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Тема 7.  Господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в 

умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX ст. – на 

початку XX ст. Розвиток економічної думки 

План 

1. Загальні тенденції господарського розвитку країн Європейської 

цивілізації. Перша хвиля глобалізації  

2. Маржиналізм. Становлення неокласичної економічної теорії. 

Австрійська школа маржинплізму. Математична школа в економічній 

теорії 

3. Втрата Великою Британією світового економічного лідерства. 

Кембриджська школа неокласики  

4. Перетворення США на провідну індустріальну державу світу. 

Американська школа неокласики  

1. Загальні тенденції господарського розвитку країн Європейської  

цивілізації. Перша хвиля глобалізації   

Господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в останній 

третині XIX ст. – на початку XX ст. (до 1914 р) у сучасній історико-

економічній літературі характеризується як перший період розвитку зрілої 

ринкової індустріальної економіки в усіх сферах господарства. Кардинальні 

зміни, що відбувалися в економічній сфері, визначають такі процеси:    

 розвиток в умовах другої науково-технічної революції;  

 якісні зміни у структурі виробництва, організації та 

управлінні господарства, формування ринку споживача;   

 перехід від економіки досконалої конкуренції до 

недосконалої конкуренції. Утвердження монополістичного 

підприємництва з ринково-конкурентним господарським 

механізмом;  

 формування етатистської системи господарювання;  

 завершення формування міжнародної економіки на 

ринково-підприємницьких засадах. Перша хвиля глобалізації.  

Темпи і терміни індустріалізації залежали від конкретних історико-

економічних умов кожної країни, вихідного рівня промислового перевороту, 

загальносвітового економічного розвитку, таких цивілізаційних факторів як 

політичний устрій держави, культурно-освітній рівень, менталітет нації.  

Розвиток світових продуктивних сил наприкінці XIX – на початку XX 

ст. визначався другою науково-технічною революцією (НТР).  

Відбулася наукова революція, в результаті якої сформувались основи 

наукового мислення та єдина система наук. Наукова революція розпочалася у 

фізиці та охопила всі галузі наук. Найвидатнішими досягненнями були: 



квантова теорія М. Планка, теорія відносності А. Ейнштейна, розвиток гідро- 

й аеродинаміки, хімічної науки. Зв’язок науки з виробництвом набув 

системного характеру. Сформувалась нова галузь діяльності ― науково-

дослідна, завдання якої полягало у втіленні наукових досягнень через 

дослідницько-конструкторські розробки, виробничі, технологічні та інші 

дослідження у виробництво. На рубежі XX ст. було створено ряд великих 

наукових лабораторій та інститутів. 

Основний зміст структурних зрушень у світовому та національних 

господарствах ― це зміна співвідношення між окремими сферами 

господарства. У світовому та національних господарствах зростала частка 

промисловості та зменшувалася сільського господарства у створенні 

валового внутрішнього продукту, а також у структурі зайнятості. Економічне 

зростання ґрунтувалося на більш високому рівні нагромадження. Рівень 

виробничих інвестицій підвищився до понад 5% від ВНП.  

У розвитку ринкової економіки відбувся перехід від досконалої (вільної) 

конкуренції до недосконалої (монополістичної, олігополістичної). 

Формувалися відповідні підсистеми та елементи ринкової інфраструктури: 

організаційно-технічні, фінансово-кредитні, державно-регулятивні.  

Почався процес формування етатистської системи господарювання, 

формувалися та історично еволюціонували масштаби, функції, форми і 

методи державного регулювання економіки (ДРЕ). Швидке усуспільнення, 

концентрація та централізація виробництва в кінці XIX – на початку XX ст. 

зумовило докорінну зміну економічної ролі держави. Державна економічна 

політика ґрунтувалася на ідеях неокласичної економіки, увага якої була 

зосереджена на мікроекономічному аналізі приватногосподарської 

діяльності.   

Упродовж останньої третини XIX ст. до початку 20-х рр. XX ст. 

завершилося формування міжнародної економіки як цілісної системи, 

складовими якої є світове господарство та міжнародні економічні 

відносини. Світове господарство склалося як система національних економік, 

що охопила економічно розвинені країни-метрополії та економічно 

слаборозвинені колонії, залежні держави, і розвивалося на ринково-

підприємницьких засадах. Сформувалася система різних форм міжнародних 

економічних відносин (МЕВ). Головними факторами світового економічного 

розвитку були процеси інтернаціоналізації та економічної інтеграції. Існує 

точка зору, що на межі XIX–XX ст. європейський світ-економіка став 

глобальним. Глобалізація розвивається хвилеподібно, перша хвиля припадає 

на 1870–1913 рр. В основі глобалізації лежать процеси нарощування 

торговельної та фінансової відкритості, характер існування 



міжнародного валютного устрою та принципи побудови монетарної 

політики у відкритій економіці.  

2. Маржиналізм. Становлення неокласичної економічної теорії. 

Австрійська школа маржиналізму. Математична школа в економічній 

теорії 

 В історії економічної думки остання третина ХІХ ст. була перехідним 

періодом від класичної політичної економії до неокласичної економічної 

теорії на основі маржиналізму як економічної теорії.  

В економічній літературі об’єктивними умовами переоцінки цінностей 

класичної економічної школи визначають наступні:     

а) певні інституціональні зміни в економіці, зокрема розвиток зрілого 

індустріального господарства, розвиток акціонерної форми власності та 

нових форм господарювання, формування ринку та психології споживача, 

ідеології буржуазії, відстороненої від процесу виробництва;  

б) кризовий стан класичної політичної економії та необхідність 

вироблення нових підходів і рекомендацій щодо раціонального 

господарювання в умовах монополізації економіки, «автономний 

інтелектуальний розвиток у межах самої економічної науки»;  

в) розвиток математичних методів аналізу, філософії, соціології, 

психології. Так, Ф. Міровський у книзі «Більше тепла, ніж світла» стверджує, 

що теорія корисності сформульована за зразком термодинаміки, а 

неокласична економічна теорія ― це переінакшена фізика XIX ст.; 

г) маржиналізм утверджувався в полеміці з історичною школою 

економічної теорії та марксизмом. Проте, перші праці попередників 

маржиналізму з’явилися раніше, ніж перший том «Капіталу» (1867). У 1890-х 

рр. Е. Бем-Баверк, В. Парето, Ф. Візер використовували маржинальну теорію 

для критики марксистської теорії.   

Перехід від класичної до неокласичної теорії в економічній літературі 

розглядається як наукова «маржинальна революція». Її змістом є 

кардинальний перегляд предмета і методу дослідження класичної 

економічної теорії, що мало революційний характер. Хронологічно це 

пов’язано з опублікуванням трьох книг: В.С Джевонса «Теорії політичної 

економії» (1871, Велика Британія), К. Менгера «Основи вчення про народне 

господарство» (1871, Австрія), Л. Вальраса «Елементи чистої політичної 

економії» (1874, Швейцарія), в яких вчені цілком незалежно один від одного 

використовували граничні величини як інструмент для аналізу змін 

економічних явищ, відкрили принцип спадної граничної корисності як 

основи для побудови нового виду статичної мікроекономіки. Видатний 

дослідник економічної думки М. Блауг писав, що в її історії це найкращий 



приклад «множинного» відкриття. Власне термін «маржинальна революція» 

вперше використав один із засновників маржиналізму Л. Вальрас у 1886 р.  

На першому етапі маржинальної революції (1870–1880-ті рр.) 

сформувався «суб’єктивно-психологічний напрям» у політичній економії, 

який ґрунтувався на суб’єктивній теорії вартості, розробленій на основі 

принципу граничної корисності. Розвиток маржиналізму відбувався в межах 

австрійської (К. Менгер, Ф. Візер та Е. Бем-Баверк) та математичної, 

заснованої В. Джевонсом, а у її рамках ― лозаннської (Л. Вальрас, 

В. Парето) шкіл економічної думки, що дає підстави стверджувати про 

формування маржиналізму як течії економічної думки.  

На другому етапі маржинальної революції (90-ті рр. ХІХ ст.) 

започатковано неокласичний напрям економічної теорії. Його 

представники відмовилися від суб’єктивно-психологічного підходу, поєднали 

маржиналізм із функціональним мікроекономічним аналізом, проголосили 

себе наступниками класичної політичної економії. Відмінною ознакою 

неокласичного напряму було формування національних шкіл: англійської 

(А. Маршалл, А. Пігу, Ф. Еджуорт), американської (Д.Б. Кларк), шведської 

(К. Вікселль, Г. Кассель). Уперше термін «неокласична теорія» використав 

американський економіст Т. Веблен.  

Становлення неокласичної економічної теорії як цілісної теоретичної 

системи відбувалося в процесі формування її теоретичних і методологічних 

засад. Неокласики визнавали такі положення класичної політичної економії 

як економічний лібералізм, саморегулювання та рівноважний стан ринкової 

економіки, принцип «чистої економіки» незалежної від суспільної форми її 

організації, що абстрагується в економічному аналізі від історичного і 

національного підходів, типів і форм власності, ідеологічних та інших 

позаекономічних чинників.  

Основні методи аналізу економічних процесів неокласиками базуються на 

метафізичній філософії та формальній логіці. Вони охоплюють:  

 математичну формалізацію, зокрема використання 

граничних величин і математичних методів (функціонального 

аналізу, математичного моделювання);       

 мікроекономічний підхід, трактування мікрорівноваги як 

результату взаємодії мікро одиниць (окремих фірм і споживачів), 

поведінковий аналіз;   

 аналіз статичних рівноважних господарських систем, 

оскільки механізм досконалої конкуренції забезпечує «алокаційну 

ефективність» (повне використання економічних ресурсів); 

 синтетичний підхід, що поєднує протилежні наукові 

підходи, традиції, методи наукових досліджень;   



системно-функціональний метод, що дає змогу вивчати економіку як систему 

з певними функціональними зв’язками. Поєднання позитивного і 

нормативного методів пізнання. Перший спирається на філософію 

позитивізму, полягає в систематизації фактів, окремих суджень, даних 

чуттєвого досвіду. Критерієм істини є верифікація (перевірка гіпотези чи 

теорії), та фальсифікація. Нормативний метод спирається на філософію 

прагматизму, завдання науки визначається як пошук шляхів максимально 

можливої ефективної діяльності людини.  

Неокласична економічна теорія є величезним надбанням цивілізації, 

залишається серцевиною мейнстриму економічної теорії, має теоретичне і 

практичне значення:   

 сформулювала предмет економічної теорії, основні 

характеристики якого визнаються економічною наукою; 

 розкриває роль людини в економічному розвитку, досягненні 

економічних результатів, трактує суб’єктивні мотиви поведінки 

господарюючих суб’єктів як вихідний момент економічної теорії;  

 дозволяє достатньо точно прогнозувати поведінку суб’єктів 

ринку, розміри, структуру та динаміку попиту, з’ясовує умови ринкової 

рівноваги, особливості ціноутворення. Економісти оперують поняттями 

оптимізація, максимізація, мінімізація;  

 сприяла поширенню економіко-математичного моделювання у 

практиці планування та прогнозування народного господарства; 

 зробила внесок у розвиток методології економічної теорії, 

відкрила дорогу математизації економічної науки, виробила 

аналітичний апарат наукового пізнання.  

Попередники маржиналізму. Виникненню ідей маржиналізму сприяли 

праці видатних учених-економістів, математиків: Й. Г. Тюнена, Ж. Дюпюї, А. 

Курно, Г. Г. Госсена та ін. Вони першими почали переглядати основні 

постулати класичної політичної економії з погляду граничного аналізу.    

Йоган Генріх фон Тюнен (1783–1850) — німецький землевласник, 

учений-економіст і практик. У праці «Ізольована держава щодо сільського 

господарства і національної економіки» (1826, 1850, 1863 рр.) започаткував 

теорію розміщення продуктивних сил, досліджував питання граничної 

продуктивності. Він розробив економіко-математичну (територіальну) 

модель державного господарства, яка охоплює систему взаємопов’язаних між 

собою інститутів. Досліджуючи організацію сільського господарства 

вчений:  



 сформулював ідею про взаємозалежність факторів виробництва, 

опрацював оптимальні варіанти поєднання факторів виробництва для 

забезпечення максимального прибутку на капітал; 

 використовуючи аналіз граничних величин, розробив теорію 

граничної продуктивності факторів виробництва, довів, що найбільший 

чистий дохід досягається тоді, коли сума граничних витрат на фактори 

виробництва дорівнює граничній цінності продукту; 

 обґрунтував механізм формування рівня земельної ренти залежно 

від віддаленості ділянки від місця збуту, конкуренції між фермерами за 

придбання найбільш придатної для використання земельної ділянки;  

 сформулював основні засади некласової концепції розподілу 

доходів, яка ґрунтується на теорії граничної продуктивності факторів 

виробництва. 

Антуан Огюстен Курно (1801–1877) ― математик, філософ, економіст. 

Економічні погляди виклав у книзі «Дослідження математичних принципів у 

теорії багатства» (1838), в якій акцентував увагу на проблемах взаємодії ціни 

та попиту. Вчений увів до наукового обігу поняття фукції попиту (D = f (P), 

де D — величина попиту, Р — ціна), еластичності попиту та відкрив закон 

попиту, суть якого полягає у виявленнї зворотнього звязку між величиною 

попиту і ринковою ціною. Сформулював поняття економічної рівноваги, 

засноване на аналізі функціональної залежності між рівнем ціни, який 

диктують покупці, та попитом на товар, що зумовлює обсяги виробництва. 

Опрацьовуючи математичний апарат теорії фірми, А. Курно дослідив, що а) 

на ринку досконалої конкуренції, коли фірми не мають можливості впливати 

на ціноутворення, випуск продукції є максимальним, а ціни ― мінімальні, 

максимізація прибутку досягається за умов рівності граничних витрат та 

середнього доходу; б) за умов чистої монополії максимальний прибуток 

забезпечить обсяг виробництва, за якого урівнюються граничний дохід і 

граничні витрати; в) у моделі дуополії (конкуренції між двома продавцями) у 

точці рівноваги формується ціна (ЦДР), нижча за ціну монопольного ринку 

(ЦМР), але вища за ціну ринку вільної конкуренції (ЦРВК), математично це 

має такий вигляд: ЦМР  >  ЦДР  >  ЦРВК.  

Жюль Дюпюї (1804–1866) ― французький інженер і вчений, основні ідеї 

маржиналізму виклав у статті «Про вимір корисності громадських робіт» 

(1844), де досліджував проблеми порівняння корисності індивідуальних та 

суспільних благ, теорії попиту. Вчений стверджував, що кожна додаткова 

одиниця суспільних благ приносить щоразу менше задоволення споживачам; 

значення (величина) попиту як функції граничної корисності зменшується у 

міру зростання кількості придбаних споживчих благ.; 



Герман Генріх Госсен (1810–1858) ― німецький учений-економіст і 

математик. Ідеї маржиналізму виклав у праці «Еволюція законів людської 

взаємодії» (1854). Серед основних здобутків науковця, найважливіше 

значення мають:  

 вчення про задоволення потреб як сенсу життя і 

основи діяльності людини. Предметом політичної економії 

мають бути не загальні економічні закони, а економічна 

поведінка суб’єкта господарювання, його психологічна 

оцінка та вибір блага. Оскільки мета політичної економії 

має полягати в тому, щоб допомогти людині отримати 

максимум насолод, її необхідно перейменувати у вчення 

про задоволення; 

 теоретична розробка проблем оптимізації за умов 

обмежених ресурсів, започаткування теорії цінності. 

Вчений доводив, що, по-перше, «величина задоволення від 

споживання блага постійно зменшується, якщо ми 

безперервно задовольняємо це задоволення, поки 

насичення врешт не відбувається», по-друге, «величина 

кожного окремого задоволення в момент припинення 

забезпечення цих задоволень повинна бути однакою для 

всіх задоволень». Теоретичні висновки вченого в сучасній 

економічній літературі були сформульовані як закони 

Госсена: перший (закон насичення потреб або спадної 

граничної корисності) гласить, що із збільшенням 

споживання блага загальна корисність зростає, а гранична 

корисність зменшується і при насиченості благом досягає 

нуля; згідно із другим (закон вирівнювання граничних 

корисностей) оптимальна структура споживання 

(максимальне задоволення потреб за умови обмеженості 

запасу благ) досягається за умов рівності зважених 

граничних корисностей благ, які споживаються. Другий 

закон Госсена фіксує принцип рівноваги індивідуального 

споживання та індивідуального виробництва. Закони 

Госсена є  основою застосування граничної корисності для 

розробки теорії раціонального споживання та 

закономірностей споживчого вибору, всієї 

мікроекономічної теорії XX ст. 

Австрійська школа. Теорія граничної корисності. 

У 70–80 рр. ХІХ ст. австрійська школа здобула найширше визнання серед 

представників маржиналізму. Її предсталяли професори Віденського 



університету К. Менгер, Ф. Візер та Е. Бем-Баверк. Головними проблемами 

дослідження були предмет політичної економії та її методологічні основи, 

аналіз вартості товару і факторів, що впливають на її формування тощо. 

Теорія цінності австрійської школи отримала назву теорії граничної 

корисності, сама школа ― школи граничної корисності.  

Теоретико-методологічними особливостями австрійської школи були:  

 суб’єктивно-психологічний підхід до аналізу економічних 

явищ і процесів; заперечення об’єктивного характеру суспільного 

розвитку і властивих йому законів, погляд на економічні закони як 

результат взаємодії індивідуальних рішень економічних суб’єктів;  

 використання як головного об’єкта дослідження не 

суспільного виробництва, а індивідуального господарства 

(«господарство Робінзона»). Увага акцентувалася на проблемах 

динаміки економічних процесів, зокрема на діяльності підприємців. 

Народне господарство розглядалося як сукупність окремих 

господарств, механізм діяльності яких розкриває закони економіки 

загалом (мікроекономічний аналіз);  

 визнання примату обміну та споживання над 

виробництвом. Власне відносини обміну виявляють корисність 

блага, визначають пропорції та характер розвитку виробництва;   

 аналіз проблем цінності, розгляд корисності товару 

визначальним чинником його цінності;  

 причинно-наслідковий метод і свідоме уникнення 

математики, оскільки об’єктивні числові дані не здатні адекватно 

відобразити економічну поведінку та індивідуальні мотиви, людини,  

які спонукають її до дії як творчої особи.  

Карл Менгер (1840–1921) ― засновник австрійської школи 

маржиналізму, автор праць «Основи учення про народне господарство» 

(1871) і «Дослідження про методи соціальних наук і політичної економії 

зокрема» (1883).  

К. Менгер створив учення про блага, змістом якого є визначення блага як 

речі або дії, які задовольняють (насичують) людські потреби, і товару як 

економічного блага, виробленого для продажу; структуризація благ на а) 

першого (нижчого) порядку, призначених для безпосереднього задоволення 

людських потреб, і вищих порядків (наступних: другого, третього і т. д.), які 

використовуються для виробництва споживчих благ відповідно до «законів 

причинності… тільки через деякий час»,  щоб їх «пристосувати до 

задоволення наших потреб», б) економічні, потреба в яких перевищує 

доступну на певний момент їх кількість, та неекономічні, кількість яких 



перевищує існуючу на певний момент часу потребу, вони не мають цінності 

та не потребують розподілу; комплементи або взаємодоповнюючі та 

субститути або взаємозамінні блага вищого порядку.  

Фрідріх Фрайхер фон Візер (1851–1926) основні ідеї виклав у працях 

«Походження і основні закони господарської цінності» (1884), «Природна 

цінність» (1889), «Теорія суспільного господарства» (1914). Основні 

теоретичні здобутки Ф. Візера наступні.      

 Політичну економію трактував як розділ прикладної 

психології, завдання якої пояснювати економічні явища і процеси на 

основі аналізу мотивів, якими керуються люди у своїй 

господарській діяльності. Однак, на відміну від К. Менгера, 

досліджував об’єктивні закономірності на рівні народного 

господарства, які, на його думку, є результатом узгодження 

індивідуальних людських мотивів, суджень і поведінки. 

Сформулював ідеї австрійської школи, використовуючи праці 

К. Менгера. Г. Госсена, В. Джевонса. Ввів у науковий обіг термін 

«маржиналізм».    

 У теорії цінності наголошував, що цінність є судженням 

про значимість господарських благ. Використовував термін 

«гранична корисніть», яку розглядав як додаткову корисність, яку 

споживач отримує від додаткової одиниці блага. Доводив, що 

цінність будь-якого блага вимірюється величиною граничної 

корисності цього блага.  

 Математична школа в економічній теорії. Теорії часткової та загальної 

рівноваги. 

Становлення маржиналізму пов’язано з розробками математичної школи, 

яка представлена теорією часткової рівноваги англійського економіста 

В. Джевонса, теоріями загальної рівноваги представників лозанської школи 

А. Вальраса і В. Парето, а також шведської (стокгольмської) школи, що 

сформувалася у 20-х рр. ХХ ст. (К. Вікселль, Г. Кассель, Г. Мюрдаль та ін.). 

Представники математичної школи, використовуючи математичний метод, 

досліджували економічне життя з позицій маржиналізму, вважали, що 

ринкова економіка досконалої конкуренції здатна досягти рівноважного 

стану, під яким розуміли рівність попиту і пропозиції.  

Вільям Стенлі Джевонс (1835–1882) ― засновник англійської 

математичної школи, економіст, статистик і філософ. Основні економічні ідеї 

виклав у працях «Теорія політичної економії» (1871) та «Принципи науки» 

(1874), в яких процеси і явища господарського життя розглядалися із 

суб’єктивістсько-психологічних та індивідуалістських позицій.  



Теоретичну систему В. Джевонса характеризують наступні 

положення.  

Об’єктом дослідження економічної науки є економіка окремої країни як 

сума індивідуальних господарств, предметом ― вивчення поведінки 

суб’єкта господарювання з метою виявлення умов отримання споживачем 

максимального задоволення потреб за мінімума витрат. Необхідно 

відмовитися від терміну «політична економія» на користь терміну 

«економікс», який більше  відповідає економіці як науки, що вивчає 

поведінку індивідів (у науковий обіг термін «економікс» ввів А. Маршалл 

лише в 1890 р.).  

Розвиваючи теорію граничної корисності, В. Джевонс: а) розрізняв 

валову (сумарну) насолоду і чисту насолоду (насолода мінус страждання), 

способом вимірювання корисностей вважав порядкове зіставлення насолоди і 

страждань (ординалістський підхід); б) незалежно від Г. Госсена 

сформулював закон спадної граничної корисності; в) визначив коефіцієнт 

корисності як відношення останнього приросту або безкінечно малої частки 

блага до приросту задоволення, яке воно зумовлює; г) обгрунтував правило 

максимізації корисності, згідно з яким споживач, прагнучи отримати 

максимум корисності, свій дохід розподілятиме так, щоб граничні корисності 

всіх товарів, що споживаються, були рівними; д) розробив, так званий, 

«ланцюжок Джевонса»: витрати виробництва визначають пропозицію ― 

пропозиція визначає граничну корисність — гранична корисність визначає 

цінність; є) вивів закон пропорційності між граничними корисностями та 

цінами продуктів, що має такий вигляд: 

Гранична корисність А             Ціна А    

-----------------------------        =   ------------   

Гранична корисність В             Ціна В       

В. Джевонс використав поняття граничної корисності для обгрунтування 

рівняння рівноваги для різних сфер виробництва.  

Вільфредо Парето (1848–1923) ― італійський економіст, соціолог, 

політолог, інженер, один із засновників неокласичного напряму економічної 

теорії. Погляди В. Парето формувалися під впливом маржинальних ідей 

видатних вчених-економістів М. Панталеоні, Л. Вальраса, А. Курно, 

Ф. Еджуорта та ін.  

Свої ідеї В. Парето виклав в багатьох працях, основні з яких:  «Курс 

політичної економії» (у 2-х томах, 1896–1898), «Підручник політичної 

економії» (1906), «Трактат із загальної соціології» (1916). У працях В. Парето 

з політичної економії знайшли розвиток ідеї математичної школи та теорії 

загальної економічної рівноваги. В історію світової економічної думки 

вчений увійшов як автор «оптимуму Парето». 



Методологія досліджень В. Парето базується на функціональній 

(математичній) залежності між рівнозначними економічними процесами і 

явищами, відмові від використання причинно-наслідкових залежностей. 

До основних теоретичних здобутків В. Парето відносять:  

 творче розуміння предмета політичної економії, яка 

повинна вивчати механізм, що встановлює рівновагу між потребами 

людей і обмеженими ресурсами для їх задоволення;  

 дослідження економіки у стані динаміки. Вчений першим 

серед маржиналістів почав досліджувати економічні величини у 

стані динамічної рівноваги, коли граничні корисності потреб і 

постійні коефіцієнти виробництва починають змінюватися, в загалі 

не відомо про розподіл економічних благ; 

 проведення аналізу не тільки економіки вільної 

конкуренції, але й різних типів монополізованих ринків, що стало 

самостійним об’єктом дослідження вчених-економістів тільки в 

середині ХХ ст.;  

 розроблення загальної концепції цінності і введення 

поняття «перевага» (замість поняття цінність), яке має не 

кількісний, а лише порядковий зміст. Це дало можливість перейти 

від прямого підрахунку корисності до її непрямого обліку, 

вибудовувати блага за порядком, або рангом; 

3. Втрата Великою Британією світового економічного лідерства. 

Кембриджська школа неокласики  

У Великій Британії неокласичну економічну теорію розвивали 

представники кембриджської школи. Найбільший внесок в розвиток 

неокласичної економічної теорії зробили А. Маршалл, А. Пігу.  

Альфред Маршалл (1842–1924) ― відомий англійський вчений-

економіст, засновник кембриджської школи.  

Наукова спадщина А. Маршалла є великим кроком у розвитку 

економічної науки, надбанням усього людства; актуальність її не втрачено і 

донині. Головний твір науковця «Принципи економікс» ― видавався вісім 

разів. 

Після смерті А. Маршалла кембриджську економічну школу очолив 

Артур Сесіл Пігу (1877–1959) ― відомій англійський економіст, визнаний 

лідер кембриджської школи.  

Методологія досліджень А. Пігу побудована на використанні 

позаринкових елементів впливу на соціально-економічний розвиток 

суспільства. 

А. Пігу ― автор багатьох наукових праць, у яких проповідував ідеї 

неокласичної системи, вільного підприємництва і досконалої конкуренції. 



Найбільшу популярність вченому принесла книга «Багатство і добробут» 

(1912), яка багато разів перевидавалася. У 1932 р. вона вийшла у 

переробленому і розширеному вигляді під назвою «Економічна теорія 

добробуту». У книзі досліджується вплив позаринкових елементів на 

економічний розвиток суспільства, якому властива недосконала конкуренція; 

аналізуються основні причини, які впливають на добробут у суспільстві; 

причини глибоких суперечностей між приватними і загальними інтересами; 

виявляється роль держави у забезпеченні добробуту нації.  

4. Перетворення США на провідну індустріальну державу світу. 

Американська школа неокласики   

Роль економіки США у світовому господарстві. Обсяг промислової 

продукції США в 1913 р. дорівнював обсягу сумарного виробництва 

Великобританії, Франції та Німеччини. Частка країни у світовому 

промисловому виробництві досягла 36%, у виробництві сталі ― 47%, 

видобутку нафти ― 82%, кам’яного вугілля ― 45%, бавовни ― 60%. На 

території країни було розташовано майже 50% світових залізниць. 

Обсяги зовнішньої торгівлі за 1870–1913 рр. зросли в 5,3 разу. 

Визначальним було швидке зростання експорту порівняно з імпортом (за 

1870–1913 рр. відповідно в 6,5 і 4,1 разу), промисловість США почала 

безпосередньо працювати на експорт. У світовій торгівлі промисловими 

товарами частка цієї держави становила 35,8%. Країна зайняла перше місце в 

світі з вивозу зерна, що стало причиною світової аграрної кризи 1875–1894 

рр. 

США активно включилися у конкурентну боротьбу за сфери впливу. 

Наприклад, у 1907 р. між двома найбільшими електричними компаніями 

світу американською «Дженерал електрик» і німецькою АЕГ укладено 

договір про поділ ринків: «Дженерал електрик» отримала для збуту своєї 

продукції ринки США і Канади, АЕГ ― ринки Європи і частини Азії. 

До початку XX ст. вклади іноземного капіталу (переважно англійського) в 

економіку США досягли 3,4 млрд. дол., що майже в 7 разів перевищувало 

американські зарубіжні вклади (приблизно 500 млн дол. у 1900 р.). На 1914 р. 

американські монополії вивезли 2,6 млрд дол. Інвестували будівництво 

Панамського каналу, залізниці Канади (1913 р. ― 1 млрд. дол. інвестицій), 

добування нафти в Мексиці (1 млрд. дол.), олов’яну промисловість Болівії, 

мідну ― Чилі й Перу, будівництво найважливіших доріг Південної Америки. 

Разом з тим, США далі залишалися країною-боржником. 

Чинники швидкого розвитку економіки США  

 Радикальний характер Громадянської війни (1861–1865 рр.) 

створив умови для економічного зростання. Конгрес США проводив 

політику підтримки індустріального розвитку. 



 Природно-географічні умови сприяли прискореному 

економічному розвитку. Країна мала могутню сировинну базу 

(вугілля, залізну руду, нафту, кольорові метали, ліс, камінь, сірку, 

глину), величезні площі родючих земель, цінні лісові та водні ресурси, 

сприятливий клімат. Протяжність морського узбережжя, що досягала 

18 тис. миль, створювала переваги для розвитку мореплавства, 

рибальства, зовнішньої торгівлі. Озера і річки з каналами 

забезпечували зв’язок між різними штатами як одного економічного 

цілого. 

 Активно використовували досягнення другої науково-технічної 

революції: найновіший науково-технічний досвід європейських країн, 

досягнення американської інженерної науки. Лише за 1890–1900 рр. 

було видано 234956 патентів. Застарілого обладнання практично не 

застосовували. Це сприяло зростанню продуктивності праці, що була в 

4,5 разу вищою, ніж в Англії. Промисловість орієнтувалася на масове 

виробництво та стандартизацію деталей. 

 Розвиток економіки пришвидшували процеси концентрації 

виробництва і капіталу, акціонування і утворення корпорацій. 

 Сформувався місткий внутрішній ринок за рахунок імміграції, 

що стимулювало розвиток виробництва. 

Швидке створення інфраструктури забезпечило єдність внутрішнього 

ринку, міжрайонну та міжгалузеву спеціалізацію. Сформувались сприятливі 

умови для індустріалізації Півдня і Заходу країни. 

Серед багатьох представників американської неокласичної школи, 

найвідомішим був американський економіст Джон Бейтс Кларк (1847–

1939). Свої економічні погляди Дж.Б. Кларк виклав у багатьох працях у яких 

проповідував ідеї неокласичної системи, вільного підприємництва і 

досконалої конкуренції. Серед них «Філософія багатства» (1886), «Розподіл 

багатства» (1899), «Проблеми монополії» (1901), «Сутність економічної 

теорії» (1907), які органічно доповнюють одна одну і розвивають ідеї 

науковця. 

У дослідженнях Дж.Б. Кларка головним завданням було: виявити 

об’єктивність і універсальність економічного розвитку суспільства; зробити 

аналіз соціальних проблем, які породжені протиріччями між працею і 

капіталом; обґрунтувати справедливість розподілу багатства у 

капіталістичному суспільстві.  

Новизна досліджень Дж.Б. Кларка полягає в обґрунтуванні оригінальної 

структури курсу політичної економії; вічних універсальних (загальних) 

законів розвитку господарського життя, які встановлюють гармонічні 



відносини між класами у виробництві і споживанні; вчення про статику і 

динаміку господарської системи; теорії розподілу доходів. 
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