастіше можна 
зауважити на біржі. Біржі є схильні найгостріше 
реаrувати на всякі чутки. Тому, що вся біржова 
спекуляція є побудована на відгадуванні розмірів 
майбутнього попиту, тому тут всякі чутки є під
ставою до спекулятивної торгівлі. Тут, хто вміло 
поставив прогнозу майбутнього, той за короткий 
час згортає великі зи:ки. А тому в надії на вели
кий зарібок на біржі пускають всякі фантастичні 
й неправдиві чутки, щоб тільки добре на тому 
заробити. Тут ще треба теж відмітити, що зміни 
в психіці населення, у більшості випадків є неві
до.мого походження, вони відіграють разом з ін
шими чинниками дуже поважну ролю у визначен

ні напрямних коньюнктурних циклів і в деяких ви
падках зміну коньюнктурних фаз. Тому мусимо 
признати, що в багатьох випадках коньюнктурно-
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творча роля психологічних чинників має на конь
юнктурні господарські коливання великий вплив. 

Способи боротьби з господарськими кризами 

Який радикальний чинник до стримання госпо

дарських криз має бути вжитий, то це вже бу де 
залежати від того як виглядає господарська ситу

ація в даний момент, а теж, що економісти вважа
ють у даній господарці причиною найбільшого 
зла. Прихильники соціялістичного .;lаду твердять, 

що обов'язково треба виключити чинник вільної 
конкуренції, що спричинює в народному госпо
дарстві порушення рівноваги між продукцією й 
споживанням. 

Деякі економісти пропонують скоординування 
господарської діяльности при помочі грошева
кредитової контролі, тобто штучне обниження ди
сконтової стопи в перших початках всякої об'яви 
господарської кризи з метою оживлення продук
ції, а натомість піднесення її тоді, коли господар
ське життя в своєму розмаху входить у фазу ви
сокого піднесення та розквіту. 
Найбільше поширеною формою боротьби з го

сподарськими кризами являються публічні робо
ти, що мають бути тим головним помічним чин
ником при .'Ііквідації проявів депресії. Противники 
стосування тієї методи доказують, що стосування 
nублічних робіт як чинника до лІквІдації госпо
дарських криз є зв'язане з великими коштами з 
огляду на вживання на ті цілі величезних грошо
вих сум тоді, коли саме брак тих грошей є при
чиною звуження продукціі та занепаду нілого ря
ду підприємств. Але тут треба відмітити, що ужи
ва'ння публічних робіт в часи господарськоі кризи 
має величезне значення не тільки з огляду на за-
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труднення при праці великих мас робітників, але 
теж з огляду на ті обставини, при ЯІ<ИХ безпосе
редньо вптворюється додаткові заняття багатьох 
інших фахів, а це дає спроможність більше й шир
ше конеумувати більшу скількість товарів. 

Головні роди теорІй господарських криз 

В еІ<ономічній науці загально принято визнава
ти п'ять головних родів теорій економічних криз: 
1) теорія кліматична, 2) теорія надпродукції, З) 
теорія переінвестування, 4) теорія грошева-креди
това та 5) теорія психологічна. 
Теорія кліма тич на твердить, що господарські 

коньюнктурні коливання тісно пов'язані з сільсько
господарською продукцією, яка є заJІежна від І<Лі
матичних умовин. У 1884 р. англійський економіст 
Джевонс (Jevons) висунув теорію, що господар
ські кризи повторяються періодично правильно й 
вони є пов'язані з плямами на сонці. Ця періодич
ність на його думку, найбільше зв'язана з тими 
діJІянками господарства, що найбільше є залежні 
від природних умов, тобто хліборобство. Коли в 
наслідок кліматичних умо~' не зародять хліба, то 
ціни на ті продукти збільшуються, або навпаки, в 
звв'язку з неспро-можністю сільського населення 
купувати промислові вироби - ціни на них обни
жуються, а це приводить до кризи. 

Теорія надпродукціі твердить: І<Оли товар має 
добрий збут, то ціни збільшуються, а заохоченj 
тим продуценти збільшують свою продукцію, діс-
таючи на ту ці11ь низько-процентові кредити. В 
зв'язку з тим збільшується спожиття товарів. І в 
таких господарських умовинах збільшується про

дуКІ{ія товарів, аж доки не перейде межі спожит
тя. Тоді із-за диспропорції продукціі і консумціі 
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постає заспи, ціни на товари обнижуються, а за 
тим знижується продуt<ція. Підприємці не є спро
можні повертати банкам затSlгнених позичок, а ці 
ЗІ-ІОВ мають великі тrуднощі з уділюванням даJІь
ших нових кредитів і в зв'язку з тим багато під
приємств банк·;Jутують. Дальше зменшення про

дуtоtії зме11шує подачу товарів, а це вже викликає 
звишку цін і так помалу зачинається новий конь
юнктурний цикль. 
Теорія переінвестування твердить, що кризи ви

никають на тлі непропорціонального розподіJІУ 
суспільного прибутку. І так, ксли багаті заоща· 
джують великі грошові капітали, а опісля ці гро
ші інвестують у підприємство, то вони тим спри
чинюють збільшення продукції, головно в ділянці 
споживчих товарів. В таких умовинах попит не є 
спроможний дорівнювати подачі з причин незадо
вільно:-о, тобто невистачального прибутку серед 
загалу населення - споживачів. З тих причин ви
никає надпродукція і зароджується початок криз. 
Коли ж знов вирівняється продуІ<ція з попитом, 
то еІ<ономічне жиrrя повертається до своєї нор
мальної фази. 
Ця теоnія найбільше підкреслює брак рівномір

ности між розподілом суспільного прибутку та 
продукцією, а тому вона rекомендує рівновагу 
між видатками на капіталові добра і добрами сnо
живчими. 

Теорія грошева-кредитова твердить, що гроше
ва-кnедитові фактори дуже тіrно співзалежнюють 
продукцію із спожиттям. Це діється тому, що 
грошево-кnедитово)· інституції уліляють не вnовні з 
економічної точки бачення обrрунтованих nози
чок, це спричиняє спе·rуляційні тенпенцП, а при 
тому збільшуються ціни на товари, що сnричиняє 
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дальше запотребування на кредити, а це дає зао
хоту збільшувати продукцію. Таке ненормальне 
економічне положення спричиняє надпродукцію 
товарів. Надпродукція постає з причин неправиль
ної координації між розподілом кредитів і непра
виJІьним застосуванням їх у продукції. 
На тлі цих теорій постають різні твердження та 

споrи щодо факторів та їх ролі. І так економіст 
Keynes твердить, що причиною криз є порушення 
рівноваги між ощадиостями та інвестиціями. Коли 
напр. певна скількість заощаджених грошових ка
пітаJІів лежить довший час без ужитку, то це 
спричиняє непотрібні обмеження попиту на спо
живчі добра; наступає падіння цін і приходить де
пресія. 
Натомість економі,ст Haje'l{ доказує, що причи

ною початку кризи є розбіжність між низькою 
процентовою стопою, штучно обнижуваною кре

дитовими інституціями, що шукають місця для 
своїх капіталів з наміром придбання зисків та про
центовою стопою, яка повинна бути в даних еко
нnмічних умовинах. 

На мою думку оnилва фактори ніліграють пев
нv ро 'IJIO. Вони можуть у певних випадках спричи
нити господарські коньюнКТ\'РНі коливання тоді, 
коли їх в господарськім житті застосовують не
пропорціонально до господарських моЖJІивостей 
та спроможностей. 

Психологічна тепрія твеnдить, шо під час гос
rтол~f')сько-о оживлею-•я .люди склоІПІf ло оптиміз

~"V Й СТ~rаmтьrя DО')ШИDЮВати rОІ"'ЛОlІаDІ"'ЬКу дf· 
яльність: рівночасно з ТИ'\.1' теж оозшчоюють І"'ВОЄ 
спожиття, у зв'язку з тим збі,.ьшують~я ціни на 
тnваnи. Натомість хвиля песимізму спричиняє від
во;Jотне явище. Головними представниками цієї 
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теорії являються економісти Піrу (Pigou) 
(Rерке). 

РОЗДІЛ XVII. 

Реп ке 

ІСТОРИЧНИй ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОУ Д~,МКИ 

ЕксномічІ~а думка вІд античних часів по сьогодні 

Економі 1;ними науками людство інте~есувалося 
вже від дуже давніх часів, головно такі народи, 
як єгиптяни, rавилонці ( семітські хзлдейці), ки
тайці, греки та ін. Банки :а біржі nже на 2000 літ 
до Христа існували в тJких народів, як китайці та 
халдейці; ь Кит ю вже тоді існували паnерові гро
ші та пезний рід че . .ів. Але найбільше розвинули
ся економічні наvки в старод::1вній Гnенїі. 

Уже в античних грецьких філософів, що заАма
лися економічими питt=~нРями - ня ня"v~ стnqла 

на досить високім рівні. У старовинній Греніі ду
же рано розвинулася торгівля, о-:ерта на морr~ 
плав:тві та ремеслі: це дало сприятливі умавини 
для розвитку грошева · кредитової системи. В 
зв'язку з тим в··н·fкали питання про ролю грошей 
в торговельн1м обороті, питання проценту та т1о
го допі-rьности. гrюшову ва,ті'"'ть і т.п. Толішия 
продукщина система, базована на інституції не· 
в:льництва. давала нагоду студіюв~ти проблеми 
продуктивности праці. 

Із визначних грецьких філософів, що наАбІJІьше 
інтересувалися суспільно · економічними та полі
тичними rnnавами. fSvли: Платон. Ксенофонт і Арі
стотель. flлатон (t127 - з~7 ПР"РТJ Хnиr.том) V сво

ему твоrі п.н. ..Держава" (Пnлітеq), накреслив 
ідеальну державу, що дорівнювала формям ко.1еК· 
тивного плянового господарства. У твпрах "Дер

жава" й "Закони'' він твердив, що гроші - це 
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джерело зіпсуття, тому вони не повинні існувати 
в накресленій ним колективно пляновіА державі, 
а зо.тюто й срібло не повинно бути приватною вла
сні тю. Економісти називають ті його погляди 
н й.:тарішІ:м того рода прикладом утопії. 

Ксенофонт ( 430 - 355 перед Христом) в діялозі 
про "Господа;>ство" твердив, що найкращою пра
цею є праця х.аібороба тому, що вона втримуе 
людину в психо-фізичній рівновазі. Він рекомен
дупав потребу ГО·сподарського плянування та ра
хунковости, а теж дав багато річевих пояснень 
про хліборобську техніку й організацію праці. 
Арістотель (384 - 322 до нашої ери). З його до

слідів над соціяльно - економічни'Ми проблемами 
слід згадати йо-о погляд про безплідність гро
шей, а зокрема він уважав проценти як неприрод
не та громадсько шкідливе явище. 

Арістотель, у відмінності до Платона, відкидав 
спільне землекористування, а натомість обстоював 
справу припатної власности на землю. Від нього 
походить термін ,,еконrмія", складене з двох слів 
"ойкос" - дім, домове господаf)ство А "номос" 
- закон. Тпеб1 відмітити, що Арістотель ув~жа
еться нййбільшим ученим і батьком нау·( в антич
Н'1МУ світі. 

Старнині римляни не дали майже ніякого теоре
тично о вкладу в розвиток економічних наук, але 
зате їхня велика ~аслуга в nоактичних господар
ських надбаннях. Вони глибоко промостили шлях 
цивілі ації в Европу та передали ій багато антич
них культурних надбань. 

У середньовіччі найбільше видні сліди христи
янського світогляду. Католицькі мислителі ( схо
ластики) прийняли погляди Арістотеля про шкід
.1ивість проценту, а натомkть висунуJІи свою вла.с-
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ну теорію, orrepтy на МО")альних кличах "справед
ливої ціни й справедливої запл'::Іти". Такі та паnіб
ні ~асла здійснювалися в цеховому .л::~nі; тоді була 
дуже сувора реrляментація прод кц1і та спожит
тя. 

У тодішніх часах на гроші звертали особливу 
увагу письменники, що були заінтересовані госпо
дарськими справами. У 14. ст. письменник Оресме 
у своїй праці про гроші висунув думку про добрі 
та погані гроші. Пізніше припиrувано цю теорію 
англійцеві fрешамові. Теж у 16. ст. англійський 
мораліст Тома Мор (Thomas More) написав твір 
п. н. "Утопія": у ньому з'ясована ідеальна дер
жава на засадах рівности праці та спільної влас
ности. Від наголовка твору Мора постав термін 
"утопія" як ознака чогось нездійсненого, фантас
тичного. 

Великі географічні відкnиття СПТ1Ичинили вели
кі торговельні експансії. Тоді величезну ролю у 
будові колоніяльних імперій відіграла Еспанія та 
Портуrалія, а вірніше - їхні купці. 
В ті часи відбувалися вели~і суспі 1ьно-господар

ські та політичні перефо·"Jмування. І так тоді су
спільно-господарський лад, базований на суворій 
цеховій DеrлямРнтації. почав переходити у форму 
народного господарства. Тоді постав економічний 
напрям званий меркантилізмом, а його засади бу
ли реалізовані в народному господарстві декілька 
століть. Меркантилізм уже був висловом на;:юд
ньо-господарського націоналізму, опеТ1того на 
втnучання деТ1жави в приватну господарську діяль
ність. Де:Jжава клала тоді великий натиск на роз
виток власного господарства та була заінтересо
вана в розвитку власного промислу. 

Головною засадою меркантилізму було опертя 
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на золото та торгівлю як на багатство на;юду. 
Меркантилісти тве~дили, що у в~-rміні завжди одна 
сторона тратить на річ другої. Вони дбали П;JО те, 
щоб торговельний ба.і'ІЯНС завжди був активний і 
тим збільшупа.1и запаси золота в дер;..кавві. 
У зв'язку з тим держава попи;Jала експорт, на

томість імпорт за: раничних товарів стримувала 
різними способами, головно дуже високими цла
ми. Все це робилося з намі~ом охор~ни власного 
про!І1Ислу перед закnрдонною кон:{уренціею. Ці 
господаnські ре"трикції спричинялися ло сильних 
торговельних обмежень із закордоном, до реrля
ментації продукції й спожиття та до обмеження 
еміrрації спосібних до праці людей, натомість 
сприяли розростові людности. 
Визначним теоретиком та представником течії 

мепкантилізму в 17 ст. fув Towa Мун, а одним з 
найбільше відомих ме~юштилhних nолітиків був 
фпанцузький МІНlrтер Кольберт (Jean Baptiste 
C'olbert, 1619 - 1683). 
Но~Ї фОlМИ СУСІЇЛЬНО-ГОСПОдарСЬКОГО ЖИТТЯ ВЖе 

були більше сполу::ені з поступом техніки. Тих 
нових форм суспільно-економічного життя вже не 
так легко було нормувати, як це було при цехово
му ладі. Чис.ченні деnжавні обмеження стримува
ли буйний nозвиток нrвих господаоських форм 
життя. Це спричинило занепад ме;_Jкантилізму, а 
на його місце появився новий суспільно-господар
ський лад, базований на доктрині фізіократів. 
Представники фізіократів твердили: в світі діе 

закон природи, що ке'"~уе людською діяльністю в 

напnямі до найкrуащоі користи, а свобідна конку
ренція саме й приносить найкращу загальну ко
ристь. Тож роля держави повинна бути обмежена 
до мінімуму, що означало облегшення свобідного 
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діяння природних законів, що висказувалося зна· 
менни.ми словами: "Laissez-Faire, La~ssez-Passer". 
Ці чотири слова французького торговельного ін
тенданта de Gowinay ( 1758 р.) стали п~овідним 
мотивом економічного лібералізму. 
Головним теоретиком та представником фізіо

кратів був Кіней (Quesnay). Він висунув тезу, rцо 
не золото й торгівля є одиноки'М багатством наро
ду, а одинокою правдивою продукційною діяль
ністю є тільки хліборобство, rцо має прибуток із 
землі. Хлібапабство є джеrуелом нових цінностей. 
За його твердженням - тільки хліборобство при
носить чистий прибуток, а тому одиноким при
бутковим податком для держави повинен бути по
даток від хліборобів. 

Після фізіократів виступає т. з. клясична школа. 
Головним твоnпrм юrясичноі школи був Адам 
Сміт (1723 - 1790) в;н висунув тезу, що не зем

ля, як твердили фізіокnати, є одиноким джерелом 
багатства, але праця. Праця являється одиноким 
джерелом і творцем багатства. 

Адам Сміт лав початок новітній теорії політич
ної економії. Тодішня поомиrлnва nеволюпія з 
пnміччю машини та полілv праці почала пролук
пію пnомислових виnобів і ловела ло нечуваного 
на ті часи розміру та вясокого рівня. 

Важке положення працюючого люду та в.елике 
безробіття, спричинене уведенням у продукцію 
машини, а при тому дуже низький рівень сільсько
господарскоі продукціі спонукали Мальтуса по
ставити теорію, що смерть є єдиним реrулятором 
ппи::юсту людности в порівнqнні до недостатку 
дібр, конечних до прожитку людей. 
Представник клясичної школи, Д. Рікардо ( 1772 

• 1823), у творі п. н. "Засади народнього господар-

215 



ства і оподаткування" ( 1817) старався вияснити 
природу і закономірність у виникненні трьох го
ловних родів суспільного прибутку: земельної рен
ти ,заробітної платні і зиску з капіталу. При цій 
дослідній праці він стосував абстракційну методу 
при помочі дедукції. Він тоді проголосив теорію 
земельної ренти застосувавши сюди теорії вартос
ти Сміта. Пізніше на підставі його теорій постала 
соціялістично економічна школа. Базуючись на йо
го висновках, зародилися соціялістичні доктрини: 
Маrжса, Енrельса та Ляссаля. 
Школа клясична проголошувала такі доктрини: 

1) Суспільством керують певні засади, що не е 
людським ділом, але постають з при1одних речей; 
їх ніхто не встановляє, а відк1иває. На тій підста
ві виникли деякі важніші засади, що голосили: 
особистий людський інте.,ес спричцнив постання 

виміни, а це спричинило поділ праці і виникнення 
грошей. Ці явиша постали самочинно з загально
го ЛЮДСЬКОГО ЇНСТИНКrу. 2) ДжеїЕ'ЛОМ Ва')ТОСТИ 
(цінности) є праця, а при тому капітал являється 
тільУи заощадженою поацею. 3) Кожна людина 
керується стимулnм (збудником) особистого інте
ресу, тобто з найменшими витратами праці діста
ти найбільше зиску (максимум ~иску при мінімум 
витрат). 4) Заселення світу е обмежече тільки че
rез фізичне або моральне зло та страхом перед 
матеріяльними потребами. 5) Сила чинників про· 
дvкції може бути збільшена в означений спосіб 
при помочі ужиття тих витво1ів у дальшій про
дукціі 6) Повна свобода господаТ)ського обороту 
без втоучання леожавних чинників дає запоруку 
найкращих результатів. 
Фоанцузький представник кля"ичної школи, Ба

стіят, твердив, що господарський лад опертий на 
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вільюи конкуренції являється найкращим та гар· 
монійним. Французи Сей (Say) і Бастіят (Bastiat) 
були предстю~никами більше ліберального на· 
прямку. Натомість Джан Стюарт Мілл (John Stu
art Mill) ідеї клясичної економії з'єднав в одну 
цілість та надав її більше вселюдського загально
го характеру, зменшуючи матеріялістичні тенден
ції. Клясичним представником німецьким був Тю
нен (Thiinen). 
У протидію ліберальній кля,..ичній теорії поста

ла т. з. народна та історична школи. Головним 
представником німецької народної школи був еко
номіст Ліст (List). Він висунув тезу, що голосила 
народньо-гоподарський націоналізм. Він твердив, 
що кожний нарід повинен стреміти до всебічного 
господарського розвитку, але при тому найбільше 
підтримувати рідний промисел усякими можли
ви·ми способами, як охоронне цло, вивазові пре
мії і т. д. Він твердив, що економічна свобода е 
зглядною, а тому вона може бути стосована тіль
ки в часі повного економічного розвитку. 
За історичною школою економічні явища мож

на студіювати тільки в історичному розвитку, тоб
то треба обов'язково досліджувати їх з господар
ського пункту бачення, починаючи від стаrюдав
ніх народів. Представниками історичної школи бу
ли: Schmoller, Roscher і Knies, з англійців: Toynbee 
і Ashley. Народна школа визнавала тезу, що голо· 
сила державну інтервенцію у приватно-господар
ське життя. 

Початки соціялkтичної економічної думки сяга
ють дуже далеко, бо до часів найранших пись
менників з їх виявамн думок на економічні теми. 
Форми економічних думок, опе;:>rі на утопії, з ви
ключенням приватної власно~ти, висунули фран-
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цузькі письменники: St. Simon, Fourier, Proudhon, 
L. Blanc. Англійським письменником був Овен 
(Ouven) та ін. Але щойно з постанням так звано
го наукового соціяліз'Му, що почав послугуватнея 
діялектичною методою - значення його набрало 
більшо·го розмаху. Головним творцем наукового 

соціялізму був К. Маркс. Він на підставі історич
ного огляду застосував у свойому творі "Капітал'', 
виданому у 1867 р., абстракційну аналізу, оперту 
на вислідах історичної обсервації. Застосувавши 
діялектичну методу, твердив, що головним збуд
ником людської діяльности є охота набуття засо
бів до існування. В кожному суспільстві існують 
дві кляси: робітники і власники засобів продукціі, 
тобто капіталісти. Засоби продукції дістаються 
капіталістам при помочі пnивласнення надвишки 
вартости, що виникає у формі .,и--ку з nізниці між 
правдивою пролук~ивністю праці та пл~тнею. Він 
був сторонником еволюції, а тому передбачав, nto 
через постійний зріст за--обів продукції дійде до 
його скупчення та розпорядження тільки кількох 
капіталістів, і ВІ<інці держава буде змушена все 
пепебпати на себе. 
Соціялістичні J<.личі бvли такі: 1) зміна капіта

лістичного ладу. 2) джерелом ~ла є приватна Рлас
ність на засоби п.,одукціі, З) визнається тільки 
безпосередній прибуток з праці. 4) господарська 
діяльність повинна бути ор,....анізована деuжавою, 
5) рефоnма господарсьJ<оrо ладу тісно зв'язана з 
політичною та моnа.тrьною зміною. 
Тrнvmтh дяа соц і яліетичні напря!vfчи: 1) соціялізм 

н~у'(ОРИЙ чи Кl"ле·rтиЕний, що стnемить до усу
спільнення засобів пролуІ<uії та 2) J<омуніQм, що 
домагається нілJ<овитого знесення пnиватної Рлас
ности, що в'яжеться з утратою особистої свободи 
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діяння в напрямку до здобуття багатства та із 
раціонуванням приділу еложивчих дібр. 
Школа католицька та школа протестантська в 

сщн1ві капіталістичного ладу заняла реформатор
ське христіянське становище: вони добачують 
при'ІИНИ певного зла у вільній та необмеженій 
конкуренції. На їхній погляд одиниці лід гослодар

сьт<им оглядом сильніші, у п~актиці перетворю· 
ються на економічно сильніших і тим мають змогу 
панувати над слабши:vи та їх вчзискувати. Треба 
ві !{Мітити, mn ні школи не заАчаються теорією 
ет(пнnмії а.ле іх стпем.ління.м е: виелімінувати су
спілт-.ні nізнипі, застосунати в е··оно\fічномv житті 
ХрИСТИЯНСЬКУ етику, Піднести убогі верСТВИ МО· 
ральна й мате...,іяльно та забезттечення іх родини 
перед нуждою і недостатками. Ці школи е вороже 
н1ставлені до шкіл .. 1іберального хара:.:теру та со
ціяльного нап~ямку, з огляду на їхні матеріЯw1ЇС
тичні поглs-rди. Найяскравішим висловом католиць
кої школи е знаменна енцикліка паrти Льва ХНІ .• 
що має назву .. Pepv'f Новапvм''. видана я 1891 р. 
Школа неоклясиків у своіх діях пристосувала 

дедукційну методу, а теж послуговувалася мето
дою математичною і статистичною. Представни·(и 
неоклясиків є: ДжеІЗонс (Jevrnч) (його теорія 
про граничну корисність проголошена у 1871 р.) 
та німецький економіст rоссен (Gossen), що вису
нун теоnію ~артости, олепту на vжиточності, а в 
своїх дослілах застосував м~тематичну методу. 
Австрійська школа (Menger, Wieser і B6hm-Ba

werk) стосувал, менше м~те\fати·rи, а nільше опи
рала~я на псиvплоrії, головно в діл~шках вартости 
чи пnоцечту. ЗближРними ло психплогічноі шкn
ли були американські економісти Клярк (Clark) 
і Фішеn (Fisher), я теж визначний польський еко
номіст Т. Бжескі (Т. Brzeski). 
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Треба відмітити, що ангJІіАськоrо економіста 
nочатку 20 століття А. Маошала (А. Marshall) 
вв~жають найбільшим авторитетом з nоміж англо· 
аvеnиf(анrьких економістів, що до;Jівнюе А. Смі
тові (А. Smith). 

Дальше сила тяжіння напрямку е ономічних 
наук nерейшла від продукції до розподілу суспіль
ного nрибутку, що в кінці 19 ст. став центром ува· 
ги та заінте'1есувань більшости економістів. Ще 
дальше до уваги прийшли питання спожиття, тоб
то питання, я·к розв'язати збільшення продукціі. 
Найважливішими питаннями на сьогодні в ділян

ці економії є питання боротьби між двома голов
ними концепціями, тобто між вільною конкуренці
єю й оrобистою свободою та п:rяновим господар
ством. Ця боротьба ще не вирішена, а майбутність 
пок~же. купи та в якому напрямку буде скерона
на економічна думка. 

Польські визначні економісти, що найбільше 
nnославилися своїми науковими досягненнями в 
ділянці економії до і після пе.,шоі світової війни 

були: Adam Krzyzanowski: "Pieniadz" 1911, "Nauka 
о pieniaazu і kredycie" 1922, "Nauka skarbowosci" 
1923 r. Tadeusz Brzeski: "О granicach ekonomii spo
lecznej" 1915 r., "Przyrodnicza і historyczna metoda 
w ekonomii" 1917 r., "Psychologiczna teor;a warto
sci" 1921 r., Tadeusz Grodynski: "Zasady budzetu w 
Polsce" 1932r., "Budzet w swietle nowej konstytucji 
Polski" 1934 r., "Zasady polskiego prawa budzetowe
go" 1945 r. Taylor: "'Statys~yka і dynamika w teorii 
ekonomii" 1919 r. 
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УкраінсьJ<і еJ<ономісти 

З огляду на те, що ми українці не мали своєї 
самостІнної держави, то й справа формування но
вітньої теорії економії не належала нам а була з 
посіданні виключно тільки в наших окупантів. Цей 
факт свідчить про це дуже яскраво, а заразом ви
правдує наші великі недотягнення в цій ділянці 
науки. 

Брак самостійної й незалежної економічної по
літики причинився до зменшення заінтересування 
громадянства ділянкою економічних дослідів. І 
хоч дехто з наших економістів працював у цій ді
.rrянці, то це не давало нашій справі ні користі, ні 
розголосу, бо все це йшло на рахунок наших оку· 
пантів. 
По розвалі царської імперії в 1918 р. зростає з 

великим розмахом заінтересування економічними 
проблемами. Це накидало нам саме життя. Гаряч
кова проблема будови незалежної українськоі дер
жави та її господарського життя заставляють 
українське громадянство до ширшого зацікавлен
ня економічними справами. 

І так до визначних економі-стів тих часів нале
жали: Михайло Туган-Барановський ("Бумажниє 
деньги и металл" 1919 р., "Політична економія·' 
1927 р.), Остапенко Сергій ("Політична економія'' 
1920 р.), Кабачків Іван (нПолітична економія" 
1924 р.}, Хименко Григорій (,,Основи політичної 
економії" 1928 р.), Соломон rольдеман ("Еконо
мія промисловости" 1924 р. ), Тимошенко Володи
мир "Картелі і трести" 1923 р.), Микола Добри
ловський (,,Політична економія'' 1924 р.), Борис 
Мартос ("Теорія кооперації" 1924 р.). 
Дальше слід було б подати таких українських 

економістів, що працювали колись над економіч-
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ними дослідами, але, на жаль, їх праці мені не ві
домі, як Микола Зібер, Іван Подолпнський, Олек
сандер Русов, Олександер Мицюк, Сергій Борf)да
євський, Іван Івасюк, Валентин Садовський, Ми
кола Порш, Карло Коберський, К. Г. Воблий, Г. О. 
Кривченко, В. В. Кістяківський та ін. 
До тих, що працюють на еміrрації та інтеrесу

ються економічними питаннями, належать: Микола 
Величківський, Ілля Витанович, Микола Чиров
ський, Богдан Винар, Андрій }Кук та ін. 
До тих, що працюють над економічними питан

нями в Україні належать: Л. І. Кухаоенt<О. О. О. 
Нестеrенко, й. М. Браrлавський, А. Ю. ІlІевченко, 
М. П. Панченко, А. А. Чухно, М. С. Погорєлов, Н. Г. 
Петрович, М. С. Черненко, І. С. Ступницький, І. С. 
Ястремський, В. С. Жученко та ін. 

Бібліографія 

Проф. М. Добриловський, Політична економія. 
Реrенсбурr, 1946. УТГІ 

Проф. М. Туган-Барановський, Політична еконо
мія. Прага, 1927 р. 

Проф. С. rольдеман, Економія промисловости. 
Подєбоали, 1924 р. 

Проф. Б. Мартос, Теорія кооперації. Авсбурr -
- Мюнхен, 1927 р. 

Проф. В. Тимошенко, Картелі І трести. Прага, 
1923 р. 

Проф. І. Витанович, Істоnіч народного господар
ства. Мюнхен, 1947 р. УВЕШ 

Академия Наук СССР Инстит:vт Екnномики. Поли~ 
тическая економия, учебник. Государствеиное 
Излательство политической литератури, Москва, 
1959 г. 

Prof. George Leland Bach, Economics, third edition. 
Englewood Clifts, New Jersey, Prentice-Hall,Inc. 

222 



Prof. Erich Ro1I, Elernents of economic theory. Ox
ford University Press, London: Geoffrey Curnbcr
lege. 

Prof. Elmer Clark Bratt, Ph. D. Business Cykles & 
Forecasting. Third edition. 

Richard D. Irvin, Inc. Chicago, Illinois, 1948. 
Prof. Fred Rogers Fairchild, Edgar Stevenson Fur

niss, Norman Sydney Buck, Elementary Economics 
Yale University, Volume І, Fourth Edition. The 
Macmillan Company. New York. 

Prof. James Arthur Estey, Ph. D. Business Cycles, 
Their Nature, Cause, and Control. Second Edition, 
Prentice Hall, Inc. New York, 1950. 

Prof. А. Н. Hansen, Fiscal Policy & Business Cycles. 
W. W. Norton & Company, New York, 1941. 

Prof. D. М. Wright, The Creation of Purchasing 
Power, Cambridge, Mass. Harvard University 
Press, 1942. 

Prof. Paul Douglas, Controlin~ Depressions, W. W. 
& Company Inc. New York, 1935. 

Prof. S. Florecki, Podstawowe Wiadomosci z zakresu 
ekonomii, Londyn, 1946 r. 

Prof. Mitchel, W. С. Business Cycles, Second Editioп. 
New York, 1927. 

Profs. Horace Taylor and Harold Barger. The Ame
rican Economy in Ope1·ation, Columbia UniversiLy, 
Harcourt, Brace & Со. N ew York. 

Prof. Fellner, W. J. Monetary Policies and and Full 
Employment, New York. University of California 
Press, 1946. 

Prof. George N. Halm, Economic Systems, The 
Fletcher Scbool of La w and D ~ plomacy Tufts U ni
versity, Holt, Rinehart and Winston, New York. 

Prof. Royce Hamilton, Business and Stock Markct 
Cycles, N ew York, 1950. 

Prof. Keynes J. М. Treatise on Money, London, 1930. 
Prof. Fisher, І. Stable Money. New York, 1935. 



ЗМІСТ 

Передмова 5 

Розділ І 

Поняття політичної енономії 

1. Політична економія 7 
2. Поділ політичної економії 8 
З. Методи політичної економії 9 
4. Економічна наука та її методологічні 

напрямки 10 
5. Рушійні сили в народному господарстві 

господарстві 14 
б. Етапи господарського розвитку 17 
7. Господарські системи сьгоднішніх народніх 

господарств 20 

Розділ 11 

Людські потреби 

8. Натуральні потреби 
9. Штучні потреби 

10. Господарська ЧИ'нність 
11. Господар·ські добра 
12. Послуги як господарські добра 
1З. Поняття природи 
14. Поняття багатства 
15. І-ндивідуальне господарство 
16. Народне господарство 
17. Закони народного господарства 
18. Світове господарство 

Розділ ІІІ 

Організація продунції 

19. Продукція 

224 

22 
22 
24 
27 
29 
29 
зо 
зо 

31 
з.з 

34 

35 



20. Фактори виробництва 37 
21. Продукція проста, підприємська 

й суспільна 38 
22. Продукція екстенсивна і інтенсивна 41 
23. Загальнfій поділ продукції 41 
24. Рільництво 42 
25. Гірництво 43 
26. Продукція перетворення (ремесло 

й промисел) 44 
27. Мануфактура 46 
28. Фабрика 47 
29. Машина 49 
30. Закон падіння видатности rрунту 50 

Розділ lV 

Праця 

31. Теорія праці 
32. Праця людини 

33. Поділ пnапі на продукційну й 

34. 
35. 
36. 

.37. 
38. 
39. 
.4D. 

непnолvкнійну 
Пnодуктивність та інтенсив,ність праці 
Людина як робітник 
Людина як спожичач 
Господарська активність населення 
Теоnія Мальтуса 
Теорія оптимальна 
Рухомість nраці 

Розділ V 

Поняття капіталу 

52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
63 

'41. Каnітал 63 
42. Види капіталу 66 
43. Капіталізм 66 

.4'4. Каnіталістична госnодарська система 66 

225 



Роздіп VI 

Теорія ціниости й uІи 

45. Uінність (вартість) 

46. Дефініція ціни 
47. Постання цін на товари 
48. Творення віпьних цін 
49. Поділ цін 
50. Uіни конкуренціАні та ринок 
51. Uіни нормальні й ринкові 
52. Значення попиту і подачі 
53. Елястичність попиту й подачі 
54. Роди попиту та nодачі 
55. Схема творення ринкових цін 
56. Теорія МОНОПОJІЬНИХ ЦЇН 
57. Поняття зиску 
58. Зиск із соціяльного поглкду 
59. Вимір хитання цінових індексів 
60. Цінність грошей 

Роздіп VП 

ГрошІ їхне зиачеии• та, функцІі 

68 
69 
70 
71 
і2 
73 
74 
74 
74 
75 
76 
ТІ 
79 
81 
83 
84 

61. Значення грошей 85 
62. Гроші та їхні функції 88 
63. Грошова сустема 92 
64. Металеві грошові знаки 92 
65. Паперові грошові знаки 93 
66. Банкноти N 
67. Постання паперових грошей 94 
68. Роля грошей в міжиаро.lІНому обороті 96 
69. Теорія механfчноrо наnрямку 

вартости гроwеА 97 
70. Ліквідація nаперових грошей 99 
71. Інфляція і дефJІJІЦUІ 102 
72. Закон rpewaмa Jal 



Розділ VIII 

Кредит, Aoro значення І функцІі 

73. Кредит та його значення 103 
74. Кредит та його функції 105 
75. Роди кредиту 106 
76. Кредитові документи 107 
77. Чек 108 
78. Заставні листи й облігації 108 
79 Система жирова і компенсаційна 109 
80. Грошево-кредитові ринки 110 
81. Процентова та дисконтова стопа 1 t t 
82. Кредитові інституції 112 
83. Банки 114 
84. ЦентраJІізація банків 116 
85. Спосіб покриття банкнотів 117 

РоздіJІ ІХ 

Topriua та П значения 

86. Торгімв 118 
87. ТорГЇВJІЯ З СОЦЇЯJІЬНОГО ПОГJІЯду 121 
88. ПодіJІ торгівJІІ 122 
89. ТорговеJІьниА бапянс 124 
90. Біржа 126 
91. МеханІзм міжнародної виміни 128 
92. БіJІятераJІізм 131 

РоздІл Х 

Поиаття та значеІВІя транспорту 

93. Трансnорт 
94. ЗалізничнА транспорт 
95. АвтоиобіJІьний транспорт 
96. Повітряна транспортація 
97. Шин трансnортаційних noCJІyr 

134 
137 
138 
140 
140 

227 



Розділ ХІ 

Поняття суспільного прибуrку 

98. Суспільний прибуток 145 
99. Індивідуальний прибуток 148 

1 ОО. Головні ги;rя суспі.іьного в рибутку 148 
101. Розподіл суспільного прибутку 150 
102. Учасники суспільного прибутку 155 
103. Прибуток з праці або заробітна платня 155 
104. Теорія заробітної платні 157 
105. Напрямні сьогоднішніх теорій 160 
106. Поняття прибутку з капіталу 161 

Розділ XJI 
Дже;tела та теорії проценту 

107. Джерело та форми проценту 162 
108. Теорія абстиненції 163 
1()9. Теорія лажу (ажіо) 154 
1 1 О. Пnоцентова стопа 166 
1 1 1. ПідПDИЄМСЬКИЙ зиск 167 
112. Теорія підприємських зисків 167 
113. Співзалежність зиску й проценту 168 
114. Теорія земельної ренти 196 
115. Загальне застосування теорії ренти 172 

Розділ ХІІІ 

Спожиnя А ощадність 

116. Спожиття 
117. Форми спожиття 
1 1 8. Ощадність 
119. Убезпечення 

Розділ XIV 
Форми капіталістичних підприємств 

173 
174 
176 
177 

120. Приватні капіталістичні підприємства 179 
121. Акційні товариства · 180 

228 



122. Трести 
123. Картелі 
124. Синдикат 
125. Концерн 

Розділ XV 

КооРе"ативне підприємство А організацІі 

робіmиків і працедавцІв в обороні 

своіх інтересів 

181 
181 
182 
183 

126. Коапоративне підприємство 184 
127. Боротьба робітників з працедавцями 

за свої інтереси та права 185 
128. Організації продуцентів 188 

Розділ XVI 

Кризи в народному господарстві 
129. Коливання в гпсподарських процесах 189 
130. Сезонові коливання 190 
131. Коньюнктурні коливання 192 
132. Великі вікові цикли 197 
133. Чинники економічного характеру 198 
134. Кредитова - грошова система як 

коньюнктурний чинник 201 
135. Позаекономічні соціяльні чинники 205 
136. Технічні чинники 205 
137. Психологічні чинники 206 
138. Способи боротьби з господарськими 

кризами 207 
139. Головні роди теорій господарських 

криз 208 
Розділ XVII 

Історичний огляд економічної думки 

140. Економічна думка від античних часjв 
по сьогодні 211 

141. Українські економ-істи- 221 
142. Біблісграфік 222 

229 



Виnравлення помн.вки: 

На стор. 8 у підрозділі "Поділ політичної економії'' 

у 16 рядку є надруковано: в) Фінансова політика. 

Має бути: .в) Проми·сJІова ,політика. 

Prfnted Ьу Т. Olshansky 
2231 W. Chicaoo А ve. 
CJUcaqo 22, m., USA 




	10000
	10003_2R
	10004_1L
	10004_2R
	10005_1L
	10005_2R
	10006_1L
	10006_2R
	10007_1L
	10007_2R
	10008_1L
	10008_2R
	10009_1L
	10009_2R
	10010_1L
	10010_2R
	10011_1L
	10011_2R
	10012_1L
	10012_2R
	10013_1L
	10013_2R
	10014_1L
	10014_2R
	10015_1L
	10015_2R
	10016_1L
	10016_2R
	10017_1L
	10017_2R
	10018_1L
	10018_2R
	10019_1L
	10019_2R
	10020_1L
	10020_2R
	10021_1L
	10021_2R
	10022_1L
	10022_2R
	10023_1L
	10023_2R
	10024_1L
	10024_2R
	10025_1L
	10025_2R
	10026_1L
	10026_2R
	10027_1L
	10027_2R
	10028_1L
	10028_2R
	10029_1L
	10029_2R
	10030_1L
	10030_2R
	10031_1L
	10031_2R
	10032_1L
	10032_2R
	10033_1L
	10033_2R
	10034_1L
	10034_2R
	10035_1L
	10035_2R
	10036_1L
	10036_2R
	10037_1L
	10037_2R
	10038_1L
	10038_2R
	10039_1L
	10039_2R
	10040_1L
	10040_2R
	10041_1L
	10041_2R
	10042_1L
	10042_2R
	10043_1L
	10043_2R
	10044_1L
	10044_2R
	10045_1L
	10045_2R
	10046_1L
	10046_2R
	10047_1L
	10047_2R
	10048_1L
	10048_2R
	10049_1L
	10049_2R
	10050_1L
	10050_2R
	10051_1L
	10051_2R
	10052_1L
	10052_2R
	10053_1L
	10053_2R
	10054_1L
	10054_2R
	10055_1L
	10055_2R
	10056_1L
	10056_2R
	10057_1L
	10057_2R
	10058_1L
	10058_2R
	10059_1L
	10059_2R
	10060_1L
	10060_2R
	10061_1L
	10061_2R
	10062_1L
	10062_2R
	10063_1L
	10063_2R
	10064_1L
	10064_2R
	10065_1L
	10065_2R
	10066_1L
	10066_2R
	10067_1L
	10067_2R
	10068_1L
	10068_2R
	10069_1L
	10069_2R
	10070_1L
	10070_2R
	10071_1L
	10071_2R
	10072_1L
	10072_2R
	10073_1L
	10073_2R
	10074_1L
	10074_2R
	10075_1L
	10075_2R
	10076_1L
	10076_2R
	10077_1L
	10077_2R
	10078_1L
	10078_2R
	10079_1L
	10079_2R
	10080_1L
	10080_2R
	10081_1L
	10081_2R
	10082_1L
	10082_2R
	10083_1L
	10083_2R
	10084_1L
	10084_2R
	10085_1L
	10085_2R
	10086_1L
	10086_2R
	10087_1L
	10087_2R
	10088_1L
	10088_2R
	10089_1L
	10089_2R
	10090_1L
	10090_2R
	10091_1L
	10091_2R
	10092_1L
	10092_2R
	10093_1L
	10093_2R
	10094_1L
	10094_2R
	10095_1L
	10095_2R
	10096_1L
	10096_2R
	10097_1L
	10097_2R
	10098_1L
	10098_2R
	10099_1L
	10099_2R
	10100_1L
	10100_2R
	10101_1L
	10101_2R
	10102_1L
	10102_2R
	10103_1L
	10103_2R
	10104_1L
	10104_2R
	10105_1L
	10105_2R
	10106_1L
	10106_2R
	10107_1L
	10107_2R
	10108_1L
	10108_2R
	10109_1L
	10109_2R
	10110_1L
	10110_2R
	10111_1L
	10111_2R
	10112_1L
	10112_2R
	10113_1L
	10113_2R
	10114_1L
	10114_2R
	10115_1L
	10115_2R
	10116_1L
	10116_2R
	10117_1L
	90002

