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ПЕРЕДМОВА  

 

Пропонована читачеві книга є продовженням попереднього 

дослідження щодо грошової глобалізації
1
 (на яке автор неодноразово 

посилатиметься) та спробою осмислити процеси подальшого розвитку 

грошей в умовах сучасної глобалізації світового ринку та міжнародних 

економічних відносин загалом.  

У 1985 р. автору довелося брати участь у загальносоюзному семінарі 

молодих вчених з питань «глобальних проблем». Термін «глобалізація» тоді 

ще не перебував у широкому вжитку (принаймні в СРСР), а глобальні 

проблеми розглядалися фактично лише в гуманітарному розумінні – зміна 

клімату (як результат неконтрольованої дії ТНК), нестача продовольства (як 

наслідок колоніалізму) та ін. Суто економічні, а тим більше фінансові, 

проблеми настільки не сприймалися як глобальні, що автор виявився єдиним 

економістом, чия доповідь стосовно валютних проблем світової системи 

видавалася досить екзотичною – неначе стосувалася якогось «іншого світу». 

Тепер ситуація настільки змінилася, що «глобалізація» сприймається 

насамперед як «економічний феномен». Більше того – як процес, 

локомотивом якого виступають зміни та інновації саме у фінансовій галузі, а 

гроші – як його «двигун» або «генератор енергії». Причому говорити 

необхідно про те, що енергія для розвитку процесу глобалізації виникає 

внаслідок якихось внутрішніх процесів, які відбуваються з грошима як 

економічною категорією. Процесів, які викликають «ланцюжкову реакцію» 

змін в усій системі світової економіки.  

                                                 
1
 Шаров О.М. Грошова глобалізація. Історіософський трактат з питань геоекономічного 

поширення грошових відносин: монографія / НАН України, ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». Київ: Парлам. вид-во, 2020. 680 с. 
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Що ж стосується грошей, то ми абсолютно згодні з тією точкою зору, 

що нам «потрібний виважений підхід до формування сприйняття грошей у 

масовій свідомості: 

краще розуміти їх сутність і механізми функціонування, бо найбільший 

страх викликає те, чого ми не розуміємо; 

образ грошей має бути ідеологічно нейтральним: це не демонічна сила, 

а дуже ефективний інструмент для високопрофесійної діяльності»
2
.  

Якщо розглядати гроші не як річ, не просто як матеріального носія 

інформації про кількість грошових одиниць, а як уречевлені суспільні 

відносини, то стає цілком зрозумілим, що за своєю природою – так би 

мовити, «за визначенням», – ця категорія не є застиглою, раз і назавжди 

даною. На поверхні явищ еволюція грошей виражається в зміні їх форм і 

способів виконання ними своїх функцій, що обумовлено змінами суспільних 

економічних відносин у процесі економічної глобалізації. Минулого століття 

у найбільш концентрованому вигляді такі еволюційні зміни грошей 

проявилися в процесі демонетизації золота. Враховуючи вплив цього процесу 

на економічне життя окремих країн та всього світу, питанню економічної 

ролі золота присвячували увагу (хоча і різною мірою) такі «стовпи» 

економічної думки, як  Дж.М. Кейнс, М. Фрідмен, Р. Мандел, П. Самуельсон, 

Р. Тріффін, Ж. Рюеф та інші. Щоправда, їх здебільшого цікавила так би 

мовити практичний, утилітарний бік справи. Тому вони переважно 

обмежувалися лаконічними твердженнями, на кшталт: золото – це 

«варварський пережиток» (Дж. Кейнс), золоті резерви – це безглузде 

закопування золота у глибокі ями (П. Самуельсон) або – навпаки, – що 

золото – це «незмінний стандарт» (президент Франції Ш. де Голль під 

впливом ідей Ж. Рюефа). 

А ось на теоретичні аспекти, на логічне обґрунтування причин та 

наслідків таких змін більше звертали уваги економісти-марксисти. Автор 

                                                 
2
 Скринник З.Е. Феномен грошей у парадигмі комунікативної філософії. Філософія грошей в епоху 

фінансової цивілізації / ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. Київ: УБС НБУ, 2010. С. 55–64. С. 59. 
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цього дослідження не може слідом за Ж. Атталі заявити: «Я ніколи не був і 

не є «марксистом» в будь-якому сенсі цього слова»
3
. Оскільки це було навряд 

чи можливим в СРСР «застійного» періоду

, коли праці К. Маркса оточували 

вас в молодості і повсюдно звучало його ім‘я як класика та генія.  

Втім, уже мої перші наукові вчителі в Тернопільському фінансово-

економічному інституті (нині – Західноукраїнський національний 

університет) – В.О. Гнатів, М.І. Сивульський та Р.І. Тиркало


 орієнтували 

мене не тільки і не стільки на студіювання «Капіталу» Маркса, як також і на 

вивчення «Фінансового капіталу» Р. Гільфердінга, – який офіційно видали 

під час хрущовської «відлиги», проте не включили в жодні навчальні 

програми (вважалося достатнім розповісти про критику цієї праці В. 

Ульяновим-Леніним). Але цього виявилося достатнім, щоб зародити сумнів у 

беззаперечній правоті вчення «папи Карла» (як між собою називали К. 

Маркса радянські вчені-фрондери), що й обумовило мій вибір позиції у 

дискусії з питання демонетизації золота. Позиції, яку краще усвідомити 

допомагали мені вже наступні вчителі – В.М. Шенаєв, Я.А. Певзнер


 тощо. 

Дискусія ця відбувалася здебільшого на «московській арені» (на 

конференціях у Московському фінансовому інституті та в Інституті світової 

економіки і міжнародних відносин – ИМЭМО, а також на шпальтах журналів 

«Деньги и кредит» та «Мировая экономика и международные отношения»).  

                                                 
3
 Attali J. Karl Marx ou l'esprit du monde. Paris: Fayard, 2005. 337 p. Р. 6. URL: 

https://pdfcoffee.com/attali-jacques-karl-marx-ou-l4esprit-du-monde-2005-pdf-free.html 

  Дотепники того часу називали його «застольным». 


 Гнатів Василь Олексійович – к.е.н., завідувач кафедри грошового обігу та кредиту, пізніше працював 

помічником голови правління Будбанку СРСР, а після 1991 р. очолював правління Золотобанку (Москва). 

Сивульський Микола Іванович (1952–2009) – асистент кафедри грошового обігу та кредиту, пізніше – д.е.н., 

професор цієї ж кафедри, після 1991 р. – перший заступник голови Правління Нацбанку України, перший 

заступник міністра фінансів України, депутат Верховної Ради України тощо. 

Тиркало Роман Іванович (1940–2013) – к.е.н., декан кредитно-економічного факультету, пізніше – завідувач 

кафедри грошового обігу та кредиту. 


 Шенаев Владимир Микитович (1929–2010) – д.е.н., професор, завідувач відділу країн Західної Європи 

Інституту світової економіки та міжнародних відносин АН СРСР (ІМЕМО), пізніше – член-кореспондент 

РАН, заступник директора Інституту Європи РАН. 

Певзнер Яков Олександрович (1914–2003) – д.е.н., професор, завідувач відділу Японії Інституту світової 

економіки та міжнародних відносин АН СРСР (ІМЕМО), пізніше – головний науковий співробітник Центру 

Азіатсько-Тихоокеанських досліджень цього ж інституту. 
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Хоча насправді ту дискусію розпочали ще на початку ХХ сторіччя 

німецькі соціал-демократи: О. Бауер, Р. Гільфердинг, К. Каутський. Їхні 

теоретичні дискусії півсторіччя пізніше відгукнулися в середовищі 

радянських вчених-економістів – після того, як явище демонетизації золота 

було докладно описане в роботах С.М. Борисова, а також деяких інших, 

відомих у радянські часи економістів. Власне питання полягало не стільки в 

зміні економічної ролі золота, скільки в спробі дати пояснення процесу 

подальшого розвитку грошей в умовах сучасної ринкової економіки (за 

тодішньою термінологією – «в умовах сучасного державно-

монополістичного капіталізму»). Питання досить важливого навіть для 

«соціалістичної економіки», оскільки теорії «специфічних, соціалістичних 

грошей» не давали прийнятної відповіді (ані теоретичної, ані практичної) на 

питання щодо напряму подальшого розвитку грошових відносин в умовах 

командно-адміністративної, директивної (тобто «соціалістичної») економіки, 

а це, у свою чергу, підвищувало актуальність вивчення реальних процесів у 

грошовій сфері, що відбувалися у промислово розвинених країнах, 

адаптування до яких видавалося безальтернативним. (Хоча і вимагало 

відповідного «ідеологічного камуфляжу».) 

Цілком слушно, що дискусії з цього приводу продовжилися і після 

того, як пострадянське суспільство перейшло до умов життя в умовах 

ринкової економіки і зазначені питання набули ще більшого практичного 

значення.  

Однак, незважаючи на таку пильну увагу провідних фахівців до цієї 

проблеми, не на всі запитання знайдено достатньо переконливі відповіді. Але 

головне, що примушує сьогодні згадувати запеклі наукові дискусії з теорії 

грошей сорокарічної давнини, полягає в розумінні того, що справжньою 

причиною тієї полеміки була не просто невідповідність реалій міжнародних 

грошово-валютних відносин старим марксистським догмам, а наростання 

процесу розвитку глобальної економіки , адже «[г]лобалізація (…) генетично 

виникає як безпосередня реакція на попередній розвиток капіталу, який, 
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досягнувши гранично можливої концентрації в межах кордонів, неминуче 

намагається реалізувати себе у більш широкому просторовому економічному 

континуумі і в цьому сенсі трансформується у глобальний капітал»
4
. 

Але «капітал» – це похідна категорія, на яку перетворюються гроші в 

процесі розвитку товарно-грошових і, особливо, кредитних відносин, а отже, 

заглиблюючись далі, досягаючи основ сучасного етапу глобалізаційного 

процесу, ми приходимо до необхідності аналізу такої категорії, як «глобальні  

гроші». І те, що в умовах соціалістичної (точніше – адміністративної) 

економіки відчували лише економісти-міжнародники, у сьогоденні відкритої 

ринкової економіки стає очевидним для більшості економістів. Хоч, 

«очевидне» в цьому випадку зовсім не означає «зрозуміле», що, власне, і 

спонукало автора на написання цього наукового дослідження.  

 

Українські дослідники (як і представники інших республік СРСР) 

слабко цікавилися цією проблематикою, що було обумовлено величезною 

централізацією, внаслідок чого «периферійні» вчені просто не стикалися з 

такими питаннями на практиці і лише після того, як у 1991–1992 рр. відбувся 

«стрибок у царство свободи», виникла можливість і, зрештою, потреба 

повернутися до питань тієї дискусії. Втім, як нам видається, незважаючи на 

зусилля одного з провідних українських вчених-монетарників, професора 

А.С. Гальчинського, справжнього інтересу до цієї проблематики викликати 

не вдалося. Якщо не враховувати настійливі спроби професора М.А. Швайки 

(1931–2018), який пропонував свої проєкти глобальної монетарної реформи 

не тільки відповідним державним органом України, а й Секретаріату ООН. 

Однак, як зауважує датський дослідник У. Бьєрг: «Пропозиції, що 

стосуються онтології утворення грошей, спрямовані на радикальну зміну 

того, як «робляться гроші», як правило, можна знайти лише на периферії 

суспільно-політичних дискусій, та й там вони відкидаються як вигадки тих, 

                                                 
4
 Сиденко В.Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская 

модель. Т. 1: Глобализация и экономическое развитие. Киев: Феникс, 2008. 376 с. С. 87.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

10 

хто «поведений на золотому стандарті», або «ностальгуючих», «утопістів», 

«радикалів» та інших божевільних. Політичний Seinsvergessenbeit

 грошей 

спрощується до того, що поточний спосіб створення грошей уявляється 

найбільш природним і єдино можливим»
5
. Хоча останнім часом певний 

інтерес до таких реформ почав виникати у зв‘язку з появою криптовалют. І 

Національний банк України, навіть, вийшов у ряди лідерів щодо ініціювання 

рішучих кроків (щоправда, поки що не дійшло до їх здійснення). 

Отож, сподіваємося, що запропоноване нижче дослідження сприятиме 

як закріпленню суспільного інтересу до проблеми походження та розвитку 

грошей, так і здійсненню конкретних кроків щодо вдосконалення вітчизняної 

та світової монетарної системи. 

 

                                                 

 Філософський термін М. Хайдеггера, який сам У. Бьєрг перекладає як «forgetfulness of Being»–- «забуття 

Буття» (Bjerg O. Making Money. Р. 4). 

 
5
 Bjerg O. Making Money.The Philosophy of Crisis Capitalism. London, N.Y.: Verso, 2014. 302 p.  

Р. 254. 
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Вступ. Хримастикс – «весела» «сумна» наука 

 

Колись вікторіанський історик Т. Карлейль (Thomas Carlyle, 1795–

1881) вважав економічну науку арифметичною філософією прибутків та 

збитків, а ще – «сумною наукою» (dismal science). У своїй «Промові з 

приводу негритянського питання» («Occasional Discourse on the Negro 

Question») він зазначив, що соціальна наука (якою власне він і розумів 

економічну теорію), це «не «весела наука»

, а сумна – така, що вбачає 

таємницю Всесвіту в «попиті та пропозиції» і зводить обов‘язки керівництва 

до того, щоб люди залишилися наодинці самі із собою... Маю сказати, що це 

не «весела наука», як стверджують ті, про кого ми чули; ні – вона безрадісна, 

похмура і насправді досить зловісна та гнітюча – така, що цілком заслуговує 

називатися  сумною наукою»
6
. «Вочевидь, – пояснює Н. Макашева, – 

називаючи економічну науку похмурою, він [Карлейль] мав на увазі похмуру 

картину світу, за створення якого ця наука несла відповідальність. Наука 

«похмура», тому що вона представляє світ у вигляді cash-nexus, де людина 

перетворюється в людину економічну і залишається наодинці зі своїми 

проблемами без поради та підтримки»
7
.  

До речі, термін «грошові відносини» (cash nexus) увів у науковий обіг 

саме Т. Карлейль
8
, який, м‘яко кажучи, не дуже захоплювався процесом 

глобалізації (перша хвиля якої в його – вікторіанські – часи лише 

розпочиналася). І власне самим терміном він підкреслював появу нових, 

опосередкованих «вульгарними» грошовими платежами («монетизованих») 

                                                 

 Вислів «весела наука» у цьому випадку  перегукується із «gai saber» – так називалася поезія 

провансальських трубадурів. 
6
 Карлейль Т. Речь по поводу негритянского вопроса Истоки: Экономика – «мрачная наука»? / 

под ред. Автономова В.С. и др. Москва: Изд.дом Высшей школы экономики, 2019. С. 24–49. С. 

33–34. 
7
 Макашева Н.А. Романтик-реакционер против мрачной науки, Истоки: Экономика – «мрачная 

наука»? Москва: Изд.дом Высшей школы экономики, 2019. С. 13–23. С. 22  
8
 Carlyle Th. Chartism. Ljndon: James Fraser, Regent Street, 1840. 128 р. P. 58, 61, 66. 
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відносин між людьми, що приходили на зміну старим (з його точки зору – 

більш «людяним», патерналістським) відносинам

. 

Утім, як було показано нами у попередньому дослідженні, за трохи 

менше, аніж три тисячі років свого існування, гроші не тільки 

розповсюдилися географічно по всій земній кулі, а й проникли в усі сфери 

людського життя, ставши дійсно глобальною категорією. Водночас 

видається, що, незважаючи на такий тісний біоекономічний симбіоз, людство 

так і не досягло єдиного поняття про те, що таке гроші. Для початку хоча би, 

щоб розуміти, чи є вони благом, а чи злом? 

Згідно з результатами дослідження, проведеного соціологічною групою 

«Рейтинг» у лютому 2017 р.
9
, яка опитала мешканців різних регіонів України, 

більшість респондентів погоджується з думкою, що «гроші – це свобода і 

відчуття безпеки» (індекс 1,9), трохи менше – з такою тезою, як «гроші – це 

статус і влада» (індекс 1,7), значно менше погоджуються з тим, що «гроші – 

це імідж і повага» (індекс 0,5). З тезою про те, що «гроші – це зло», 

респонденти не згодні (індекс -0,8). Абсолютна більшість опитаних 

погоджується з тим, що гроші важливі (90%), наявність заощаджень дозволяє 

почуватися безпечніше (87%), гроші – це добре (85%) та гроші дають 

свободу і незалежність (79%). 

Водночас третина (32%) опитаних вважає, що гроші – це корінь всіх 

неприємностей, при цьому майже половина (48%) із подібним твердженням 

не згодні. Лише 27% відповіли, що гроші – це зло, тоді як понад половину 

                                                 

 Cтосовно людяності відносин, які Т. Карлейль вважав правильними, то достатньо нагадати, що він 

виправдовував збереження рабства у Вест-Індських колоніях Британії. Причому як головний аргумент 

використовував твердження про те, що «право власності» на землю належить не окремим народам, а всьому 

людству, а точніше, в його інтерпретації, – лише Творцю,а на практиці – «наміснику Творця» – тобто тому, 

«хто сьогодні здатний краще використовувати ці землі»: а оскільки звільнені раби – «квоші» («quashee», від 

англ. «to quash» – «анулювати»; малося на увазі анулювання рабства) – використовували благодатні землі 

для вирощування гарбузів (які повністю задовольняли їхні потреби) замість того, щоб виробляти цукор, каву 

або перець (більш благородні, з точки зору Т. Карлайля, продукти), то їх потрібно було примусити 

займатися більш прибутковою діяльністю (тобто повернути примусову рабську працю).   

Цікаво, що такий підхід чимось нагадує аргументи сучасних глобалістів-екологістів, які намагаються 

вказувати окремим суверенним державам, як необхідно використовувати, наприклад, значні лісові масиви, 

або вимагають скорочення виробництва задля зменшення викиду парникових газів, аргументуючи це, 

власне, приналежністю усієї планети усьому людству.  
9
 Особливості ставлення українців до грошей / Соціологічна група «Рейтинг». 21.03.2017. URL: 

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/osobennosti_otnosheniya_ukraincev_k_dengam.html 
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(52%) з цим не погодилися. Найбільшу підтримку серед респондентів 

знайшли твердження, що наявність заощаджень дозволяє почуватися 

безпечніше та гроші важливі; найменшу – твердження про те, що гроші – це 

щось непристойне. 

Думку, що гроші – це статус і влада, найбільше підтримують на Сході 

України, найменше – на Заході. Молодші респонденти, порівняно зі 

старшими, втричі частіше поділяють думку, що гроші – це імідж і повага. 

Натомість старші люди вдвічі частіше погоджуються з тим, що гроші – це 

зло. 

Як бачимо, питання про те, що є грошима, викликає неабияку 

зацікавленість у пересічних громадян, а відповіді на нього досить 

неоднозначні. Причому це також стосується і фахівців у галузі грошової 

теорії. І, як ми зможемо побачити, перспективи використання саме грошових 

відносин, – які характерні для всього періоду людської цивілізації, – 

насправді не такі вже й сумні (безрадісні).  

І, тим більше, аж ніяк не сумною видається наука про гроші (назвемо її 

«хримастикс» – за аналогією з «економікс»), яка за багато сторіч свого 

розвитку збагатилася численними філософськими думками, що примушують 

замислитися не тільки над питанням про «попит і пропозицію», а й щодо 

самого сенсу людського існування. 

Отже поглянемо на цю «веселу» «сумну» науку. 

 

Загальноприйнято вважати

, що славетний давньогрецький філософ 

Аристотель Стагірит (384–322 рр. до Р.Х.), на відміну від 

                                                 
 Оскільки наше дослідження присвячено іншій темі, ми, не акцентуючи на цьому особливої  уваги, просто 
зазначимо, що серед творів, які приписуються Аристотелю, збереглися три книги під назвою «Економіка». 

Втім, усі три книги об‘єднані суто механічно і хоча перша та третя перегукуються за змістом, вони, скоріш 

за все, є окремими творами, які, при цьому, не мають жодного зв‘язку з другою книгою. Більше того, саме 

поняття економіки в них різко відрізняється. Причому третя книга дійшла до нас лише у латинських 

перекладах. Тож серед фахівців поширена думка, що жодна з трьох книг не належить власне Аристотелю. 

Зокрема, Філодем (філософ-епікурієць, І ст. до Р.Х.) у своєму трактаті «Щодо економіки» аналізує першу з 

цих книг, називаючи її автором учня Аристотеля – Теофраста (370–285 рр. до Р.Х.), більш відомого як 

«батько ботаніки» та теоретик музики. Друга книга написана можливо в останній чверті IV ст. до Р.Х. одним 
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«економіки»/«ойкономіки» (дав.-гр. οἰκονομικῶν - від νἶθνο – дім та  λόκνο – 

правило, закон, буквально – «правила ведення господарства») – науки 

ведення господарства (як домашнього, так і державного) виокремлював ще 

й «хриматистику» (ρξεκαηηζηηθή / хриматиотика – «збагачення» від 

ρξήκαηα / хримата – «гроші»)  – науку про збагачення , мистецтво 

накопичувати гроші та майно, накопичувати багатство – як самоціль, 

спрямовану на створення та придбання благ для дому та держави. При 

цьому Аристотель вважає її протиприродною та несправедливою, а 

особливе обурення викликав у нього сукупний відсоток, який він 

розцінював як найнеприйнятнішу форму доходу, оскільки, на його думку, 

гроші призначені лише для обміну і не повинні породжувати нові гроші. 

Дехто вважає так і нині.  

 

Почавши використовувати гроші у своєму повсякденні, людство 

здійснило одну з найбільших інновацій, яка перебуває в одному ряду з 

використанням вогню або винаходом колеса. Роль грошей в економічній 

системі суспільства важко переоцінити. «Мені здається, що скоріше, – 

зазначав свого часу британський економіст В. Карлейль, – гроші є стрижнем 

усього в економіці. Ми ні на крок не можемо просунутися у з‘ясуванні 

жодної з її проблем без того, аби спочатку не вивчити природу та дію цієї 

стандартної субстанції»
10
. Що таке гроші? «Стандартна субстанція»? 

Загальний еквівалент?  

 

 

 

                                                                                                                                                             
із філософів перипатетичної школи. Третя ж книга відповідає тому твору, який у переліку робіт Аристотеля 

називається «λόκνη ἀλδξὸζ θαὶ γακεηῆο» – «Закони для чоловіка та дружини».  

Це, звісно, не заперечує думку про помітний внесок Аристотеля у розвиток економічної науки, оскільки 

відповідні думки були викладені в інших роботах, де авторство Аристотеля не піддається сумніву (зокрема, 

в його «Політиці»). 

 
10

 Carlile W.W. The Evolution of Modern Money. London - NewYork: MacMillan, 1901. P. 325–326. 

URL: https://archive.org/ details/ evolutionofmoder00carluoft 
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Так, вигравши у конкуренції з багатьма простими товарами-

еквівалентами (від баранів до мушлів каурі або «сокир» та «сюртуків» 

К. Маркса), у ролі грошей закріпилися дорогоцінні метали – золото та срібло. 

Втім, з моменту появи і до їх зникнення (що, останнім часом колись 

планувалося на момент побудови комунізму, тобто приблизно на 1980 рік, 

але наразі, здається, перенесене до Другого пришестя), функціонування 

грошей в економіці вимагає пояснення їх природи, оскільки без цього важко 

зрозуміти і, тим більше, опанувати механізм грошового обігу.  

Вирішити питання про гроші, – про які ще В. Джевонс зауважив, що 

вони «для економічної науки – те саме, що квадратура кола для геометрії, або 

«вічний двигун» для механіки»
11

, – люди намагалися здавна. І хоча 

французький вчений-самоучка М. Лабордьє в одному зі своїх листів до 

Дж.М. Кейнса навіть стверджував, що людина ніколи не буде здатна знати, 

що таке гроші, дослідження з цього приводу триватимуть і надалі. Адже 

люди змушені повертатися до цього питання знову і знову не тільки тому, що 

з часом їх перестають задовольняти попередні відповіді, а й тому, що 

докорінно змінюються самі умови та форми функціонування грошей, що 

обумовлено змінами економічних укладів.  

Останніми десятиріччями таким новим викликом стала глобалізація 

(точніше – її чергове прискорення), що знову поставило на порядок денний 

споконвічне питання про природу грошей. Отож, чи здатна наука описати цю 

                                                 
11

 Jevons W.S. Money and the Mechanism of Exchange. NewYork: D. Appleton and Co., 1896. 349 p.  

Р. Vi. 

«Самоочевидно, що людина ніколи не буде здатна знати , що таке гроші, в усякому 

разі, не більше, аніж буде здатна знати, що таке Бог у духовному світі. Гроші не 

нескінченні, але не визначені та породжують вражаючий комплекс усіх видів 

психологічних  та матеріальних реакцій».  

                                                                                                    Марсель Лабордьє 
Correspondence between J.M. Keynes and Marcel Labordère. 

Held by Cambridge University King‘s College Archiv Centre 

(Bridel P., Presley J. John Maynard Keynes and The French Connection.  

The Manchester School . September 1997 .Vol. 65, Is. 4. Р. 452–465) 
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«квадратуру кола» або винайти «вічний двигун»? І чи можливо це зробити з 

наукової точки зору взагалі (за визначенням)? 

 

 

 

    

 

 

 

 

Наука – це систематична інтелектуальна діяльність, спрямована на 

отримання та систематизацію об‘єктивних знань стосовно дійсності, що 

оточує людину. З цього визначення випливає, що не всякі знання є 

науковими. Відомий англійський письменник Ч.П. Сноу (Charles Percy 

Snow), виступаючи в Кембриджі у 1959 р., підкреслював, що розрив у 

комунікації між «двома культурами» сучасного суспільства – наукою та 

гуманітарними дослідженнями – становило головну перешкоду для 

вирішення світових проблем у післявоєнні часи
12

.  

У цьому контексті виникає питання про об‘єктивність соціальних наук, 

у тому числі економічної науки. «Науки про природу розглядають свій об‘єкт 

як абсолютно незалежний від людини, тому знання про нього має бути 

максимально незалежним від дослідника. Звичайно, цього досягти повною 

мірою ніколи не вдається, але як ідеал така установка присутня в 

природничому знанні. Тут мало що змінює навіть твердження про те, що в 

некласичній науці сам об‘єкт дослідження конструюється людиною, тобто 

виникає в результаті взаємодії людини (приладу) та предмета дослідження. 

По-перше, це характерно для таких екстравагантних і складних наук, як 

квантова механіка, по-друге, навіть тоді вчений упевнений, що вивчає все ж 

                                                 
12

 Алексеева Т.А., Минеев А.П., Лошкарѐв И.Д. «Квантовая» теория принятия решений в 

политической науке. Полис. Политические исследования. 2017. № 4. С. 22–32. С. 23.  

«Таким чином, під наукою я розумію насамперед світогляд, 

який віддає першість розуму і спостереженню, а також 

методологію, спрямовану на отримання точних знань про 

природний і соціальний світ». 

Алан Сокал 

(Alan David Sokal),  

професор математики 
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таки електрони, а не систему взаємодій «прилад – щось». У разі соціально-

гуманітарного знання все інакше. По-перше, об‘єкт і предмет дослідження у 

цьому знанні включає суб‘єкт. Адже суспільство досить складно уявити без 

діючої людини, гуманітарне знання просто спрямоване на вивчення 

артефактів, тобто культурних об‘єктів. Тому, наприклад, у соціальних науках 

зазвичай буває кілька парадигм... (...) Так в економіці розрізняють 

дослідження економічних процесів довготривалого характеру та 

мікроекономіку, тобто процеси, що відбуваються у невеликих групах, 

фірмах. Отже, об‘єкт і предмет соціальних та гуманітарних наук включає 

суб‘єктивний аспект»
13

. 

Доволі поширеною є точка зору, що справжня наука базується лише на 

матеріалістичному баченні світу. В основі такої схильності, на нашу думку, 

лежить певний постмарксистський синдром «діалектичного матеріалізму»

, 

коли вважається, що «[п]ерш за все, необхідно розглянути принцип 

матеріалізму, що спільно з принципом діалектики, стверджуючи первинність 

матеріального і вторинність духовного, розкривають форму існування та 

руху матерії, визначають у прагматичному форматі можливість і 

необхідність при аналізі будь-якого об‘єкта реального світу виявляти основні 

причинно-наслідкові зв‘язки між явищами; представляти і відображати світ 

як цілісність. Міжнародні відносини слід розглядати як одну з форм руху 

енергії, трансформації матерії»
14
. Втім, людині, яка формувалася як вчений в 

умовах радянського догматизму, такий підхід зовсім не видається аж таким 

однозначним і зразу ж нагадує достопам‘ятний виступ радянського міністра 

                                                 
13

 Катаева О.В. Проблема критериев научности социально-гуманитарных наук. Известия МГТУ 

«МАМИ», Социально-гуманитарные науки. 2015. № 1(23), т. 6. С. 74–77. С. 75–76. 

 Насправді цей термін був запроваджений К. Каутським, натомість сам К. Маркс говорив  про 

«матеріалістичну діалектику». Тобто матеріалістичний метод (діалектику) було по-шулерськи підмінено 

діалектичною філософією (матеріалізмом). Утім, таких прикладів можна навести багато, оскільки в СРСР 

принципово вивчали спотворені та неповні праці К. Маркса, підмінивши марксизм «марксизмом-

ленінізмом». 

 
14

 Хонін В.М. Методологічні принципи теорії міжнародних відносин. Стаття перша. Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць.Вип. 127, част. І. Київ: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2016.  

С. 104–115. С. 106. 
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закордонних справ В. Молотова у листопаді 1948 р. на урочистому засіданні 

Мосради, коли він вітав «перемогу справжньої науки, що заснована на 

принципах матеріалізму, над реакційними та ідеалістичними пережитками у 

науковій діяльності»
15
. Адже насправді відбувається ускладнення системи 

міжнаціональних відносин, що вимагає використання конструктивістських 

підходів, які базуються на розумінні того, що міжнародна (економічна) 

система радше «соціально конструйована», аніж конституйована 

об’єктивною реальністю. А, як пояснив А. Вендт (Alexander Wendt), дві 

базові основи конструктивізму полягають в тому, що: (1) людські структури 

визначаються головним чином розповсюдженням ідей, а не матеріальних 

сил, та (2) ідентифікація та інтереси людей скоріше конструюються або є 

продуктами цього розповсюдження ідей, аніж продуктами природи
16
. Інакше 

кажучи, насправді людський розум логічно осмислює дійсність та як частина 

всесвітнього Розуму продукує ідеї, реалізація яких постійно розширює ареал 

існування людства (ноосферу – за В. Вернадським) – ушир та вглиб. Тобто, 

як сказано: «На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово» 

(Ів. 1:1). 

Щоб пізнання могло називатися науковим, воно повинно бути не 

матеріалістичними або ідеалістичними, а відповідати критеріям 

науковості, до яких відносяться впорядкованість, обґрунтованість, 

достовірність емпіричного матеріалу, несуперечливість, концептуальна 

зв‘язність, системність (когерентність), емпірична підтвердженість, 

передбачувальна сила, практична ефективність та принципово можлива 

фальсифікованість (спростовуваність). 

Фальсифікованість (Falsification або Falsifiability) – це  принципова 

спростовуваність (refutability) наукового твердження, що виступає як 

критерій науковості емпіричної теорії як сукупності теоретичних розробок, 
                                                 
15

 Молотов В.М. 31-ші роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції. Доповідь на 

урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1948 року. Київ: Політвидав України, 1948. 

32 с. С. 20. 
16

 Gilpin R. Global Political Economy. Understanding the International Economic Order. Princeton 

University Press, 2001. 423 p. Р. 19. 
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які можна застосувати до об‘єктів, що піддаються емпіричній верифікації. 

Тобто наукова теорія

 відповідає зазначеному критерію в тому випадку, якщо 

існує методологічна можливість її спростування шляхом постановки того чи 

іншого експерименту, навіть якщо такий експеримент ще не був 

поставлений. 

Згідно з цим критерієм, висловлювання або системи висловлювань 

містять інформацію щодо емпіричного світу тільки в тому випадку, якщо їх 

можна систематично перевіряти, тобто піддати перевіркам, результатом яких 

може бути їх спростування. Інакше кажучи, наукова теорія не може бути 

принципово незаперечною.  

Тим самим, згідно з цією доктриною, вирішується проблема демаркації 

– відділення наукового знання від ненаукового. Цей принцип був 

сформульований австрійсько-британським філософом Карлом Поппером у 

1934 р., на думку якого критерієм наукового статусу теорії є її 

фальсифікованість, спростовність, або перевірюваність
17

 (тобто 

верифікованість).  

Особливість соціальних наук, яка виникає у зв‘язку зі спробами 

застосування зазначених критеріїв науковості, зумовила появу двох підходів 

– натуралістичного, який намагається максимально наблизитися до ідеалу 

природничих наук, та культуроцентристського, що прагне максимально 

враховувати людський фактор у процесі пошуку знань соціального 

характеру. «Однак, на думку К. Поппера, включеність суб‘єкта в предмет 

соціального пізнання не заважає його об‘єктивності. Питання, як розуміти 

саму об‘єктивність. Класичне розуміння передбачає очищення знання від 

суб‘єкта, Поппер же вважає, що об‘єктивність полягає у соціальній процедурі 

критики у науковому співтоваристві. Об‘єктивність – це не результат 

                                                 

 Цікаво звернути увагу на зміну сенсу самого поняття грецького слова theoria, яке використовує Платон. У 

візантійській і взагалі східнохристиянській традиції воно і надалі означало «споглядання, роздуми», а на 

Заході з часом стало означати тлумачитися як раціональна гіпотеза, що вимагає логічного обґрунтування. 
17

 Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. Избранные работы - Москва: Прогресс. 1983б с. 245 

– 605 с. 
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індивідуальних зусиль вченого, який завжди не вільний від упередженості, 

суб‘єктивності. Річ у тому, чи існує у певному науковому співтоваристві 

вільна критика, оскільки саме вільна критика забезпечує нехай відносну 

об‘єктивність. Потрібно пам‘ятати, що Поппер взагалі відкидає можливість 

підтвердження знання, воно може бути лише спростоване»
18

. 

Зазначимо, що цей принцип  і досі викликає багато дискусій, але участь 

в них виходить за межі нашого дослідження.  

 

У цьому місці, мабуть, краще просто процитувати відомого 

французького соціолога та філософа П. Бурдьйо (Pierre Bourdieu, 1930–2002): 

«Я хочу запропонувати вам ризикований, гарячий сюжет, який перебуває у 

центрі швидше політичної, ніж епістемологічної  полеміки щодо наукового 

статусу суспільствознавства. Справді, з тих пір, як існують соціальні науки, 

вони вже не раз ставали предметом методологічного сумніву, а деякі 

філософи навіть стали глашатаями їхньої апріорної ненауковості через 

аргумент, який невпинно повторюється у всіх курсах філософії – чи то у 

Франції, чи в Гарварді, – відповідно до якого вчений, занурений у 

досліджувану ним дійсність, принципово неспроможний мати «об‘єктивний» 

погляд на свій предмет. У канонічній формі ми зустрічаємо подібну критику 

у Раймона Арона, але її постійно відтворюють безліч інших аналітиків, які 

впевнені, що таким чином раз і назавжди покінчили з претензією соціальних 

наук на науковість»
19

. 

Взагалі прийнято виокремлювати науки «природні» – які вивчають 

матеріальний світ; «соціальні» – які вивчають людину та суспільство; 

«формальні» – які вивчають логіку та математику. Деколи виокремлюють ще 

«прикладні науки» (такі, як медицина або інженерія), знання яких базується 

на науках, зазначених вище. Власне певні сумніви щодо застосовності 

                                                 
18

 Катаева О.В. Проблема критериев научности социально-гуманитарных наук. С. 76. 
19

 Бурдье П. За рационалистический историзм. Социо-Логос постмодернизма‟97. Альманах 

Российско-французского центра социологических исследований Института социологии 

РАН. Москва: Институт экспериментальной социологии, 1996. С. 9–29. - С. 9. 
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терміна «наука» виникають не тільки шодо «прикладних» (як 

несамостійних), а й до «формальних наук» – оскільки вони не залежать від 

емпіричних спостережень. Ще більше питань виникає у цьому сенсі стосовно 

соціальних наук, до яких, поряд з такими науками, як історія, соціологія або 

політологія, належить також економіка. А й насправді, прискорення вільного 

падіння (g = 9,80665 м/с
2
) – однакове для всіх тіл (хоча і залежить від 

географічної широти місцезнаходження тіла та його відстані від центра 

планети). Звісно, на планетах з іншою масою воно відрізняється від земного). 

Аналогічна ситуація з температурою замерзання або випарювання води. Або 

масою атомів окремих хімічних елементів. Кожен експериментатор може в 

цьому впевнитися і, використовуючи ці знання, досягати тих самих 

результатів (теоретично обґрунтованих і математично вирахуваних).  

 

 

 

 

 

 

 

Не та ситуація з соціальними науками (які, враховуючи це, скажемо, в 

англійській мові часто називають не «науками» – sciences, а 

«дослідженнями» – studies) ситуація не така. Відзначимо лише, що сам К. 

Поппер стверджував, що «ми повинні відкинути можливість теоретичної 

історії, або історичної науки про суспільство, яка була би порівнянною з 

теоретичною фізикою»
20

. Також він не вважав наукою соціологію.    

Це, однак, не означає, що соціальні знання не претендують на 

науковість. Їм також притаманні згадані критерії науковості, вони також 

прагнуть пізнати істину. «Можна припустити, що параметри загальності, 

необхідності не є ключовими для соціально-гуманітарного знання через 

                                                 
20

 Поппер К. Нищета историзма. Вопросы философии. 1992. № 8. С. 49–79. С. 50. 

«Метод науки логічний і раціональний; метод гуманітарних наук – це 

метод уяви, співчутливого розуміння, постійного "перебування"». 

Ендрю Лут (Andrew Louth),  

«Розпізнавання таємниці: есе 

про природу теології» 

(Discerning the Mystery: An 

Essay on the Nature of Theology) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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особливості об‘єктів його вивчення. Ці об‘єкти – унікальні, поодинокі та 

штучні. Символічний характер соціально-гуманітарного дослідження також 

відрізняє цю категорію дисциплін від класичного природознавства. Нарешті 

прямий зв‘язок зі світом цінностей – соціальних і антропологічних – також 

значно різнить ці види наук. Чому ці дисципліни називаються науками? 

Можливо, тому, що гуманітарна спільнота лише такими мислить свої 

дисципліни, тобто результат раціонального вибору і визнання науки як 

найважливішої цінності культури»
21

.  

    

У зв‘язку з цим необхідно, мабуть, звернути увагу на позицію відомого 

німецького філософа, одного із засновників баденської школи неокантіанства 

Г. Рікерта (Heinrich John Rickert; 1863-1936), який зосередившись на 

гносеологічних проблемах, створив завершену теорію історичного пізнання 

як пізнання індивідуальної  неповторної реальності. Зокрема, він зауважував, 

що протиріччя між природничими науками і «науками про культуру» 

(Kulturwissenschaften) перебувають у сфері логіки пізнання, а не його об‘єкта: 

метою природничих наук є пізнання загальних рис явищ, що повторюються і 

дають змогу вивести закони їх розвитку (метод генералізації), а метою «наук 

про культуру» (в т.ч. історії та економіки) – виявлення індивідуальних, 

однократних і неповторних рис дійсності (метод індивідуалізації). Саме на 

думку Г. Рікерта, лише історія є справжньою наукою (оскільки має справу не 

з поняттями, а з дійсністю). 

Але нас більше цікавить питання щодо науковості економіки. 

Згадаємо, що іще Дж.С. Мілль вважав економіку абстрактною
22

 та неточною 

наукою. Такий погляд обумовлювався впевненістю в тому, що економісти 

знають основні причини економічних явищ, але існують деякі фактори, які 

певною мірою спотворюють дію цих причин (або «законів»). До них він 

відносив різні «сторонні втручання» (interferences) та «тривожні (ті, що 

                                                 
21

 Катаева О.В. Проблема критериев научности социально-гуманитарных наук. С. 77. 
22

 Mill J.S. Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. Kitchener (Canada, Ontario): 

Batoche Books, 2000. 118 р. Р. 101–118. 
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непокоять, порушують спокій) причини» – disturbing causes), які нагадують 

«тертя в механіці». (А В.С. Джевонс згадував ще й кількісно незначні, але 

«шкідливі помилки» (noxious errors)
23

. Усе це давало підстави вважати метод, 

за яким економічна наука робить свої висновки, «дедуктивним» або 

«апріорним»"
24

.  

Відомий російський вчений-економіст В.С. Автономов з цього приводу 

пише: «Економічна наука за своєю природою приречена на методологічний 

плюралізм»
25

. Він пояснює це тим, що, на відміну від природничих наук, вона 

не точна – в ній в принципі неможливий вирішальний експеримент

, за 

допомогою якого можна обрати одну теорію і відкинути іншу, а сам об‘єкт 

дослідження економічної науки занадто складний, щоб можна було створити 

науку, яка не тільки точно описує його, але ще й передбачає майбутній 

розвиток. З одного боку, такий об‘єкт неможливо досліджувати без 

радикальних абстракцій, що його спрощують, а з іншого – таке спрощення 

відводить дослідника все далі від реального об‘єкта. В результаті виникає те, 

що професор каліфорнійського університету в Денворі Т. Майєр (Thomas 

Mayer, 1927–2015) назвав «дилемою актуальності та строгості» (relevance 

versus rigour dilemma)
26

. Утім, ще Дж. Мілль, підправляючи т.зв. 

«рікардіанський порок»
*

, зауважив, що, як тільки дослідник переходить від 
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 Peart S.J. 'Disturbing Causes,' 'Noxious Errors,' and the Theory-Practice Distinction in the Economics 

of J.S. Mill and W.S. Jevons. The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique. 

Nov., 1995. Vol. 28, No. 4b Р. 1194–1211. 
24

 Mill J.S. Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. Р. 106.  
25

 Автономов В. Абстракция – мать порядка? Вопросы экономики. 2013. № 4. С. 4–23. С. 5. 

 «Вирішальний експеримент» (experimentum crucis) – термін уперше вжито у трактаті «Новий Органон» 

(«Novum Organum», 1620), де його автор – англійський філософ та державний діяч Ф. Бекон (Francis Bacon, 

1561–1626) назвав вимоги, яким повинна відповідати теорія, що претендує на достовірність, «вирішальним 

іспитом/доводом – «instantia crucis», тобто іспитом для перевірки конкуруючих теорій. Пізніше Р. Гук 

(Robert Hooke, 1635–1703) назвав цей самий принцип «вирішальним експериментом», також зазначений 

термін активно використовував І. Ньютон. Здійснення  такого експерименту вважається необхідним, щоб 

певна гіпотеза чи теорія вважалася складовою частиною сукупності наукових знань. 
26

 Mayer T. Truth versus Precision in Economics. Aldershot, U.K.: Edward Elgar, 1993. x+192 p. 


 «Рікардіанський порок» / Ricardian vice – намагання надавати конкретні пропозиції на основі абстрактних 

суджень або математичних моделей. Термін був запроваджений Й. Шумпетером, який відштовхнувся від 

прикладу з висновком Д. Рікардо про необхідність скасувати т.зв. «хлібні закони» (Corn Laws), які в період 

1815–1846 рр.  запроваджували імпортне мито на зерно на основі доволі абстрактної «зернової моделі», яка 

стверджувала, що хліб дорогий не тому, що сплачується рента, а рента сплачується тому, що хліб дорогий. 

Додатковим аргументом проти встановлення мита для Д. Рікардо стала також його помилкова впевненість у 
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теоретичних до практичних висновків, він повинен залучити всі фактори, які 

раніше виключалися з наукового аналізу у зв‘язку з використанням 

абстракції, та дані інших наук, оскільки «той, хто не вивчав ніякої іншої 

науки, окрім політичної економії, зазнає невдачі, якщо спробує застосувати 

свою науку на практиці»
27
. Відома британська дослідниця С. Стрейндж 

(Susan Strange, 1923–1998), яка відіграла ключову роль у розвитку 

міжнародної політичної економії, свого часу заявила, що загалом 

«економісти просто не розуміють, як працює глобальна економіка» через 

погане розуміння влади й надмірну залежність від абстрактних економічних 

моделей, і стала однією з найбільш ранніх агітаторів, що виступали за 

необхідність вивчення науковцями з міжнародних відносин як політики, так і 

економіки.  

Повертаючись, однак, до К. Поппера, згадаємо, що, як зазначає 

М. Блауг у своїй класичній праці «Економічна думка в ретроспективі»: 

«Поппер, більше за будь-якого іншого філософа науки, здійснив величезний 

вплив на сучасну економіку. Це не означає, що багато економістів читали 

Поппера. Замість цього вони читають Фрідмана, але Фрідман просто Поппер 

«з родзинкою» (Popper-with-a-twist) стосовно економіки...»
28

.  

 

 

     

 

 

 

                                                                                                                                                             
обов‘язковому, неминучому переході людства в обробітку землі від кращої до гіршої («Закон спадної 

родючості ґрунту»). 
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 Mill J.S. On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to it. The 

Collected Works of John Stuart Mill (vol. IV): Essays on Economics and Society: part I. Toronto: 

University of Toronto Press; London: Routledge and Kegan Paul, 1967. Р. 309–339. Р. 330. 
28

 Blaug M. Economic Theory in Retrospect. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1978. xxiv + 756 p. 

Р. 714 р.  

«Економіка – проста наука. Сучасні ж економісти намагаються 

викладати свої думки у складній формі та відірвано від 

практики». 

Р. Коуз, 
«Порятунок економічної теорії 

від економістів» 
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Утім, на думку деяких фахівців, застосування критерію Поппера 

стосовно до економіки було би руйнівним: не тільки неокласична економічна 

теорія, а й усі відомі економічні теорії довелося б визнати ненауковими і 

розібратися в них не було б змоги 
29

. 

Можна погодитися з тим, що така трактовка соціальних наук хоча і 

звільняє її прихильників від відчуття неповноцінності, тем не менш 

позбавляє науки суспільного значення, перетворює плоди їх зусиль фактично 

на різновид «народних теорій»
30

. Прикладом такого симбіозу є поширення 

уяви про глобалізацію як продовження неоколоніалізму або світової 

валютної системи як «панування долара» тощо.  

Тож, видається, що більш прийнятним було би визначення науковості 

соціальних наук як розуміння соціально-економічних процесів на основі 

історичних прецедентів та поширених закономірностей, які дозволяють 

передбачити основні напрями подальших змін та імовірність досягнення 

певних результатів, з урахуванням дії суб‟єктивних факторів. 

Узагалі спроба визначення критеріїв науковості, а тим більше у такій 

специфічній царині, як соціальні науки, – це тема для окремого наукового 

дослідження (зауважимо, що такі дослідження вже існують і ми лише 

посилаємося на них). Тому ми, звісно, не претендуємо на повноту цього 

визначення, а хочемо лише підкреслити особливе значення історичного 

підходу та певний «об‟єктивний суб‟єктивизм», обумовлений наявністю 

габітусу – тобто способу, у який люди сприймають соціальний світ навколо 

себе і реагують на нього. Такі схильності зазвичай поділяють люди зі схожим 

походженням (наприклад, соціальний клас, релігія, національність, етнічна 

                                                 
29

 Philosophy of Economics. 4.1. Popperian approaches. Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: 
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приналежність, освіта та професія) та можливостями, а отже, ці зовнішні 

фактори безпосередньо і неминуче («об‘єктивно») впливають на їхній 

світогляд і наукові висновки. Поняття «габітусу» коріниться у думках 

Аристотеля, в новітні часи – М. Мосса (Marcel Mauss, 1872–1950) та 

М. Мерло-Понті (Maurice Jean Jacques Merleau-Ponty, 1908–1961). Але 

особливо активно воно розвивалося і впроваджувалося в науковий дискурс 

іншим французьким мислителем, а саме вже згаданим нами П. Бурдьйо, для 

якого габітус означає «суб‘єктивну, але не індивідуальну систему 

інтерналізованих структур, схем сприйняття, концепції та дії, спільних для 

всіх членів однієї групи чи класу». Ці «інтерналізовані структури» та «схеми 

сприйняття» структурують (спільний) світогляд суб‘єкта та його 

«аперцепцію» світу, в якому вони, на їх думку, існують»
31
. Таким чином, 

«[д]ля соціальної науки, де суб‘єкт наукової практики одночасно є і 

детермінованим, і діючим, габітус має особливе значення, оскільки дозволяє 

розрізняти дії, які йдуть  власне від агента, і дії, які засновані на принципах 

поза агентом. Соціальний агент (вчений) у результаті входження в 

соціальний інститут із відповідними обов‘язками, змушений брати участь у 

соціальних процедурах, визнавати та підпорядковуватися вимогам та 

правилам поля науки»
32

. Імовірно, що саме це мали на увазі марксисти, 

говорячи про «класову свідомість». Одначе це приховує і величезну загрозу 

для самої науки, адже «коли ідеологічна функція соціального знання стає 

самодостатньою, соціальна наука вульгаризується, деградує, перестає 

відповідати найважливішим критеріям науковості – об‘єктивній істинності, 

раціональності, емпіричній перевірці, підтвердженню соціальним досвідом 

або суспільною практикою»
33

. 
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https://www.cambridge.org/core/series/cambridge-studies-in-social-and-cultural-anthropology/48B16A56CA9F913AA6F2E7F97E6444BA
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Усе це може викликати певний скепсис і сумніви у можливості 

наукового пізнання законів соціального, в тому числі, економічного, життя. 

А тому, заради усунення загрози релятивізму П. Бурдьйо також запропонував 

принцип радикального історизму (визнаного ним як «образа філософської 

величності»), за допомогою якого він намагався зміцнити методологічні 

основи соціальних наук, які «... можуть спробувати уникнути історичного 

релятивізму, пов‘язаного з тим, що вони є суть продуктом історичних істот, 

але за умови, що зможуть піддати історизації самих себе», тобто у випадку, 

як це називає П. Бурдьйо, «подвійної історизації». 

 

Але нефальсифікованість економічних теорій – не єдина проблема у 

питанні про науковість економіки. Зокрема, якщо «закони природи» діють 

повсюди (з урахуванням умов, передбачених самими законами), то «закони 

економіки» досить часто взагалі не повторюються ані в часі (в різні історичні 

періоди), ані в просторі (в різних країнах). Скажемо, визначені один раз 

кореляційні залежності між показниками (наприклад, рівнем зайнятості та 

рівнем зростання товарних цін; зниженням інфляції та зростанням ВВП 

тощо) мають різні математичні значення в різних країнах та на різних етапах 

економічного розвитку. Або взагалі зникають. «Закон Грешема» (як 

засвідчила практика) –в одних країнах діяв, а в інших себе не виявляв . 

Значною мірою під впливом інших законів – політичних. Або ментальних 

особливостей людей – як, скажімо, кейнсіанська «схильність до заощаджень» 

більш притаманна одним народам і якось не виявляється у інших. 

Ось чому «чисті» економісти частіше вважають економіку наукою 

номотетичною (тобто, такою, що базується на певних законах), а історики 

економіки дедалі частіше піддають це сумніву. В свою чергу, 

інституціоналісти вирішують цю проблему ускладненням теорії 

випадковості, наполягаючи, що для прояву закону (або, хоча б, 

закономірності) потрібно, щоб збігалися численні фактори.  
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«Але широка соціальна підтримка новації – чи то ідея, чи то інститут 

або технологія – не випадкова. В методологічному аспекті тут і відбувається 

перехід від розуміння історії як унікального явища (…)до історії як 

закономірного процесу (…) В онтологічному сенсі цей момент поєднання 

«двох історій» настає, коли випадкові ідеї і новації підтримуються широкими 

соціальними верствами закономірно, оскільки відповідають потребам 

великої кількості людей
34

.  

Говорячи про критерії науковості, буде доречно згадати також 

філософів А. Каплана та П. Дізінга. Зокрема, А. Каплан (Abraham Kaplan, 

1918–1993)  увів в широкий обіг  поняття «тенденційного закону» – (tendency 

law), що описує події, які повинні настати  лише за певних обставин. (А після 

зміни обставин вони взагалі можуть зникнути – як закон народонаселення 

Мальтуса або закон падіння норми прибутку К. Маркса). Там само
35

 він 

згадував «закон інструменту»

, зазначаючи, що не викликає особливого 

подиву виявлення того, що вчений формулює проблеми таким чином, що для 

їх вирішення потрібні саме ті методи, в яких він особливо вправний сам.   

У свою чергу П. Дізінг відштовхувався від того, що відсутність збігу 

предметів дослідження соціальних та натуральних наук логічно обумовлює 

відсутність збігу поняття їх науковості
36
. Обидва зазначені філософи 

вважали, що в соціальних науках наочність означає розуміння подій, що 

відбуваються на основі взаємодії дослідників з індивідуумами (які 

досліджуються) та досягнення вірності цього розуміння за посередництвом 

його близькості з розумінням ситуації цими індивідуумами. 

На відміну від натуральних наук економіка має справу не з 

об‘єктивною реальністю, а з певною конструкцією, яку сама і визначає 

                                                 
34

 Трубицын Д.В. Институты, индивиды и отношения в процессе модернизации. Вопросы 

экономики. 2020. № 12. С. 125–140. С. 129.  
35

 Kaplan A. The Conduct of Inquiry: Metodology for Behavioral Science. San-Francisco: Chandler 

Publ., 1964. 428 p. 

 «Закон інструменту», або «закон молотка»: «дайте малюку молоток і він вирішить, що все потребує 
налагодження » або «що навколо цвяхи». Походить від англійського виразу «Birmingham screwdriver» – 

«бірмінгемська викрутка» – один інструмент для всього. 
36

 Diesing P. Patterns of Discovery in the Social Sciences. NewYork: Routledge, 1971. 362 p. 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

29 

набором відповідних визначень та категорій. Як стверджував Д. Девідсон
37

 

(за версією Стенфордської енциклопедії один із найвидатніших 

американських філософів другої половини ХХ ст.), пояснити, що таке таро, 

означає пояснити правила гри.  

Відповідно спостерігати економічні факти означає насамперед володіти 

економічними знаннями. Таким чином, «будь яке теоретичне висловлювання 

в економіці має сенс лише відносно певної традиції», а «[е]економічні теорії 

зазвичай мають іншу внутрішню структуру:  їх системи  граничних умов 

тільки в окремих випадках визначаються строго відносно відповідної 

кон‘юнкції гіпотез: системи граничних умов формуються екзогенно за 

посередництва – і залежать від певної традиції, що розробляється 

професійною спільнотою»
38
. Отже, виходить, що економіка – це гуманітарна 

наука, що має справу не стільки з фактами, скільки з текстами (тобто 

поясненнями фактів).  

 

А якщо ми згадаємо про Аристотелеве «батьківство» економіки (в тому 

числі – «фінансової», тобто хримастики), то виникає спокуса віднести 

економіку до розділу філософії – право якої називатися наукою також 

піддають сумнівам
39
. Таким чином, можна дійти висновку, що, як і 

філософія, економіка (економічна наука, economics) є по суті системою 

поглядів на принципи розвитку господарського механізму (Аристотелева 

«економіка» та «хриматистика»), який використовується суспільством 

(залежно від території-країни та часу-періоду). І, справді, саме з філософії 

економікою (як і іншими соціальними науками) запозичено багато ключових 

понять.  

                                                 
37

 Див.: Davidson D. Communication and Convention. Inquiries into Truth and Interpretation / Davidson 

D. Oxford: Oxford University Press, 1984. Р. 265–296. Р. 265–280. 
38

 Евстигнеев В.Р. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ: сравнительный семантический 

анализ. Москва:Наука, 1997. 271 с. С. 59–60. 
39

 Див.,зокрема: Губанов Н.И. Является ли философия наукой?  Философия и общество. 2008.  

№ 1(49). С. 196–202. 
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Професор філософії науки з британського Університету Лідса С. Френч 

(Steven French) вважає, що «наука повинна дослухатися до філософії 

головним чином для того, щоб домогтися ясності з низки питань – чи то 

оцінка моделей зміни клімату або бачення в новому світлі основ фізики, – і в 

результаті, я вважаю, вченим слід прийняти «підхід вікінгів» (the Viking 

Approach

) і розглядати філософію як набір інструментів, що пропонує безліч 

рухів і пристроїв, які допоможуть їм зрозуміти, яким є світ! А філософи, 

звичайно, повинні бути частиною цього, допомагаючи їм вибрати ці 

інструменти, а також розробити нові»
40

. 

При цьому слід мати на увазі, що філософському підходу характерна 

певна схильність до побудови суто логічних концепцій, за якими, часто-

густо, приховується певна зумовленість або предестинація (predestination) 

результатів розвитку (генезису), незважаючи на те, що, м‘яко кажучи, не усі 

історичні факти вкладаються в «прокрустове ложе» таких логічно вивірених 

теорій.   «Були часи, коли академічних істориків нудило навіть від згадок про 

те, що якісь уроки можуть бути засвоєні з історії. Це відчуття невідоме 

економістам…»
41
, які намагаються пояснити причини багатьох економічних 

катастроф для того, щоб уникнути їх у майбутньому.  

Отож, ми спробуємо спиратися на історичні факти, помічаючи їхні 

взаємозв‘язки, виводячи з них певні закономірності й лише потім 

намагаючись пояснити їх з теоретичної точки зору. 

Якщо ж додатково звернути увагу на те, що досягнення бажаних цілей 

економічного розвитку залежить не тільки від обраної стратегії (економічної 

теорії), а й від практичного вміння (тактики) тих, хто керує цими процесами 

                                                 

 Мається на увазі здатність відкривати нові землі та засвоювати поширений там досвід. С. Френч пояснює 

це так: «Підхід вікінгів – це по суті рух привласнення, ... замість того, щоб відкидати сучасну так звану 

«аналітичну» метафізику через те, що вона не приділяє достатньо уваги сучасній науці, ми повинні 

розглядати її як свого роду «набір інструментів», що містить різні пристрої та рухи, які ми можемо 

експлуатувати. Не всі з них будуть «придатними для своєї мети», але навіть ті, які не відповідають певній 

формі, можуть бути перероблені в нову форму».  
40 Marshal R. There Are No Such Things As Theories.(Interview with S. French – 3:16. URL: 

https://www.3-16am.co.uk/articles/there-are-no-such-things-as-theories?c=end-times-series 
41

 Ferguson N. The Ascent of the Money. A Financial History of the World. New York: Penguin Books, 

2008. 442 p. Р. 163. 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

31 

(політиків, керівників державних органів, корпоративних менеджерів), то 

наступним логічним кроком може стати визнання економіки (як практики 

використання «економічної науки» – economics) «мистецтвом можливого», 

тобто різновидом політики. (Адже ще Аристотель у своїй  «Нікомаховій 

етиці» описує економіку саме як «мистецтво», спрямоване на накопичення 

багатства (Arist., Nik.Eth. Α, 1094a 10).  

Але вже давно зауважили, що «[м]истецтво не було би мистецтвом, 

якби воно не було засновано на науковому знанні властивостей 

[відповідного] предмету: без цього воно було би не філософією, а 

емпіризмом; έκπεηξία, а не ηέρλε, у платонівському розумінні. Отже, правила 

для підвищення добробуту народу не є наукою, вони – результати науки. 

Політична економія сама по собі не роз‘яснює, як зробити народ багатим; 

але, тим не менше, хто би не отримав право судити про засоби зробити народ 

багатим, у першу чергу він повинен бути політико-економом»
42

. 

Важко заперечувати твердженню, що «економічне знання – це не 

знання про події або об‘єкти…; економічні знання – це взагалі «не знання 

про щось», це, скоріше, специфічна точка зору на суму інформації, загальна 

для цілої низки інших наукових дисциплін, а також для ідеології»
43

. 

 

     

 

 

 

 

Звісно, сам вибір методології було здійснено нами до початку 

дослідження, а тепер ми звертаємося до цього питання лише для того, щоб 

пояснити причини вибору тих чи інших методологічних підходів, які вже 

                                                 
 
42

 Mill J.S. On the Definition of Political Economy. Р.314.  
43

 Евстигнеев В.Р. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ: сравнительный семантический 

анализ. С. 8. 
 

«Претензію щодо визначення точного місця політичної 
економії серед наук задовольнити неможливо». 

       Дж.С. Мілль 
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використані нами у нашому дослідженні і дозволили зробити певні висновки 

(які будуть наведені наприкінці цієї монографії).  

Насправді, на нашу думку, економіка є синтезом науки, філософії та 

політики, що характеризується наявністю в ній окремих характерних рис 

кожного із зазначених видів людської діяльності, які необхідно враховувати в 

теоретичній та практичній роботі. Намагатимемося враховувати це і ми. 

При цьому намагатимемося уникнути впливу сучасних факторів, які 

можуть викривити наукове сприйняття минулих подій за сумно відомим 

принципом: «історія – це політика, перевернута в минуле»

. А така загроза 

(або спокуса) насправді існує, оскільки з часом політико-економічні 

пріоритети зазнають суттєвих змін – причому іноді впродовж уже не такого й 

довгого часу: зокрема, якщо у 1950-ті роки пріоритетом була зовнішня 

торгівля, то у 1970-ті – торговельна лібералізація, у 1980-ті – економічна 

інтеграція, у 1990-ті – лібералізація руху капіталу, а з початку нового 

сторіччя – валютні проблеми. Отже, для сучасного дослідника саме валютна 

політика як елемент економічної політики обумовлює значення 

грошово-валютних відносин. 

Довгий час економічна наука, з методологічної точки зору, вважалася 

полем дії оригінального інституціонального підходу з його основними 

інструментами: холізмом
*
, «системними моделями» (pattern models) та 

«оповідальністю» або викладенням фактів (storytelling). Для 

інституціонального підходу характерні: 1) акцентування ролі влади в 

                                                 

 Відому фразу «История – это политика, опрокинутая в прошлое» виголосив радянський академік  

М.М. Покровський, засновник «історичної марксистської школи в СРСР» на науковій  конференції у березні 

1928 р. Утім, це була лише його інтерпретація мало відомого положення «Історія – це політика минулого, а 

політика – історія сучасного», яке приписували кембриджському професору сучасної історії (1869–1895) 

Дж. Сілі (Sir John Seeley). Але насправді він писав: «Історія без політичних наук не має плодів; а політичні 

науки без історії не мають коріння» («History without political science has no fruit; Political science without 

history has no root» – «The Growth of British Policy», 1895). А ось його колега (професор тієї ж кафедри у 

1884–1892 рр.) Е. Фрімен (Edward Augustus Freeman) дійсно неодноразово (вперше в своєму есеї «On the 

Study of History», представленому на засіданні Бірмінгемського історичного товариства 18 листопада  

1880 р.) стверджував, що «історія є просто минулою політикою, а політика – просто сучасною історією». 
*

 Холізм (лат. holos – цілий, увесь) – «філософія цілісності»  – напрям у сучасній філософії, який розглядає 

цілісність світу як наслідок творчої еволюції, що спрямовується нематеріальним і непізнаванним «фактором 

цілісності». 
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державі, 2) вивчення інститутів у контексті їх власної економіки, 3) 

розмежування обслуговуючих та хижацьких видів діяльності (serviceable  and 

predatory activities), 4) спирання на еволюційний підхід у дослідженнях 

процесів соціального забезпечення, яке в широкому розумінні приносить 

користь усьому людству (social provisioning for the broad benefits of all 

mankind), 5) розуміння економіки як цілісності, що еволюціонує, 6) 

інструменталізм, тобто трактування цінностей як типових життєвих 

цінностей (generic ends of life)
44
. І такий підхід, на нашу думку, може 

забезпечити насправді наукове дослідження процесів глобалізації грошей. 

Але ще майже сорок років тому лауреат Нобелівської премії (2008) 

П. Кругман зауважив: «Міжнародна валютна економіка, в якій традиційно 

домінували історичні та інституційні підходи, в 1970-х роках по суті стала 

галуззю макроекономіки. Це означало кардинальну зміну стилю. Формальні 

моделі замінили добре написані есе; короткі статті в журналі замінювали 

книги. «Коригування», «довіра», «ліквідність» стали  pfp = h (y – J), i = i * + r, 

AR = AM – a0. І зміна стилю означала зміну сутності. Те, що ми вміємо, це  

формально моделювати рівноважні ринки , на яких операції здійснюються 

без витрат, а учасники повністю використовують усю наявну інформацію. 

Однак мікроекономіка грошей – як внутрішня, так і міжнародна – в 

основному стосується проблем. Таким чином, вибух теорії в міжнародній 

економіці в 1970-х роках стосувався макроекономічних питань і ігнорував 

традиційні питання щодо ролі долара. Проблема полягає в тому, що той факт, 

що проблему важко чітко змоделювати, не означає того, що проблема є 

неважливою. На щастя, навіть менш розроблена модель може бути 

корисною, якщо від неї не вимагається занадто багато. Протягом багатьох 

років ряд економістів (…) розробили те, що становить теорію міжнародних 

грошей. Ця теорія не вбудована у формальні моделі таким чином, як, 

                                                 
44

 Тамбовцев В.Л. Возможна ли единая институциональная экономическая теория?,  С. 41. 
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скажемо, монетарний підхід до платіжного балансу; але є досить ґрунтовною, 

щоб бути інформативною»
45

. 

 

Зрештою, досить важко уявити собі науку, що не використовує 

математичні методи. Не є винятком і теоретична економіка, що досить 

широко (починаючи, принаймні, від економічних таблиць Ф. Кене) 

застосовує економетричний інструментарій. А на початку ХХ сторіччя 

англійський політеконом А. Маршалл, намагаючись протиставити наукову 

політекономію «літературній» (literary) запровадив нову назву економічної 

науки – economics, за аналогією з фізикою (physics) та математикою 

(mathematics). Маршалл не приховував, що саме математичний аналіз був для 

нього взірцем науковості. Тим не менше, він вважав, що в економічних 

дослідженнях  індукція повинна доповнюватися аналізом та дедукцією. 

Тож, навіть поділяючи певний скептицизм, що існує у деяких 

економістів-теоретиків стосовно економетричних моделей (які, наприклад 

Василь Леонтьєв називав «спробою компенсувати кричущу слабкість даних, 

які доступні нам шляхом якнайширшого використання дедалі більш 

витончених статистичних методів»
46

), у будь-якому більш-менш глибокому 

теоретичному дослідженні не можна повністю проігнорувати їх 

використання. При цьому мається на увазі, що, як зазначав норвезький  

економіст Р. Фріш (один із засновників економетрики та автор поняття 

«макроекономіка»), «економетрика зовсім не те саме, що економічна 

статистика. Вона також не збігається із тим, що називається загальною 

економічною теорією, хоча значна частина цієї теорії має певний кількісний 

характер.  

Також вона не синонімічна використанню математики в економіці. 

Досвід засвідчує, що кожна з цих трьох точок зору – з боку статистики, 
                                                 
45

 Krugman P.R. The International Role of the Dollar: Theory and Prospect. Exchange Rate Theory and 

Practice / Ed. by Bilson J.F.O. and Marston R.C. Chicago: University of Chicago Press, 1984. Р. 261–

278. Р. 261–262. 
46

 Leontief W. Theoretical Assumptions and Nonobserved Facts. American Economic Review. 1971.  

No. 61. P. 2. 
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економічної теорії та математики, є необхідною, але відокремлено й 

самостійно становить недостатню умову правильного розуміння кількісних 

відносин у сучасному економічному житті. Тільки поєднання усіх трьох 

[точок зору. – О.Ш.] має силу. І саме таке об‘єднання створює 

економетрику»
47
. «Математику іноді порівнюють із млином, що перемелює 

те, що в нього закладають. Тому для економістів важливо виробити власне 

економічне розуміння процесів, які піддаватимуться подальшому якісному 

аналізу»
48

. Мабуть, доречним буде нагадати, що П. Кругман у своїй відомій 

замітці «Чому я економіст» писав: «Річ у тім, що інші соціальні науки все ще 

чекають своїх Адамів Смітів. І одного дня вони їх знайдуть. Як писав Колін 

МакЕведі (Colin McEvedy) у своєму вступі до «Атласу античної історії» 

(«The Penguin Atlas of Ancient History»), «[i]сторія є галуззю біологічних наук, 

її остаточне вираження має бути математичним»
49
. То про економіку годі й 

говорити… 

Хоча свого часу досвід «бурбакізму»

 довів, що економічні моделі не 

зобов‘язані бути обчислювальним механізмом, який відображає реальність
50

. 

Або, як зауважив один із найбільш відомих політологів сучасності, 

американо-естонський вчений Рейн Таагепера (а в нашому випадку це 

стосується й економіки – як однієї із суспільних наук): «Готові комп‘ютерні 

програми дають можливість людям, які не володіють широким розумінням 

математики, «вимучити» купу безглуздих регресійних аналізів і подібних 

речей, щоб претендувати на науковість. Сама ж ідея логічних моделей 

спростовується в тому випадку, якщо регресійний вихід (output) буде 

                                                 
47

 Editor's Note. Econometrica. Jan., 1933. Vol. 1, No. 1. Р. 2. URL: http://www.jstor.org/ stable/1912224 
48

 Гриценко А.А. Развитие форм обмена, стоимости и денег. Киев: Основа, 2005. 192 с. С. 36, 38. 
49

 Krugman P. Why I am an economist (Sigh). URL: http://web.mit.edu/krugman/www/Serfdom.htm 

 

 Бурбакізм – напрям, назва якого походить від псевдоніму Bourbaki – під ним група впливових 
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вплив на роботу т.зв. «Комісії Коулза», яка розвивала математико-статистичні методи в економіці. 
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названий «емпіричними моделями»
51

. «Якщо людей, які проводять логічно 

обґрунтоване кількісне дослідження, примушують до додавання безглуздих 

лінійних моделей, то щось тут не так, щось не в порядку в цьому 

королівстві»
52

, – уточнює він свою думку. І ще конкретніше: «Річ не у 

формулах і не у використанні математики. Річ у тому, щоб стати справжньою 

наукою. У чому особливість цієї науки? Вона крокує на двох ногах. Крок 

однієї полягає в питанні: «Який стан справ?». Для відповіді необхідні 

спостереження, вимірювання, наочне відображення і статистичний опис. 

Крок другий полягає в питанні: «Як повинні виглядати справи на підставі 

логіки?» Цей крок веде до створення логічних моделей, які можуть стати 

кількісно передбачуваними. Наука здебільшого складається з таких моделей, 

що перевіряються з допомогою даних. Розвинена наука встановлює зв‘язки 

не тільки між індивідуальними факторами, але і зв‘язки між цими 

зв‘язками»
53

.  

В останні десятиріччя різні автори обґрунтовували також важливість 

використання в економічній науці апарату фізичних досліджень і, зокрема, 

квантової механіки. Більше того, припускається, що якщо у фізиці «теорія 

підганяється під реальність», то в економіці можна в принципі діяти і 

навпаки
54

 – тобто підганяти реальність під ту або іншу теорію. Власне це 

досить часто і відбувалося в історії грошей, що ми зможемо побачити за 

подальших досліджень. Але «в економіці метафізика важливіша за фізику, і 

саме метафізика все головне і визначає!»
55

. 

А з математичними розрахунками пов‘язана іще одна дуже важлива 

проблема – передбачення майбутніх змін або економічне прогнозування. 
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 Таагепера Р. Две моих мечты (изложение лекции Рейна Таагеперы, лауреата премии имени 
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Деякі дослідники стверджують, що принципове завдання вчених полягає в 

розумінні та поясненні реальності, але не в передбаченні подальшого 

напряму руху (розвитку)
56
. Такий підхід, на нашу думку, значно применшує 

роль та значення економічної науки, навіть з урахуванням усіх викладених 

вище застережень щодо об‘єктивності дії економічних законів. Можливо, 

економісти і не можуть робити прогнози з математичною точністю, але 

рівень метеорологів вони можуть і повинні забезпечити, а передбачення та 

пояснення слід розглядати як доповнення, а не замінник у пошуку соціальних 

наукових знань – у протилежному випадку економічна наука, по суті, втрачає 

своє практичне значення
57

. 

 

Звісно, звертаючись до питання прогнозування подальшого розвитку 

грошових відносин, ми просто не можемо проігнорувати той факт, що в 

посткейнсіанскій традиції невизначеність є одним із ключових понять. Саме 

акцент на невизначеності майбутнього відокремлює посткейнсіанство не 

тільки, скажімо, від неокласичного або неоінституціонального підходів, а й 

від різних гілок кейнсіанського «древа». Взагалі ж невизначеність 

майбутнього означає, що ми не можемо передбачити майбутні результати 

нашого вибору навіть за допомогою імовірнісних розподілів, оскільки у нас 

немає наукового підґрунтя для обчислення відповідних імовірностей. З цього 

приводу сам Дж.М. Кейнс писав у 1937 році таке: «... під «невизначеним» 

знанням («uncertain» knowledge) я не маю на увазі просто розмежування між 

тим, що відомо напевно, і тим, що лише можливо. В цьому сенсі гра в 

рулетку не є прикладом невизначеності; так само, як перспективи погашення 

облігацій «Перемоги». Або ж, знову-таки, очікувана тривалість життя є лише 

в незначному ступені невизначеною. Навіть погода є помірно невизначеною. 

Я вживаю цей термін у тому сенсі, в якому невизначеними є перспектива 
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війни в Європі, або ціна на мідь і ставка відсотка через двадцять років, або 

старіння нового винаходу, або становище приватних власників у соціальній 

системі 1970 року. Не існує наукової основи для обчислення будь-якої 

ймовірності цих подій. Ми цього просто не знаємо»
58
. Ми не знаємо ані 

кількості можливих результатів, ані ймовірностей настання кожного з них. У 

цьому сенсі невизначеність відрізняється від ризику, за якого майбутнє 

можна описати за допомогою імовірнісних розподілів, оскільки відомі і 

кількості випадків, і ймовірності настання кожного з них. При цьому 

невизначеність майбутнього, у свою чергу, буває двох типів: перший тип – 

фундаментальна невизначеність (fundamental uncertainty) і другий тип – 

неясність (ambiguity). У своїй роботі ми намагатимемося враховувати ці 

відмінності. 
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«Феномен грошей викликав зацікавленість мислителів 

з часів Аристотеля і до наших днів, оскільки в них 

так багато таємниць і парадоксів».  

The New Encyclopedia Britanica. 1985. Vol. 24. Р. 333   

 

«У нас відсутнє не тільки адекватне розуміння феномену 

грошей. Але ми цим навіть і не спантеличені».  

У. Бьєрг 

 

І. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГРОШЕЙ 

 

У вже згаданому вище попередньому дослідженні ми проаналізували 

основні теорії глобалізації – щоб мати краще уявлення про те, яку роль в її 

розвитку відіграли монетарні фактори. Тепер ми відсилаємо читача до 

зазначеного аналізу для розуміння, яку роль відігравала сама глобалізація в 

розвитку грошей як економічної категорії. 

Але для цього, звісно, недостатньо згадати лише про різні теорії 

глобалізації. На жаль, «у спектрі інтерпретацій ролі практичних чинників 

людського буття рідко стає предметом спеціального аналізу (бо 

сприймається як само собою зрозумілий) той факт, що більшість зв‘язків 

сучасної людини з її життєвим світом реалізується через медіум грошей»
59

.  

Необхідно також мати уяву про те, як різні теорії пояснюють появу 

грошей, їх сутність та функції з тим, щоб потім мати змогу уявити майбутнє 

грошей, яке твориться під впливом глобалізаційних процесів – попередніх та 

сучасних. Адже, як зауважив лауреат Нобелівської премії Дж. Хікс (Sir John 

Richard Hicks, 1904–1989), економісти просто не можуть втікти від минулої 

спадщини: «Рікардо та Мальтус відлунюються у Кейнсі та його сучасниках; 

Маркс і Маршалл все ще живі…»
60
. Додамо, що і зараз ми все ще дискутуємо 

                                                 
59

 Смовженко Т.С. Вступ. Соціальні функції грошей у контексті філософсько-економічного 

дослідження. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Львів: Університет 

банківської справи, 2011. С. 6–14. С. 9. 
60

 Hicks J. Revolutions in Economics. Method and Appraisal in Economics / Ed.by Latsis S. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1976. 230 p. Р. 207–218. Цит. за: Энтов Р.М. Некоторые особенности 

современного состояния макроэкономики. Истоки: Экономика – «мрачная наука»? / под ред. 

Автономова В.С. и др. Москва: Изд.дом Высшей школы экономики, 2019. С. 169–240. С. 238. 
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з приводу питань, відповіді на які намагалися знайти Платон та Аристотель 

Стагірит (Ἀξηζηνηέιεο Σηαγεηξίηεο).  

Філософія грошей, або хриматософія, по суті є окремою гілкою 

філософії економіки. І якщо остання «є сферою дослідження загальних, 

закономірних процесів в економіці», то філософія грошей зосереджується на 

аналізі монетарних аспектів цих процесів. І як і у філософії економіки, «[ц]ей 

аналіз здійснюється на основі історико-філософських традицій.  

По-перше, йдеться про гносеологічне трактування економічних знань 

для виявлення й опису існуючих структур економічного знання та їх 

адекватності об‘єктивним реаліям.  

По-друге, філософія виступає як методологічна основа для розгляду 

економічних проблем. Принципову роль тут відіграє конкретно-історичний 

підхід до пізнання економічного життя, а також принцип системності»
61

. 

 

З метою класифікації всіх можливих поглядів на процес хриматогенезу 

та подальшого функціонування грошей пропонуємо читачеві наше 

дослідження феноменології

 грошей, що має привести нас до їх первинного 

сенсу, до ейдосу


 в розумінні Е. Гуссерля (Edmund Gustav Albrecht Husserl, 

1859–1938) – німецького філософа, який відомий як батько феноменології і 

для якого феноменологія є філософським методом, що за допомогою різних 

етапів редукції насамперед допомагає виявити структуру свідомості та 

досягти суті речей, послуговуючись таким критерієм дійсності, як 

очевидність.   

Звісно ж, говорячи про феноменологію, ми не можемо оминути 

дослідження Гегеля (Г. Гегель «Система наук. Перша частина. 

Феноменологія духу» / G.W.F. Hegel «System der Wissenschaft. Erster Teil, die 
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 Ільїн В.В. Філософські смисли фінансового буття. Філософія грошей в епоху фінансової 

цивілізації / ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. Київ: УБС НБУ, 2010. С. 178–184. С. 182. 

 

 Термін «феноменологія» походить від грецьких слів phainómenon – «те, що з‘являється» і lógos – «вчення». 


  Е йдос (грец. εἶδνο  – якість, вид, вигляд, образ, мета, сутність, намір). 
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Phänomenologie des Geistes», 1807). Як відомо, Гегель не вважав еволюцію 

людських суспільств нескінченною, а відштовхувався від того, що Історія 

рухається до мети (яку він називає «Богом» або «Ідеєю») у вигляді тієї форми 

суспільного устрою, що задовольнить найглибші та фундаментальні 

сподівання людства. Після чого настане «кінець Історії» – людська 

діяльність, звісно, не припиниться, але подальшого прогресу вже не буде, а 

одночасно відбудеться відхід від людської сутності (Entfremdung) та відступ 

людини від себе самої (Entdusserung).  

Для Гегеля сигналом щодо «кінця історії» були американська та 

французька революції, а втілення мети він бачив у прусській державі, тобто у 

перемозі лібералізму. Натомість, для К. Маркса такою метою був комунізм. 

Щоправда, він віддавав першість іншому терміну – «кінець передісторії» 

людства, вважаючи, що справжня історія – коли люди зможуть 

організовувати своє життя відповідно до суспільних законів (які вони 

нарешті пізнають) – тільки розпочнеться.  

Саме алюзією на ці погляди стала опублікована у 1992 р. відома праця 

американського соціолога Ф. Фукуями «Кінець історії та остання людина» 

(Fukuyama F. The End of History and the Last Man. Free Press, 2006. 464 p.), 

який також побачив «кінець історії» в остаточній перемозі ліберальної 

демократії (хоча і вказав на те, що «кінець історії» настає не одночасно в 

усьому світі, так що період воєн та революцій (характерних саме для 

історичної боротьби) ще продовжуватиметься. Все це цікавить нас у зв‘язку з 

можливою аналогією стосовно «кінця грошей»: при гегелівському варіанті 

настає кінець ринкових (хаотичних, некерованих) грошей – у вигляді заміни 

золотого стандарту на фіатні гроші; для К. Маркса – це зникнення грошей як 

міри вартості товарів при комунізмі; а у випадку з фукуямівським «кінцем 

історії» може йтися про кінець керованих (фіатних, центробанківських) 

грошей з їх заміною... Власне це питання цікавитиме нас найбільше. Для 

цього спочатку необхідно проаналізувати основні наукові думки, висловлені 

з цього приводу.  
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Теорії грошей можна поділити на певні категорії залежно від 

методологічних підходів до їх вивчення, а саме на філософські, 

політекономічні, економічні та соціологічні (гуманітарні). 

Прикладом філософського осмислення глибинної сутності грошей є 

основоположні постулати Платона та Аристотеля або – значно пізніше – 

логічні висновки К. Маркса, Г. Зіммеля та інших мислителів. 

Політекономічні теорії представлені широким спектором дослідників (на 

якому ми й зосередимо свою основну увагу), оскільки «гроші» виступають як 

одна з основних економічних категорій і в цій іпостасі вимагають 

продовження свого філософського осмислення із подальшим, більш 

детальним аналізом своєї ролі в економічному механізмі. На фінальній стадії 

такого аналізу виникають уже суто економічні теорії, продуктом яких 

виступають різної складності економетричні моделі, покликані визначити 

специфічні параметри грошового обігу, зокрема, кількість грошей, потрібну 

на конкретних стадіях економічного циклу, або прогнозувати зміни основних 

макроекономічних показників, залежно від динаміки пропозиції грошей. 

Нарешті соціологічні теорії намагаються пояснити вплив грошей на людське 

життя в його позаекономічних проявах. 
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«Жодне суспільство не може існувати без обміну, жоден 

обмін – без спільної міри і жоден спільний розмір – без рівності. 

Таким чином, усе суспільство за свій перший закон має  

якусь загальноприйняту рівність – як людей, так і речей. 

Звичайна рівність між речами спонукала до винаходу 

грошей, адже гроші – це лише термін для порівняння вартості 

речей різного роду; і в цьому сенсі гроші є справжніми 

зв‟язками суспільства». 

Ж.-Ж. Русо, «Еміль» 

 

1.1.  ХРИМАТОСОФІЯ (монетарна філософія) 

Діахронічний аналіз

 засвідчує, що першими, як ми вже згадували 

вище, до аналізу сутності грошей вдалися не економісти, а філософи (хоча, 

правильніше, мабуть, сказати, що першими економістами були філософи). Це 

цілком логічно і… парадоксально. Тому що, розпочавши з філософського 

осмислення феномену грошей, здійснивши незчисленну кількість досліджень 

грошей з точки зору моралі, економіки та математики, наука про гроші 

повертається знову таки до філософії, оскільки «яким би важливим не був 

аналіз грошових потоків і виявлення причин зміни кон‘юнктури на 

грошовому ринку, цього недостатньо для того, щоб проникнути в 

«таємницю» грошей, зрозуміти їх природу і роль у житті суспільства.  

Як вважав Г. Зіммель: «Філософське значення грошей таке: в рамках 

практичного світу вони є найбільш вирішальною зримістю, найбільш 

виразною дійсністю формули загального буття, згідно з якою речі знаходять 

свій сенс одна в одній, і ця взаємність відносин, у яких вони перебувають, 

означає їх буття [ Sein] та їх сутність [Sosein]»
62

. Для розуміння їх сутності 

                                                 

 Діахронічний аналіз – метод пізнання, який полягає у розподілі процесу еволюції предмета (об‘єкта), що 

вивчається, на низку етапів, які послідовно змінюють один одного у реальному історичному часі, та в 

наступному порівнянні цих тимчасових станів об‘єкта за певними ознаками їх структур. Діахронічний 

аналіз, здійснюваний шляхом горизонтального темпорального перетину, дає змогу виявляти певні 

закономірності й тенденції в еволюції предметів пізнання. 
62

 Зіммель Г. Філософія грошей. Київ: Промінь, 2010. С. 92. 


 Враховуючи важливість цієї тези, дозволимо собі запропонувати дещо інший переклад: «Філософське 
значення грошей полягає в тому, що вони представляють у практичному світі найбільш певний образ і 

найяскравіше втілення формули всього буття, згідно з якою речі отримують своє значення одне через одне, а 

їх буття визначається їх взаємними відносинами» («The philosophical significance of money is that it represents 

within the practical world the most certain image and the clearest embodiment of the formula of all being, according 
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необхідний філософський підхід, необхідні такі інструменти мислення, які 

допоможуть охопити всі форми прояву сутності грошей у їх цілісності. І в 

цьому сенсі справедливо говорити про філософію грошей»
63

, адже 

«фундаментальні теоретичні дослідження у сфері економіки не можуть бути 

ефективними без філософії»
64

. 

Водночас гроші, – як зауважує вчений з Воронезького університету 

Д.М. Обидьонний, – можливо, предмет, найменше досліджений філософією.  

«Дійсно, як стій, можна вказати лише дві фундаментальні філософські 

праці, присвячені цьому феномену: «Капітал» К. Маркса і «Філософія 

грошей» Г. Зіммеля. Навіть, кажучи про Г. Зіммеля, поряд з роботою К. 

Маркса, ми трохи лукавим. Філософські ідеї Г. Зіммеля слабо висвітлені в 

історії філософської думки. Г. Зіммель ніколи не вказувався в ряду класиків 

західноєвропейської традиції.   

 

     

 

 

 

 

Більш того, наприклад, в Росії до цих пір немає повного перекладу його 

«Філософії грошей». Таким чином, по суті можна вказати лише «Капітал» К. 

Маркса в якості найбільшої праці про суть і сутність грошей. Хоча варто 

відзначити, що, навіть згадуючи «Капітал», неможливо констатувати його 

переважно філософські тенденції. Все ж таки частка суто економічного 

змісту там велика»
65
. Щоправда, на нашу думку, такий висновок потребує 

                                                                                                                                                             
to which things receive their meaning through each other, and have their being determined by their mutual relations» 

– перекладено з англомовного варіанта роботи Г. Зіммеля [Simmel G. The Philosophy of Money. London, New 

York: Routledge, 2004. lxxii + 543 p. Р. 127].  
63

 Шептун А.А. Философия денег. Вопросы философии. 1999. № 7. С. 180–183. С. 180. 
64

 Hausman D. Essays on philosophy and economic methodology. Cambridge University Press, 1992.  

268 р. Р. 230. 
65

 Обыдѐнный Д.Н. Философское эссе о деньгах, власти и онтологии. Вестник ВГУ. Серия: 

Философия. 2010. № 2. С. 69–84. С. 71. 

«Найцікавіший факт щодо філософії грошей полягає в тому, 

що її не існує». 

                                                         

Уле Бьорг, данський соціолог  
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певної корекції. По-перше, «Філософію грошей» Г. Зіммеля перекладено 

українською мовою
66
. А по-друге, існує певна (і не така вже мала) кількість 

робіт (моногрфій та статей) із такою самою або подібними назвами, де також 

більш або менш детально розглядаються філософські аспекти феномену 

грошей – у тому числі з урахуванням особливостей, які виникли внаслідок 

трансформацій за період, який минув з часів К. Маркса та Г. Зіммеля
67

. 

Взагалі ж коло питань філософського характеру стосовно грошей 

безмежне. А тому ми зосередимося тільки на тих із них, які, з нашої точки 

зору, мають для глобальних грошей ключове значення. Хоча і підкреслимо, 

що всі інші аспекти грошей (наприклад, культурологічні) також впливають 

на їх глобалізацію. 

Для розуміння цього нам доведеться зануритися ще в античну 

філософію, диспут між видатними представниками якої стосовно природи 

грошей не завершений і до цього часу. 

Що стосується монетарної теорії та роздумів про економічні явища, то 

коментатори традиційно захоплювалися розумінням Ксенофонтом 

економічних принципів і мало думали про розуміння Платоном грошей та 

економічних процесів. Ксенофонту приписують розуміння принципу попиту 

та пропозиції, а отже, внесок у теорію вартості, зв‘язок між розміром ринку 

та ступенем поділу праці, закон спадної корисності тощо
68

. 
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Незважаючи на те, що Платон не першим з античних філософів звернув 

свою увагу на гроші (наприклад, згадаємо Геракліта з його твердженням: 

«на вогонь обмінюється все, і вогонь – на все, як на золото – товари і на 

товари – золото»), тим не менш, ми, беручи до уваги значення його спадку, 

розпочнемо саме з платонівського підходу, який базувався на його розуміння 

ейдосу.  

 

Слово «ейдос» (εἶδνξ) походить від дієслова εἴδω / εἶδνλ – «бути 

видимим». Відповідно, серед значень слова «ейдос» є такі, як ідея, 

споглядання. Таким чином, поняття ейдос вказує на зв‘язок фізичного 

бачення та умогляду. Саме поняття «ейдосу» виникло у стародавніх греків 

задовго до Платона (його можна знайти у напівміфічного Гомера), але у 

Платона зміст цього поняття помітно змінюється. Перш за все, ейдос у 

Платона розуміється як головна суть явища або речі, що характеризує її 

унікальність і, крім того, він є еталоном, найкращим зразком. Тепер він 

трактується як внутрішня форма (а не лише зовнішній вигляд) – тобто це по 

суті іманентний спосіб буття речі: ейдоси утворюють світ і перебувають поза 

світом; ейдоси  проявляються у часі, але самі перебувають поза часом. Якщо 

у попередніх мислителів, які ототожнювали поняття «ейдос» та «ідея», вони 

узагальнювали подібні речі, то у Платона ейдос вже не узагальнює, а, 

навпаки, виділяє і відрізняє відповідну річ від інших речей,  сукупним 

набором всіх характерних ознак і особливостей цієї речі. 

«Феномен грошей викликав зацікавленість мислителів з часів 

Аристотеля і до наших днів, оскільки в них так багато тайн і 

парадоксів». 

 

The New Encyclopedia Britanica.  

15th edition. 1985. Vol. 24. Р. 333 
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У платонівській системі понять ейдоси не самотня категорія, а частина 

ієрархії образів: на вершині перебуває умоглядний «ейдос», за ним іде  

«ейкон» (εἰθώλ) – «насправді подібний» ейкосу , а після нього – «ейдолон» 

(εἴδωινλ) – «уявно подібний» ейдосу, такий собі «фантазм» (ζάλεαδκα). (Два 

останніх також можуть бути спостереженими фізичним зором, а можуть бути 

також лише умоглядними). При цьому «ейдолон» лише здається подібним, а 

по суті інший, «а насправді не такий, лише привид» (Plato, Soph., 236–236b).  

Якщо тепер пригадати, що гроші у монетній формі Платон розумів як 

лише певні символи, які допомагають в обміні товарами, то буде помітно, що 

вони сприймаються ним як «ейкони» – матеріальне втілення ідеального 

ейдосу (сутності грошей), але лише «насправді подібне», створене митцем 

(сувереном). «Ейдолоном» у цьому випадку можуть бути неповноцінні 

монети (меншої ваги або з немонетарного металу) – «уявно подібні» 

(зовнішньо), але такі, що насправді не відповідають, ані «ейкону, ані, тим 

більше, ейдосу. 

Аристотель також вважав ейдос іманентною якістю матеріальної речі, 

що не відокремлюється від неї, тобто, трохи спрощуючи його думки, ейдос 

розглядався також як форма речі, що існує в душі творця та переноситься 

завдяки його діяльності у матерію. «Полеміка Аристотеля проти 

«відокремленості» ідей-ейдосів призводить до нового значення «форми», що 

невіддільна від матеріального субстрату. (…)  В аристотелівській концепції 

багато схожого з платонівською теорією ідей, що традиційно вважається 

першоосновою майбутньої теорії архетипу. Проте аристотелівську 

концепцію першооснови «Розума-першодвигуна» як початку всіх речей 

можливо розцінювати як таку, що також веде нас до «архетипу»
69
, яким у 

філософії Платона розумівся ейдос – розумоосяжний зразок, початок. 

Аристотелівське сприйняття ейдосу як єднання форми (задуму) та 

речовинної субстанції (матерії), уже в нашу епоху знайшло своє більш 
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широке і детальне відображення в концепції гілеморфізму

. Таке 

розходження між Платоном та Аристотелем в онтологічних поняттях 

відбивалося і на їхніх поглядах на такі конкретні речі, як гроші. 

Платон радив обмежити функціональність грошей, пояснюючи таку 

необхідність природою людини, оскільки «... існують три речі – душа, тіло та 

гроші, то у ваших законах ви повинні  вище за все ставити досконалість душі, 

на другому місці досконалість тіла, оскільки воно стоїть нижче за душу, а на 

третьому і останньому – повага до багатства, оскільки воно слуга і душі, і 

тіла» (Plato, Epistles, 354 d). «Платон припускав, що гроші повинні бути 

довільним «символом» для допомоги на ринку. Він був проти використання 

для цього золота та срібла, оскільки, на його думку, вартість грошей повинна 

бути незалежною від матеріалу з якого виготовлялися грошові знаки. 

Аристотель, натомість, не погоджувався з Платоном, вважаючи, що істина 

полягає в тому, що існування необщинного суспільства передбачає обмін 

товарами та послугами; цей обмін на початку набуває форми бартеру; але 

людина, яка хоче те, що має інша, можливо, не володіє тим, що хоче ця інша 

людина; тоді потрібно буде прийняти в обмін те, що нам не потрібне, щоб 

пізніше отримати бажане за допомогою наступного бартеру; цей факт 

спонукатиме людей вибрати певний товар як засіб обміну; зазвичай 

вибирають метали через такі їх особливості, як однорідність, подільність, 

транспортабельність та відносна стабільність вартості.  

Таке металістичне бачення переважало до недавнього часу, 

незважаючи на серйозні суперечності, яким доводилося підкорятися 

реальності. Коротше кажучи, на Заході існують ці дві позиції, з якими 

випробувано безліч варіантів, так і не досягнувши порозуміння. Іноді теорії 

доповнювали одна одну, а іноді суперечили грошовій практиці. Історія 

грошей та їх теорій сповнена плутанини та сповнена кризами»
70

.  

                                                 

 Гілеморфізм  (від грец. ϋιε – речовина, матерія та κνξθή – форма) – термін, який виник наприкінці ХІХ ст. 

для позначення вчення про форму та матерію як основні принципи буття. 
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Проте вочевидь, що саме в поглядах Аристотеля можна знайти 

приклади ранньої критики фетишистської концепції грошей, яка ставить 

існування суспільства під загрозу зникнення та сакралізації грошей як 

протилежності прагненню до накопичення
71

. 

І як тут не згадати думку К. Поланьї, що «[м]оже здатися 

парадоксальним те, що останнє слово про природу економічного життя мав 

би сказати мислитель, який майже не бачив її початків. Проте Аристотель, 

який жив напередодні економічної епохи, перебував у сприятливих умовах, 

щоб зрозуміти суть проблеми. Це, між іншим, може пояснити, чому в наші 

дні, в умовах зміни місця економіки в суспільстві, порівнянної за 

масштабами лише з тією, яка свого часу сповіщала про наближення ринкової 

торгівлі, ідеї Аристотеля про зв‘язки економіки та суспільства можуть бути 

актуальними в їхньому повному реалізмі»
72

. 

Аристотель у своїй «Нікомаховій етиці» (Ηζηθά Νηθνκάρεηα)

 визначає 

гроші як міру мінової вартості та як засіб обміну. Як засіб обміну гроші 

існують не від природи, а лише за законом: νπ θύζεη αιια λόκω εζηί (Aristotle, 

Ethics, E 1133a). Тобто вони розглядаються як інститут, пов‘язаний із 

державною владою, що гарантує її використання.  

Для Аристотеля гроші мають внутрішню цінність – тобто вартість 

монети. «Якісна визначеність поняття «гроші» вимагає суворої відмінності їх 

як речового символу від ейдосу – образу, який є якоюсь завершеною 

цілісністю сущого. (...) Гроші як символ – не ейдос, не форма, не вид, але їх 

втілення в інобутті – господарстві загалом і, до того ж, не обов‘язково тільки 

в реальному, фактичному його функціонуванні»
73

. 
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Але гроші також мають інституціоналізовану вартість, оскільки їх 

використання обумовлюється тим, що сторони, які беруть участь в операції, 

приймають стабільну грошову вартість. Ця аристотелівська концепція 

розглядається як основа середньовічного використання грошей; у 

середньовічні часи гроші самі становили багатство завдяки своїй внутрішній 

вартості та якості дорогоцінних металів (золота чи срібла), але також вони 

приносили багатство в результаті здійснення трансакцій
74

. 

Розглядаючи погляди Платона та Аристотеля стосовно цінності 

грошей, необхідно згадати також іще одного видатного стародавнього 

філософа – Діогена Сінопського, або Діогена Кініка/Циніка (Δηνγέλεο ὁ 

Σηλωπεύο,  404 р. до Р.Х. – 322 р. до Р.Х.), широко відомого своєю 

чудернацькою поведінкою (на кшталт проживання у бочці, точніше в піфосі 

– сосуді для вина, або прогулянок вдень із ліхтарем – у «пошуках людини»), 

про що розповів через більш ніж пів тисячоріччя інший Діоген – Діоген 

Лаертський (Δηνγέλεο Λαέξηηνο, перша половина ІІІ століття)  «Про життя, 

вчення і вислови славетних філософів». Менш відомо, що Діогену довелося 

покинути Синоп та вирушити у вигнання за обвинуваченням у фабрикації 

фальшивих грошей, куди його втягнув батько Гіцесій (Hicésias), керівник 

місцевого монетного двору. До кінця справу не прояснена: за однією із 

версій, син – навпаки – псував фальшиву монету, щоб вивести її з обігу і 

повернутися до повноцінного стандарту вартості. Апологетична кінічна 

традиція пов‘язує цю скандальну історію з отриманою Діогеном від 

дельфійського оракула настановою «перекарбовуй монету!», яку він 

спочатку зрозумів буквально, а потім – уже у філософському сенсі – як 

«переоцінюй загальноприйняті думки».  

Що би там не було, але Діоген не втратив інтересу до питання про 

цінність грошей. Діоген доходить висновку, що вартість грошей – як 

металева, так і номінальна – є довільною. За деякими свідченнями, Діоген 
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навіть пропонував замінити гроші простими кісточками (кубиками), 

намагаючись підкреслити, що цінність грошам надають лише певні 

«правила» – на кшталт дитячої гри. 

Для Діогена гроші – за своєю функцією вимірювального засобу – 

становлять лише ретранслятор надмірного бажання до багатства, що у 

більшості міст встановлюється як найвища цінність. А для Аристотеля і 

Платона, – як підкреслює проф. Е. Ельмер з університету Пуерто-Ріко, – 

навпаки, хоча з різних причин умовний характер грошей не обов‘язково 

перетворює їх функцію вимірювання на довільну, принаймні в оптимальному 

політичному та етичному контекстах. У містах, які управляються задля 

загального добра, по-перше, і у справедливих містах, по-друге, – умовну 

міру, яку виконують гроші, можна змоделювати до певного моменту 

практичним розумом в ім‘я Добра
75
. Тому для Діогена гроші придушують 

справжні етичні цінності, які вивільнюють людину під маскою 

загальноприйнятих цінностей - джерел насильства та поневолення.  

 

Для Платона та Аристотеля функція грошей також полягала не просто 

в оплаті речей, а й у циркуляції справедливості та гармонії в усьому полісі. 

Платон робив гроші фактором пропорції, що може сприяти громадянській 

дружбі, тоді як Аристотель бачив їх інструментом міри, що уможливлює 

взаємність, завдяки якій можна підтримувати справжнє політичне 

співтовариство. Добре використані гроші можуть сприяти взаємній 

справедливості, адже на думку Аристотеля, гроші можуть: (1) встановлювати 

громадянські відносини, вирівнюючи громадян, (2) підтримувати політику, 

слугуючи мірою політичної справедливості, і (3) культивувати практичну 

мудрість та роздуми. Інакше кажучи, «[в] аксіологічному аспекті гроші як 

культурне явище є ціннісним феноменом. Як і кожен ціннісний феномен, 

                                                 
75
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вони постають як об‘єктивна форма соціальних зв‘язків і в такий спосіб 

виступають чинником інтеграції соціуму»
76

. 

З іншого боку, свобода особистості ототожнюється Аристотелем зі 

свободою в операціях і особливо в грошових операціях: таким чином, як 

передумова встановлюється поміркована економічна активність, що 

виключає марнотратство, так само, як і работоргівлю або утиск свободи 

людини (Aristotle, Ethics, B1107 b 10). Крім того, у своїй «Риториці» 

Аристотель приписує економічний контекст індивідуальній свободі, 

зауважуючи, що невільним вважається не тільки раб, а й кожен, хто працює 

за наймом
77

. 

Таким чином, гроші виступають як необхідний (хоча й недостатній) 

політичний інститут
78

. Номізма, – пояснює Аристотель, – «перетворює речі 

на співмірні [summetros], [isazō]; бо не було би жодної асоціації людей 

[koinonia] без обміну [allagē], не було би обміну без рівності [isotēs], не було 

би рівності без співмірності [сумметрії]» ( Aristotle, Ethics, 1133b16–19). 

З іншого боку, було розуміння того, що гроші несуть ризик 

несправедливості. У вигляді надмірних цін це може загрожувати гармонії та 

взаємності, необхідних полісу. Таким чином, Платон та Аристотель 

показували, за яких умов комерційна торгівля може служити законним 

політичним цілям і як гроші одночасно виступають символом та 

інструментом такої мети
79

. 

Аналізуючи цю тему, прийнято згадувати насамперед, що Аристотель у 

вступній главі своєї «Політики» зробив знамените розрізнення між власне 

домашнім господарством («ойкономікою» – від грец. «ойкос»: 
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домогосподарство)

 і виробництвом заради прибутку («хримастикою» – від 

«хримата»: «багатство», «гроші»), що, ймовірно, стало, за оцінками К. 

Поланьї, «найблискучішим пророцтвом у галузі суспільних наук». «Воістину, 

тільки геній здорового глузду міг, як це зробив Аристотель, стверджувати, 

що прибуток є мотивом, властивим виробництву для ринку, і що грошовий 

фактор привносить у загальну ситуацію абсолютно новий елемент»
80

. За 

всього свого негативного ставлення до оптової (великомасштабної) торгівлі 

та кредитних операцій (історично на той момент – лихварства) Аристотель 

вважав формування стандартної грошової системи передумовою існування 

міста-держави.  

При цьому хримастика у Аристотеля поділяється на два типи: і) 

діяльність, яка підпорядковується ойкономіці та відноситься до придбання 

тих речей, якими вона користується, – такі види діяльності природні, але 

обмежені зазначеною вимогою; іі) діяльність неприродна, тобто не 

підпорядкована вимогам/потребам ойкономіки і спрямована на накопичення 

нескінченого багатства. Аристотель стверджує, що «ця друга форма 

приводить до думки, що немає межі багатству та власності» (Polit. I, 9, 1257a 

1).  

Абсолютно необхідними також вважаються фінансові операції, 

оскільки вони створюють грошовий резерв для полісу
81
. «Товарна торгівля за 

своєю природою не належить до хримастики, оскільки «тут обмін 

поширюється тільки на предмети, необхідні лише для них самих», тобто для 

покупців і продавців. Якщо говорити мовою класичної політекономії, 

Аристотель приймає формулу Т-Д-Т, але не Г-Т-Г'. Тільки перший процес 

                                                 

 Термін економіка (від грец. oίρνο – дім, господарство та λόκνο – правило, закон породжений «Домостроєм» 

Ксенофонта Афінського (430–354 рр. до Р.Х.). Саме у Ксенофонта економіка вперше розглядається як наука, 

тобто система знань, які орієнтовані на суспільно корисні рішення і на задоволення природних потреб 

людини і суспільства. 
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здійсненний, закінчений, має межу, ентелехіальний, другий же можна 

назвати «дурною нескінченністю» (Г.В.Ф. Гегель)»
82

. 

Як відомо, Аристотель взагалі розрізняв два види діяльності – 

іманентну (praxis), метою якої є сама діяльність (бачити, думати) та 

транзитивну (poíesis), результати якої втілюються у зовнішніх речах. 

(Ethics,VI, 4, 1140a 1). Враховуючи це, висловлюється думка, що, за 

Аристотелем, «oikonomikè –  це використання багатства, тоді як chrematistikè 

– це здобуття багатства. «Використовувати» – це людська дія, дія 

використання багатства. У «Нікомахівській етиці» (I, 1, 1094a 9) він 

(Аристотель. – О.Ш.) стверджує, що завершенням oikonomikè є багатство. 

Однак об‘єкт використання oikonomikè передбачає не необмежене багатство, 

а багатство, необхідне для того, щоб взагалі жити (zên) і жити добре (eû zên) 

(Politics I, 4, 1253b 24-5). Крім того, Аристотель також розглядає 

хриматистику як людську дію: технологію, що слід підпорядкувати 

oikonomikè, яка має справу, як уже йшлося, із придбанням речей, якими 

користується oikonomikè»
83
. Тобто якщо економіка є іманентною дією, то 

хримастика розглядається як суто транзитивна діяльність
84

. 

Щоправда, Стагірит не зміг побачити усієї картини грошового 

господарства, що виникло у процесі поділу праці, безпосередньо пов‘язаному 

із виникненням ринків та грошей і, тим більше, зрозуміти використання 

грошей як кредиту та капіталу. За це його піддав критиці в своїх коментарях 

до «Політики» знаменитий перекладач цього твору, видатний англійський 

вчений Б. Джавіт (Benjamin Jowett, 1817–1893), якому, звісно, побачити ці 
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 Мазараки А.А., Ильин В.В. Философия денег. Киев: Киев. нац. торг.-эконом. ун-т, «Книга», 

2004. С. 287. 

 Ентеле хія (грец. ἐληειέρεηα – «здійсненість», від ἐληειήο – «закінчений» та ἔρω – «маю») – реалізація, 

дійсність; життєва сила, що її припускають у філософії віталізму. У філософії Аристотеля ентелехія – 

внутрішня мета руху, закладена у прихованому вигляді у кожному бутті до його здійснення; діяльний, 

формувальний початок.  

«Дурна нескінченість» – необмежений процес одноманітних, однотипних змін, які не творять жодного 

переходу на інший рівень. 
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зв‘язки з епохи зародження капіталізму було набагато легше, аніж 

Аристотелю в античному світі

. Втім і він не збагнув, що відмінність між 

принципом споживання і принципом прибутку є ключем до розуміння зовсім 

іншої цивілізації, основні риси якої Аристотель безпомилково передбачив за 

дві тисячі років до її настання, маючи перед собою лише перші зачатки 

ринкової економіки. «Засуджуючи принцип виробництва для вигоди як 

безкрайній і безмежний, "як неприродний для людини", Аристотель, по суті, 

мав на меті поворотний момент, а саме, відокремлення економічного мотиву 

від усіх конкретних соціальних відносин, які за самою їх природою могли 

встановлювати межу цьому мотиву»
85

. 

 

Аристотель мені друг, але істина… 

Одначе, незважаючи на те, що погляди античних класиків викладено у 

підручниках, не все так просто. Почнемо з того, що поширена думка про те, 

що Аристотель виокремив окрему галузь економіки, пов‘язану з грошима 

(«хримастику»), є, скоріше, помилковою. Хоча сто років, які на цю думку 

спирався Стагірит, перетворили її на самостійну цінність (чим і пояснюється 

її вживання у нашому дослідженні). Але заради істини слід зауважити про те, 

що торгівля, згідно з поглядами Аристотеля (які в цьому аспекті були 

детально проаналізовані одним із засновників економічної антропології, 

видатним американським політичним філософом К. Поланьї (Karl Paul 

Polanyi, 1886–1964)
86
, виникла з неприродного прагнення заробляти гроші – 

«номізму».  

                                                 

 Це аж ніяк не применшує розумові здібності та знання Б. Джавіта, керівника одного з найстаріших 

коледжів Оксфорду (коледж Баліоля), де й досі пам‘ятають відомий жартівливий чотиривірш (читаючи його 

англійською, слід враховувати, що в ті часи прізвище Джавіт  вимовлялося як Джовіт): 

     Here come I, my name is Jowett.                     Ось прийшов я, звуть мене Джовіт. 

     All there is to know I know it.               Я знаю все, що потрібно знати. 

     I am Master of this College,        Я – голова цього коледжу 

     What I don't know isn't knowledge!                                                                 І чого я не знаю, те не є знанням! 
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У своїй «Нікомаховій етиці» Аристотель пише: «[Р]ечі, якими 

обмінюються, повинні бути якимось чином зіставні. Саме з цією метою і 

були запроваджені гроші, і вони стають у певному сенсі чимось проміжним; 

оскільки вимірюють все, а отже, і надлишок, і нестачу – скільки сандалій 

дорівнюють будинку»(Ethics, V, 5, 1133a 20ff).  

Грецьке слово для позначення грошових знаків, монет «номізма» 

(nomisma) походить від дієслова nomizein–-  визнавати або санкціонувати 

щось за усталеною вірою чи звичаєм.    

Тобто «номізма» – це «те, що санкціоновано», і воно може вказувати на 

що-небудь, що підтверджується звичаями або має колективне визнання. 

Таким чином, виявляється, що, як вважає відома німецька дослідниця історії 

античності З. фон Реден (Sitta von Reden), поняття номізма «найзагальніше 

стосувалося всього, що було санкціоновано поточним або встановленим 

звичаєм. Це значення дедалі більше асоціювалось із карбуванням монет, але 

ніколи не втрачало своєї більш широкої конотації»
87

.  

Отож, для Аристотеля гроші (номізма) – це цілком прийнятний, більше 

того, санкціонований державою інститут. За його логікою, призначення 

полісу – забезпечити доброчесне життя, засноване на належних звичках. А 

гроші – це одна з таких установ, яка при правильному використанні може 

підтримувати доброчесну діяльність, хоча, водночас, їх використання може 

бути несправедливим. Тому серед канцелярій, без яких «місто-держава не 

може існувати» (Aristotle, Pol., 1321b6), Аристотель виділяє, наприклад, 

контори ринкової служби та інспекції торговельних операцій як «перші серед 

необхідних офісів» (Aristotle, Pol., 1321b13), адже аби бути впевненим, що 

товарний обмін задовольняє «необхідні потреби інших людей [chreian]» 

(Aristotle, Pol., 1321b15), надзвичайно важливо було його перевіряти та 

регулювати.  

Таким чином у полісі, за Аристотелем, грошовий обмін не був 

заборонений і не уявлявся таким, що суперечить природному використанню. 

                                                 
87

 Von Reden S. Exchange in Ancient Greece. London: Duckworth, 1995. Р. 189 (note 22). 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

57 

Натомість обмін просто повинен використовувати обмежений запас грошей, 

якій є необхідним для гарного життя. 

У цьому місці видається доречним згадати, що перси зневажали греків 

за те, що вони торгуються між собою при встановленні ціни товару (що, в 

принципі, є поширеним методом встановлення співвідношення між попитом 

та пропозицією), замість того, щоб зразу назвати «справжню», «справедливу» 

ціну. Внаслідок цього у греків виникла надмірна жадоба до багатства 

(плеонексія / πιενλεμηα) і це прагнення почало підштовхувало ціни до 

постійного зростання. Натомість, на переконання Аристотеля, ціни повинні 

відповідати не співвідношенню попиту та пропозиції, а правилам 

справедливості (хоча фактично ця формула залишалася у Аристотеля 

абсолютно туманною). При цьому, таке правило стосувалося не усіх 

можливих товарів, а лише тих, які підтримують життя і можуть зберігатися, – 

тобто життєво необхідних товарів, які Аристотель і називав «chrēmata». 

Немонетарне трактування терміна «chrēmata» цілком логічне, тому що 

Аристотель, як відомо, відштовхувався від необхідності автаркії 

(самозабезпечення), що суперечить розвитку «грошового господарства», яке, 

за визначенням, передбачає залежність від інших виробників – продавців 

необхідного товару за гроші. 

Крім зерна, вина і масла, до цього поняття відносилися  зерно, вина, 

олія, шерсть і певні метали. Таким чином, аристотелева хримастика – це 

зовсім не діяльність заради «роблення грошей», а, скоріше, вміння добувати 

продукти першої необхідності або господарська діяльність у царині 

стратегічно важливих товарів, де діють специфічні «справедливі» правила 

ціноутворення. І саме проти порушення цих правил – коли власник 

стратегічного товару намагається заробити додаткові гроші шляхом 

«несправедливого», спекулятивного підвищення цін – і виступав 

Аристотель. 
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Аристотел, навіть запропонував формулу, за якою повинна була 

встановлюватися «справедлива ціна», тобто «ціна, яка б не збагачувала 

жодну зі сторін за рахунок іншої»
88

.  

Ідея справедливої ціни бере свій початок в аристотелевій концепції 

виправного, або корелюючого, правосуддя (δηνξζωηηθòλ δίθαηνλ / corrective 

justice), яке Стагірит виокремив поряд із правосуддям розподільчим 

(Aristotle, Ethics, 94–95). Якщо розподільче правосуддя стосувалося 

розподілу товарів у громаді, то виправне правосуддя стосувалося 

добровільних та вимушених (таких, як відшкодування заподіяних збитків) 

операцій між приватними особами, включаючи економічний обмін. В 

принципі йшлося про приблизну рівну вигідність: «приблизну», тому що за 

рахунок зміни своїх позицій у відносинах купівлі-продажу сторона, яка 

колись все ж таки щось втратила, наступного разу могла цю втрату 

компенсувати. 

 

Справедлива ціна, за формулою Аристотеля, визначається точкою, в 

якій перетинаються дві діагоналі, але це не попит та пропозиція – як 

зазначається у сучасних підручниках, – а статус та добробут сторін товарного 

обміну. Точка перетину формально визначалася чотирма кількостями – 

статусом, або положенням у суспільстві (посадою, знатністю роду) та 

добробутом (багатством) кожної з двох сторін. Більш точного опису формули 

не збереглося (можливо, його і не існувало), а тому, з огляду на погляди 

Стагірита, можна уявити, що графік «справедливого ціноутворення» повинен 

був виглядати приблизно так, як показано на рис. 1.: тобто багатший платить 

більше, а більш знатний – менше. Співвідношення цих понять і визначатиме 

рівно вигідність комерційної угоди. 
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Рис. 1. «Справедлива ціна» за Аристотелем 

 

Багато сучасних дослідників вважають не зовсім вірним і розуміння 

точки зору Аристотеля як суцільної критики накопичення власне грошей – 

номізми. Аристотель здогадується, що потреба в номізмі, схоже, спочатку 

виникла із зовнішньої торгівлі (Aristotle, Pol., 1257a33) і що мистецтво 

накопичення виникло як результат винаходу номізми (Aristotle, Pol., 1257a31; 

1257b1 – 5). «Ось чому, здається, ремесло здобуття багатства [chrēmatistikē] 

найбільше пов‘язане з номізмою і його функція полягає в тому, щоб мати 

можливість теоретично зрозуміти джерела, з яких прийде кількість багатства. 

Тому що багатство часто вважається величиною номізми» (Aristotle, Pol., 

1257b5–7). «Не дивно, що це часто сприймають як критику грошей і ніяк 

інакше (tout court), – пише з цього приводу американський дослідник Стефан 

Ейч (Stefan Eich). – Але зауважте, для початку, що Аристотель використовує 

непряму мову dokei – здається), уводячи ідею здобуття багатства як справу, 

пов‘язане конкретно з номізмою. Крім того, щоб проілюструвати, що він 

просто передає поширену думку, він негайно протиставляє цю першу точку 

зору другій. «Але іноді, навпаки, номізма вважається також нісенітницею і 

цілком звичайною, анітрохи не природною (Aristotle,Pol., 1257b10 – 11). 

Характерно, що, виклавши дві спільні точки зору, Аристотель продовжує 

     Статус 

                                                                Добробут 

Продавець 

Покупець 
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частково відкидати і виправдовувати обидві точки зору. По-перше, хоча 

номізма є звичайною за своїм походженням, її використання не повинно 

суперечити природі та має залишатися пов‘язаним із природним 

використанням. По-друге, хоча гроші замішані  у неприродному накопиченні 

багатства, їх просте використання показує в кардинально іншому напрямі. 

(…) Аристотель структурує свою критику неприродного накопичення 

багатства (chrēmatistikē) навколо дослідження психологічних та етичних 

підводних каменів прагнення до багатства (chrēmata) заради нього самого. 

Надмірне зачарування багатством (плеонексія) і схильність до безмежного 

задоволення – це моральні та психологічні провали, що є наслідком звично 

поганого  характеру надмірних бажань (Aristotle, Pol., 1258a7)»
89

.  

 

Наскільки реальна «реальна абстракція» 

Пізніше філософи усіх часів неодноразово зверталися до теми грошей, 

їх генезису, їх значення, їх впливу на людське суспільство. Найбільше уваги 

у зв‘язку з цим було приділено етичним аспектам товарно-грошових 

відносин. Однак філософи не обмежують значення грошей лише на розвиток 

(точніше, занепад) моральних основ людської поведінки. Вони – не без 

підстав – зазначають про те, що історична місія грошей полягає не тільки (а 

може, і не стільки) в тому, щоб полегшити процес обміну товарами і 

створити «ринкову економіку», а і в тому, щоб створити головного 

користувача грошей і головного актора ринкових відносин – homo 

economicus: людину з її особливими економічними цінностями. Тобто 

йдеться про те, що гроші змінили не тільки «світ речей» і «світ людей», але й, 

певним чином, переформатували внутрішній світ людини.  

Ще Анаксімандр Мілетський (611–546 до Р.Х.) усвідомив 

неможливість однозначної онтологічної визначеності об‘єктивної реальності 

у термінах людського сприйняття, що призвело філософа до концепції 

апейрона, кількісно і якісно не визначеного першопочатку всього сущого. 
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Об‘єктивна реальність – це усі речі, процеси та явища, як вони існують самі 

по собі, безвідносно до смислів, які надає їм людина. Зміст цього концепту 

має наукову значущість у протиставленні його суб‘єктивній реальності – 

формам чуттєвого сприйняття та раціонального осмислення дійсності 

людиною. Поява homo economicus, по суті, створила нову реальність для 

людської спільноти. А «[г]роші, якщо можна так сказати, «стояли біля 

колиски» цієї нової реальності, вони були тією стихією, в якій зародилася 

раціональність, науковий розум. Їх еволюція сприяла витворенню все нових, 

прагматично більш ефективних способів людського мислення та 

діяльності»
90
. А «[в]иникнення грошей і стало потужним рушієм саме 

здатності людини до узагальнення, до ототожнення значення різних за своєю 

природою предметів. Вирішальну роль у цьому процесі відіграло виникнення 

господарського обміну. Дві необхідні умови його появи – розподіл праці й 

формування приватної власності»
91

. 

За великим рахунком ставиться питання щодо ключової ролі грошей у 

появі сучасної цивілізації і не тільки homo economicus, а й навіть, тієї істоти, 

яка для самоназви використовує термін homo sapiens – «людина розумна». 

Аристотель не пояснював конкретно, як з‘явилися гроші (монети), тому що в 

його часи це вже було звичним і сприймалося як таке, що було цілком 

природним. 

Водночас поява грошей і розвиток «грошових відносин» (cash nexus) 

змусили «бачити» гроші у всьому й оцінювати цінність (вартість) усього в 

грошах. «Гроші – це загальний посередник, ключ до всієї різноманітності 

світу. Гроші – це спосіб перетворення абстрактного в конкретне, отже, спосіб 

збагачення. (...) Самі по собі гроші ніщо: купа металу, шматок паперу або 

електронний запис на рахунку. Але це ніщо не тільки може перетворитися на 

щось, воно може перетворитися на все. Більше того, всяке щось тільки 

завдяки цьому перетворенню, завдяки цьому нічому і стає реальною річчю, 
                                                 
90

 Скринник З.Е. Гроші як соціокультурний феномен у вимірах практичної філософії: дис… д-ра 

філософ. наук / Львівський національний університет імені Івана Франка. 2007. 425 с. С. 144. 
91

 Там само. С. 78–79.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

62 

доступною людині. (...) Світ перевернувся. Щось абстрактне і зі споживчого 

погляду даремне стає важливішим за конкретне благо, здатне безпосередньо 

задовольняти якусь людську потребу»
92

. За своєю сутністю мінова вартість 

грошей є чистою формою: а саме тією формою, яку в нашому мисленні 

виробляють лише гроші, а за своєю функцією ця цінність пов‘язана з усіма і 

всім, що може стати товаром у той чи інший момент часу
93
, адже «гроші 

набули здатності задовольняти будь-яку потребу людини, знеособлену 

абстрактну людську потребу як таку, і при цьому самі набули граничного для 

повноцінних грошей рівня абстракції, а також граничного рівня репрезентації 

організованої суспільної волі, оскільки тією інстанцією, що гарантувала 

своєю печаттю якість і вагу монет, тобто забезпечення їх вартості, була 

держава»
94
. Таким чином, гроші ставлять людину перед необхідністю 

раціонального обґрунтування своїх дій. 

Недарма, К. Маркс у своєму економіко-філософському рефераті 

зазначав: «Логіка – гроші духу, спекулятивна, мислена вартість людини і 

природи»
95

. Він же, по суті, повернув до порядку денного питання про 

«ейкони» як матеріальне втілення ідеального ейдосу сутності грошей. Тобто 

К. Маркс акцентував увагу на тому, що ідея грошово-вартісних відносин аж 

ніяк не присутня у фізичній реальності. Ці відносини абсолютно ідеальні, 

хоча в реальності життя окремих людей і суспільства в цілому  підкоряється 

цьому незримому ідеальному. Як зауважив К. Маркс, це те, що «кожен знає, 

навіть якщо він більше нічого не знає». Але без цього знання ідеального 

людьми воно не може функціонувати, воно перестає бути, (що доводили 

численні приклади «відкриття» «примітивних» суспільств, які не знали 
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грошових відносини

 – як це було показано у нашому попередньому 

дослідженні). Таким чином, виходить так, що ідеальні грошово-вартісні 

відносини одночасно існують в головах і в об‘єктивній реальності й у цьому 

– вся його суть. Без цієї «дволикості», тобто тільки як суб‘єктивні уявлення 

або тільки як об‘єктивні відносини, вони не можуть існувати.«Абстрактне, як 

і конкретне, існує не тільки в мисленні. Воно являє собою цілком реальний 

фрагмент, бік, форму дійсності. (...) Наукові абстракції повинні бути не 

випадковими відображеннями, а фіксацією реальної відособленості, 

виокремленості різних сторін предмета. Вони повинні бути практично 

істинними абстракціями і фіксувати суттєве в предметах»
96

. 

 

У період модерну філософія грошей уперше стала предметом 

дослідження у німецького філософа Г. Зіммеля (George Simmel) у його книзі 

«Філософія грошей» (Simmel G. Philosophie des Geldes, 1900). Сам Г. Зіммель 

у листуванні з відомим німецьким філософом Г. Рікертом охарактеризував 

значення цієї роботи таким чином: «Я втратив інтерес… до всього, що 

написав  до «Філософії грошей». Це справді моя книга, інші видаються мені 

безбарвними і такими, ніби їх міг написати хтось інший». У своїй «Філософії 

грошей» Г. Зіммель пропонує надзвичайно широке обговорення соціальних, 

психологічних та філософських аспектів грошової економіки, повне 

блискучого розуміння форм, яких набувають суспільні відносини. Зокрема, 

він зазначав, що розвиток інтелекту рухається паралельно із розвитком 

грошового господарства. Гроші, по суті, сприяють розвитку «суспільного 

інтелекту», примушуючи суспільство здійснювати контроль за вільною грою 

ринкових сил. Не випадково, українські дослідники А. Мазаракі та В. Ільїн 

розглядають феномен грошей як особливу глобальну ідею, що зумовлює 
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поміщику натурою, залишаючи собі те, що потрібно було для власного виживання. 
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культурно-філософську рефлексію буття людини, її « присутності» у світі
97

. 

«А якщо гроші стають об‘єктом роздуму, то в акті думки відбувається живий 

синтез усіх складових їх феномену, часто чужорідних, але цілому на загал 

таких, що доповнюють один одного. (...) У своїй безпосередній, містично-

унікальній глибині переживання грошей як «явища» – це те, чим життя 

виходить на поверхню мислення і знання»
98

. 

Як зауважує доцент Харківського національного економічного 

університету Ю. Потоцька, «якщо М. Вебер вважав, що на ставлення до 

грошей впливають суспільні цінності, то Г. Зіммель розглядав саме 

суспільство і його культуру як продукт панування грошей: інтелект і гроші, з 

його точки зору, – це характерні ознаки капіталістичної епохи, а результатом 

інтелектуалізації соціального життя і розвитку грошового господарства став 

процес індивідуалізації та розширення свободи. Гроші звільняють людину, 

роблять її більш мобільною, відкритою до всього нового»
99
. Г. Зіммель писав: 

«Гроші – це не що інше як виразник руху, в якому все, що не є рухом, цілком 

усунуто, це, так би мовити, actus purus

; вони виживаються у безперервному 

самовідчуженні з кожного даного пункту й тим утворюють протилежний 

полюс і безпосереднє заперечення буть-якого для-себе-буття»
100

.  
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 Зіммель Г. Філософія грошей. Київ: Промінь, 2010. С. 502. 

    


 Наведений переклад цього фрагмента, запропонований в україномовному виданні, також дещо 

відрізняється від англомовного варіанта, а тому, не претендуючи на професійну точність, все ж таки 

запропоную свій варіант перекладу: «Гроші – це не що інше, як засіб для пересування, в якому все інше, що 

не перебуває в стані руху, повністю згасне. Це, так би мовити, actus purus; вони живуть у безперервному 

самовідчуженні з будь-якого пункту [свого руху. – О.Ш.], а отже, формують протилежність та пряме 

заперечення всього, що існує саме по собі».   Англомовний варіант: «Money is nothing but the vehicle for a 

movement in which everything else that is not in motion is completely extinguished. It is, as it were, an actus purus; 

it lives in continuous self-alienation from any given point and thus forms the counterpart and direct negation of all 

being in itself» (Simmel G. The Philosophy of Money. Р. 517). 
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Сам Г. Зіммель розглядає гроші як  визначний винахід людства, який не 

вимагає додаткового догляду, а – навпаки – сам дає людям владу на 

володіння світом. За таких умов сила грошей тільки зростає в міру виконання 

ними не тільки економічних, а й соціально-культурних функцій. При цьому 

філософські постулати позначають нижній та верхній кордон сфери знання: 

нижній – на рівні точного знання та верхній – на рівні змісту позитивного 

знання. Отож Г. Зіммель  наполягав на тому, що «якщо філософія грошей 

повинна існувати, то розташовуватися вона може тільки за межами обох 

кордонів економічної науки ... вона може продемонструвати ті передумови, 

які закладені в душевній конституції, у соціальних відносинах, в логічній 

структурі дійсностей та цінностей, які вказують грошам їх сенс та практичне 

становище»
101

.  

Cтверджуючи, що поява грошей безпосередньо пов‘язана з розвитком 

людської здатності до мислення, Г. Зіммель звертав увагу на збіг у часі двох 

помітних подій: розподілу між фізичною та інтелектуальною працею та 

появою перших грошей. Внесок грошей у здатність мислити він вбачав у 

тому, що уявлення грошової вартості товарів стало першим прикладом 

реальної абстракції. 

«Економіка в найбільш адекватній самій собі, тобто у найбільш 

економічній вираженості, це перш за все гроші та ціни... Гроші та ціни 

ідеальні, це продукти та приналежності безпосередньо свідомості, вони не 

існують окремо від цього останнього... (...) Гроші та ціни – зовсім не те 

зовнішнє, що людині потрібно неодмінно пізнати, а те внутрішнє, що саме 

уже становить знання людини, яким вона ефективно користується... Гроші та 

ціни – не тільки продукт, а й знаряддя свідомості...»
102

. 
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Абстрактна економічна наука в подальшому досить добре пояснила 

механізм функціонування вільного ринку і грошового господарства. «Іншими 

словами, якщо абстракція – мати порядку, то порядку ринкового»
103

. 

Реальна абстракція по відношенню до грошей була використана 

К. Марксом для того, щоб пояснити спосіб зв‘язку матеріального і 

символічного. Адже гроші допомагають перетворити на реальний, 

спостережуваний один із найважливіших принципів людського мислення – 

ідею еквівалентності та здатності до обміну (exchangeability ). У нього 

реальна абстракція – гроші – відсилає до результатів праці, до їх минулого. 

Як зауважує у своїй дисертації канадський дослідник Г. Флемінг (Gregory C. 

Flemming): «На основі спостережуваних явищ і Фрейд, і Маркс вивели чисто 

логічний «об'єкт», який ніколи не можна було безпосередньо спостерігати, 

але існування якого слід було припускати, щоб врахувати поведінку людей. 

(...) Для Маркса це, звичайно, абстрактна праця в кожному товарі. Як і 

аналітичні конструкції Фрейда, її не можна спостерігати безпосередньо: «[У] 

вартість не входить жодного атому речовини природи. Ви можете 

обмацувати і розглядати  кожен окремий товар, робити з ним, що вам 

завгодно, він як вартість залишається невломимим»
104

. Тобто обидва ці 

припущення засновані на пильному вивченні дій людей у світі». У випадку з 

К. Марксом ідеться, звісно, про теорії політичних економістів, економічну 

історію та акти обміну, що здійснюються в ринковій економіці, «вартість 

будь-якого товару реалізується лише в тілі іншого товару (врешті-решт, 

грошей) в процесі обміну»
105

. 
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 Автономов В. Абстракция – мать порядка? Вопросы экономики. 2013. № 4. С. 7. 
104

 Маркс К. Капитал. Т. 1. Москва, 1983. С. 56.  
Як видається, для пояснення думки К. Маркса було би краще подати цю цитату у більш розширеному 

вигляді: «У прямій протилежності чуттєвій грубій відчутності [Gegenstandlichkeit] товарних тіл у їх вартість 

[Werthgegenstandlichkeit] не входить жодного атома речовини природи. Ви можете обмацувати і розглядати 

кожен окремий товар, робити з ним, що вам завгодно, він, як вартість [Werthding], залишається невловимим. 

Але якщо ми пригадаємо, що товари мають вартість [Werthgegenstandlichkeit] лише остільки, оскільки вони 

суть вираження однієї й  тієї ж самої суспільної єдності – людської праці, що їх вартість тому має чисто 

громадський характер, то для нас стане само собою зрозумілим, що і проявлятися вона може лише в 

суспільних відносинах одного товару до іншого». 
105

 Flemming G.C. In the beginning...was the Act: Žižek, Marx, and the question of form: а Dissertation 

Submitted to the Faculty of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

67 

Щоправда, сам К. Маркс не вживає термін «реальна абстракція», але, 

як зауважує Г. Райхельт (Helmut Reichelt), ми можемо знайти його вже у 

Г. Зіммеля
106
, у якого використання цього терміна відбувається у поєднанні з 

терміном «абстрактна вартість», тобто така вартість, яка вимірюється 

грошима  і тому перетворює якісно непорівнянні (incommensurable) речі у 

кількісно порівнянні товари. А тому, на його думку, «й сама економіка 

побудована як справжня абстракція щодо всеосяжної реальності оцінювання 

(valuations)»
107

. «Специфічний характер економічної діяльності як особливої 

форми комерції існує, якщо ми можемо наважитися на парадокс, не стільки в 

тому, що вона обмінюється цінностями, скільки в тому, що вона 

обмінюється цінностями. (…) Але об‘єктивна процедура створює 

абстракцію, так би мовити, з того, що цінності визначаються їх матеріалом і 

виводить їх своєрідний характер з рівності їх самих – подібно до того, як 

геометрія знаходить свої завдання лише у зв‘язку з величиною відносин 

речей, не враховуючи речовин, у зв‘язку з якими фактично існують ці 

відносини. 

Деколи пропонується виокремлювати абстракції як лише спрощення 

реальних подій або об‘єктів дослідження від повністю ідеальних об‘єктів (які 

мають схожість з реальними об‘єктами  дослідження). Зокрема, Т. Лоусон 

пропонує називати останні «ідеалізаціями»
108

, а Р. Солоу – «прояснюючими 

аналогіями» (illuminating parables)
109

.   

Отже, не лише роздуми про виробництво, а й саме виробництво, так би 

мовити, лежить на лінії реальної абстракції, при тому, що оточуюча 

актуальність процесів оцінки є не такою чудовою, як видається напочатку, 
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коли  ми чітко даємо собі зрозуміти, наскільки широко людська практика, 

включаючи пізнання, враховує абстракції»
110

. 

Водночас один із засновників соціології Е. Дюркгейм (David Émile 

Durkheim, 1858–1917) стверджував, що гроші не можуть зчинити такий 

глибокий моральний вплив на моральне та інтелектуальне життя людей 

виключно на основі абстрактного та символічного характеру, який їм 

приписується. Швидше, якщо гроші мають важливий вплив на суспільство, 

то  важливою є наявність або відсутність регуляторних процедур, за 

допомогою яких вони контролюються, а також характер цих норм і правил
111

.  

На думку німецького філософа,  представника «Франкфуртської 

школи» та співзасновника фрейдо-марксизму Е. Фромма (Erich Fromm, 1900–

1980), однією з особливостей капіталістичних відносин слід вважати 

зведення усього і уся до кількості й абстракції: капіталіст змушений 

оцінювати сферу своєї діяльності за кількісною ознакою і для нього немає 

реального товару, реальних людей, реальних покупців або реальних 

конкурентів, а є лише цифри, які ілюструють рентабельність виробництва, 

характеризують стан ринку збуту. Тобто він має справу не з конкретним 

товаром і не з конкретними людьми, а з абстракціями, зручними для 

прорахунку ефективності виробництва чи інших комерційних угод. Тож Е. 

Фромм констатує, що «сучасне масове виробництво було би немислиме без 

кількісного й абстрактного виразу»
112

. 

Утім, у широкий ужиток поняття «реальна абстракція» увійшло 

завдяки одномуі з «попутників» Франкфуртської школи соціальної теорії А. 

Зон-Ретеля (Alfred Sohn-Rethel, 1899–1990), який відштовхувався від того, що 

«формальний аналіз товару містить в собі ключ не тільки до критики 

політичної економії, а й також до історичного пояснення абстрактного 
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понятійного мислення та розподілу інтелектуальної та фізичної праці, що 

виникли разом із ним»
113

. Інакше кажучи, у структурі товарної форми можна 

виявити трансцендентальний суб‘єкт: товарною формою спочатку задається 

анатомія, скелет кантівського трансцендентального суб‘єкта, або система 

трансцендентальних категорій, які становлять апріорну рамку 

«об‘єктивного» наукового знання. І саме тому товарна форма дає нам ключ 

до розв‘язання фундаментальної гносеологічної проблеми: як є можливим 

об‘єктивне знання? Шукаючи відповідь на це питання, А. Зон-Ретель 

доходить висновку, що система категорій, передбачувана наукової 

процедурою, вже була представлена в соціальній дійсності, вже працювала в 

акті товарного обміну. Перш ніж думка з‘явилася у вигляді чистої абстракції, 

абстракція вже працювала в соціальній дійсності ринку. Це була подвійна 

абстракція товарного обміну:  1) абстракція зміни характеру товару в акті 

обміну і 2) абстракція конкретного характеру товару, коли конкретні 

кількісні характеристики товару зводяться до якоїсь абстрактної сутності, що 

має таку ж вартість», як і той товар, на який вона обмінюється. 

При цьому А. Зон-Ретель визначав «реальну абстракцію» як таку, що 

стосується виключно соціальних стосунків процесу товарного обміну, 

точніше їх здатності до обміну (exchange ability) як такої. Обмін товарами та 

абстрактна еквівалентність, на якій він базується, відбувається не просто у 

свідомості тих, хто їх обмінює. Це відбувається на рівні реальності. Отож А. 

Зон-Ретель стверджував, що «реальна абстракція виникає в обміні з рівних 

(reciprocal) відносин між двома власниками товарів і вона стосується лише 

цих взаємовідносин»
114
. Тобто він бачив походження товарної абстракції 

лише у сфері обігу (оскільки саме виробництво він сприймав як просто 

«метаболізм із природою»). Таким чином, на відміну від класичного 
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марксизму, критика капіталізму Зон-Ретелем націлена виключно на сферу 

розподілу і відкидає Марксову концепцію «абстрактної праці»
115

.  

За А. Зон-Ретелем, узагальнення «абстракції обміну» – тобто майже 

неможливість у межах капіталізму забезпечити засобами існування або 

отримати багатство поза товарним обміном – це те, що створило 

абстрактний, кантівський предмет науки. На його думку, товарний обмін – це 

не абстракція, про яку свідомо думають, а така, що несвідомо здійснюється: 

торгівля матеріально різними предметами, немов би вони були рівноцінними 

(…) призвела до осмислення предметів і врешті-решт їх самості як 

самодостатніх сутностей. Початок цього він визначає в Іонічній Греції (тобто 

в докапіталістичній формації), а кульмінацію – у критичній філософії Канта 

(тобто в межах капіталістичної формації)
116

.  

Один із близьких колег та коментаторів робіт А. Зон-Ретеля пояснював: 

«Абстракція, про яку йдеться тут, насправді є специфічною формою самого 

обмінного процесу, який підкреслює соціальний факт, завдяки якому вперше 

виникає соціалізація. Якщо ви хочете обміняти дві речі та – як це випливає з 

поняття обміну – якщо ви хочете обміняти їх на основі еквівалентності й 

якщо жодна зі сторін не збирається отримати більше, ніж інші, тоді сторони 

повинні залишити осторонь певний аспект товарів… У розвинених 

суспільствах… обмін відбувається … через гроші як еквівалентну форму. 

Класична [буржуазна] політична економіка продемонструвала, як це зробив 

Маркс, у свою чергу, що справжньою одиницею, що стоїть за грошима як 

еквівалентна форма, є середнє необхідний час суспільної праці, що, 

звичайно, модифікується відповідно до специфічних суспільних відносин, які 

управляють обміном. У цьому обміні речі, призначені для обміну, виражені у 

формі середньої суспільної праці, обов‘язково ігноруються і, натомість, 

сходять до універсальної одиниці. Отже, абстракція здійснюється не в думці 
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соціолога, а в самому суспільстві. Або (…) щось на зразок «поняття» 

(concept) імпліцитно в суспільстві у його об‘єктивній формі»
117

.  

«Досліджуючи феномен втілення суспільно необхідного часу праці в 

товарі, К. Маркс по суті аналізує перетворення часу в простір товару. За 

Марксом, вартість – це суспільно необхідний час праці, втілений у товарі, а 

звідси – і в тому фізичному просторі, який займає товар. Правда, в результаті 

цього фізичний простір стає разом з тим і соціальним. Але цей збіг фізичного 

і соціального (точніше економічного) простору є лише вихідною формою 

розвитку власне економічного простору-часу»
118

.    

Відповідно акт обміну повинен описуватися як абстрактний рух через 

абстрактний (однорідний, безперервний і порожній) простір і час 

абстрактних субстанцій (матеріально реальних, але без відчутних якостей), 

які, таким чином, не зазнають жодних матеріальних змін і які не дозволяють 

нічого, крім кількісної диференціації (диференціації в абстрактній, 

невимірній кількості). Як мета цілого взаємозв‘язку та відокремлення обміну 

від використання, цей опис руху товарів, що перебувають в обігу, включає 

обмінну абстракцію у всіх її елементах. «Реальна абстракція» бере участь в 

обміні лише у вигляді постулату – тобто сторони обмінного процесу 

поводять себе так, немов би товар не піддається фізичному зношуванню. Це 

добре демонструє описане нами в попередньому дослідженні явище псування 

грошей, коли зіпсована (з наміром або без нього) монета, що вміщує менше 

декларованої кількості грошового металу, тим не менш, приймається як 

повноцінна, за номінальною вагою. «Отже, монета – це річ, яка відповідає 

постулатам обмінної абстракції і, крім усього іншого, повинна складатися з 

незмінної субстанції, субстанції, над якою час не має сили і яка перебуває в 

антитетичному

 контрасті з будь-якою речовиною, що є в природі»

119
.  
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В останні роки у середовищі неомарксистів, таких як канадець М. 

Постоне (Moishe Postone, 1942–2018), німець М. Хайнріх (Michael Heinrich), 

американець П. Мюрей (Patrick Murray) або італієць Р. Беллофьоре (Riccardo 

Bellofiore), відбулося відновлення інтересу до ідеї реальної абстракції. Вони 

застосували цю ідею у своїх реконструкціях критики К. Марксом політичної 

економії і їх погляди на реальну абстракцію дозволили систематизувати 

непослідовну та незавершену теорію вартості К. Маркса як теорію 

абстрактного соціального панування накопичення та відтворення капіталу.  

Як зауважує молодий дослідник з Університету Париж-VIII К. Лінднер 

(Kolja Lindner) у своєму есеї щодо дискусії навколо цих питань
120

: 

«Монетарна теорія вартості» зазвичай викликає в німецькомовних країнах 

підхід до Маркса, який склався внаслідок роботи Г-Г. Бакгауза (Hans-Georg 

Backhaus)

 протягом останніх тридцяти років або близько того; його керівним 

припущенням є те, що марксистська теорія вартості «задумана як критика 

домонетарних теорій вартості» і «по суті є теорією грошей на рівні опису 

простого обігу»
121

. 

Але М. Хайнріх, зокрема, опротестовує ідею, що гроші – це лише 

формальний переклад іманентної величини вартості. На його думку, гроші – 

це, скоріше, необхідна і насамперед «єдино можлива форма, в якій може 

з‘явитися вартість товару». Не може бути жодної форми, в якій вартість 

виявляється незалежно від обміну, оскільки визнати це – означає ігнорувати 

різницю між приватно витраченою і соціально визнаною робочою силою122. 

А на думку В. Хауга (Wolfgang Fritz Haug) – редактора головної міжнародної 

німецькомовної енциклопедії марксизму «Історико-критичного словника 
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марксизму» (Historisch-kritisch Wörterbuch des Marxismus), яку видає 

Берлінський інститут критичної теорії, «обмін на основі вартості», строго 

кажучи, неможливий для Маркса, "навіть за посередництва грошей"». Більше 

того, гроші аж ніяк не потрібні, щоб виразити «ціннісний характер» товару; 

не потрібно навіть «ставити товари в цілому у взаємозв‘язку один з одним як 

цінності»... Однак гроші потрібні, як і оцінка співвідношення капіталу на 

грошовій основі, щоб більш-менш загалом поставити продукти суспільства 

«у взаємовідносинах один з одним як цінності»123. Це означає, що 

постмарксистські теорії абстракції (зокрема, А. Зон-Ретеля та його 

послідовників) стали об‘єктом їхньої критики, але В. Бонефельд (Werner 

Bonefeld) та К. Лотц (Christian Lotz) спробували таки об‘єднати елементи 

критичних теорій реальної абстракції та нового читання реальної абстракції, 

щоб досягти нового прочитання критичної теорії реальної абстракції. Для К. 

Лотца гроші встановлюють умови можливого досвіду та соціальну реальність 

предметів. У своїй книзі124 він наводить чіткий виклад реальної абстракції, 

за допомогою якої все відбувається у зв‘язку з усіма іншими речами. Тим 

самим він претендує на те, щоб перевершити попередні спроби окреслити 

схематичну якість капіталістичних обмінних відносин.  

Уже згадуваний нами німецький філолог Е. Бокельман у зв‘язку з цим 

наводить такий приклад: будівельник з німецького Сходу (колишньої 

Німецької Демократичної Республіки) обурився, побачивши як його західний 

колега випадково скинув із риштування цілу коробку цвяхів і, замість того, 

щоб спуститися і позбирати ці цвяхи, просто потягнувся до наступної 

коробки. Бо у  НДР жодну дерев‘яну дошку не відкидали, попередньо не 

видаливши старі цвяхи, які потім використовувалися повторно. 

Західнонімецький же робітник просто збагнув, що збирати цвяхи, які впали 

                                                 
123

 Haug W.F. Review of Jan Hoff, Kritik der klassischen politischenÖkonomie: Zur Rezeption der 

werttheoretischen Ansätze ökonomischer Klassiker durchKarl Marx. Das Argument 258. 2004. No. 6/04. 

S. 886–887. 
124

 Lotz Ch. The Capitalist Schema. Time, Money, and the Culture of Abstraction. Lanham: Lexington 

Books, 2014. 191 p.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

74 

на землю з урахуванням втрати часу вийде дорожче. Тобто для нього з 

риштування впали не цвяхи, а гроші – час, який «є».  

Розумінню цього феномена автором монографії ще на світанку його 

наукової молодості допомогла також проста історія, що розповів професор 

В.М. Шенаєв, який як один із провідних співробітників Інституту світової 

економіки та міжнародних відносин АН СРСР мав реальну можливість 

спілкуватися зі своїми західнонімецькими колегами. Одного разу, 

перебуваючи в гостях вдома у одного з них, він побачив за вікном густий ліс 

і запитав, чи збирає його колега гриби. «А навіщо? – зауважив той. – Адже за 

той час, який я витрачу на їх збирання, я можу написати статтю і заробити 

більше грошей, аніж ті гриби коштують». Тобто, «[ч]ас також піддається 

вартісному виміру: витрати свого часу на ту чи іншу діяльність, працю, 

творчість, творення та ін., на що витрачено життя. (...) Міру вартості має 

будь-який крок або акт життя, оскільки на кожну дію витрачається час, а він 

– життя»
125

. 

Обговорення теми прояву реальної абстракції у формі грошей також 

активно підтримав відомий словенський філософ С. Жіжек (Slavoj Žižek)
126

, 

який відштовхується від того, що гроші – це специфічний товар, який дає 

змогу розмістити всі інші товари у своєрідному  ланцюжку еквівалентів, 

оскільки кожен інший товар коштує певну кількість цієї специфічної 

речовини, що і пов‘язує усі товари між собою завдяки порівнянню з нею. І 

цей специфічний товар (гроші) принципово відрізняється від усіх інших тим, 

що це не що інше, як втілення соціальної абстракції. На відміну від усіх 

інших товарів, які виконують певну споживчу функцію, гроші є чистою 

обмінною вартістю без споживчої вартості: вони не мають власної функції й 

існують лише для того, щоб зробити всі інші товари обмінними в межах 

певного ринку. Відповідно до трудової теорії, вартість, яка вимірюється 

грошима, являє собою витрати суспільно необхідного часу праці, що втілені 
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в товарі. Тобто це час, що став простором товару, або простір, виміряний 

часом. «Вартість представляє собою основу вибору блага, гранична 

корисність якого дорівнює корисності вільного часу, від якого необхідно 

відмовитися, перетворивши його в суспільно необхідний робочий час, 

уречевлений і просторово локалізований у товарах, а потім у своєму русі як 

особлива форма єдності економічного простору і часу відокремлюється від 

матеріально-уречевлених благ і витрат праці й у вигляді грошей стає 

еквівалентом часу відтворення блага»
127

.  

У рамках іншої концепції, як зазначає Е. Гідденс
128
, у своєму ранньому 

вигляді гроші ототожнювалися з боргом (як це випливає з Сучасної 

монетарної теорії – ММТ). Товарні гроші стали  першим кроком на шляху 

трансформації бартеру в грошову економіку, коли визнання боргу стало 

можливо замінити певним товаром-еквавалентом. Але в подальшому 

виявилося, що таке «спонтанне визнання боргу» може бути здійснене будь-

яким банком у формі випуску «банківських грошей». Цей процес 

модернізації грошей передбачає втручання держави, що виступає гарантом їх 

вартості і здатна перетворити приватні боргові операції у стандартний 

платіжний засіб – іншими словами, забезпечити рівновагу боргу і кредиту 

для всієї сукупності ринкових операцій.  Саме з цієї причини Дж. Кейнс тісно 

пов‘язує гроші з часом. Гроші – це спосіб відстрочки, що забезпечує засіб 

зв‘язку кредиту та відповідальності в тих обставинах, коли негайний обмін 

продуктами неможливий. Гроші, можна сказати, є засобом брекетингу

 часу і 

тому дозволяють усунути трансакції з певного середовища обміну. Точніше 

кажучи, (…) гроші є засобом дистанціонування «часу-простору» – тобто, за 

Е. Ґіденсом,  « умов, за яких час і простір організовані так, щоб з‘єднати 
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наявність і відсутність»
129
, оскільки гроші забезпечують здійснення 

трансакцій між агентами, які можуть бути розділеними в часі та просторі. 

«Темпоральною характеристикою образу грошей є обов‘язкова 

спрямованість на майбутнє, оскільки гроші втілюють потенційні можливості, 

абстрактну купівельну спроможність. На відміну від інших речей, які стають 

старими, потребують зміни, гроші певною мірою є постійною 

субстанцією»
130
. «Постійною» – зауважимо – лише з точки зору її постійної 

сутності, але не форм та способу функціонування, що, як ми побачимо далі, 

зазнали постійних модернізацій під впливом реальності, що глобалізується. 

 

Як бачимо, із самого початку тема грошей як прояву реальної 

абстракції вийшла із «надр» трудової теорії вартості та, відповідно, 

еволюційної концепції походження грошей у результаті поступового 

розвитку форм вартості – від простої до грошової. (Чим і пояснюється 

сучасний інтерес до цієї проблематики з боку неомарксистських 

дослідників.) Водночас хотілося б зауважити, що гроші можуть розглядатися 

як реальна абстракція і в контексті інших концептуальних підходів.  

Зокрема, в теорії маржиналізму наукова абстракція використовується 

досить активно: економічні явища пояснюються поведінкою окремих 

індивідумів, а людина вважається раціональною і її поведінка спрямована на 

досягнення основної мети – максимізації корисності. В рамках 

маржиналістського розуміння вартості як цінності, що обумовлюється 

граничною корисністю, гроші можуть розумітися як реальна абстракція саме 

цієї «граничної корисності», розмір якої може змінюватися залежно від 

обставин, але все одно виступатиме як певна кількість грошей.   

Відповідно, з точки зору хартальної теорії грошей останні 

виступатимуть абстрактною  формою державної влади (на відміну від її 

конкретних форм – військового примусу, юридичного зобов‘язання, 
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фінансового тягаря, ідеологічного обґрунтування тощо), що і забезпечує 

функціонування грошей як загального еквівалента. За такого підходу стає 

зрозумілою влада грошей, тому що гроші – це і є абстрактне втілення влади, 

яке пронизує усі пласти людського Життя. Що, власне, знайшло своє 

відображення в ніцшеанській «волі до влади»  (Der Wille zur Macht), як 

одному з основних понять «філософії життя» (Lebensphilosophie).  

 

Шлях грошей: від фетишизації до відчуження 

Безпосередньо з постулатами «філософії життя» пов‘язана і філософія 

грошей іншого представника «філософії життя» – Г. Зіммеля. Для нього 

гроші є новою формою культурної єдності, оскільки саме вони тепер (при 

кризі релігійної свідомості) формують настільки важливий для людини 

трансцендентальний сенс єдності людей, предметів і процесів. Гроші при 

цьому наділяються таким містичним значенням, що, по суті, займають у 

свідомості людини місце Бога, оскільки, на відміну від християнської релігії, 

гроші завжди перебувають у контексті культури, завжди у центрі соціальних 

подій, значення яких оцінюється в грошовому еквіваленті, виступаючи як 

«протометафора» Життя. Це явище, яке може видатися найбільш 

протилежним до Життя та вищих духовних цінностей, також є явищем, яке 

найбільш динамічно розкриває життєву повноту творчих форм – навіть 

оскільки воно загрожує постійним знищенням цього достатку за допомогою 

ефектів реїфікації

 та об‘єктивації. У блюменберзькій інтерпретації 

Г. Зіммеля саме життя виявляється чистою циркуляцією, соціалізацією та 

інтерактивністю, нескінченним циклом розширень та посилення вартості, які 

виникають через процеси соціального обміну
131

. 

                                                 

 Реїфікація (англ. reification від лат. res (річ) – традиційне філософське поняття, що позначає процес 

уречевлення або гіпостазування (від грец. ὑπόζηαζηο – сутність, субстанція) – наділення абстрактних 

сутностей – ознак і класів самостійним існуванням у просторі та часі, тобто перетворення абстрактних 

понять у нібито реально існуючі феномени, приписування їм субстанціональності, в результаті якої вони 

починають мислитися як щось матеріальне.  
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У цьому місці життя homo economicus перетинається з життям homo 

sapiens в одній точці, що представляє, можливо, крайню форму реїфікації – 

фетишизацію.  

Поняття «фетишизм» уперше використав Ш. де Брусс (Charles de 

Brosses, 1709–1777) у 1760 р. у своїй роботі «Про культ богів-фетишів, або 

Порівняння стародавньої релігії Єгипту з сучасною релігією Нігрітії» («Du 

Culte Des Dieux Fétiches, Ou, Parallèle De L'ancienne Religion De L'egypte Avec 

La Religion Actuelle De Nigritie»), а в нього її запозичив і почав активно 

використовувати К. Маркс. 

Фетиш (від лат. facticius – штучний та португ. feitiço – амулет) – це 

предмет безумовного визнання та сліпого поклоніння. Інакше кажучи – ідол, 

а фетишизація – це свого роду ідолопоклонство. Ідолом стає «золотий 

телець» – товар усіх товарів, гроші. Оригінальне марксистське уявлення про 

товарний фетишизм вказує на певні суспільні відносини самих людей, які в 

їхніх очах  набувають фантастичної форми відносин між речами
132

. 

Наприклад, абстракція, пов‘язана із заміною виробництва та соціальних 

відносин, видається нам поняттям продукту чи товару, якому потім 

присвоюється  відносна «вартість», абстрагована ще більше у формі грошей. 

Це класичний приклад марксистського «товарного фетишизму», оскільки 

насправді гроші є лише втіленням, матеріалізацією мережі соціальних 

відносин. Це відсилає нас до формули абата Галіані: «вартість є відношенням 

між двома особами» («La Ricchezza è  una ragione tra due persone»)
133
, яку, на 

думку К. Маркса, слід було би доповнити словами: «…відношенням, яке 

прикрите речовинною оболонкою». «Відчуження, – занотовує він, – 

проявляється як у тому, що мій засіб існування належить іншому, що предмет 

мого бажання є неприступною для мене приватною власністю іншого, так і в 
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тому, що кожна річ стає чимось іншим і що, нарешті, (…) над усім взагалі 

панує нелюдська сила»
134

. 

У результаті К. Маркс пропонує оригінальну конфігурацію 

співвідношення між суб‘єктом та істиною, що знайшло вираз у відомому 

афоризмі з «Капіталу» стосовно того, що люди деколи діють, не 

усвідомлюючи суті того, що відбувається: «Прирівнюючи свої різні продукти 

при обміні один до іншого як вартості, люди прирівнюють свої різні види 

праці один до іншого як людську працю. Вони не усвідомлюють цього, але 

вони це роблять» ( «Sie wissen dach nicht,aber sie tun es»)
135

. Для К. Маркса 

саме помилкове усвідомлення реальності лежить в основі наївно-

справжнього її осмислення, і саме в розкритті шляхів трансформації 

помилкових підстав свідомості в «наївно-справжні» змісти, якими суб‘єкт 

керується в повсякденному житті, полягає завдання справжньої критики (в 

його випадку – «критики політичної економії»). 

Дещо пізніше З. Фрейд (Sigmund Freud, 1856–1939) зауважував про 

проблему, яка полягає в тому, що часто справжні мотиви і цілі вчинків, дій і, 

навіть, думок людей виявляються прихованими від них самих, а в результаті 

«витіснення» їх місце займають уявні мотиви і цілі.  

У зв‘язку з цим французький філософ-психоаналітик Ж. Лакан (Jacques 

Marie Émile Lacan, 1901–1981) навіть стверджував, що саме Карл Маркс 

винайшов поняття «симптому» – критичної концепції, яку як Маркс, так і 

Фрейд застосовували у своїх відповідних дисциплінах. Як відомо, 

психоаналіз не пояснює симптом з точки зору його причин, а лише 

інтерпретує його з боку його сенсу. Таким чином, марксистське поняття 

фетишизму відрізняє від фрейдистського те, що у першому «фетиш приховує 

позитивну мережу соціальних відносин», тоді як у другому «фетиш приховує 

відсутність («кастрацію »), навколо якої артикульована символічна мережа». 
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Дещо відмінно від К. Маркса розумів фетишизм болгарський вчений С. 

Демостенов: не як відношення між товарами, що приховує виробничі 

відношення між людьми (тобто як одне об‘єктивне відношення, що приховує 

інше об‘єктивне відношення), а як відношення між товарами, за яким 

приховується відношення товаровиробників до товарів (тобто суб‘єктивне 

відношення) – іншими словами, як об‘єктивізацію суб‘єктивного 

відношення
136

. 

А ось словенський філософ С. Жижек розробляє паралелі, що існують 

між марксистським аналізом світу товарів та фрейдистським аналізом світу 

несвідомого.  Але, хоча С. Жижек підкреслює «фундаментальну 

гомологію»
137

 – тобто подібність за їхніми найістотнішими ознаками, – між їх 

відповідними інтерпретаційними процедурами, він одночасно робить наголос 

також на «формі». Отже, С. Жижек виявляє дві різні і, як здається, несумісні 

форми фетишизму – товарний фетишизм і фетишизм «відносин між 

людьми»: перший трапляється в капіталістичних суспільствах, а другий – у 

докапіталістичних суспільствах. Стосовно першого він наводить приклад 

грошей – коли люди добре знають, що монета/купюра насправді не містить 

ніяких магічних властивостей, а тому, на думку С. Жижека, згадану вище 

сентенцію К. Маркса тепер слід замінити на: «вони знають, що в своїй 

діяльності вони наслідують ілюзію, але все-таки роблять це»
138

. В принципі 

він повторює вже сказане до нього. Мається на увазі, що німецький філософ 

П. Слотердайк (Peter Sloterdijk) у своєму давньому бестселері «Критика 

цинічного розуму»
139

 висунув тезу про те, що домінуючий спосіб 

функціонування ідеології є цинічним: тобто цинічний суб‘єкт цілком 

усвідомлює відстань між ідеологічною маскою та соціальною реальністю, 

але, тим не менше, він все одно наполягає на використанні маски. Тоді 
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формула К. Маркса набуває нового вигляду: «вони дуже добре знають, що 

роблять, але все ж роблять». Цинічний розум уже не наївний, але є 

парадоксом освіченої фальшивої свідомості: хтось добре знає фальш, добре 

знає певний інтерес, прихований за ідеологічною універсальністю, але все ж 

не відмовляється від нього. Для С. Жижека концепція товарного фетишизму 

К. Маркса демонструє ті самі складності, що виникають також щодо цинізму. 

Наприклад, він стверджує, що люди не зовсім невігласи, вони знають, що 

гроші мають цінність лише завдяки вбудованим соціально-економічним 

відносинам, але їхні дії зраджують (суперечать) їхнім справжнім несвідомим 

переконанням. Як зауважує професор  Ліян Гао з австралійського 

університету Монаша (Мельбурн), ці несвідомі переконання можна зрозуміти 

за допомогою концепції С. Жижека про «об‘єктивно суб‘єктивну істину» або 

те, у що насправді вірить суб‘єкт. Оскільки ми живемо, ставлячись до грошей 

так, ніби вони мають надприродні якості, ці дії виявляють наші об‘єктивно 

суб‘єктивні справжні вірування у те, що (за словами самого С. Жижека) «сам 

процес виробництва функціонує як фетиш, який приховує вирішальний вимір 

форми»
140

 . 

У главі «Цинізм як форма ідеології» С. Жижек пише про те, що люди 

розуміють, що існування грошей як втілення багатства визначається не їх 

внутрішньою особливістю, а суспільними відносинами, але діють так, немов 

би це внутрішня, іманентна якість грошей. Тобто вони «фетишисти на 

практиці, а не в теорії». Далі він пояснює: «Універсальність (Universal) – це 

лише властивість конкретних об‘єктів (particular objects), які насправді 

існують, але коли ми стаємо жертвами товарного фетишизму, здається, ніби 

конкретний вміст товару (його споживча вартість) є вираженням його 

абстрактної універсальності (його мінової вартості) – абстрактна 

Універсальність, Вартість постає як реальна Субстанція, що послідовно 

втілюється в ряд конкретних об‘єктів. Це основна марксистська теза: це вже 
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ефективний світ товарів, який поводиться як гегелівський суб‘єкт – 

субстанція, як Універсальність, що зазнає ряду конкретних втілень. К. Маркс 

говорить про «товарну метафізику», про «релігію повсякденного життя»
141

.  

А отже, нове прочитання формули К. Маркса засвідчує, що ілюзія 

перебуває вже не на боці знання (в цьому сенсі ілюзії щодо суті грошей у 

людей уже не має), а на боці самої реальності: їхнє вдаване незнання (як у 

казці про «голого короля») – це і є реальність, яка управляється ілюзією, 

«фетишистською інверсією». Насправді ж вони не розуміють не реальність, а 

ілюзію, що визначає їх суспільну активність («реальність»). Таким чином, 

ілюзія подвоюється: «вона полягає у тому, що не помічається ілюзія, яка 

структурує наше реальне, ефективне відношення до дійсності. І ця не 

помічена несвідома ілюзія – це те, що можна назвати ідеологічною 

фантазією»
142
. А тому в суспільному житті спостерігається фетишизоване 

сприйняття грошей не тільки як універсального регулятивного інструменту – 

як, нехай і надлюдської, втім, все ж таки об‘єктивної сили, але і як сили  

містичної і прямо демонічної, що небезпечна для екзистенціональних основ 

людського буття
143

. 

Таким чином, як зазначає З.Е. Скринник, сприйняття соціального 

значення грошей у суспільній свідомості зазнає своєрідної біфуркації, 

роздвоєння: тоді як з економічної точки зору гроші виступають як провідний 

чинник господарської діяльності й у цій функції є суспільним благом, 

значення грошей як життєвої цінності набуває фетишизованого характеру і 

сприймається як втілення соціального зла
144

. 

Ще один аспект проблеми полягає в тому, що певним чином можна 

пов‘язати з лаканівською теорією дзеркальної фази: наше «его» може досягти 
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своєї самоідентичності, лише відобразившись в іншій людині. Таким чином, 

існує чітка кореляція між ідентичністю та відчуженням – до розгляду якого 

ми поступово наближаємося.   

Як пояснював Е. Фромм
145
, пророки монотеїзму засуджували 

ідолопоклонство (фетишизм) головним чином не тому, що воно передбачало  

поклоніння не одному, а кільком богам, а за факт самовідчуження: людина 

витрачає свою енергію і художні здібності на спорудження ідола, а потім 

поклоняється цьому ідолу, який представляє собою не що інше, як результат 

його власних людських зусиль. Тобто насправді життєві сили людини 

перелилися в «річ», яка, перетворившись на ідола (фетиша), сприймається 

вже не як результат її власних творчих зусиль, а як щось окреме від неї, що 

піднімається над нею і протистоїть їй. Ідолопоклонник схиляється перед 

творінням своїх власних рук, яке представляє у відчуженій формі його власні 

життєві сили. У Книзі Псалмів про це сказано: «Божки людів то срібло та 

злато, діло рук людських; вони мають уста й не говорять, очі мають вони і не 

бачать, мають вуха і не чують, в їхніх устах нема віддиху! Нехай стануть такі 

як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає!»  (Старий 

Заповіт, Книга Псалмів – 134:15-18). Процес споживання товарів 

відрізняється тією ж відчуженістю, що і процес їх виробництва: люди 

набувають товари за гроші і сприймають це як належне. Однак насправді це 

досить своєрідний спосіб придбання речей, адже гроші представляють в 

абстрактній формі працю і витрачені зусилля, це не обов‘язково праця і 

зусилля людини, яка тримає ці гроші: вона може отримати гроші у спадок 

завдяки шахрайству везінню або будь-яким іншим шляхом. Але навіть якщо 

вони дісталися їй завдяки її власним зусиллям, то це були зусилля певного 

роду, а коли вона витрачає гроші, вони перетворюються в абстрактну форму 

праці та можуть бути обміняні на все, що завгодно. Ринкова орієнтація тісно 

пов‘язана з тією обставиною, що у сучасної людини потреба в обміні стала 

головною рушійною силою. У міру зростання поділу праці обмін товарів стає 
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дедалі більш інтенсивним, але за звичайних умов він служить лише засобом 

досягнення економічної мети. У капіталістичному суспільстві обмін 

перетворився на самоціль. Ще Адам Сміт побачив основну роль потреби в 

обміні і витлумачив її як головний імпульс, який рухає людиною. Він 

зауважував: «Поділ праці, що приводить до таких вигід, аж ніяк не є 

результатом чиєїсь мудрості, що передбачила й усвідомила той спільний 

добробут, який буде породжений ним: він являє собою наслідок – хоча такий, 

що дуже повільно і поступово розвивається, – певної схильності людської 

природи, що аж ніяк не мала на увазі таку корисну мету, а саме схильність до 

торгівлі, до обміну одного предмета на інший. (...) Ця схильність загалом 

властива всім людям і, з іншого боку, не спостерігається ні в якого іншого 

виду тварин, яким, мабуть, такий вид угод, як і всі інші, абсолютно не 

відомий... Нікому не доводилося бачити, щоб якась собака влаштувала 

ярмарок і свідомо обмінювала одну кістку на іншу в іншого собаки»
146

. 

К. Маркс також використовує цю гомологію: товар В є еквівалентом 

лише тією мірою, в якій товар А відноситься до нього як до форми власної 

вартості, і лише в межах цих відносин. Але в результаті ефекту інверсії, який 

властивий фетишизму, зовнішній вигляд абсолютно протилежний: схоже, що 

товар A відноситься до товару B так, нібито для товару B бути еквівалентним 

товару A не буде, так би мовити, «рефлексійним  визначенням» товару А – це 

так, ніби товар В уже сам по собі був би еквівалентом товару А; властивість 

«бути еквівалентним», здається, належить йому навіть поза його 

відношенням до товару А, на тому самому рівні, що й інші «природні» 

властивості, що становлять його споживчу вартість. К. Маркс супроводжує ці 

роздуми характерним коментарем: «Такі співвідносні визначення являють 

собою взагалі щось дуже своєрідне. Наприклад, ця людина є королем лише 

тому, що інші люди ставляться до нього як піддані. Тим часом вони думають 

навпаки: що вони – піддані, тому що він король»
147

.  
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Отже, дві згадані форми фетишизму несумісні: у суспільствах, де панує 

товарний фетишизм, «відносини між людьми» повністю дефетишизовані, 

тоді як у суспільствах, де існує фетишизм у «відносинах між людьми», – у 

докапіталістичних суспільствах – товарний фетишизм ще не розвинений, 

оскільки переважає «природне» виробництво, а не виробництво для ринку.  

Цьому фетишизму у стосунках між людьми слід дати власну назву: і К. 

Маркс повторює визначення, яке Гегель дав у своїй «Феноменології духу» – 

«панування та рабство». І це виглядає так, ніби відступ «Господаря» (Пана) 

в капіталізм був лише витісненням: ніби дефетишизація у «відносинах між 

людьми» була компенсована появою фетишизму у «відносинах між речами» 

– товарного фетишизму й у формі міжособистісних відносин панування та 

рабства (як це було, наприклад, у відносинах між паном і кріпаками) основні 

соціальні відносини (виробничі) одразу перестали бути прозорими, і почали 

маскуватися  «під форму соціальних відносин між речами, між продуктами 

праці». Ось чому слід шукати відкриття симптому в тому, як К. Маркс 

задумував перехід від феодалізму до капіталізму. Зі встановленням 

буржуазного суспільства відносини панування та поневолення репресуються: 

формально ми, мабуть, стурбовані вільними суб‘єктами, міжособистісні 

стосунки яких позбавлені всякого фетишизму; витіснена істина – про 

стійкість панування та рабства – виникає як симптом, який підриває 

ідеологічний вигляд рівності, свободи тощо. Цей симптом, точка виникнення 

істини про соціальні відносини, є саме «соціальними відносинами між 

речами». «Замість того, щоб виглядати в будь-якому випадку як власні 

взаємні відносини, соціальні відносини між індивідами маскуються під 

форму соціальних відносин між речами» – тут ми маємо чітке визначення 

істеричного симптому, власне «істерії навернення» до капіталізму. «У 

Марксовому аналізі ціннісної форми ми знаходимо інверсію соціального 

взаємозв‘язку, що становить цінність, та її подібний, об‘єктивований вираз, в 
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якому остання постає як її суттєва ознака: продукти праці, в межах яких він 

з‘являється, абсолютно не пов‘язані з фізичною природою товару та 

матеріальними (нім. – Dinglich) відносинами, що з цього випливають. Це не 

що інше, як певний соціальний зв‘язок між самими людьми, який тут набуває 

фантастичної для них форми зв‘язку між речами»148. У своїй так би мовити 

вищий фазі «товарний фетишизм» перероджується у «грошовий фетишизм» 

(«Geldfetischismus») – цей термін уведено в науковий обіг іще М. Гессом, а 

активно використовував його уже К. Маркс.  

Тут, однак, слід зауважити, що (повертаючись до примітки К. Маркса) 

піддані ставляться до короля власне як піддані не просто тому, що вони лише 

думають, що він їх король. Тобто, якщо скористатися іншим відомим 

висловом, то «почет» грає (або «робить») короля не внаслідок 

одномоментного масового запаморочення, а відповідно до задуму режисера. 

Отже, виникає питання, а хто, власне, є тим режисером? І виявляється, що 

«почет грає короля» тому, що сувора реальність (уся система суспільних 

відносин, яка підкріплюється – для «нетямущих» – силою грубого примусу) 

щоденно і щохвилинно підтверджує їм ці два статуси: монарха та підданих. 

Отож, за цією аналогією, слід говорити, що товар В виступає еквівалентом 

товару А тому, що в межах існуючої економічної системи (системи товарного 

обміну) товар А (так само, як і інші товари) з необхідністю (якщо завгодно: 

під примусом обставин) вимірює свою цінність («вартість» – у 

марксистському дискурсі) в товарі В – як у загальному еквіваленті. А якщо 

такого примусу з боку об‘єктивних обставин не існує, то товар В може дуже 

просто втратити свою властивість бути еквівалентом (як ми це бачили з 

історії про мандрівку в Африку, яку розповідав Камерон)
149
. І якщо в ролі 

об‘єктивних обставин для появи товарів-еквівалентів, як можна побачити з 

реальної економічної історії, виступають потреби раціоналізації товарного 

обігу, то поява власне грошей (монетарної форми товара-еквівалента) 
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обумовлена державним примусом (вимогою сплати податків саме грошима, а 

не в натуральній формі). 

 

     

 

 

 

 

 

А тепер ми логічно переходимо до поняття, що вже зустрічалося в 

нашому аналізі, – відчуження (entfremdung, alienation) грошей. Як зауважив 

Г. Зіммель, «[у] той час, як гроші є так само символом причинного 

вихолощення і відчуження всього того, що взагалі піддається вихолощенню 

та відчуженню, вони, зі свого боку, правлять за браму до найсокровеннішого, 

що може розвиватися у найпитоміших межах»
150

.

  

Первісно (як Т. Гобс та Ж.-Ж. Руссо) під відчуженням розуміли процес 

деіндивідуалізації соціальних відносин, що виникав у зв‘язку з передачею 

державі прав особистості. Але широко це поняття увійшло у науковий 

дискурс лише після того, як Г. Гегель у своїй «Феноменології духа» 

присвятив його розгляду цілу окрему главу. Згідно з Гегелем, історія 

рухається під впливом прогресу раціональності, моралі та свободи до 

кінцевої мети (яку він називає «Богом», або «Ідеєю») – тобто до перемоги 

права, універсальності та свободи. Тож у «кінці Історії» зникне 

«відчуження», що для Гегеля є одночасно відходом від людської суті 

                                                                                                                                                             
149

 Див.: Шаров О. Грошова глобалізація. С. 222. 
150

 Зіммель Г. Філософія грошей. Київ: Промінь, 2010. С. 455. 

 

 Задля кращого розуміння думки Г. Зіммеля дозволимо собі ще раз запропонувати власний переклад: 
«Оскільки гроші є як символом, так і причиною того, що все стає неважливим (індиферентним), та 

екстерналізують (відчужують) усе, що піддається такому процесу, вони також перетворюються на охоронця 

своєї найбільш інтимної сфери, яка потім може розвиватися у своїх власних межах» («In so far as money is 

the symbol as well as the cause of making everything indifferent and of the externalization of everything that lends 

itself to such a process, it also becomes the gatekeeper of the most intimate sphere, which can then develop within 

its own limits» [Simmel G. The Philosophy of Money. Р. 475]. 

 

Гроші – це наш Сократ. Платон говорив про філософа, свого 

вчителя: «Що подумав би Сократ про це або інше питання?». 

Точнісінько так само, як тільки ми бачимо предмет або чуємо 

про нього, ми питаємо: «Скільки він коштує?». 

                                                                Серж Московічі 
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(Entfremdung – віддалення,розбрат) та відступленням від себе самого 

(Entdusserung). Гегель використовує нериторичний термін Entdusserung 

(екстеріоризація, або «узовнішнення») як симетричну протилежність 

поняттю «пригадування» (Erinnerung) –  пам‘яті, що «виробляє знаки, 

інтеріоризуючи їх у зростанні, придушенні та збереженні чуттєвої 

зовнішності»
151

.  

Це поняття є одним із головних у філософії Гегеля, який розумів 

відчуження як зовнішній прояв світового розуму в природі та історії й 

опредметнення (уречевлення) сутнісних сил людини. У свою чергу К. Маркс 

проводить думку, що «відчуження» – це самостійний процес, у ході якого 

дух відокремлюється від самого себе, щоб спробувати знайти себе  і 

повернутися до себе; діє проти себе, щоб усвідомити самого себе
152
. Він 

намагається застосувати поняття «відчуження» до економіки. Вважаючи 

християнство «піднесеною думкою іудаїзму», що «теоретично завершила 

самовідчуження людини від себе й природи», К. Маркс стверджував, що це 

надало можливість практичному іудаїзму «прийти до загального правління і 

зробити відчужених людей, відчужену природу відчужуваними на продаж; 

предметами, що перебувають у рабській залежності від егоїстичної потреби, 

від торгашества. Відчуження речей є практика самовідчуження людини. 

Подібно до того, як людина, поки вона релігійно упереджена, вміє 

об‘єктивувати свою сутність, лише перетворюючи її на чужу фантастичну 

істоту, – так при пануванні егоїстичної потреби вона може практично діяти, 

практично створювати предмети, лише підпорядковуючи ці свої продукти, як 

і свою діяльність, владі чужої сутності та надаючи їм значення чужої 

сутності – грошей»
153

. 
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Як вважає Ж. Аталлі, сам К. Маркс відчув вплив відчуження у процесі 

роботи над своїми філософськими статтями – неможливість вважати рукопис 

завершеним і дозволити «відібрати» його у себе привела до впевненості, що 

будь-яка праця є відчуженням
154
, а пізніше він перейняв від Л.Фейєрбаха 

думку, що для створення насправді гуманного суспільства філософія повинна 

знайти своє продовження в політиці, що єдина здатна звільнити людину від 

відчуження шляхом ліквідації приватної власності.  

Із таким трактуванням підходів К. Маркса згодні не всі дослідники 

його філософської творчості, зокрема, професор Львівського національного 

університету З.Е. Скринник, підтверджуючи, що поняття відчуження К. 

Маркс справді перейняв від Гегеля і Фейєрбаха, але у Гегеля відчуження – це 

перехід можливості, яку несе у собі «Абсолютна ідея» або «Світовий розум» 

(аналогом чого можна уявити глобальну матрицю, або «комп‘ютерну 

програму») у матеріальну природу. Так би мовити, «сутність – усе, існування 

– ніщо». А у Фейєрбаха основна думка з цього приводу полягає в тому, що 

«Світового розуму» (Бога) реально не існує, а це лише «проєкція на Небо» 

сутності людини, її найкращих властивостей, які вона у своїй уяві перенесла 

на Бога. Отже, сама людина відчужує себе у своїй уяві, бо не вірить у власні 

сили. Тобто навпаки – «існування – все, сутність – ніщо, фантом». Що ж до 

К. Маркса, то він намагається  гармонійно поєднати сутність і існування 

людини – тобто, подолати відчуження. В контексті «абсолютного загального 

закону капіталістичного нагромадження» – як процесу нагромадження 

багатства капіталістів і відтворення бідності та злиднів позбавлених роботи 

пролетарів, що, зрештою призводить до визнання основного протиріччя 

капіталізму – невідповідності капіталістичних виробничих відносин 

продуктивним силам – «гроші постають як усезагальна форма відчуженого 

буття людської сутності, що підводить К. Маркса до ідеї створення 

суспільства, в якому не буде грошей і товарно-грошових взаємин. Таким 
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чином гроші у своїй найповніше реалізованій формі – у формі капіталу – 

усувають самі себе»
155

. 

У своїх «Економічно-філософоських рукописах 1844 року» К. Маркс 

відштовхується від того, що відчуження – це не характерна риса суспільства: 

людину відчужує праця. «В глибині душі Карл завжди ненавидив працю і не 

приховував цього, із самого початку своїх досліджень назвав її головною 

причиною відчуження, що виходить далеко за межі капіталізму. Він ніколи 

не відстоював права на працю, на повну зайнятість, – і боротьба трудящих за 

ці цінності здавалася йому лише способом збільшити відчуження»
156
. Але 

якщо оцінювати ставлення К. Маркса до праці не з побутової, а філософської 

точки зору, то можна побачити, що в його основі лежить неприйняття 

приватної власності як коріння соціального зла. 

К. Маркс виокремлює три рівні відчуження: 1) «об‘єктивізація» – коли 

людина породжує в процесі праці дійсність, яка чужа їй самій, у вигляді 

предметів, які «живуть своїм життям», – коли «її праця існує поза нею, 

незалежно від неї, як щось чуже їй...»; 2) «відіймання» – коли у 

капіталістичному суспільстві власник підприємства відбирає у найманого 

робітника вироблену продукцію та 3) «поневолення», коли найманий 

робітник існує в системі, що примушує його для виживання купувати товари, 

вироблені іншими робітниками, і він врешті-решт починає вимірювати 

цінність речей лише грошима, а «мотив, яким керуються люди в процесі 

обміну, це не любов до людей, а егоїзм»
157
. Отож, на його думку, капіталізм 

відчужує робітників, оскільки робить їх непричетними до речей, які вони 

виробляють і тримає їх у владі чар, які накладають гроші. Таким чином, 

капіталізм створює «розчарований» світ (monde «désenchanté»), в якому 

кожен відчужений самим існуванням товарів, які він споживає і виробляє
158

. 
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На прояв відчуження в політиці та економіці звернув увагу М. Гесс 

(Moses Hess, 1812–1875) – один із перших німецьких соціалістів, засновник 

т.зв. «справжнього соціалізму», або, в термінології К. Маркса, – «вульгарного 

комунізму», – в трактовці якого гроші – це відчуження в економіці, а 

державна влада – у політиці. М. Гесс у своїй роботі «Про сутність грошей»
159

 

(Über das Geldwesen, 1845) використав термін Entfremdung («відчуження») 

для позначення проєкції людських відносин на гроші. Для нього 

«відчуження» – це історичний процес, за допомогою якого люди створюють 

свою реальність у чужій для них сутності, що перевищує, заселяє та змінює 

їх діяльність. Ця сила постає над людиною, забирає її «справжність», нічого 

не даючи взамін і перетворює людину на часткову людину – «дробову 

одиницю». У М. Гесса відчуження вже мало деяке забарвлення фетишизму і, 

навіть, «грошового фетишизму»: «Гроші – це продукт взаємно відчужених 

(entfremdet) людей, екстерналізованої

 людини. Гроші – це не «благородний 

метал» – тепер у нас є скоріше паперові, державні та банківські гроші, аніж 

металеві. Гроші – це відчужені здатності людини, реальної життєвої 

діяльності людської сутності»
160

. 

А трохи раніше, подумки заломлюючи руки у відчаї, він проголошував: 

«Гроші – це людська цінність, виражена в цифрах, – це штамп нашого 

рабства, незгладимий знак нашої неволі – люди, які можуть купувати та 

продавати себе, є рабами. Гроші – це згущений піт крові нещасних, які 

несуть на ринок своє невід‘ємне майно, власний стан, життєву діяльність для 

того, щоб обміняти свій caput mortuum

, так званий капітал, і канібалізувати 
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на власному жирі. І ми всі – ці нещасні!»
161

. На думку Г. Зіммеля, грошовий 

фетишизм – це вища форма відчуження. Саме гроші призводять до 

руйнування всіх соціальних зв‘язків у процесі спільної діяльності: 

спілкуванні, управлінні, споживанні тощо. «Проте, на його думку, 

альтернативою грошовому фетишизму може бути не соціалізм, а нова 

справжня духовність. Зіммель розглядає гроші як енергоносія культури. 

Вони дозволяють перетворити соціальний хаос у порядок, але цей порядок – 

втілення об‘єктивованої, відчуженої культури, що протистоїть життю»
162

. У 

пізніх працях Г. Зіммеля відчужуючим фактором виступає об‘єктивація 

культури, протиріччя між творчістю і застиглими, об‘єктивованими  

формами культури. Тільки особистість може зруйнувати «панування об‘єкта 

над суб‘єктом»
163
. Відповідно, і  сподівання на подалання «грошового 

фетишизму» покладалися М. Гессом на соціалістичне суспільство 

майбутнього. Саме такий шлях подолання відчуження бачив і К.Маркс, який 

у своєму конспекті, відомому як «Економічно-філософські рукописи 1844 

року» (Ökonomisch-philosophische Manuskripte, 1844 – вперше опубліковані 

1932 р. після смерті К. Маркса) занотовує: «Перекручення і змішування всіх 

людських і природних якостей, братання неможливостей – ця божественна 

сила грошей – полягає в їх сутності, як відчуженій, відчужуючій і 

відчужуваній родовій сутності людини. Вони — відчужена могутність 

людства»
164

.  

З точки зору К.Маркса, феномен відчуження означає, що сили, 

витворені людиною, повертаються проти неї самої. Таким чином, 

рукотворний світ демонструє ворожість до людей, які втрачають контроль 

над продуктами своєї діяльності. І чим більша влада людини над природою, 

тим більше й її відчуження. При цьому К. Маркс  розрізняє відчуження 
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 Heß M. Über das Geldwesen. S. 335. 
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 Скринник З.Е. Гроші як соціокультурний феномен у вимірах практичної філософії.  
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 Зиммель Г. Созерцание жизни. Избранное / Зиммель Г.. Т. 2. Москва: Юрист, 1996. С. 7–186. 
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 Маркс К. Влада грошей у буржуазному суспільстві. Економічно-філософські рукописи 

1844 року (с.575–576). [У: Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. Київ: Видавництво політичної 

літератури України, 1973.  С. 573–577]. 
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людини від результатів її праці, від процесу виробництва, від себе самої та 

від суспільства. Відчуження грошей за такого підходу виступає лише як 

різновид відчуження людини від товарів (одним з яких є гроші). Розвиток 

філософської думки в цьому напрямі після К. Маркса (включаючи концепцію 

реіфікації Д. Лукача) практично не змінило цю ситуацію, попри те, що 

перелік відчужень помітно розширився.  

Виступаючи своєрідним аналогом веберівської концепції раціоналізації 

категорія реіфікації демонструє, що свідомість індивідів у капіталістичному 

суспільстві структурно підпадає під залежність його соціальних процесів – 

об‘єктивації, раціоналізації, калькуляції, фетишизації та інструменталізації.  

Як ми бачимо, з онтологічної і феноменологічної точки зору процес 

інституалізації грошей складається з трьох етапів: абстракції – фетишизації – 

відчуження. Можна навіть, сказати, що це нагадує гегелівську тріаду: теза – 

антитеза – синтез, маючи на увазі, що спочатку гроші являють собою 

абстракцію (залежно від теоретичного погляду – власності, влади, або 

робочої сили). В будь-якому випадку – певним віддзеркалюванням «блиску» 

якоїсь іншої, могутньої сили. Але з часом вони фетишизуються і виступають 

вже як самостійна, часом – надприродна – сили. А потім відбувається 

відчуження: гроші протистоять людині не як щось надприродне, а як 

фетишизована могутність самої людини. Як гомункул, що вирвався з-під 

влади свого творця (Франкенштейна) і якого цей творець тільки і здатний 

знищити. Або підкорити знову.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
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«В теорії грошей є дещо таке, що нагадує японський сад. 

Вона несе в собі естетичну єдність, породжену 

різноманітністю, а її уявна простота приховує майже 

незбагненну сутність; кинутий на поверхню погляд  

розчиняється в нескінченній перспективі, й усе зриме  

усвідомлюється як єдине ціле, лише розглянуте з різних  

сторін, неспішно і пильно. Окремі її елементи можуть  

принести задоволення незалежно від загальної картини,  

але реалізуються повністю лише тому, 

 що становлять важливу частину цілого». 

М. Фрідмен, «Кількісна теорія грошей» 

 

1.2. Теорії грошей 

 

Ще у 1875 р. англійський економіст В.С. Джевонс (William Stanley 

Jevons) написав роботу «Гроші та механізм обміну»
165
, яку в енциклопедії 

Брокгауза та Ефрона характеризували словами: «…навряд чи знайдеться в 

літературі інше таке коротке та ясне викладення багатьох найважливіших 

питань, які пов‘язані з теорією грошей». Тим не менш, після В. Джевонса у 

грошових відносинах намагалася розібратися незліченна кількість 

дослідників – економістів, юристів, істориків тощо. Тема виявилася 

настільки заплутаною, що більш-менш загальноприйнятної відповіді не 

вдалося віднайти і до цього часу. Через це часто наводять слова, що, як 

вважається

, були виголошені лордом У. Гладстоном під час обговорення 

банківського закону 1844 р.  
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 Jevons W.S.Money and the Mechanism of Exchange. New York: D.Appleton and Company, 1875. 

396 p.  

 

 Їх наводять досить часто, але, як правило, із посиланням на згадку про це у К. Маркса. На жаль, нам не 

вдалося знайти цей вислів безпосередньо у напівофіційному виданні протоколів дебатів в англійському 

парламенті з приводу банківського акту Р. Піля у 1844–1845 рр. (Див.: Hansard: 

http://hansard.millbanksystems.com/search/Gladstone?year=1844 (1845)). Утім, така ситуація з цитатами, які 

наводив К. Маркс, добре відома фахівцям: достатньо згадати історію з іншою «цитатою» з виступу того ж У. 

Гладстона, яку ще в ті часи не вдалося відшукати у протоколах парламенту і щодо якої Ф. Енгельсу 

довелося давати спеціальні роз‘яснення у передмові до четвертого видання «Капіталу».  

 

http://hansard.millbanksystems.com/search/Gladstone?year=1844
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І видається абсолютно вірним твердження, що дослідження природи 

грошей є складною та суперечливою проблемою для економічної теорії, адже 

це пов‘язано з тим, що теоретичне осмислення грошей, класифікація їх форм 

та функцій та ролі грошей  відрізняється різноманіттям підходів та поглядів. 

У своїх моделях різні економісти по своєму встановлюють зв‘язки та 

залежності грошової маси з макроекономічними показниками і визначають їх 

наслідки і тому, «можна сказати, що в будь-який теорії грошей розглядається 

низка взаємопов‘язаних проблем: походження грошей та їх сутність; форми 

та функції; причини і закономірності змін у купівельній спроможності. Але 

основним питанням будь-якої теорії грошей є питання про сутність грошей, 

яка – що логічно – пов‘язується з їх походженням»
166

. 

У цьому місці видається доречним нагадати про суперечність між 

матеріалістичним та ідеалістичним світосприйняттям, яке, в нашому випадку, 

виявляється у вигляді різниці у визначенні джерела походження грошей – 

матеріалістичного (потреб розвитку матеріальних умов існування людства, 

що зумовили появу ідеї грошей) та ідеалістичного (неминучості виникненя 

ідеї грошей, реалізація якої сприяє розвитку матеріальних умов існування 

людства). Як уже зазначалося у передмові, обидва підходи можуть бути 

науковими і  далі ми побачимо, що представники кожного з підходів можуть 

«грати на полі супротивника»: матеріалісти, наприклад, можуть пояснити 

сакральність грошей, а ідеалісти – еволюцію форм вартості. Тому не 
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 Базулин Ю.В. Происхождение и природа денег. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2008. 246 с. С. 10. 

«Навіть любов не перетворила на дурнів стільки людей, 

скільки мудрування щодо сутності грошей». 

Лорд У. Гладстон, 

міністр торгівлі, у майбутньому – чотирикратний  

прем‘єр-міністр Великої Британії 
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поділятимемо грошові теорії на матеріалістичні та ідеалістичні, оскільки 

кожну з них можна підтримувати або критикувати з обох позицій (це право 

ми залишаємо читачу). 

Як зауважує  професор каліфорнійського університету Дж.Ф. Генрі 

(John F. Henry), є кілька способів класифікації теорій грошей
167

. Утім, 

українська дослідниця С.В. Міщенко вважає, що всі (або, принаймні, 

більшість із них) можна звести до двох основних напрямів (які, однак, різні 

вчені називають по-різному). Перший з цих напрямів (онтогенетичний, 

раціоналістичний, функціональний) характеризується як такий, що розглядає 

гроші як результат певної угоди між людьми, в той час як другий 

(філогенетичний, еволюційний, логіко-історичний тощо) – виводить появу 

грошей (хриматогенез) з довгого та складного еволюційного процесу (який 

не завершився ще й зараз).  

Між тим, як можна побачити, повного протистояння між 

прихильниками обох зазначених напрямів не існує, оскільки умови «угоди 

про гроші» також можуть еволюціонувати – тобто змінюватися залежно від 

ступеня розвитку економіки та торгово-фінансових і, зрештою, грошових 

відносин (що і знаходить своє відображення у наукових теоріях – зокрема 

тих, які стосуються угод щодо грошових металів, фідуціарних або кредитних 

грошей).   

Такі розподіли, однак, на нашу думку, не дають можливості встановити 

логіку розвитку теоретичних поглядів як на саму природу (походження) 

грошей, так і на можливість організації ефективного процесу їх 

функціонування в економіці («управління грошами»). Тому спробуємо 

класифікувати розвиток теорій грошей у контексті їх логічно-

історичного розвитку (що допоможе нам в подальшому краще розуміти 
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логіку розвитку грошей у процесі нового історичного етапу – 

глобалізаційного). 

 

Отже, як нам здається, логічно розглядати ідейне протистояння між 

еволюціоністами та статиками. Однак сприймати гроші як дещо статичне, 

раз і назавжди встановлене, можна було хіба що в часи античності та 

середньовіччя, оскільки далі динамічний розвиток грошей (нових функцій, 

нових форм) не можна було не помітити.  

І запропоноване Т. Карлейлем поняття «грошових відносин» (cash 

nexus) відображало розставання зі старими феодально-патерналістськими 

відносинами Хоча він, здається, зрозумів, що насправді ця, підмічена ним 

нова форма відносин між роботодавцями та робітниками є формою 

«універсалізації економічних відносин».  

Пізніше цю ідею підхопив К. Маркс, який і розвинув її до цілої теорії 

товарно-грошових відносин в умовах капіталістичного виробництва. Деякі 

ліві ідеологи вважали навіть, що грошові відносини поширяться на всі види 

людських стосунків, чого, на щастя, не сталося (та й – упевнений – і не могло 

статися).  

Звісно, що факт як попереднього, так і подальшого розвитку грошових 

відносин не ігнорується сучасними дослідниками обох зазначених вище 

напрямів наукової думки. Скажемо так: у рамках запропонованого 

російськими вченими В.В. Івановим та Б.І. Соколовим розподілу на 

прихильників філогенетичного та онтогенетичного

 напрямів окремі 

дослідники виступають як представники обох підходів.  

 

 

 

                                                 

 Самі терміни запозичені з біології – такі запозичення з інших наук взагалі давно характерні для економіки 

загалом і для грошової теорії зокрема: як, скажемо, інфляція або порівняння грошової системи із 

кровоносною тощо. 
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Примітка:
 * – 

креаціоністи не завжди дотримуються концепції незмінності (статичності) 

грошових відносин, але загалом теорія створення таких відносин не передбачає їх 

подальшого еволюційного розвитку. 

 

Рис. 2. Класифікація теорій походження грошей 

Джерело: складено автором. 

 

І це, в принципі, зрозуміло, адже онтогенетичний метод дозволяє 

вивчати закономірності прояву певної ознаки (або предмета дослідження) у 

процесі індивідуального розвитку (на різних його стадіях або періодах), а 
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філогенетичний дозволяє відслідковувати взаємні зв‘язки та вплив у процесі 

еволюції між різними об‘єктами – у нашому випадку між різними 

економічними категоріями, такими як товар, гроші, кредит, капітал… Ніякої 

суперечності між двома підходами не існує – це просто інструменти, що 

дають змогу аналізувати, відповідно, ендогенні та екзогенні фактори 

розвитку. Завдяки такому поєднанню гроші, зрештою, займають те чи інше 

місце в складній системі економічних відносин. Тому не випадково професор 

А.А. Гриценко, називаючи два основних наукових підходи логіко-

історичним (таким, що намагається пояснити сутність грошей шляхом 

вивчення логіки історії їх розвитку) та функціональним (який з цією ж метою 

аналізує функціональні форми грошей), зауважує, що «ці два підходи є 

альтернативними лише історично, в рамках наукових шкіл, що склалися. А в 

принципі їх можна об‘єднати в один, принаймні – ці два підходи 

доповнюють один одного. Адже сутність реально виявляється і пізнається 

лише завдяки формі»
168

. 

Хоча, наприклад, московський професор О.І. Лаврушин вважає, що 

«внутрішній» зміст грошей не можна зводити лише до функцій, які вони 

виконують, оскільки при цьому властивості грошей залишаються у тіні, а 

його петербурзькі колеги В.В. Іванов та  Б.І. Соколов зауважують, що 

«…сутність грошей не може бути виведена з функцій, – функції, тобто 

напрями використання, похідні від грошей як від соціального явища»
169

.  

Тобто, по суті, він схиляється до теорії «функціональної теорії грошей» 

болгарського політеконома С.С. Демостенова (1886–1966) – хоча і не згадує 

її. Сам С.С. Демостенов виокремлював в теорії грошей три напрями: 

субстанціоналізм (або у спрощеному варіанті – металізм), номіналізм та, 

власне, функціоналізм. Субстанціоналісти, на його думку, виводять грошову 

функцію (що має підкорене значення) позагрошової субстанції зі 
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 Гриценко А.А. Представницька теорія грошей. Вісник Національного банку України. 2005. № 7. 

С. 9–13. С.9. 
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 Деньги.Кредит.Банки / под ред. Иванова В.В., Соколова Б.И. Москва: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2009. 848 с. С. 24.  
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специфічних особливостей останньої

. Номіналісти ж пропонували 

позаекономічне пояснення появи грошей. Тому на противагу їм він висував 

свою функціональну теорію грошей, в якій саме функція грошей відіграє 

вирішальну роль і «може бути єдиною основою господарського значення 

грошей»
170

.  

 

Отож, висновок із зауважень усіх згаданих фахівців все одно виходить 

один – для повного розуміння сутності грошей необхідно вивчати як їх 

функції, так і історичний розвиток – сукупність яких і становить, на нашу 

думку, процес хриматогенезу – тобто історичний процес виникнення та 

поширення грошей та грошових відносин у єдності з якісним розвитком 

та модифікацією грошових функцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 На жаль, сам С. Демостенов не наводить приклади інших позагрошових субстанцій (крім дорогоцінних 
металів), які виконували грошові функції або претендували на їх виконання. Теоретично їх можна уявити, 

оскільки перелік природних субстанцій, з якими людство мало справу на початку хриматогенезу, не такий 

вже й великий. Найбільш цінними для людини були, звісно, повітря та вода, але «нескінченна» кількість та 

специфічні хімічні та фізичні властивості виключали можливість їх використання як грошового товару (та й 

просто товару – якщо не враховувати використання води для зрошення в деяких регіонах планети); земля – 

цінна як годувальниця – відносилася до нерухомості, а з каміння могло мати цінність лише дорогоцінне та 

напівдорогоцінне, але воно було занадто неоднорідним і при дробленні помітно втрачало свою цінність 

(може, лише нефрит та деякі мушлі, такі як південоазійські каурі або індіанські вампуми, по суті – цінні 

скам‘янілості – наблизилися до того, щоб претендувати у деяких народів на роль грошового еквівалента); з 

деревини можна було робити грошові знаки, але для практичних потреб їх би довелося виготовляти дуже 

великого розміру (не кажучи вже про збереження їх споживчої вартості). Отже, залишився, здається, лише 

вогонь, але він скоріше матеріальні здобутки знищував, аніж зберігав. Таким чином, субстанціоналізм 

цілком об‘єктивно зводився до металізму.  
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 Демостенов С. Някои спорни въпроси на паричната теория. Годишник на държавного училище 

за финансови и административни науки. София, 1942. С. 24. 

«Гроші – це кабалістика, яка доступна  

розумінню небагатьох». 

 

                     Jehan Cherruyt, Sieur de Malestroict  

                   (Мальструа, «Спогади про карбування монет») 
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Вважається, що як самостійна галузь наукових знань грошова теорія 

сформувалася до початку XVIII ст., але деякі принципові постулати були 

сформульовані ще раніше.  

Взагалі, як стверджують деякі дослідники, «[с]учасна грошова теорія 

вперше виникла в університеті Саламанки в другій половині XVI століття 

завдяки об`єднаним зусиллям таких неосхоластичних мислителів, як Мартін 

де Азпількуета (Martìn de Azpilcueta), Дієго де Коваррубіас (Diego de 

Covarrubias), Томаш де Меркадо (Tomás de Mercado), Гонсалес де Целлоріго 

(González de Cellorigo) та Луїс де Моліна (Luis de Molina).  

Мотивовані, з одного боку, своїм філософським інтересом до 

середньовічних та класичних знань з цього питання, а з іншого – соціальними 

та економічними потрясіннями, спричиненими імпортом до Іспанії 

величезних кількостей золота та срібла з Нового Світу, вони писали трактати, 

в яких викладено різні думки щодо походження, функцій та впливу 

грошей»
171

. 

Розвиток теоретичних поглядів на природу та роль грошей також має 

досить довгу історію, що ретельно описана в багатьох дослідженнях: 

достатньо згадати хоча б таких авторів, як Л. фон Мізес
172
, І. Трахтенберг

173
, 

Ф. Мішкін
174
, А. Гальчинський.

175
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 Graf E.C. Juan de Mariana and the Modern American Politics of Money: Salamanca, Cervantes, 

Jefferson, and the Austrian School. Quarterly Journal of Austrian Economics. 2014. Vol. 17, No. 4.  

Р. 442–473. Р. 443–444.  
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 Von Mises L. The Theory of Money and Credit: New edition, enlarged with an essay on Monetary 

Reconstruction. Yale U. Press, 1953 493 p. 
173

 Трахтенберг И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме. Москва, 1962. 780 с. 
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 Фредерик C. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков = 

The Economics of Money, Banking and financial market. 7-ое изд. Москва: «Вильямс», 2006. С. 880. 
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Таблиця  1 

Система напрямів грошової теорії 

Концептуальний 

(сутнісний) напрям 

Аналітичний 

напрям (опис та 

тлумачення явищ) 

Теоретичне 

передбачення  

(розроблення можливих 

напрямів розвитку 

грошових відносин) 

Основоположні питання напрямів 

Економічна сутність 

сучасних грошей, в тому 

числі, електронних 

(аналізуються визначення та 

класифікація видів грошей). 

 

Роль грошей в 

економічній системі. 

  

Характерні риси 

грошового господарства. 

  

Взаємозв‘язок грошей 

та кредиту. 

 

Значення грошей у 

макроекономічній 

збалансованості  

Механізм 

переходу від товарних 

еквівалентів та 

металічних грошей до 

паперових грошей.  

 

Ефект грошового 

мультиплікатора. 

  

Моделювання 

процесів грошового обігу. 

  

Методи 

управління сучасними 

грошовими системами.  

 

Роль процентних 

ставок у регулюванні 

грошового ринку. 

 

Швидкість 

грошового обігу та її 

форми.  

 

Зв‘язок між 

грошовою масою та 

сукупним попитом на 

товари.  

 

Функціонування 

світової валютної 

системи та створення 

регіональних валют  

Дослідження 

напрямів еволюції грошей. 

 

Аналіз ступеня 

керованості грошових 

процесів. 

  

Прогнозування 

впливу грошових процесів 

на реальну економіку. 

  

Оцінка факторів 

попиту на гроші. 

  

Розроблення методів 

визначення оптимальної 

грошової пропозиції. 

  

Роль грошей у 

моделях економічного 

зростання  (аналізуються 

оптимальні темпи 

довгострокової зміни 

грошової маси). 

 

Обґрунтування 

вибору оптимального для 

конкретної країни режиму 

валютного курсу  

Джерело: Теории денег. URL: http://www.grandars.ru/student/finansy/teorii-deneg.htm 

 

Враховуючи предмет нашого дослідження, нас, здебільшого, будуть 

цікавити аспекти, пов‘язані саме з функцією світових грошей – тобто грошей 

як міри вартості (рахункової одиниці), а також засобів обігу, платежу та 
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накопичення вартості (скарбів) у міжнародних економічних відносинах. 

Втім, маючи на увазі, що функція світових грошей логічно випливає з 

функцій, які гроші виконують на внутрішньому ринку (у зв‘язку з чим деякі 

дослідники навіть відмовляються визнати її як окрему функцію), необхідно 

все ж таки розглядати функції грошей комплексно, в їх взаємозв‘язку та 

логічній послідовності. 

 

 

    

 

Або, послуговуючись термінологією німецького етнографа та історика 

Генріха Шурца (Heinrich Schurtz, 1863–1903), нас цікавитимуть «зовнішні 

гроші» (Aussengeld), які функціонують на міжобщинному рівні, хоча вони й 

пов‘язані з природою «внутрішніх грошей» (Binnengeld), які 

використовуються на внутрішньообщиному рівні

.  

Аналізуючи теорії грошей, більшість дослідників, навіть згадуючи 

середньовічних схоластів або стародавніх філософів, традиційно 

намагаються розкласти їх по «прокрустовим ложам» розподілу на 

прихильників номіналістичної, металістичної та кількісної теорії грошей. Л. 

фон Мізес, звертаючись до класифікації грошових теорій, розподіляє останні 

на два різновиди: каталектичні (catallactic) та акаталектичні
176

 (від стародав. 

грец. Καηαιιάζζω – «штука обміну»): каталектичні теорії є частиною вчення 

про мінові відносини, яке пояснює походження грошей, відштовхуючись від 

мінового обігу, у той час як акаталектичні теорії вважають гроші умовним 

знаком. 

                                                 

 Слід мати на увазі, що пізніше аналогічні терміни використовувалися у німецькомовній 

літературі для позначення «внутрішніх грошей» – як результату кредитних (жиро-) операцій 

комерційних банків, а «зовнішніх грошей» – як результату емісії центрального банку. 

 
176

 Von Mises L. The Theory of Money and Credit. New Haven: Yale University Press, 1953. Р. 461–

463. 

 

«Гроші – це те, що гроші роблять». 

Ф.А. Волкер,  

президент Американської економічної асоціації, 1877  
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Французькі регуляціоністи (в основі їх підходу лежить спроба 

з‘ясувати, як капіталізму вдається розвиватися, успішно долаючи протиріччя, 

які виникають на кожному його новому етапі), пропонують свою 

класифікацію наукових поглядів на генезис грошей (табл. 2).  

Таблиця 2 

Альтернативні погляди на генезис грошей 

 

 Теорія досконалої 

конкуренції 

Модель 

загальної рівноваги 

Еволюційна теорія 

 

Модель в 

перспективі 

Інституційна теорія 

 

Мімікрійна  

(mimetic) модель 

Як 

концептуалізуються 

гроші? 

 

Індивідуальна річ, 

яка є автономною і 

наділена власною 

корисністю. 

 

Загальновідомі добрі 

характеристики. 

Централізований 

обіг. 

Координація 

«невидимою рукою» 

 

 

Певне співпадіння 

щодо корисності з 

теорією досконалої 

конкуренції. 

 

Децентралізований 

обіг. 

Координація через 

пошук засобу обігу 

Корисність залежна 

від соціальних 

відносин. 

 

Обмін взаємними 

борговими 

зобов‘язанями з 

наміром придбання 

суспільних ресурсів. 

 

Пошук ліквідності 

для врегулювання 

боргу. 

Як запровадити 

гроші? 

 

(n+1)
с
 

товари з 

індивідуальною 

корисністю 

 

- Або гроші= 

екзогенне 

обмеження 

(передоплата) 

-Існує 

немонетарна 

рівновага 

 

Засіб обігу може 

виникнути як 

результат 

стратегічної 

взаємодії. 

 

Результат 

ліквідності 

внаслідок загального 

визнання. 

 

Можливий 

плюралізм засобів 

обігу. 

Можливий 

безгрошовий обмін 

 

Наслідувальна 

раціональність. 

 

Мімікрійна  

динамічна 

конвергенція в бік 

загальної віри в 

абсолютну 

ліквідність. 

 

Ця поляризована 

форма віри 

трансформується в 

соціальний 

інституту (платіжну 

систему) 

 

Джерело: Aglietta M., Orléan A. La Monnaie entre violence et confiance. Paris:Odile Jacob, 

2002. Р. 95–378 p. 
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Протягом сторіч аналізу цього процесу та його окремих етапів було 

присвячено нескінчену кількість трактатів, монографій, статей та доповідей, 

автори яких висловили, здається, усі можливі варіанти появи, сутності, 

механізму функціонування та майбутньої долі грошей. У цьому різноманітті 

ідей і ховається причина переплетіння різних концепцій та підходів, оскільки 

одні й ті самі автори можуть розглядати питання походження грошей, 

базуючись на одному підході, а в питаннях сутності грошей, а – тим більше – 

порядку їх функціонування – солідаризуватися зі своїми опонентами або 

висловлювати абсолютно оригінальні думки. Тому і класифікацію грошових 

теорій найкраще створювати окремо, залежно від основного питання, 

яке підлягає виясненню. 

Дуже корисним і логічним видається нам запропонований відомим 

бельгійським професором М. де Фре (Michel De Vroey) та його колегою з 

Лувенського університету підхід до аналізу розвитку економічної науки на 

основі трьох ключових понять: біфуркації, фрагментації та сертифікації. 

Тобто розгляд методологічних підходів у науці за аналогією з «деревом 

рішень» або розвилок на шляху (принципових концептуальних розходжень – 

біфуркації) з наступним поділом єдиного теоретичного напряму на окремі 

самостійні течії (фрагментації), в рамках яких можна, наприклад, оцінювати 

окремі наукові школи (сертифікація)
177

.  

При цьому ми пропонуємо керуватися такою парадигмою: 

– наукова теорія – це система логічно пов‘язаних та фактологічно 

обґрунтованих тверджень, які пояснюють суть відповідного явища 

(наприклад, походження грошей); 

– концепція – це загальне бачення проблеми, яке ще не сформоване до 

остаточного вигляду теорії, тобто перебуває в процесі розроблення, 

можливо, цілої групи наукових теорій, які засновані на одному або кількох 

базових принципах, але мають розбіжності в їх трактуванні або визначенні 

пріоритетності; 

                                                 
177
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– науковий напрям – це група концепцій та окремих теорій, які 

об‘єднуються визнанням одного основоположного принципу. 

 

Теорії хриматогенезу 

Стосовно класифікації теорій походження та сутності грошей 

видається, що принципова біфуркація проходить між двома основними 

напрямами, прихильників яких можна назвати (якщо вже запозичувати ту ж 

біологічну термінологію) – креаціоністами та еволюціоністами. 

Креаціоністи вважають, що гроші просто створені як великий винахід 

(на кшталт колеса або письменності), натомість еволюціоністи виходять з 

того, що гроші є логічним завершенням певних процесів розвитку 

політичних або соціально-економічних відносин.      

Відповідно і подальша доля грошей, з точки зору представників 

зазначених напрямів, залежить або від креативності тих, хто з ними працює 

(креаціоністи), або від зміни політико-економічної системи та нових вимог 

щодо порядку функціонування грошей (еволюціоністи). 

У свою чергу зазначені концепції та теорії фрагментуються на 

споріднені, але все ж такі різні (в середині яких можна знайти певні нюанси, 

що вирізняють різні наукові школи). 

 

Креаціоністи 

У свою чергу креаціоністи, залежно від того, кого вони вважають 

«творцем грошей», поділяються на прихильників сакральної (містичної) та 

секулярної (натуралістичної) концепцій.  

    

В основі теорій, які базуються на сакральній концепції, лежать 

релігійні вірування, а «усі відомі релігійні вірування, чи то прості, а чи 

складні, мають одну загальну характеристику: вони припускають 

класифікацію всіх речей, реальних і ідеальних, про які люди думають, на два 

класи або протилежні групи, як правило, позначені двома окремими 
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термінами, що добре перекладаються словами: профанний і сакральний 

(profane, sacré). Цей поділ світу на дві сфери – перша містить усе священне, 

інша – все профанне – є відмінною рисою релігійної думки. (…) Причому, 

коло сакральних предметів неможливо визначити раз і назавжди. Воно 

змінюється нескінченно, залежно від різних релігій»
178

. Зокрема, К. Маркс 

підкреслював сакральний характер грошей в іудаїзмі, зауважуючи : «Гроші – 

це ревнивий бог Ізраїлю, перед яким не повинно бути ніякого іншого бога. 

Гроші принижують усіх людських богів і перетворюють їх на товар. Гроші – 

це загальна самосформована вартість усіх речей. Тому вони позбавили весь 

світ – як світ людей, так і природу, – їхньої власної вартості. Гроші – це 

відчужена від людини сутність її праці та її буття; і ця чужа сутність править 

нею, і людина поклоняється їй. 

Бог євреїв став світським, він став богом світу. Вексель є справжнім 

Богом єврея. Його Бог є лише ілюзорним векселем. Вигляд, якого природа 

набуває під владою приватної власності та грошей, є справжньою зневагою, 

практичною деградацією природи, яка справді існує в єврейській релігії, але 

існує лише в уяві
179
».  

Гроші, – як писав засновник французької соціологічної школи Е. 

Дюркгейм (David Émile Durkheim, 1858–1917), – досить часто вважаються 

священними. І дійсно, можливо, деякі речі не можна купити за гроші, але 

навіть це твердження ставиться під сумнів, коли за гроші купується та 

продається життя (наприклад, діти, сурогатне материнство), смерть (вбивство 

на замовлення, аборт), «любов» (викуп нареченої, проституція), престиж 

(публічність, політичні кампанії) і, навіть, безсмертя

 (релігійні внески, 

філантропія)
180

. 
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 Durkheim E.The elementary forms of religious life. London: Allen and Unwin, 1915. 456 p. Р. 38. 
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 Marx K.  Zur Judenfrage. Werke / Karl Marx, Friedrich Engels. Band 1. Berlin/DDR: Dietz Verlag, 

1976. S. 347-377. S. 374–375. 

 «Психологи, які представляють насамперед гуманістичну тенденцію, давно підкреслюють, що 

накопичення грошей та матеріальних благ може бути результатом бажання людини подолати страх перед 

неминучістю смерті. Аналогічний погляд на значення символічної природи грошей можна знайти у роботах 

авторів теорії управління жахом (Terror Management Theory – TMT). Теорія полягає в тому, що усвідомлення 

власної смертності породжує непосильний жах, з яким люди стикаються, будуючи свою самооцінку та 
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Німецький історик Б. Лаум (Bernhard Laum, 1884–1974) у своєму 

дослідженні «Святі гроші: Історичне дослідження священного походження 

грошей» (вперше було опубліковано у 1924 р.), відштовхувався від цілком 

обґрунтованого положення, що історія грошей повинна прив‘язуватися до 

умов та місця їх виникнення, тобто, наскільки це нам відомо, елліністичної 

культури Малої Азії середини VIІ ст. до Р.Х., з урахуванням впливу на неї з 

боку халдейсько-вавілонської традиції. Аналізуючи стосунки тих часів, 

порівнюючи їх зі стародавньо-індійськими традиціями та римським впливом 

на подальший розвиток, Б. Лаум доходить висновку, що генезис грошей бере 

початок майже виключно в царині сакральних явищ (або тісно пов‘язаних з 

ними), звідки пізніше грошові відносини перейшли до буденного життя. 

Тобто, оскільки первісний культ є джерелом первісного публічного права, то 

і гроші таким чином мають культове (сакральне) походження
181

. 

В грошах люди завжди бачили щось магічне. «Мінова торгівля є, 

певною мірою, чарівне перетворення: купки мушлів на жінку (відлуння цього 

міститься у східному калимі). (…) Історично один із «конкретних товарів 

бартеру» (мушлі, золото, шовк, шматки солі, брикети чаю і навіть сигарети 

під час Другої світової війни) поступово «очищався від функції» («нульова 

споживча функція») – і починав використовувати лише як «абстрактний 

товар бартеру», функція якого зводилася до обміну як такого…  Поступово 

справжні гроші виділилися в окрему громадську структуру. Далі гроші 

придбали спеціальну «вимірювальну шкалу» («рівень монети»). Далі гроші 

                                                                                                                                                             
ототожнюючи себе із важливими цінностями (культурними, релігійними тощо). Ці цінності є своєрідним 

захисним буфером, що пропонує людині відчуття сенсу існування та безпеки. Схоже, що в сучасному 

західному світі гроші та матеріальні блага є частиною значної вартісної системи. Гроші дають змогу 

підвищити соціальний статус, а також сприймаються як символ сили, могутності. У цьому сенсі вони 

пропонують захист від екзистенційного страху. Наприклад, в експериментальних дослідженнях на 

сьогоднішній день було встановлено, що в умовах збудженого страху перед смертю люди заявляли про 

більшу жадібність та більші фінансові очікування, а також більшою мірою виявляли споживчі та 

матеріалістичні погляди» (Zaleśkiewicz T. Symboliczna natura pieniędzy:ujęcie psychologiczne. Chowanna. 

2012. Tom specjalny. S. 109–121. S .118–119).  
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пройшли «точку неповернення» (монету ще можна повернути в стан золота) і 

втратили «корисність матеріалу» («рівень банкноти»)
182

. 

Висновок про сакральність (святенництво, священність) грошей для 

глибоко релігійного суспільства (яким воно було в часи появи перших 

грошей) видається цілком логічним. Натомість у нашій (і взагалі 

пострадянській)  науковій літературі про цю теорію згадують дуже рідко

, а її 

опис практично відсутній (незважаючи на те, що їй, на відміну від багатьох 

інших грошових теорій, у довіднику кодів універсальної десятинної 

класифікації призначено окремий код: 336.741.282.1). 

І це мимоволі примушує задуматися над тим, що й дійсно «[г]роші 

віднесені до сфери економіки; в рідкісних роботах вони розглядаються у 

контексті інших наук. Залишається думати, що всі знають про цей предмет 

занадто багато, щоб ризикувати говорити про нього, що «ці гроші, які 

представляють, – за висловом Ернста Юнгера, – одну з найбільших таємниць 

у світі", містять в собі занадто багато секретів наших суспільств, щоб 

відкрито розповісти про них»
183

. 

 

Між тим ідея божественного походження грошей, або деїчна теорія 

(від лат. Dei – Бог) має, скоріш за все, найдавніше походження. Навіть слово 

«багатство» походить від старославянського «bogъ» – тобто «бог». 

Аналогічно утворилося латинське «dīves» (багатий) – це «той, до кого 

прихильні боги». Однокореневими виявляються й слова «divinus» 

(божественний) та «divitae» (багатство). Подібні приклади можна знайти і в 

інших стародавніх мовах.   
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Тож перед тим, як звернутися до аналізу грошей як засобу виміру 

багатства, ми повинні уважніше поглянути на те, як трактувалося саме 

багатство – інакше кажучи, власність. 

Археологічні розкопки підтверджують, що ще в доісторичні часи люди 

ховали померлих прямо під житлами. І це мало свою логіку: оскільки саме 

душі померлих сприймалися як перші потойбічні сили, то на них і покладали 

надію на забезпечення збереження жител, що були першою та головною 

формою власності для людини. Так відбувалася сакралізація власності: на неї 

не можна було зазіхнути, тому що вона була священною, тобто захищена 

священними силами.  

У зв‘язку з цим, можна нагадати, що люди первісних часів вважали 

особистою власністю не тільки речі, а й скромні результати розумової 

діяльності, тобто пісні та наскельні малюнки тощо. Вважалося, що магічні 

сили (заради яких саме і створювалися ці «шедеври») втрачають свою 

дієвість, якщо вони будуть «відчужені» без згоди власника. Втім, навіщо 

гадати про звички первісних людей, якщо і в наші часи спостерігалося, що 

«жоден мешканець Гренландії або Андаманських островів не наважиться 

виконати чужу пісню без дозволу її господаря»
184

. 

За всього свого критичного ставлення до багатства християнська 

церква теж відштовхується від того, що, як казав Фома Аквінський, «поки ми 

не стали досконалими істотами — власність незамінна». «Власність за своєю 

природою є першопричина (начало) духовна, а не матеріальна. Вона 

передбачає не тільки споживання матеріальних благ, а й більш стійке 

спадкоємне духовне життя особистості в родині та роді. Початок власності 

                                                 
184
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пов‘язаний з метафізичною природою особистості, з її внутрішнім правом 

здійснювати акти, які долають швидкоплинний час»
185

.     

На релігійне шанування родини та домашнього вогнища як фактор 

виникнення приватної власності вказував, зокрема, французький історик ХІХ 

сторіччя Н.Д. Фюстель де Куланж (Numa Denis Fustel de Coulanges) у своїй 

роботі «Походження власності на землю» (Fustel de Coulanges, The Origin of 

Property in Land (London, 1891), яку було вперше надруковано у  Revue des 

Questions Historiques, No. 45 (1889), 349–439.) 

Це засвідчує те, що процес сакралізації грошових відносин починається 

задовго до появи металевих грошей і карбування перших монет. Для 

розуміння логіки цього процесу необхідно зануритися у давню історію, 

принаймні до часів появи первісного культу Великої Матері – прародительки 

усіх людей. І її логічним символом часто-густо стає інша «годувальниця» 

людства – корова (яку, з переходом до патріархату, замінює бик). Коротше 

кажучи, як зазначають дослідники, худоба, здається, була сильно пов‘язана з 

жіночим архетипом родючості та достатку до тих пір, поки людська пам‘ять 

чи артефакти можуть її простежити
186

.  

Навіть у безперечних патріархальних культурах, таких як у греків, 

ранні гроші символічно все-таки були прив‘язані до культів Богині.  

Відносини між людиною і богами в давнину можна описати як 

приношення і очікування взамін того різних благ – гарної погоди, багатого 

врожаю, захисту від хвороб і вторгнення завойовників. При цьому деякі 

дослідники вважають, що дари богам були вдячністю за вже отримані блага. 

Таким чином, у цих відносинах можна побачити ознаки бартерного обміну 

між людиною і богами і зробити висновок, що саме цей «священний обмін», 

а не торговий ринок дав поштовх утвердженню биків як міри вартості й 

одиниці розрахунків. 
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У ритуальній трапезі в храмі брали участь усі члени суспільства, 

включаючи рабів, і така участь розглядалася як приналежність до певного 

суспільства (племені, громади, держави). Під час трапези учасники 

отримували м‘ясо принесених у жертву биків, а кількість та якість м‘яса були 

своєрідною «компенсацію» за внесок у загальну справу. Таким чином 

здійснювався рух матеріальних (харчових) надлишок від членів суспільства у 

храм у вигляді жертвоприношень богам і подальший перерозподіл частини 

цих надлишків під час ритуальної трапези. 

Пропорційний розподіл м‘яса жертовних тварин під час ритуальної 

трапези називався «nomos». Пізніше цим словом стало позначатися все, що 

передавалося, перерозподілялося і продавалося на основі договору. Це 

підтверджує зв‘язок між релігійними ритуалами та централізованим 

розподілом загалом й інститутом грошей («nomisma») зокрема. 

Ще один аргумент, що підтверджує релігійно-обрядове походження 

грошей, пов‘язаний із тим, що залізні рожни або шампури, які називалися 

«obelos», використовувалися для розподілу запечених порцій м‘яса серед 

учасників ритуалу. Очевидно, що від «obelos» пішла назва грецької срібної 

монети VI ст. до Р.Х. обола («obolos»). Інша монета більшої вартості того ж 

періоду – драхма («drachma») спочатку означала шість залізних рожнів, або 

шість «obelos». Крім того, на багатьох ранніх лідійських та грецьких монетах 

зображенні бик або бичача голова. Б. Лаум вважав, що запечене жертовне 

м’ясо, що розподілялися серед учасників ритуалу як оплата державою їх 

внеску у вигляді пожертвувань, був першою формою грошей. Коли ж 

з‘явилися монети («obolos»), вони символічно представляли собою порції 

м‘яса биків («obelos»), що розподіляються серед учасників ритуалу.  

Але це був лише один напрям хриматогенезу. Як зазначав Т. Бржескі 

(Tadeusz Brzeski, 1884–1958) – професор, а пізніше й ректор Варшавського 

університету, – у приватно-правових відносинах рогата худоба стає 

платіжним засобом за вергельд (плата за вбиту людину), який, за словами 

Б. Лаума , походить від жертви, спрямованої на заспокоєння духу вбитої 
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людини, – а не з утилітарних причин для відшкодування шкоди. Так само 

виплата худоби за викрадення жінки, а згодом і за згоду батька на одруження 

походить з вергельду, тобто опосередковано з релігійної сфери. Нарешті, це 

стосується також викупу людей, які потрапляють у полон. В одному місці
187

  

автор висловлює твердження, яке слід підкреслити як характерне вираження 

цієї тенденції: виділяються два кола обертання товарів; одне з них – це 

світська ротація і в ній є повна свобода, кожен оцінює товари емоційно та 

егоїстично; друге – це священний оборот, що підлягає обов‘язковим і 

суворим правилам щодо кількості та якості послуг. 

Матеріальні блага, що використовуються в священних 

жертвоприношеннях, тобто ці – «священні» гроші, – дематеріалізуються. У 

VII та VI століттях до Р.Х. було прийнято приносити в жертву богам замість 

справжніх тварин зображення, зазвичай виготовлені з нікчемного матеріалу. 

Таким чином, за словами Б. Лаума, ці «гроші» втрачають значення речовини 

і отримують лише функціональне значення. Дійсно, цей процес 

дематеріалізації закінчується досить швидко, коли з‘являються ральці 

(жертовні підношення) з цінного матеріалу, такого як золото або срібло
188

  

Ці рідкісні метали

 призначалися насамперед богам – як пожертва 

заради прощення гріхів. Такий вибір матеріалу обумовлювався їх фізичними 

та хімічними властивостями – перш за все блиском – внаслідок чого вони з 

давніх часів вважаються «сонячним» (золото) та місячним (срібло) металами, 

а точніше металами відповідних божеств. Зокрема, стародавні єгиптяни 

вважали золото шкірою бога сонця (Ра), а ацтеки – сльозами бога Сонця 

(Віцилопочтлі). Тобто, як і у випадку з «грошима-худобою», священним 

спочатку визнається майбутній монетарний матеріал, а потім уже 

сакральність поширюється безпосередньо на гроші. 
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 Brzeski T. Początki pieniądza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 1928. No. 8 (2). S. 
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 «Що стосується дорогоцінних металів (срібла та золота), то фактом є загальна жага володіння ними, 

можливо, тому, що вона походить від релігійних вірувань, які розглядають їх як символи божеств» (Brzeski 

T. Początki pieniądza. Р. 198). 
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Ранні лідійські монети виготовлялися з електру, природного сплаву 

золота і срібла, склад якого був вкрай неоднорідним, так що чистота і вага 

монет і, відповідно, проба металу, тобто дійсна вартість монети, не могли 

бути фіксовані й гарантовані. Таким чином, ранні монети не призначалися 

для комерційного обігу, а зображення бика на монеті не гарантувало 

комерційної цінності монети, оскільки слугувало лише символом жертовного 

вкладу на користь держави-храму. 

Це також пояснює, чому ранні лідійські та грецькі монети карбувалися 

на території, що належить храмам, і під заступництвом жерців. Так само 

еквівалентом державного банку в Афінах була офіційна «Храмова 

скарбниця», що, як вважалося, перебувала під охороною богині Афіни, якій і 

належали скарби. Відомі випадки (наприклад, під час Пелопоннеської війни 

431–404 рр. до Р.Х.), коли афінянам були потрібні додаткові гроші для 

фінансування військових операцій і вони «позичили» їх у Афіни з обіцянкою 

повернути якнайшвидше
189

.  

З цього приводу німецький філософ Г. Зіммель у своїй класичній праці 

«Філософія грошей» відзначав, що «колись усі еллінські гроші були 

сакральними; вони походили від жрецтва, так само, як і інші 

загальноприйняті поняття вимірювання, що відносилися до ваги, розміру та 

часу. І це жрецтво водночас репрезентувало єдність різних регіонів. 

Найдавніші об‘єднання розвивалися на релігійному підґрунті й інколи 

охоплювали  відносно великі  території. Святилища мали неабияке значення 

для централізації, і гроші виражали це, несучи на собі символ спільного 

божества. Релігійна соціальна єдність, яка кристалізувалася в храмі, знову 

активізувалася в грошах, які запускалися в обіг і набували основи та функцій, 

що значно перевищували  значення вмісту металу в окремій монеті»
190

. 

Отже, Б. Лаум стверджує, що не ринковий обмін, а відносини між 

людьми і їхніми божествами, а саме релігійні практики, привели до того, що 
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бики стали мірою вартості та засобом розрахунків у Стародавній Греції, 

виступивши прообразом грошей у вигляді монет. Стародавні грецьке і 

лідійське суспільства формувалися під визначальним впливом релігії. 

Археологічні розкопки допомогли зробити висновок, що в VIII ст. до н.е. у 

грецьких містах-державах місце перебування голови міста трансформується в 

храмовий простір, де відбуваються приношення богам, а функції жерця 

виконує сам глава міста. Благополуччя архаїчного міста пов‘язувалося з 

приношенням дарів божеству – покровителю, бик ставав найпрестижнішою і 

значущою твариною для жертвопринесення. 

Той самий Б. Лаум, посилаючись на відомий факт штампування срібла 

у Вавилоні, заявляв, що в стародавній Греції штамп – це була печатка з 

магічним значенням, оскільки символізувала зв‘язок з певним божеством; 

штамп означав власність цього божества по відношенню до шматка металу і 

повинен був запобігти його порушенню (наприклад, підробці). Це 

пояснювалося тим, що храми, маючи великі запаси дорогоцінних металів, 

позичали її з метою розширеного відтворення, тому хотіли забезпечити їх 

повернення
191

. 

Приклади пов‘язування грошей з релігійними ритуалами і зараз можна 

легко віднайти на Сході – у Китаї та країнах Південно-Східної Азії, в яких 

поширено використання т.зв. «примарних» або «спірітуальних» грошей 

(ghost або spirit money), відомими також як Joss paper – які є лише імітацією 

грошових знаків для спалення під час ритуальних церемоній вшанування 

душ померлих родичів як пожертва богам, духам або душам померлих
192

. 

У кількох інших культурах також є чіткі міфологічні докази того, що 

жіночі архетипи спочатку були пов‘язані із валютою. Наприклад, єгипетську 

богиню-корову Хатор, називали «Золотою»; так само, як Лакшмі, індуїстську 

богиню достатку та багатства до сьогодні називають «богинею золота». 
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Стародавні ісландські легенди про Едду аналогічно описують Гульвейду як 

«золоту богиню», золоте багатство якої стало об‘єктом війни між двома 

племенами воїнів – асами та ванами (вважалася першою війною у світі).  

Навіть слово «монета» походить від назви римського храму Юнони 

Монети, в підвалі якого, схожому на печеру, розміщувався перший римський 

монетний двір. Ця печера, яку охороняла богиня, представляла власне лоно 

матері Землі, що підтверджувалося наявністю зображень любовних сцен, які 

доводили сексуальну основу культу. Отже, коли римляни організували перше 

карбування грошей у печерному склепі храму Юнони Монети, вони увічнили 

архетипний зв‘язок між таємницями жіночого початку та достатку, який 

встановився у людському розумінні ще за багато тисяч років до заснування 

Риму.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Як бачимо, «історія виникнення назви «монета» свідчить про існування 

взаємозв‘язку земного із найвищими духовними силами, які перенесли 

частину своєї благодаті на метал (гроші тоді були тільки металеві). Цінність 

монети полягала не стільки в її купівельній спроможності, скільки в 

духовному взаємозв‘язку з божеством»
193

. «Підводячи підсумок, ми маємо 

вагомі докази того, що гроші були винайдені не лише в той період, коли 
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 Мазараки А.А., Ильин В.В. Философия денег. Киев: Киев. нац. торг.-эконом. ун-т, «Книга», 

2004. С. 472. 

 

Хреміл (старець-землероб): О, Небо! А тепер скажи мені, чому Зевс 

володарює над усіма іншими богами?  

Каріон (раб): Я знаю! Через всі гроші, які він отримав. У нього більше, 

ніж у всіх інших богів. 

Хреміл: Цілком правильно. А тепер скажи, хто йому все це постачає? 

Каріон (вказуючи на Плутоса): Цей хлопець робить!   

Хреміл: Абсолютно вірно! 

 
                                                                   Аристофан, «Плутос (Багатство)», 130  
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архетип Великої Матері шанували, а й того, що всі найдавніші форми грошей 

були безпосередньо атрибутом того самого архетипу»
194

. 

Таким чином, в античному світі поява грошей була тісно пов‘язана з 

потребою релігійних властей контролювати надходження надлишків. Іншими 

словами, гроші стають механізмом розподілу економічного надлишку та 

встановлення справедливості. А. Семенова (Alla Semenova) з американського 

Університету Райт (штат Огайо) пояснює появу грошей – цього «нашого 

нового Бога»: «[У Стародавній Греції] гроші з‘явилися в контексті […] 

соціально-економічних ієрархій та нерівностей. Гроші вперше були втілені в 

порціях плоті жертовного бика, яка розподілялася релігійними властями під 

час ритуалів спільної жертовної трапези. Маючи намір виділити кожному 

свою «справедливу» та «рівну» частку, ритуали перерозподілу створювали 

фасад соціальної справедливості та рівності шляхом використання грошей
195

. 

Аристотель у своїй «Нікомаховій етиці» вказував, що гроші (xξῆκα) 

переходять або від однієї особи до іншої, або від окремих осіб до фондів 

полісу (держави) і в цьому останньому випадку вони вважаються 

священними
196

.  
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 Аналізуючи інші приклади використання протогрошей, також можна знайти цей зв‘язок із первісним 
культом Великої матері. Зокрема, мушлі каурі за своєю вульвоподібною формою асоціювалися з водою, де 

утворюється життя, і родючістю, характерною для водної стихії. Традиційно це пов‘язано із сексуальним 

задоволенням, процвітанням, випадковістю та плодовитістю. 

Цікаво, що мушля каурі також пов‘язана зі смертю, оскільки її «корисний термін» як грошей починається 

після смерті її первісного мешканця (молюска). Ці мушлі з‘явилися в поховальних орнаментах ще за часів 

палеоліту. Відомий французький археолог Аббе Брейль пояснив їх присутність у гробницях так: «Вони 

пов‘язують смерть з космологічними принципами води, місяця, жіночої статі та відродження у новому 

світі». 

У випадку, якщо все-таки виникнуть сумніви щодо зв‘язку між мушлею каурі та архетипом жіночої 

фертильності, ми можемо повернути повне коло до більш раннього прикладу худоби. Справді, слово 

«корова» (англ. cow)  походить від санскритського gau та єгипетського kau. А оригинальні назви мушлі, яка 

відома як каурі (cowrie), відповідно, gaurie та kaurie» (Lietaer B. Mysterium Geld: Emotionale Bedeutung und 

Wirkungsweise eines Tabus. Munich: Riemann Verlag, 2000. Р. 44). 
 
195

 Semenova A. Would You Barter With God? Why Holy Debts and not Profane Markets 

Created Money. American Journal of Economics and Sociology. 2011. No. 70(2). Р. 376–400.  

Р. 400.  
196

 Мутсопулос Э. Аристотель о моральных и экономических кризисах. Вопросы 

философии. 2016. № 5. С. 128–136. С. 134. 
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Як писав І.Ф. Богданович – відомий поет XVII ст., український 

шляхтич з Київської губернії (чиї землі свого часу пішли на дно 

Дніпродзержинського водосховища):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ще раніше В. Шекспір у «Тімоні Афінському» вустами свого героя 

звертається до грошей безпосередньо як до божества: 

                         «Який могутній 

                          Ти бог, о золото, якщо на  тебе 

                          У храмі моляться, стократ бруднішім 

                          За хлів, де свині сплять! 

                          Ти щогли ставиш, і скородиш хвилі, 

                          І рабів підносиш! Тож пануй і далі!» 

                                                                                    (Переклад В. Мисика) 

 «Божественный металл, 

красящий истуканов,    

         Животворящая душа 

пустых карманов,              

         Подпора стариков, 

утеха молодых,                    

         Награда добрых дел, 

нередко и худых,         

         Предмет воюющих, 

порой живущих мирно 

         И досажденье тех, у 

коих брюхо жирно,        

         Здоровья, бодрости и 

силы  подкрепитель, 

         Сподручник счастия, 

свободы искупитель,  

         Магнит торгующих и 

бог ростовщиков,       

         Разумных добрый 

вождь и гибель дураков,   

        О деньги, к вам стихи 

писать предпринимаю,  

        Но, муза, не тебя я в 

помощь призываю…»  
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До речі, божественним металом вважали золото й індіанці Центральної 

та Південної Америки: але не для того, щоб використовувати як гроші, а для 

сакральних цілей, зокрема – жертвоприношення

. З цього приводу К. Маркс 

колись зауважив: «У всіх стародавніх народів накопичення золота та срібла 

первісно є привілеєм жерців та царів, бо мати бога та царя товарів личить 

лише богам та царям»
197
. Отож, дійсно, «гроші були народжені для торгівлі з 

богами, а згодом їх прилаштували для торгівлі між людьми»
198

. 

 

 

 

 

 

  

Дослідник історії грошей із Санкт-Петербурзького держуніверситету 

Ю.В. Базулін звертає увагу на те, що у середньовіччі Блаженний Августин 

відштовхувався від уявлення про те, що Бог поширює свою абсолютну владу 

не тільки на природу й індивідуальне людське життя, а й на усі без винятку 

події колективного життя
199
. З цього можна було би зробити висновок, що, за 

Аврелієм Августином, і «грошові відносини» – від Бога. Але... Згадаємо, що 

за законом Божим живе тільки «Град Божий», а «Град земний» (держава) 

може бути і праведним (якщо керується згідно з християнами цим правилом 

життя), і неправедним. Утім, гроші існують в обох «градах». Більше того, 

вони існують і в «Граді Божому». Тому походження грошей залишається 

                                                 

 Саме тому, вважаючи Ф. Кортеса посланцем вигнаного бога Кетцалькоатля (а, можливо,і самим богом), 
володар ацтеків Монтесума надіслав йому в дар золоті прикраси. Побачивши, який інтерес викликали ці 

дари, посол Мотесуми запитав про причину й отримав відповідь Кортеса: «Мої люди дуже хворі, вони 

страждають від лихоманки, яку може вилікувати лише золото». Так народилася відоме визначення 

непомірної жаги «жовтого металу» – золота лихоманка.   

  
197

 Маркс К. Критика политической экономии (черновой набросок 1857-1858 годов) (октябрь 1857 

– май 1858 г.). Сочинения / Маркс К., Энгельс Ф. Т. 46, ч. 1. С. 176. 
198

 Borisonik H.G. La abstracción del dinero, ¿emancipación o alienación? Digithum. Lugar: Portbou; 

Año, 2018. Р. 1–10. Р. 8. 
199

 Базулин Ю.В. Происхождение и природа денег. С. 93.  

«У дуже старій і дуже рідкісній тепер книзі, виданій у 1554 році у 

Франції, йдеться, що гроші вигадав... Адам. 

У книзі наводиться опис монети Адама і навіть її малюнок». 

 

                                                                       Г.В. Елизаветин, «Деньги»  
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невизначеним, а самі грошові відносини підпорядковуються християнським 

відношенням між людьми. 

У більш пізні часи такий підхід перегукувався із веберівською оцінкою 

накопичення грошей як результату слідування вимогам протестантської 

етики. Зокрема, він згадує про ідею «професійного покликання» (beruf) 

Мартіна Лютера – коли  професія розглядається не тільки як засіб добування 

коштів для існування, а як дане Богом покликання, тобто коли людей 

закликають працювати не заради грошей, а заради Бога. Які – таким чином – 

якщо і не ототожнюються, то ставляться в один логічний ряд. 

Відгук розуміння сакральної природи грошей можна знайти і у факті 

карбування на срібних «єфимках» часів російського імператора Павла 

Першого напису: «Не намъ, не намъ, а имяни Твоему». Звісно, нумізмати 

можуть зразу заперечити, що цей напис, по-перше, є лише девізом 

тамплієрів, нащадками яких, в певному сенсі, були лицарі Мальтійського 

ордену, почесним магістром якого саме й обрали Павла Першого. Крім того, 

це скорочена цитата 9 вірша 113 псалму Давида: «Не нам, Господі, не нам, 

але імені Твоєму дай славу, заради милості Твоєї, заради істини Твоєї». 

Проте, на нашу думку, розміщення такого напису саме на грошах мимоволі 

натякало на те, завдяки чиєму імені гроші отримують свою силу.  

Згадують про сакральність грошей і в наші часи. Зокрема, перший 

керівник Європейського банку реконструкції та розвитку і принагідно 

філософ-візіонер Жак Атталі у своїй книзі «Євреї, світ та гроші»
200

 не тільки 

згадує принагідно «золотого тельця» як божество, а й стверджує, що євреї 

дали світу єдиного Бога та гроші

, що саме вони перетворили гроші на 

унікальний та універсальний інструмент обміну, точнісінько так само, як 

                                                 
200

 Attali J. Les Juifs, le monde et l'argent. Paris: Fayard, 2002. 638 p. 

 

 Як зауважувалося у попередній монографії, гроші були винайдені в Лідії, а також – імовірно – незалежно в 

Індії та Китаї. Тим не менш, заслуга єврейського народу у розвитку грошової справи не підлягає сумніву. 

Крім того, можна звернути увагу, що в ті часи (VII ст. до Р.Х.) єврейський народ був підкорений сусідами і 

переселений у Мідію – центр якої знаходився на заході сучасного Ірану, але західний кордон (власне з 

Лідією) проходив по середині Малоазійського півостріва. Тож стверджувати з упевненістю, що євреї таки не 

проникли до сусіднього царства і не підкинули царю Гігесу ідею про гроші, не можна. 
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свого Бога – унікальним та універсальним інструментом переваги (знову-

таки, поміщаючи  їх в один логічний ряд) і фактично прирівнює служіння 

грошам до служіння Богу. Власне, здається, що він просто по-своєму 

інтерпретує твердження М. Гесса ((Moses Hess, 1812–1875): «Гроші – це 

соціальна кров, але зовнішня, пролита кров. Євреям належала всесвітньо-

історична місія у природній історії соціального тваринного світу – виведення 

хижого звіра з людини; вони нарешті виконали свою місію. Таємниця 

іудаїзму та християнства оприлюднена в сучасному єврейсько-

християнському світі крамарів. Таємниця крові Христа, як і таємниця старого 

єврейського культу крові, тут нарешті постає як повністю розкрита таємниця 

хижого звіра. У давньому іудаїзмі культ крові був лише прототипом; у 

християнське Середньовіччя це було реалізовано теоретично, ідеально, 

логічно, тобто зовнішня, розколота кров людства споживалася насправді, але 

лише в уяві як кров Бога-людини. У сучасному єврейсько-християнському 

світі власників магазинів цей нахил і рух соціального тваринного світу вже 

не видається ані символічним, ані містичним, а цілком прозаїчним»
201

. 

Інший француз, соціальний психолог Серж Московісі (не плутати з 

міністром фінансвв Франції П‘єром Московісі) писав: «Гроші стають на 

певний час горнилом, в якому їхня реальність піддається перетворенню. 

Всемогутність грошей споріднює їх з уявленням про Бога»
202
. І знову ж таки 

француз, М. Лабордьє, як ми вже згадували вище, саме внаслідок таких 

вражень стверджував, що людина нездатна пізнати, що таке гроші, так само, 

як і що таке Бог, – прямо вказуючи на онтологічну спорідненість цих двох 

понять. 

Підвести підсумок сказаному вище з приводу божественної сутності 

грошей краще за все, мабуть, можна словами російського дослідника А.П. 

Нікітіна: «[К]оли ми говоримо про божественне в грошах, то маємо на увазі 

два явища, які склалися історично: по-перше, колись існуючу властивість 
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 Heß M. Über das Geldwesen. Philosophische und sozialistische Schriften (1837–1850). Vaduz/ 

Liechtenstein: Topos Verlag, Ag, 1980. S. 329–347. S. 343. 
202

 Московичи С. Машина, творящая богов / пер. с фр. Москва: «Захаров», 1998. С. 412.  
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грошей служити засобом божественного прощення, інституалізовану у 

традиційному суспільстві; по-друге, наявність в грошах ціннісно-

нормативної функції, аналогічної до оціночно-регулятивної функції 

божественного образу, яка визначає ієрархію реальності в усьому її 

різноманітті. Друге явище виникає в момент затвердження в грошах 

універсального еквіваленту, в якому одночасно присутні інструментальні 

властивості бути засобом обміну, мірою вартості, засобом накопичення 

багатств та засобом платежу. Воно посилюється після того, як гроші 

припиняють втілювати матеріальне значення, а стають віртуальною 

інформацією, за допомогою якої здійснюється економічний процес. В 

результаті грошовий світ стає свого роду понадреальністю, що оцінює земне 

існування людини. Новий образ грошей при цьому органічно включає в себе 

усі ті функції, що склалися ще у традиційному суспільстві»
203

.  

Але сакральність грошей аж ніяк не зводиться до їх божественного 

походження. Річ у тім, що священне надзвичайно потужне, але ця сила може 

проявлятися двома дуже різними способами. Добрі священні сили – це 

асоціації, пов‘язані з богами, покровителями та святинями, тоді як злі 

священні сили перебувають у трупах, хворобах та нечистих предметах. Що 

призводило до протилежної оцінки природи грошей з точки зору моралі, але 

не відміняло постулату про їх надприродну, потойбічну силу.  

Звідси виникає друга, в певному сенсі – протилежна, теорія сакральної 

концепції – демоністична теорія грошей. 

Традиція розглядати дорогоцінні метали, а потім – і золоті (срібні) 

гроші як породження злої, нечистої сили також має стародавнє походження. 

Як пояснював З. Фрейд, архаїчний спосіб мислення у всіх своїх проявах 

постійно призводив до виявлення найтіснішого зв‘язку між грошима та 

нечистотами: так він з‘являється ще  у давніх культурах, у міфах і казках, у 

забобонних звичаях, відбувається у несвідомому мисленні, у сновидіннях і 
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 Никитин А.П. Божественное и дьявольское в деньгах. Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политология. 2014. № 2 (26). С. 105–113. С. 109.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-filosofiya-sotsiologiya-politologiya
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при психоневрозах. Диявол дарує своїм коханкам золото, а після того, як він 

зникає, золото перетворюється в шматки калу… Уже за ранішнім 

вавілонским віровченням «золото – тільки пекельні випорожнення – 

Mammon=ilu man-man» (вавилонською man-man – це епітет до бога 

підземелля Нергала,)
204
. Пояснення логіки такого твердження можна знайти у 

Сократа, який згадує, що ім‘я бога багатства Плутоcа означає «дарує 

багатство», а багатство нібито виходить із підземелля. (Це, в свою чергу, 

пов‘язано з певними складнощами стародавньої міфології, в якій заплуталися 

самі греки: з часом вони почали ототожнювати Плутоса (Plutos) і Плутона 

(Pluto) – бога підземного царства, а останнього, в свою чергу, – з Аїдом або 

Гадемом – богом невидимого царства померлих (яке, таким чином, 

опиняється під землею)
205
. При цьому плутанина виникає не тільки з богами, 

а й із багатством: видимим (матеріальні блага) та невидимим (гроші). Для 

нашого дослідження в цьому випадку важливо, що дорогоцінні метали, які 

походять з підземелля, таким чином, стають породженням темних сил – яких 

бояться і від яких не чекають добра. 

Головний авторитет середньовічної Європи Тома Аквінський (Thomas 

Aquinas, 1225–1274) вважав, що гроші не можуть породжувати гроші (тобто 

проценти), маючи на увазі думку Аристотеля стосовно неможливості того, 

щоб «нічого» (nihil) породжувало «щось» (quod)

, а отже, розглядав гроші як 

якусь фантомну порожнечу. У середні віки гроші взагалі не мали єдиної 

назви – ані латиною (частіше за все, називалися pecunia або denari), ані 

місцевими мовами (французькою – monnaie, denier, pecune), адже гроші тоді 

були менш важливі, аніж за часів Римської імперії. У ранньому середньовіччі 

взагалі-то переважало соціальне протиставлення potentes  та humiles, тобто 
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 Freid Z. Character and Anal Erotism. Collected Papers. Vol. 2. London: Hogart Press,1953. 404 p.  

P. 49–50. 
205

 Seery J.E. Political Theory for Mortals: Shades of Justice, Image of Death.. Ithaca, N.Y.:Cornell 

University Press, 1996. 240 p. Р. 57.  

 

 Пізніше Декартове: Ex  nihilo  nihil  fix –  «нічого не виникає з нічого». 
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сильних та слабких, яке лише згодом переросло у протиріччя між багатими  

(dives ) та бідними (pauper)
206

. Ситуація  почне змінюватися лише у XVI, і, 

особливо, у XVIII ст. Оскільки використання грошей неминуче пов‘язувалося 

з дотриманням релігійних та етичних правил, то слід зауважити про те, що у 

Книзі премудрості Ісуса, сина Сирахова

 [31:5] сказано:  «Хто любить золото, 

не буде правий…». У латинській версії цю думку висловлено ще чіткіше: 

«Хто любить гроші, навряд чи уникне гріха». А апостол Павел у першому 

Посланні до свого учня Тимофія пояснює: «Бо корень усього лихого — то 

грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбився від віри й поклав на себе 

великі страждання». [1Тим  6:10]. З цього лише посередньо можна зробити 

висновок про те, що гроші є породженням нечистої сили (оскільки любов до 

«божого творіння» не може доводити до лиха та гріха).  

Найбільш поширений іконографічний символ грошей у середні віки – 

гаманець на шиї багатія, який тягне його до пекла. Таке зображення можна 

знайти в скульптурах та розписах церков. Про нього йдеться і в розділі 

«Пекло» в «Комедії» Данте. Втім, прямого твердження про «нечисте 

походження» грошей у християнських текстах немає, а загальне ставлення до 

багатства поступово починає змінюватися – особливо в протестантському 

середовищі. Головним питанням стає не походження грошей взагалі, а те, 

яким чином віруючі їх отримують та використовують. 

«Хоча Христос застерігав від поклоніння грошам і служіння Мамоні, і 

хоча він навчав своїх послідовників не турбуватися про їжу, одяг і все, що 

дають гроші, він не вважав гроші дрібницями для нього чи його 

послідовників. Христос, звісно, наказав людині не «збирати скарби на землі» 

і не керуватися корисливістю у формі жадібності чи скупості, як багатій, 

який, бенкетуючи, дав Лазарю крихти зі свого столу. Проте Христос не 
                                                 
 
206

 Le Goff J. Le Moyen Âge et l‘argent: Essai d‘anthropologie historique. Paris, Perrin, 2010. 252 р.  

Р. 9–10. 
 

 Книга премудрості Ісуса, сина Сирахова, у православній церкві відноситься до неканонічних книг Старого 
Завіту (входить у розд. Повчальних книг), у католицькій церкві – до девтероканонічних (другоканонічних), у 

протестантизмі – до старозавітних апокрифів.  
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зневажав гроші, бо у своєму людському житті він завжди сплачував борги і 

пам‘ятав про потребу людства використовувати матеріальні ресурси 

протягом нашого щоденного життя»
207

. 

У цьому контексті можна згадати легенди про «нерозмінну монету», 

що на додаток притягує до гаманця господаря чужі гроші. Видається, що така 

легенда про «диявольський талер» (або «талер, що розмножується» – Heck- 

taler; він же «закритий», інклюзивний талер – тобто талер, в якому «закрита» 

магічна сила) прийшла з німецьких земель до поляків, яким такі гроші відомі 

як monek, inkluz, ankluz, а далі до галичан та гуцулів (інклюз, анталюз, ман 

клюз), білорусів і, зрештою, росіян («неразменный рубль»). В усіх випадках 

отримання таких грошей передбачало певну угоду з нечистою силою (від 

домових до самого Сатани)
208

. 

Певний натяк на диявольське походження грошей (але тільки 

паперових грошей!) можна знайти у другій частині «Фауста» Гете.  

 

 

 

 

 

 

 

Як зрозуміло з тексту, Мефістофелю  вдається випуск по суті нічим не 

забезпечених паперових грошей (оскільки клади ще не знайдені). Один із 

дослідників творчості Гете, швейцарський політеконом Г. Бінсвангер (Hans 

P. Binswanger-Mkhize, 1943–2017) вважав, що Гете показав, що сучасна 

                                                 
207

 Kalpakgian M. Christian Wisdom about Money. Catholic Culture. URL: 

https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=9621 
208

 Див.: Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник. Львів: Ін-т українознавства 

ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2002. С. 112–114; Dźwigoł R. Polskie ludowe słownictwo mitologiczne. 

Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. S. 16–17; Белова О.В. Неразменный 

рубль в поверьях и магических практиках славян. Антропологический форум онлайн. 2013. № 18. 

С. 230–242. 

«Означений купон – 

Ціною в тисячу імперських крон. 

Папіру служать в якості закладу 

У нас в землі знаходяться що? – клади». 

 

Й.В. Гете, «Фауст», частина друга 
 

https://www.catholicculture.org/search/resultslist.cfm?requesttype=docbrowseauth&resourcetype=1&catlabel=author&catid=795
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грошова економіка – це продовження алхімії («диявольської науки») іншими 

засобами»
209

. 

    

 

 

 

 

 

Поети взагалі часто сприймають гроші дуже емоційно-негативно. Так,  

радянські поети то ототожнювали гроші з «жовтим дияволом» (В. 

Маяковський), то вимагали «прибрати Леніна з грошей» (А. Вознесенський), 

натякаючи на їх не зовсім «благонадійне» походження, яке може тільки 

спаплюжити світлий образ класика наукового комунізму

.   

 

 

 

 

 

Таку оцінку дав грошам Габрієль Гарсіа Маркес. По суті, те, що він 

якось зауважив своїм друзям, повторює паганське (вавилонське) твердження. 

(Хоча при цьому письменник додав, що йому все ж таки  приємно мати 

гроші, хоча б для того, аби пригощати своїх друзів). Це навіть спонукало 

Папу римського Франциска відійти від канонічного трактування впливу 

грошей католицькою доктриною


 на зустрічі із членами італійської 

                                                 
209

 Binswanger H.Ch. Money and Magic: A Critique of the Modern Economy in the Light of Goethe's 

Faust Hardcover. Chicago: University of Chicago Press, 1994. 144 p.  

 У СРСР зображення портрета Леніна вперше зявилося на червонцях 1938 року. Були вони присутні й на 
банкнотах  «пізнього СРСР» (аж до останніх випусків 1992 року), які вважалися «нащадками» червонців і на 

яких (на відміну від дрібних казначейських білетів) був присутній напис про те, що вони забезпечуються, 

серед інших активів Держбанку, золотом. Мабуть, враховуючи тезу вождя про те, що золото потрібно вміло 

використовувати аж до остаточної перемоги соціалізму у світовому масштабі, розміщати його портрети на 

(хоча б і формально) «золотих» червонцях вважалося ідеологічно припустимим. 


 «Церква відкинула тоталітарні та атеїстичні ідеології, пов‘язані в наш час із «комунізмом» чи 

«соціалізмом». Вона також відмовилася визнати в  «практиці капіталізму» індивідуалізм і абсолютний 

Поети не тільки вихваляли гроші, а й проклинали їх: 

Das Geld! Das Geld! Es ist der Teufel,        Гроші! Гроші! Це диявол, 

Ein Kind der Hölle sicherlich,                      Безумовно, це виплодок пекла,  

Ein Fluch der Menschheit ohne Zweifel.      Безсумнівно, це прокляття людства.  

                                                                      Невідомий автор 

(Fliegende Blätter, humoristische deutsche Wochenschrift, 1845-1944) 

Stillich O. Geld und Bankwesen: ein Lehr- und Lesebuch – Berlin, 1914, s.17  

 

«El dinero es el excremento del diablo». 

Gerald Martin, 

«Gabriel García Márquez. Una vida» 
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Конфедерації кооперативів: щоправда, понтифік трохи пом‘якшив слова 

колумбійця (замінивши  excremento на estiércol) – так, щоб вийшло: «Гроші – 

це гній диявола»
210

.  

Канадський дослідник М. Тамаш (Mircea a. Tamas, або Mircea 

Alexandru Tamas)
211

 стверджує, що немає сумніву, що сьогодні «Гроші – це 

чортове око». Він нагадує, що Р. Ґенон (René Guénon , 1886–1951) – відомий 

французький езотерик та метафізик; засновник сучасної інтелектуальної течії  

«філософського традиціоналізму» – написав (у 1945 р.) цілу главу про те, як 

концепція «грошей» занепадала… «Якісне виродження всіх речей тісно 

пов‘язане із самим цим явищем, яке відбувається з грошима, про що свідчить 

той факт, що нині « вартість» будь-якого об‘єкта зазвичай  «оцінюється» 

лише з точки зору його ціни, що розглядається просто як «цифра», «сума» 

або числова кількість грошей; насправді у більшості наших сучасників кожне 

судження про якийсь об‘єкт майже завжди базується виключно на тому, 

скільки він коштує. Слово «оцінка» підкреслено, оскільки воно само по собі 

має подвійне значення – якісне та кількісне; сьогодні перший сенс був 

випущений з поля зору, або –  що означає одне і те саме – були знайдені 

засоби, які прирівнюють його до другого, і, таким чином, випливає, що не 

тільки «вартість» об‘єкта «оцінюється» відповідно до його ціни, а й 

«вартість» людини «оцінюється» відповідно до її багатства»
212

. 

Про «демонічну функцію» грошей, спрямовану на руйнування людини 

та суспільства, зазначають, зокрема, російський професор В.К. Корольов
213

, 

для якого руйнівна сила грошей полягає в тому, що «[м]онетаризація прагне 

                                                                                                                                                             
примат закону ринку над людською працею. Регулювання економіки виключно за допомогою 

централізованого планування спотворює основу соціальних зв‘язків; регулювання її виключно за законом 

ринку зазнає невдачі щодо соціальної справедливості…» (Катехизис католицької церкви. Гл. 2, ст. 7 (ІІІ): 

Соціальна доктрина церкви № 2425). 
210

 Papa Francisco: «El dinero es el estiércol del diablo». La Nacion.  Febrero 28, 2015. 
211

 Tamas M. А. Money: The Evil Eye. René Guénon and Traditional Spirit. Toronto: Rose-Cross Books, 2014.  

230 p. 
212

 René Guénon. The Reign of Quantity and the Signs of the Times. Hillsdale, N.Y: Sophia Perennis, 

2004. 300 р. Р. 110. 

213
 Королев В.К. Деньги в хозяйственной культуре. Философия хозяйства. 2002. № 5.  

С. 279–286. 
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покінчити з однією з основ традиційної соціальної культури. Так, поняття 

«народність» у знаменитій формулі російської державності графа С.С. 

Уварова («Самодержав‘я – Православ‘я – Народність») означає особливе 

батьківське ставлення Царя («Батюшки») до свого народу. Монетизація 

означає, що держава усувається від патерналістської опіки над своїми 

громадянами»
214

. На наявність «демонічної функції» грошей вказують також  

вітчизняні вчені А.А. Мазаракі та В.В. Ільїн
215

. 

І ось уже молодий американський філолог з Єльського університету 

Лукас Мюррей (Lucas Murrey), розпочавши з вивчення поглядів Ніцше та 

німецьких інтерпретаторів античних трагедій, натрапляє на легенду про 

«перстень Гігеса», викладену Платоном (Plato, Republica, 2:359a–2:360d): 

лідійський пастух Гігес після землетрусу знайшов у проваллі бронзового 

коня, всередині якого був труп величезної людини з перстнем на пальці. 

Гігес зняв перстень і надягнув його собі на палець, після чого став 

невидимим. Надалі він скористався цим перснем, щоб спокусити царицю і 

зрештою вбити царя Кандавла та самому зайняти престол. Цей сюжет 

неодноразово використовувався митцями (достатньо згадати, хоча б 

«Перстень Нібелунгів» Р. Вагнера, «Людину-невидимку» Г. Велса або 

«Володаря перснів» Р. Толкіна). Головна ідея, що привертає увагу і викликає 

дискусії, полягає в тому, чи може порядна людина, впевнена у своїй 

безкарності (завдяки неможливості викрити її) здійснювати злочини? Чи 

«невидимість», анонімність можуть стати причиною (неминучою причиною) 

перетворення людей на злочинців? 

Але, як пам‘ятає наш читач, цар Гігес не тільки існував (щоправда, 

Геродот наводить іншу, не казкову, але не менш повчальну історію 

захоплення ним престолу та появи добре відомого психопатологам явища 

 кандаулезізму), але й першим звелів карбувати монети, тобто запровадив 

справжні гроші. Ось це, мабуть, і надихнуло Л. Мюррея побачити в грошах 

                                                 
214

 Королев В.К. Деньги – беда России? Философия хозяйства. 2014. № 4. С. 31–39. С. 35. 
215

 Мазараки А.А., Ильин В.В. Философия денег, с.162  
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джерело усілякого зла – адже вони також забезпечують анонімність, а отже 

(за його логікою), неминуче породжують зло. «Наша цивілізація, – зазначає 

він, – побудована на несвідомому та небезпечному ставленні до грошей, які 

ми ще маємо вивчити. Оскільки гроші, як ми знаємо, пронизують усе життя, 

то ми нічого не знаємо ні про що. Цей штучний природний стан первинного 

незнання – саме те, що таємна група людей (хоча вони також нічого не 

знають про гроші), знає та використовує як зброю. Щоправда, ми не можемо 

змінити цю стародавню трагедію одразу. Але, визначивши основне питання, 

– те, що я називаю монетизованим невідомим (Monetized Unknown), яке 

описує нормалізацію стану незнання речей, які ми повинні фактично знати 

для того, щоб наша форма життя процвітала, включаючи, звичайно, історію 

та суть грошей, – ми можемо почати ставити під сумнів зазначені небезпечні 

норми, які занурюють нас у наше первісне незнання, і протистояти їм. Таке 

пробудження сприяло би піддаванню сумнівам та протистоянню анонімності, 

яку гроші помножують і яку використовує таємна група»
216
. Ну і наприкінці 

нас закликають краще зануритися в принади «нашої справжньої природи» і 

вдатися до діонісизму – дійсно реальна альтернатива монетарній цивілізації!. 

Проблема, однак, у тому, що постійний супутник Діоніса – бог скотарства та 

виноробства Пан (той – із хвостом та козячими копитами) і послужив взірцем 

для образу християнського чорта – Диявола. Ось так замикається «кільце 

(перстень) Гігеса»: виходить, що альтернативою «диявольському 

породженню» – грошам слугує повернення до «диявольської природи» 

людини.  

 

Наявність двох, діаметрально протилежних, точок зору з необхідністю 

зумовлює пошук компромісу, певної «золотої середини», що в нашому 

випадку представлена дуалістичною за своєю сутністю  інтегральною 

теорією грошей. Спроби двоякого трактування суті та ролей грошей – 

позитивного або негативного – залежно від намірів та засобів їх 

                                                 
216

 Murrey L. The Monetized Unknown. Р. 3. URL:  https://lucasmurrey.com/themonetizedunknown 
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використання людьми також мають давню традицію. Достатньо звернути 

увагу на те, що основні релігійні доктрини підходять до трактування грошей 

дуалістично: вони не вказують на їх походження від благих або злих сил, але 

звертають увагу на те, що самі гроші (точніше ставлення до них людей) може 

мати як позитивні, так і негативні наслідки. 

Цілком логічно, що це відображалося в межах різних дуалістичних 

світоглядних концепцій. Негативно ставилося до грошей маніхейство, що 

зародилося на Близькому Сході ще у ІІІ ст. (хоча прокляття на це релігійне 

вчення насилають і в наші часи; ополчилися проти маніхейства і борці з 

«жидомасонами»: для цього використали навіть співзвучність імені пророка 

Мані з англійським словом «money», – мовляв, стародавній містик став 

предтечею нинішнього панування «жовтого диявола»
217

). Але більш детально 

це питання розглядали т.зв. катари

 – маніхейські єретики в Західній Європі. 

Для них небесний світ – «царство», яким править добрий Бог, – це 

досконалість, а на землі ж править Зло, тому все, що існує на землі, 

включаючи гроші, справжні віруючі повинні відкидати. Втім, катари активно 

накопичували гроші (навіть шляхом лихварства) – хоча і тримали їх не в 

приватній, а в колективній власності громади, керівництво якої («досконалі») 

використовувало їх для руйнування світа зла
218
. Маніхейська єресь 
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проявлялася також у православ‘ї (павликіани, богомили). Цікаво відзначити, 

що одне з положень їх віровчення – концепція світил Місяця та Сонця як 

шляхів піднесення людських душ – дала привід звинуватити в маніхейських 

поглядах одного з філософів Нового часу – Г.С. Сковороду
219
. Якщо так, то 

Сковорода міг «підхопити» цю «хворобу» в західноєвропейських 

університетах, лекції в яких він – тоді ще студент Києво-Могилянської 

академії – мав можливість час від часу слухати під час європейських 

мандрівок генерала Ф.С. Вишневського (якого він як помічник 

супроводжував у місії закупівлі для царського двору знаменитого 

токайського вина – за розпорядженням імператриці Єлізавети Петрівни). Сам 

Сковорода, однак, заперечував свою схильність до маніхейства. І, справді, 

філософська теорія точніше може бути визначена як неоплатонізм. Якби там 

не було, понад двісті п‘ятдесят років тому Григорій Сковорода, звертаючись 

до «молодого шляхетства», написав: «Золотом можеш купити село, річ 

трудну, як і потрібну, а щастя як необхідна необхідність задарма всюди і 

завжди дарується. Повітря й сонце завжди з тобою, всюди і задарма»
220
. Але, 

незважаючи на це, його портрет розміщено на українській банкноті 

номіналом в 500 гривень (що дехто, не без підстав, сприймає як певне 

знущання над ідеями Г. Сковороди).   

Говорячи про сприйняття грошей в аврамічних релігіях, звісно 

потрібно вказати, що основні підходи походять зі Старого Завіту і навіть 

Тори (оскільки першоджерелом трьох релігій цього монотеїстичного 

напряму є все ж таки іудаїзм. І саме звідти походить релігійна заборона на 

отримання процента від позичених грошей. Таким чином, посередньо 

вказувалося на «нечисте» походження грошей. Із часом, враховуючи потреби 

економіки, було знайдено вихід у вигляді т.зв. «heter iska» – буквально 

«дозволу на роботу», або виконання дозволеної ділової угоди, схожої на 
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заборонену операцію
221

. Існує кілька способів структурувати heter iska, і 

дійсно різні ситуації можуть вимагати різних його типів. Одним із 

найпростіших є камуфлювання процентів під оплату «роботи» банкіра, однак 

це може бути проблематично з точки зору визначення кінцевої суми 

(оскільки її потрібно зазначити у первісній угоді). Однак існує інший спосіб 

структурувати heter iska, щоб це не становило проблему. Адже відсотки 

прибутку та збитку можуть відрізнятися. Тоді суть heter iska полягає в тому, 

що кредитор не позичає гроші, а купує частину певного бізнесу 

(підприємства), тобто стає компаньйоном і, відповідно, має право на 

прибуток. Щоправда, тоді солідарна відповідальність повинна 

розповсюджуватися і на можливі збитки. Для врегулювання цього питання в 

heter iska є кілька пунктів, згідно з якими можна вимагати, щоб кредитор 

розділив з основним партнером (позичальником) частину збитків. Але 

складені ці пункти у такий спосіб, що їх умови дуже важко, практично 

неможливо виконати. В результаті виходить розподіл прибутку, що сильно 

нагадує виплату процентів, але з юридичної точки зору таким не є. Саме за 

таким принципом працюють усі банки в Ізраїлі.   

 

Якщо звернутися до ісламського віровчення, то можна побачити, що 

воно визнає гроші як створений людською свідомістю механізм 

обслуговування господарських потреб суспільства як засіб обігу, міри 

вартості та засобу заощадження. У цьому сенсі гроші є продуктом людської 

діяльності, але – тільки в цьому. Річ у тім, що іслам також накладає певні 

обмеження на використання грошей, – перш за все заборона «ріби» (араб. 

ا)   тобто прямого отримання відсотку, або лихварства. Це важливе –رب

застереження в ісламському контексті, оскільки будь-який продукт при 

певних умовах може стати товаром і, відповідно, предметом купівлі-

продажу. Але тільки не гроші, за якими іслам не визнає товарної властивості, 
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розглядаючи їх як виключно службовий, технічний інструмент, що не має 

самостійної вартості. Отже, гроші визнаються абстрактною категорією, що є 

тією ж самою мірою як соціальним інститутом, так і економічним 

феноменом
222

. 

У Європі раннього модерну Близький Схід навіть став певним ідеалом 

– через міцний вплив давньоарабської науки та сприйняття цього регіону як 

ідеального втілення суспільного та соціального порядку. Лихварство було 

узаконене в західному суспільстві лише в ході секуляризації, що швидко 

відбулася в XVII, XVIII і XIX століттях – поряд із розвитком капіталізму. З 

іншого боку, в суспільствах Близького Сходу воно завжди було заборонене, – 

доки французьке законодавство не легалізувало його як один із 

найважливіших принципів сучасної моделі фінансування
223

.  

    

На Далекому Сході потужне філософське обґрунтування дуалістичний 

підхід до грошей знаходить зокрема в концепції «Інь» та «Ян».  

   У давньокитайській філософії Інь і Ян (китайською: 陰 – 陽 yīn – 

yáng, букв. «темно – яскраво», «негативно – позитивно») – це поняття 

дуалізму, що описує, наскільки сили, що з першого погляду видаються 

протилежними чи суперечливими, насправді можуть бути 

взаємодоповнюючими, взаємопов‘язаними та взаємозалежними і як вони 

можуть породжувати одна одну, коли між собою взаємопов‘язані. Згідно з 

цією філософією, все має як Інь, так і Ян (наприклад, тінь не може існувати 

без світла). Будь-який із двох основних аспектів в конкретному об‘єкті може 

проявлятися сильніше, залежно від критерію спостереження. 
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Рис. 3.  Інтегральні Ян- та Інь-функції в архетипі людини 

Джерело: Lietaer B. Mysterium Geld: Emotionale Bedeutung und Wirkungsweise eines Tabus. 

Munich: Riemann Verlag, 2000. Р. 75. 

    

 

У спробі виразити цей плідний парадокс одночасної єдності та 

подвійності було введено термін «дуалістичний монізм» або діалектичний 

монізм. Інь та Ян можна розглядати як взаємодоповнюючі (а не протилежні) 

сили, що взаємодіють, утворюючи динамічну систему, в якій ціле більше, ніж 

зібрані деталі.       
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Рис. 4. Інтегральна економіка та Інь-Ян валютна система 

Джерело: Lietaer B. Mysterium Geld: Emotionale Bedeutung und Wirkungsweise eines Tabus. 

Munich: Riemann Verlag, 2000. Р. 75. 

 

Це, відповідно, впливає і на економічні відносини, які, по суті, є однією 

з форм суспільних відношень між людьми. А звідси вже висувається ідея 

двох типів грошей (або валют), описана Б. Лієтаром. 

• Ян-валюта (Yang currency)

 – це валюта, емісія якої заснована на 

ієрархії, що заохочує накопичення у вигляді грошей і, як правило, створює 
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Кореї у 1892–1902 рр. і не стосується дуалістичної концепції. В корейській мові є різні варіанти написання її 

назви  

(кор. 량/양/냥, 兩), так само, як назва китайської одиниці ваги – лян (кит. 兩), від якої походить назва цієї 

валюти, не збігаються із написанням терміна Ян.  
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конкуренцію серед її користувачів. Усі звичайні національні валюти є Ян-

валютами, оскільки кожна з них демонструє ці особливості. Ось чому 

конкурентна економіка, яку вони підживлюють, буде називатися 

«економікою Ян». Це, як правило, єдина економіка, визнана у звичайних 

економічних підручниках.   

• На відміну від цього валюта Інь (Yin currency) – це валюта, емісія 

якої заснована на егалітаризмі, вона перешкоджає накопиченню та заохочує 

співпрацю між її користувачами. Добре розроблені додаткові валюти, як 

правило, активізують економіку співпраці – «економіку-Інь». Ця «Інь-

економіка» існувала неофіційно вічно, як правило, у формі «подарункової 

економіки» (тобто без використання жодної валюти). Подарунковий обмін є 

одним із найважливіших інструментів побудови громади, і «валюти Інь» 

виявилися більш сумісними з подарунковою економікою або навіть 

заохочують її створення. 

Б. Лієтар береться стверджувати, що «баланс між економікою Інь та Ян 

є необхідним для функціонування справді сталого суспільства. Разом вони 

створюють те, що називається "інтегральною економікою"»
224

. 

Протягом століть населення індонезійського острова Балі 

використовувало два різних види валют. Перша з них – рупія, національна 

валюта Індонезії («валюта ян»); друга валюта («валюта інь») – найхан 

банджар, що означає «робота на загальне благо». Одиниця цієї валюти – три 

години роботи. Ця робота виконується або вранці, або вдень, або ввечері по 

сигналу спеціального дерев‘яного гонга (кукуля). На відміну від 

національної, балійці мають прямий контроль над валютою найхан банджар, 

оскільки кожна родина є членом спільноти (банджара). Лідери банджарів 

обираються рішенням більшості членів і можуть бути звільнені таким же 

чином. Кожен член має однакові права та один голос. Разом вони 

організовують бенкети, ремонтують храми і навіть будують школи та дороги, 
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коли це необхідно. Люди з великою кількістю грошей зазвичай мають мало 

часу, тоді як люди з невеликими грошима зазвичай часу мають більше. 

Подвійна грошова система Балі використовує цей факт. У бідніших громадах 

банджарів, природно, обираються проєкти з більшим бюджетом у «часових 

грошах» і меншою кількістю рупій; тоді як заможніші громади голосують за 

менший час загальної праці та більше рупій у своїх проєктах. В обох 

випадках місцеві ресурси можна мобілізувати, щоб реалізувати на практиці 

те, що громада вирішує як важливе. І в обох випадках завжди є поєднання 

грошей у рупіях та часу роботи. Відмінності полягають лише у пропорціях. 

На думку різних лідерів банджарів, час для підтримки банджара навіть 

важливіший за рупію: люди добре знають один одного, працюючи разом, а 

також зустрічаються із тими, з ким би ніколи не познайомилися б, 

перебуваючи в економіці з однією валютою (рупією). Люди, які здійснюють 

внесок у громаду лише у вигляді звичайних грошей (рупій), стають досить 

непопулярними в довгостроковій перспективі. Таким чином, замість 

постійного зростання прірви між багатими та  бідними відбувається обмін 

між соціальними класами. 

Кожне суспільство потребує як економічного кола ян, так і 

економічного кола інь. Монополія валюти ян призводить до того, що ми 

переживаємо сьогодні: такі важливі функції інь, як виховання дітей або 

догляд за людьми похилого віку, стають недоступними. З іншого боку, коли 

валюти інь та ян використовуються одночасно, як на Балі, тоді виникають 

два взаємодоповнюючі економічні кола. Одна валюта підтримує імпульс у 

комерційній сфері, тоді як інша дозволяє соціальній сфері продовжувати 

функціонувати, при цьому кожна з цих систем обміну підтримує та доповнює 

іншу. 

Система подвійної валюти – це не чарівна паличка, що може запобігти 

бідності та занепаду культур або насильству в країнах третього світу. Але ми 

живемо у час фундаментальних змін і речі, які раніше здавалися безпечними, 

стали непевними або навіть зникають. Гроші теж змінюються. Під час 
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глобалізації на заході, а також на сході було сформовано кілька великих 

блоків валюти ян. Водночас продовжують відкриватися нові горизонти. А 

тому прихильники цієї теорії стверджують, що зараз у всьому світі 

з‘являються тисячі місцевих валют інь. Цей розвиток, на їх думку, лише 

розпочався. Хоча, можливо, що це лише мутація грошей. 

 

Здійснивши відповідний аналіз, дійсно, «можна констатувати, що 

амбівалентність уявлень про гроші, в яких присутнє їх обожнювання та 

демонізація, випливає із самої природи грошей: з одного боку, всемогутність 

грошей споріднює їх з Богом, з другого боку, властивість грошей руйнувати 

людське життя споріднює їх із дияволом; з одного боку, через них 

оцінюються усі речі та процеси, з другого боку, вони самі не мають ніякої 

цінності. Вочевидь для того, щоб гроші перестали сприйматися як Бог або 

диявол, вони повинні набути людської суті, тобто відображати трудову 

діяльність людини (як, наприклад, ітакська година)»
225
. Поки що залишимо 

осторонь зауваження щодо ітакської години

 та спроможності грошей 

відображати безпосередньо відпрацьований людиною час, а звернемо увагу 

на думку щодо необхідності набуття грошима людської суті. На такий 

перехід звертав увагу ще К. Маркс, який відзначав у своїх рукописах: 

«Перекручення і змішання всіх людських і природних якостей, братання 

неможливостей, – ця божественна сила грошей – криється в сутності грошей 

як відчуженої родової сутності людини, що відчужує і відчужується. Вони – 

відчужена міць людства»
226

.  
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Інакше кажучи, божественна сила могла бути використана лише для 

легітимації грошового металу, а практика вимагала пояснення купівельної 

спроможності конкретних шматків цього металу – зливків, монет.  

 

Натуралістична концепція креаціонізму відштовхується від того, що 

гроші створили все ж таки люди. Хоча в цьому питанні існують розбіжності 

думок щодо конкретних інститутів людського суспільства, які причетні до 

створення грошей. 

 

 

 

 

   

Конвенціональна концепція 

Упевненість у тому, що гроші (монети) виникли просто за згодою (або 

волею) людей, існує зі стародавніх часів. Зокрема, Геродот у своїй «Історії» 

констатує, що лідійці першими з людей почали карбувати й увели у вжиток 

золоту та срібну монети, таким чином, посередньо стверджуючи, що це був 

просто їхній технічний винахід (Herod., Hist.1- «Clio», 94). Тобто винахід 

грошей (монети) – це одна з великих інновацій людства, на кшталт колеса: 

якби цього не відбулося, то людство й зараз перебувало би в ситуації інків та 

ацтеків, які не знали, що таке колесо (як, до речі, і гроші). З цього питання 

своє слово сказала і натуралістична наука, представники якої давно вже 

виступили з ідеями стосовно походження грошей. У зв‘язку з цим необхідно 

згадати теорію винаходу, сформульовану німецьким істориком професором 

Ф.А. Бьоком (Philipp August Böckh). У своїй праці «Метрологічні 

дослідження ваги, монетної стопи та міри у стародавні часи у їх 

взаємозв‘язку» (August Böckh, Metrologische Untersuchungen über Gewichte, 

Münzfüße und Maße des Alterthums in ihrem Zusammenhange, Berlin, 1838) він 

стверджував, що одиниці ваги були запроваджені адміністративним шляхом 

«Немає речі, яка би сама по собі мала в громадській економіці 

значення, менше за гроші; вони важливі лише як дотепний 

засіб, що служить для збереження праці та часу». 

                                                                                    Дж. С. Міль 
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(що видавалося логічним, пам‘ятаючи відповідні рішення діячів Великої 

французької революції), а поява грошових знаків стала логічним винаходом 

на тлі запровадження вагових значень засобу платежу. Втім, А. Бек не сказав, 

де і хто зробив таких винахід. Власне він і не міг цього зробити, оскільки на 

той момент натуралістична наука не мала достатньої кількості фактів – у 

всякому випадку порівнян із сучасним станом. 

Отож, як зауважує американський професор Т. Вьірік (Thomas Wyrick), 

«якби гроші ніколи не виникли, то не було б і ніякого процвітання». Без 

грошей не було би багатьох речей навколо нас, а товарообмін і досі 

здійснювався би шляхом простого бартеру
227

.  

Ізраїльський вчений Д. Шапс також вважає,що винахід монети був не 

просто технологічним винаходом, а концептуальною революцією
228
. Мається 

на увазі, що технологічні винаходи еволюціонують суспільство тільки тоді, 

коли його розвиток досягає певного рівня й існує реальна потреба у 

відповідній інновації. Цю думку добре ілюструє історія з британським 

капітаном Верні Ловеттом Камероном (Verney Lovett Cameron). Перебуваючи 

у Східній Африці, він намагався придбати човни, для чого йому довелося 

здійснити цілу низку бартерних обмінів – дріт на сукно та взуття, сукно та 

взуття – на слонову кістку, а вже слонову кістку – на човни
229
. Ця історія, на 

думку Камерона, повинна була проілюструвати важливість винаходу грошей. 

На жаль, ніхто не звернув його увагу на те, що арабські купці (з якими він і 

здійснював згадані трансакції) не гірше за нього були знайомі з грошима, але 

віддали перевагу «старому доброму» бартеру. Пояснення цього досить 

просте: дефіцит товарів та практична відсутність товарного ринку. За таких 

умов грошовий еквівалент «не працює», – що добре пам‘ятають ті, хто 

пережив «економіку дефіциту» на пострадянському просторі наприкінці 

1980-х – на початку 1990 х років. 
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Ще Аристотель зазначав, що деякі «варварські народи» обмінюються 

між собою тільки предметами першої необхідності: наприклад, обмінюють 

вино на хліб і навпаки (Arist., Polit.1, III,112). Пропорції такого обміну 

встановлювались конкретно в кожному випадку залежно від різних (у тому 

числі випадкових) обставин. Такий механізм «ціноутворення» у міру 

розширення обміну та його якісної зміни (внаслідок суспільного розподілу 

праці) створював складнощі та гальмував подальший розвиток товарного 

обміну. І тоді на зміну бартеру приходить єдиний еквівалент – гроші (хξῆκα), 

які в цьому випадку розуміють як звичайний та надійний засіб обміну 

товарами або послугами (ρξήκαηα ιέγνκελ ὅζωλ ἡ ἀμία λνκίζκαηνο) (Arist. 

Ethics, Δ 11, 1119 b 26). 

Між тим етимологічні дослідження показують, що грецьке слово 

«nomos», що означає «закон» або «договір», походить від слова «nemein», що 

означає «розподіляти», і, мабуть, спочатку означало власне «розподіл», а не 

«принцип розподілу». І нарешті давньогрецьке слово «nomisma» («гроші») 

споріднене зі словами «nomos» і «nemein», і це відображає той факт, що за 

часів Аристотеля греки сприймали цінність грошей як умовну, що 

визначається договором, звичаєм або законом. 

 

   

 

 

    

    

 

Отже, прихильники зазначеного підходу відштовхуються від того, що 

гроші – це річ, яка виникає як засіб обміну для зменшення трансакційних 

витрат, пов‘язаних з неефективними бартерними угодами. На це, зокрема, 

вказували Ж.-Б. Сей та У. Джевонс. Останній, здається, першим зауважив, 

що гроші вирішують «проблему подвійного співпадіння бажань», тобто  

 

«Ми так і не розуміємо справжньої причини першого карбування 

монет у західному світі». 

                                                           Проф. Л. Курке (L.Kurke),  

                                                    «Coins, Bodies, Games, and Gold:  

                                       The Politics of Meaning in Archaic Greece» 
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необхідності для забезпечення постійного товарного обміну, щоб обидва 

учасники обміну були зацікавлені в товарах один одного: за посередництва 

грошей (які всім потрібні) ця проблема легко вирішується.  

Представники неокласичної школи (А. Маршалл, І. Фішер) додали до 

причин, що обумовлюють необхідність появи грошей, ще й можливості 

синхронізації надходжень і платежів, які сприяють прискоренню 

товарообміну, а також мінімізацію витрат при здійсненні товарообмінних 

операцій. Прихильники кейнсіанського напряму (П. Девідсон, Х.Ф. Мінскі) 

вважали, що невизначеність господарської кон‘юнктури змушувала 

учасників обігу накопичувати грошові залишки для страхування від 

неплатежів та інших ризиків. А це було можливо тільки при грошовій формі 

обміну. 

Більш важливо, однак, що цей підхід передбачає рівність між 

учасниками обмінних відносин. І така рівність, звісно, базується на певній 

суспільній угоді або конвенції. Як відповідний суспільний інститут, який 

створює (декларує) гроші, може виступати не тільки держава, а й інші 

колективні утворення, організовані на базі політичної лояльності, релігійної 

або іншої схожості людей, в межах якої вони здійснюють спільні поточні 

внески праці та товарів.  

Але історично таким інститутом спочатку таки стала держава. 

«[С]творення грошей – це владний проєкт, один із найбільш значущих із 

здійснених усіма суспільствами»
230

, – стверджує Х. Десан (Christine Desan). 

Вона також зауважує, що для більшості сучасних дослідників гроші – це 

просто інструмент, який використовується як одиниця виміру та засіб 

платежу та обміну; тобто їх більше цікавить не те, чим є гроші (їх 

сутність),але те, що вони роблять (їх функції). Але для того, щоб встановити 

«одиницю виміру» (unit of account), – визнає вона, – суспільство повинно 

створити міру, яку всі визнаватимуть як загальну цінність (common value) та 

                                                 
230

 Desan Ch. Making Money: Coin, Currency and the Coming of Capitalism. Oxford: Oxford University 

Press, 2014. xxii+478 p. Р. 1. 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

143 

використовувати при встановленні цін на свої товари, робочу силу і, навіть, 

витрачений час. І така міра повинна мати матеріальне втілення (форму), що 

функціонуватиме в усьому суспільстві – від центру до самих низів. А це було 

під силу лише державній владі, історично – владі суверена, який уособлював 

в собі, як могутність божества («усяка влада від Бога»), так і могутність 

людської спільноти («Держава – це Я»

).  

Загалом влада, оподаткування та релігійні данини відіграють 

вирішальну роль у всіх цих оцінках походження грошей. Оподаткування є 

двигуном передачі реальних ресурсів від підданих до влади. Гроші – це 

інструмент (vehicle). Передача ресурсів почасти полягала в передачі їх самій 

владі, а частково – у дозволі владі перерозподілити надлишок своїх підданих 

більш «справедливо» в контексті культурних та релігійних суспільних 

звичаїв того часу. По суті, гроші це створення держави (creature of the state), 

суспільне благо та механізм перерозподілу, який використовує  держава на 

добро чи на зло
231

. 

Таким чином виникла суверенна (державна) теорія грошей, висунута 

ще  в роботах Платона і Аристотеля (в яких вона фактично була інтегрована в 

саму мову, якою розмовляли ці філософи, адже давньогрецькою гроші – як 

уже йшлося вище – називаються «noumisma» від «nomos», що означає 

«закон»). Згідно з цією теорією грошовий статус отримувався внаслідок волі 

                                                 

 «l'Etat, c'est moi!»  – відомий вислів Людовика XIV, який, однак, насправді дуже розходиться з позицією 

цього короля, який взагалі-то був прихильником концепції кардинала Ришельє стосовно примату інтересів 

держави над своїми власними інтересами (славнозвісне «raison d'État»–- «благо Держави», згадане О. Дюма-

батьком у його «Трьох мушкетерах»). Недарма вмираючи він сказав: «Je m'en vais, mais l'État demeurera 

toujours» –  «Я іду, але Держава залишатиметься назавжди». Отож, подеколи вважається, що ця фраза 

лише приписується Людовику XІV, оскільки вперше про неї написав французький історик Ж.-А. Дюлор – 

член Національного конвенту, який голосував за страту короля Людовика XVI, – причому майже через 200 

років після подій, які було описано у його праці (Jacques-Antoine Dulaure. «Histoire de Paris», 1834): 13 

квітня 1655 р. молодий сімнадцятирічний король слухав лекцію президента парламенту Парижа (в ті часи – 

вищого юридичного органу), який постійно використовував словосполучення «Король та Держава» (Le Roi 

et L‟etat). На що, зрештою, Людовик і відреагував реплікою, яку з урахуванням контексту слід читати як « Я 

і є Держава». Втім, деякі сучасники згадували, що кардинал Мазаріні після повернення з Паризького 

парламенту (де прозвучала ця фраза) висварив свого молодого государя і, скоріше за все, наказав вилучити 

цю фразу з протоколу засідання. (Існує також менш популярна версія, що ця фраза насправді належить 

англійській королеві Єлизаветі І, яка, як відомо, перебувала «у шлюбі» зі своєю державою). 
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суверена (государя), що проявлялася шляхом карбування монети – тобто 

позначення певної кількості металу особливим знаком державної влади 

(наприклад, портретом володаря).  

А деколи і пояснювальним написом, на кшталт: «Владимир на столе, а 

се его злато (срібло)». Цілком зрозуміло, що і грошовий метал ставав 

унаслідок цього металом влади, царським металом – золотим предметом… 

торкалися новонародженого нащадка монархії і в золотий саркофаг поміщали 

померлого монарха, відправляючи до праотців. «Король помер! Нехай живе 

король!» – і все це у блиску золота та срібла. 

Необхідно звернути увагу на те, що, на відміну від західної економічної 

думки, що концентрувалася на проблемі визначення  справедливої ціни 

товарів, на Сході (в Китаї) більше уваги приділяли обов‘язку володаря 

забезпечувати своїх підданих необхідними матеріальними благами, а звідси – 

і необхідності  жорсткого контролю пропозиції грошей із тим, щоб 

забезпечити стабільність цін та достатнє постачання товарів. Таким чином, 

«китайські філософи та державні діячі поділяли загальне твердження, що 

гроші є артефактом вищої влади. Тобто, що саме знак володаря, а не 

внутрішня вартість грошового засобу обумовлює його вартість
232

. 

А отже, волею володаря грошима можна було визнати не тільки золото 

та срібло, а, скажемо, шматок паперу, про що писав Марко Поло: «У [місті] 

Канбалу – монетний двір великого хана, та такий, що про великого хана 

сказати можна: алхімію він знає цілковито, і ось чому. Наказує він 

виготовляти ось які гроші: змусить набрати кори від тутових дерев… і з 

цього ніжного дерева наказує виготовити папку, немов як папір; а коли папка 

готова, наказує він з неї нарізати ось як: спочатку маленькі [шматочки], що 

коштують половину малого лівра, або малий лівр, інші ціною в половину 

срібного гроша, а інші – в срібний гріш; є і в два гроші, і в п‘ять, і в десять, і 
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в безант, і в три, і так далі до десяти безантів; і до всіх папок прикладена 

печатка  великого хана. Виготовляється за його наказом така сила-силенна 

цих грошей, що все багатство у світі можна ними купити. (…) Всі його 

піддані всюди, скажу вам, охоче беруть на сплату ці папірці, тому що, куди б 

вони не ходили, за все вони платять папірцями – за товари, за перли, за 

дорогоцінне каміння, за золото і за срібло: на папірці все можуть купити і за 

все ними сплачувати; папірець коштує десять безантів, а не важить 

жодного»
233

.  

Зауважимо принагідно, що спроби декларування «безвартісних 

грошей» у стародавні часи здійснювалися і в Європі

. Зокрема, імператор 

Нерон (за якого почалося масове псування монети), почувши про те, що в 

Китаї та Сіамі як гроші використовуються мушлі (йшлося,звісно, про рідкісні 

каурі), спробував проголосити грошима мушлі з берегів Ла-Маншу (які він 

наказав своїм легіонерам збирати як трофеї від «завоювання океану»). Але 

використовувати ла-маншські мушлі як гроші не зміг змусити навіть 

Калігула (який примусив сенат обрати своїм членом його улюбленого коня 

Інцітата – Incitatus означає «швидконогий»).Зрештою, нічим добрим для 

імператора це не обернулося. 

Прикладом такого підходу були також погляди першого російського 

економіста І.Т. Посошкова, викладені в його роботі «Исследование о 

скудости и богатстве»
234

 (1724), де він розглядав гроші як цінність, 

створену законом («вартість» якої визначалася лише царським штампом: 

оскільки, на його думку, «не вага значення має, але царська воляі якщо 

государ накаже мідній монеті покласти рублеве начертання, то вона би і за 

рубль ходити в торгах стала во віки віків незмінно»). Золоті ж червонці, на 
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думку Посошкова, взагалі призначені не заради торгу або надбання багатств, 

а заради слави государя (тобто мали не економічну, а «прокламативну» 

функцію).  

А у більш освічені часи російський славянофіл С.Ф. Шарапов (1855–

1911), вказуючи на докорінну  відмінність Росії від Заходу (що, на його 

думку, полягала в переважанні на Заході голого комерційного розрахунку, 

користолюбства, а в Росії – навпаки – панування моральних начал), 

стверджував, що існує два види грошей, що принципово відрізняються один 

від одного, – власне гроші та «гроші Росії». Відмінність полягає у способі 

визначення їх вартості. Для «грошей Росії» вона визначається суб‘єктивно-

психологічними факторами, тобто довірою населення до емітента. 

Спираючись на це посилання, автор уводить поняття абсолютні гроші, тобто 

такі гроші, чия внутрішня вартість визначається «моральним початком 

всенародної довіри до єдиної, сильної та вільної верховної влади, в руках 

якої перебуває управління грошовим обігом» і яка «є породженням і 

представником саме морального початку, початку повної довіри і любові, 

повної свободи дії»
235

. 

Доволі поширеною є думка, що вперше право на карбування монет як 

королівської регалії та елементу суверенітету обґрунтував відомий 

французький юрист Ж. Боден у своїй праці «Шість книжок про державу» (Les 

Six livres de la République) у 1576 р.
236
, що обумовлювалося його 

сподіваннями на те, що центральна королівська влада в питаннях монетарної 

політики поводитиметься більш відповідально, аніж багаточисленні князі-

суверени та міста, які мали таке право за середньовічним законодавством.  

Але все ж таки наукове обґрунтування такого підходу у модерні часи 

(період «раннього модерну») започаткував, мабуть, французький юрист 

Ш. Дюмулен. У 1542 р. він написав два трактати про гроші з оригінальною на 

той час думкою щодо комерційного кредиту. Але, як це не парадоксально, 
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для теорії грошей у контексті підходу, який ми використовуємо, більшу вагу 

мав написаний на десять років пізніше «Коментар до едікту Генріха ІІ про 

малі дати» («Commentaire sur l'édit du roi Henri II sur les petites dates»), в 

якому Дюмулен настільки чітко та юридично досконало довів супремацію 

королівської влади над владою Папи Римського (а отже, і вищу сакральність 

королівської влади), що представляючи автора цієї праці французькому 

королю, герцог Монморансі (майбутній конетабль Франції) сказав: «Сір, 

Ваша Величність не змогли з дванадцятьма тисячами вояків примусити Папу 

Юлія ІІІ до миру; ця людина зробила це за допомогою оцієї малої книжки»
237

. 

Продовжуючи справу Ш. Дюмулена, інший юрист – Ф. Гримо (François 

Grimaudet) – у 1560 р. проголосив у своїй промові перед провінційною 

асамблеєю в Анжу, що «благополуччя держави вимагає підпорядкування 

церковної влади цивільній, у чиїх руках всі функції суспільства 

зосереджуються на законних підставах». Ця, здавалося б далека від теорії 

грошей думка (про сакралізацію світської влади шляхом підпорядкування їй 

влади чисто сакральної – церковної), знайшла відповідне продовження в його 

«Трактаті про збільшення та зменшення грошей» («Traité de l'Augmentation et 

Diminution des Monnaies»), який кілька сторіч пізніше було перекладено 

англійською і надруковано у 1900 р. під назвою «Закон платежу» («The Law 

of Payment»). Цього разу Ф. Гримо розповсюджував сакральну всевласність 

суверена на монетарні справи і стверджував, що «цінність грошей залежить 

від держави; тобто в монархії – на розсуд государя, а при олігархічному 

режимі – від Держави, яка єдина має право карбувати гроші або штампувати 

знак вартості на монетах»
238
. Такі автори, як Шарль Луізо (Charles Loyseau, 

1566–1627) та Карден Ле Бре  (Cardin Le Bret, 1558–1655) також 

доповнювали концепцію «абсолютної монархії» «вільним право змінювати 

вартість монет, які карбуються», незважаючи на те, що багато юристів 

(особливо за межами абсолютистської Франції) піддавали таке право 
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сумніву. Зокрема, іспанський єзуїт Хуан де Маріана (Juan de Mariana, 1536–

1624) у своїй праці «Про короля та королівські установи» («De rege et regis 

institutione», 1599) відмовляв монархам у цьому праві, аргументуючи це тим, 

що така зміна грошової субстанції невиправдано позбавлятиме підданих 

монарха їх власного багатства. Пізніше, в іншій своїй праці –  «De monetae 

mutatione» ( «Про переробку грошей»), яка, між іншим, потрапила до Індексу 

заборонених книжок і призвела до неприємностей зі святою інквізицією, – 

Х. де Маріана вказував, що монети мають дві вартості – природну та 

юридичну, тобто залежну від вартості металу і від наказу суверена, – але 

розумний монарх повинен слідкувати, щоб вони співпадали або, принаймні, 

не відрізнялися помітно
239

.  

Німецький юрист Самуель фон Пуфендорф (Samuel von Pufendorf, 

1632–1694) припускав можливість зміни вартості монет лише у надзвичайних 

випадках, причому вважав, що монарх усе одно зобов‘язаний відновити їхню 

вартість, як тільки виникне така можливість. Нарешті, швейцарець Еммеріх 

де Ваттель (Emmerich de Vattel, 1714–1767) у своєму трактаті «Закон націй» 

(«Le Droit des Gens») прямо вказував на те, що монетарний суверенітет не 

тільки надає монарху права, а й накладає певні обов‘язки
240

. 

Та, попри своє давнє походження, найбільш аргументовано державна 

теорія грошей була викладена лише у 1905 р. німецьким економістом Г. фон 

Кнаппом (Georg Friedrich von Knapp), книга якого й досі часто перевидається 

у різних країнах
241
. Г. Кнапп поділяє гроші на «хілогенні»


 (які мають 

вартість внаслідок належних їм властивостей, – зокрема, золоті гроші) та 
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«автогенні» (які, навпаки, мають вартість, тому що «так прийнято», – 

зокрема, паперові гроші), втім навіть хілогенні гроші потребують певної 

хартальності (державного визнання), для того, щоб стати справжніми 

грошима. «З багатьох причин, – пише він, – люди надають перевагу 

хілогенним грошам, але ніхто не заперечує, що існують і автогенні гроші, бо 

усіма засуджені неконвертовані паперові гроші все-таки гроші, а що це, як не 

автогенні гроші, зроблені зі шматочків паперу? Тому наша теорія навіть цим 

грошовим «пасинкам» дає певне визнання»
242
. Але  насправді, на думку 

Г. фон Кнаппа, гроші – це суто юридична категорія, «створення закону» (або 

«хартії» – чому його теорію деколи називають «хартальною») і не мають 

жодного зв‘язку з товарами (а тому використання товарів-еквівалентів у 

торговельному обігу не було ніяким попереднім етапом у появі грошей, а 

являють собою, по суті, тупиковий шлях розвитку товарообміну). Відповідно 

і вартість грошей має лише номінальне значення і визначається державою. 

(Ця остання теза, що поділяється фактично усіма прибічниками креативно-

інноваційного напряму виступає як основа номіналістичної теорії). 

Така можливість на практиці обумовлюється монетарним 

суверенітетом, тобто виключним правом держави на емісію грошових 

знаків. Як і політичний суверенітет – тобто саме право на повну самостійну 

політичну владу – монетарний суверенітет як право з давніх часів 

освячувався вищою, понадприродною владою. Інакше кажучи, 

сакралізувався за принципом «усяка влада – а отже і монетарна – від Бога». 

Грошова емісія та державна влада пов‘язані між собою тісними природними 

узами.  Право на карбування або емісію власних грошей завжди відносилося 

до основних привілеїв суверена та характерних ознак незалежності 

політичної влади. У цьому сенсі монетарний суверенітет можна розглядати 

як один із вимірів політичного суверенітету, хоча, наприклад на думку 

Р. Мандела, коріння цієї концепції значно глибші й сягають часів імперії 
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Шумеру, стародавньої Індії, Вавилону та Єгипту
243
. І саме тому володарі з 

давніх часів досить жорстко ставилися до порушників свого монетарного 

суверенітету – як до осіб, які намагалися отримати незалежність і стати 

самостійними суверенами. Зокрема, Геродот (Herod., Hist.4 – “Melpomena” 

166-CLXVI) розповідає, як перський цар Дарій покарав на смерть префекта 

Єгипту Аріанда, який насмілився карбувати срібні «даріки», копіюючи золоті 

монети царя, і, таким чином, зазіхнув на владу суверена.   

У середньовіччі ми також можемо побачити досить ревниве ставлення 

суверенів до своєї монетної регалії (певною мірою, синоніма «монетарного 

суверенітету»). Зокрема, можна нагадати, що в Золотій булі» 1356 року, 

підписаною імператором Карлом IV Люксембурзьким проголошувалася 

передача права карбування монет «усім князям-електорам, церковним та 

світським, а також їхнім спадкоємцям»
244

, – продемонструвавши приклад 

обмеження власного монетарного суверенітету шляхом передачі його у 

певний «пул» – тобто створення «колективного монетарного суверенітету». 

По суті, монетарний суверенітет є продовженням або проявом суверенітету 

політичного, юридичним  оформленням якого прийнято вважати становлення 

т.зв. «Вестфальської системи», що передбачає визнання державного 

(світського) суверенітету, принцип правової рівності держав та принцип 

невтручання у внутрішні справи. Але для цього європейським країнам 

довелося пройти довгий шлях, починаючи від середньовічної моделі, коли 

єдиним сувереном визнавався Папа Римський, який вінчав «на царство» 

імператорів, а за його довіреністю вінчалися й інші монархи – система «res 

publica gentium cristianurum» – «республіки християнських народів». До речі, 

принципи невтручання та рівності в угоді 1648 р. зафіксовані не були, а 

доповнили систему вже пізніше. Причому рух у цьому напрямі не був 

лінійним, оскільки «по дорозі» виникали ситуації, коли деякі держави 
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навпаки визнавалися «більш рівними» (т.зв. «великі держави» Віденської 

угоди 1815 р. або «наддержави» / «супердержави» часів «холодної війни»).  

Право здійснювати емісію власної валюти на території може 

здійснюватися державою, що має суверенітет над певною територією. В 

багатьох випадках монополія на таке право (власне – монетарний 

суверенітет) зафіксована в національних конституціях: зокрема, Австралії 

(с. 115), Австрії (ст. 4, ч. 1), Італії (ст. 117), Мексики (ст. 28 та 117), 

Німеччини (ст. 73), Швейцарії (ст. 99, ч. 1) тощо. Це право може бути 

делеговане центральному банку або іншому органу (наприклад, валютному 

агентству), або декілька держав можуть делегувати свої повноваження для 

емісії валюти спільному центральному банку (наприклад, Центральний банк 

країн Західної Африки, Європейський центральний банк тощо). При 

здійсненні свого грошового суверенітету держава може визначити назву 

своєї валюти, номінальну вартість і фізичні особливості банкнот і монет, 

деномінованих у цій валюті. Вона також може прийняти рішення про 

випуск нової валюти, що потім вимагатиме визначення курсу переходу від 

старої валюти до нової. 

Державна теорія грошей не містить теорії грошової вартості. «Опис 

адміністративного права, що стосується грошей, мало стосується питання 

вартості грошей», – стверджує фон Кнапп. У першому виданні своєї праці він 

явно відкидає кількісну теорію грошей, заявляючи: «Тут ми не будемо 

обговорювати кількісну теорію , якщо розуміти її в тому сенсі, що обсяг 

грошей в одній країні зменшується, а натомість збільшується в іншій, і що це 

знову встановлює паритетність. Така ідея є вульгарним невіглаством». Однак 

це звучить скоріше так, ніби тут Кнапп має на увазі механізм «золотих 

точок» (price-specie-flow-mechanism), тобто золотий автоматизм у золотому 

стандарті. Взагалі, у першому виданні є лише невелика конкретна інформація 

про грошову вартість: « Прихильник металевої теорії визначає одиницю 

вартості як певну кількість металу. (...) Чарталіст історично визначає 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

152 

одиницю вартості. Тому вона перетворюється на поняття, що отримує своє 

значення залежно від певної спільноти платників, в якій вона опиняється»
245

. 

Тож «[п]ротягом понад 2000 років урядова прерогатива, або виключне 

право на забезпечення суспільства грошима, означало на практиці лише 

монополію на карбування монети – золотої, срібної або мідної. Саме 

протягом цього періоду така прерогатива почала прийматися беззастережно, 

як істотний атрибут суверенітету, оповитий таємницею, з якою зазвичай 

пов‘язувалася священна влада правителів. Можливо навіть, що це уявлення 

виникло раніше VI ст. до Р.X., коли лідійський цар Крез

 викарбував перші 

монети, – ще в ті часи, коли було заведено ставити клейма просто на 

металевих злитках, щоб засвідчити пробу металу»
246

. 

Сам Фрідріх фон Гаєк, якому належить ця цитата, вважав такий підхід 

«пережитком середньовічної ідеї», «забобонним уявленням»  про те, «що 

уряду (який, зазвичай, для більшої ваги називають «державою») повинен 

вирішувати що має бути грошима, ніби це він створив гроші, яких без нього 

не існувало б», і стверджував, що «гроші можуть існувати й існували, – і 

досить задовільні гроші, – без будь-якої участі уряду».  

А й справді ще з давніх часів дехто вважав, що гроші виникли з волі не 

однієї людини (монарха), а усіх людей як наслідок певної раціональної угоди 

між ними. Така раціоналістична теорія відштовхувалася від того, що 

головною причиною появи грошей була потреба у раціоналізації товарного 

обігу. Отже, як стверджував Аристотель, «…за загальною згодою з‘явилася 

монета». Щоправда, як, де і коли було досягнуто такої згоди, він не пояснює. 

І це залишається самим темним місцем зазначеної теорії, хоча її 
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прибічниками і досі залишаються багато відомих економістів, зокрема, 

П. Самуельсон. 

Самуельсон, зокрема, стверджував
247
, що гроші – це лише суспільна 

умовність або винахід (social contrivance). Він пояснював свою думку таким 

чином: уявімо собі світ, в якому є молоде і старе покоління і не має вічних 

товарів (з яких можна зробити запас на всі часи). Тож, якщо нинішнє 

покоління не може заощадити, як воно може підготуватися до виходу на 

пенсію, коли навряд чи зможе щось зробити? А ось як: можна надрукувати 

«довгих папірців»  і «офіційно через державу, або неофіційно за звичаями, 

досягти великого консенсусу щодо використання цих зелених доларів як 

грошових знаків». Тоді нинішнє покоління зможе придбати деякі з цих 

шматочків паперу та у старості обміняти їх у молодих на продукти 

споживання. Світ стає  кращим, завдяки соціальній вигідності грошей. (На 

жаль, при цьому він не пояснив, ні як виникли гроші в ті стародавні часи, 

коли ніхто не думав про пенсію, і чому нове покоління повинно брати у 

стариків ці «папірці», не маючи впевненості, що прийдешнє покоління, в 

свою чергу, погодиться взяти їх вже у них). 

 

Наступним логічним кроком стало розуміння того, що гроші можуть 

бути хартальним творінням не лише держави, а й влади взагалі, у тому числі, 

влади суспільства, що може проявлятися не тільки у формі держави, а й у 

формі ринку або громадянського суспільства. Взагалі-то такі думки виникали 

і раніше. Зокрема, ще у XIV ст. єпископ Микола Орезм або Ніколас 

Орезмський (Nicolas Oresme або Nicole d‟Oresme) у своїй праці (написаній, 

імовірно до 1355 р.) «Про гроші. Трактат про походження, природу, 

юридичне обґрунтування та зміну грошей») (De Moneta. Tractatus de Origine, 

Natura, Jure, et Mutacionibus Monetarum) висунув ідею про те, що право 

карбувати гроші належить не суверену, а народу. Він заявляв, що гроші – це 
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товар, а точніше, це: і) деяка кількість дорогоцінного металу з іі) відбитком, 

що засвідчує його зміст в монеті. Ця посвідка може бути надано приватною 

особою або організацією і, звичайно ж, будь-яким державним органом. Але 

М. Орем говорить, що первісно створення монет відбулося не за наказом 

державної влади, а що це зробили «мудреці» – природна еліта вільного 

суспільства. «Коли люди вперше почали торгувати або купувати товари за 

гроші, гроші не мали відбитка або зображення, а срібло або бронза 

обмінювалися на м‘ясо і випивку і вимірювалися за вагою. Оскільки постійне 

використання ваги і точне визначення ваги металу надто втомлювало, а 

продавець при цьому не міг бути впевнений у пропонованому металі або 

ступені його чистоти, мудреці тих часів наказали виготовляти шматочки 

певної ваги, засвідченої відомим усім знаком карбувальника, з конкретного 

металу, щоб ні у кого не виникало підозри і щоб можна було одразу 

дізнатися його цінність. І те, що відбиток на монетах був задуманий як 

гарантія проби і ваги, ясно доводять стародавні назви монет, такі як фунт, 

шилінг, пенні, секстула (sextula – римська монета вагою в одну шосту унцію 

срібла. – О.Ш.) тощо, які є назвами мір ваги, застосованими до монет ...»
248

. 

На час написання трактату держава займалася карбуванням грошей уже 

понад 1500 років, але М. Орем наполягав, що це не пов‘язано з природою 

грошей. Таким чином, він відкидав впливову державну теорію походження 

грошей. Але держава матеріально зацікавлена в опануванні емісії грошей, 

маючи на увазі і сеньйораж, і інфляційний дохід. І хоча М. Орем таких 

термінів, звісно, не використовував, але ясно давав зрозуміти природу такого 

інтересу, зауважуючи, що головною й остаточною причиною, через яку 

правитель претендує на право  втручатися в карбування монет, – це вигода, 

яку він може отримати, інакше не було б ніякого сенсу вносити так багато 

таких великих змін. 

                                                 
248 The De Moneta of Nicholas Oresme and English Mint Documents. New York, N.Y.: Thomas Nelson 

and Sons Ltd., 1956. 114 p. Р. 8–9. 
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Сторіччям пізніше італієць Бернардо Даванзаті Бостічі (Bernardo 

Davanzati Bostichi, 1529–1606), розглядав гроші як суспільну угоду і вказував 

на те, що їх внутрішня цінність може бути суттєво нижчою за їх мінову 

цінність.  

Таким чином виникла концепція грошей – як продукт «суспільної 

угоди», назвемо її суспільною теорією. Точніше, йдеться про невеличку 

групу теорій, оскільки одні говорять про можливість створення грошей 

місцевими владами, інші – окремими соціальними групами, а ще інші 

визнають таке право і за будь-якими комерційними банками. Перші дві теорії 

розвиваються в рамках створення т.зв. «додаткових валют» (complementary 

currencies), а третя пов‘язана з поняттям «вільної банківської справи» (free 

banking). Загальноприйняте визначення

 «додаткових валют» полягає в тому, 

що це валюти (як правило, регіональні), які заміщують в обігу національні 

валюти (у зв‘язку з нестачею останніх). Емітентами таких «додаткових 

валют» можуть виступати як офіційні органи влади, так і приватні структури 

або особи. Відповідні приклади ми можемо знайти в історії різних країн: 

емісія грошових знаків окремими північноамериканськими колоніями у 

зв‘язку з нестачею монет «Корони» (Британської метрополії), або окремими 

муніципалітетами в Австрії та Німеччині (у міжвоєнний період). І. Фішер – 

як радник президента Ф. Рузвельта – рекомендував йому розглянути 

можливість дозволу на «надзвичайні валюти» (emergency currency) – але 

попередив, що це послабить центральну владу на користь регіональної й ідея 

«не зайшла». Натомість вільна емісія банкнот у межах повної лібералізації 

банківської справи була характерна саме для Сполучених Штатів (до 

створення у 1913 р. Федеральної резервної системи). 

                                                 

 Існують і інші визначення. Зокрема, професор Нью-Йорського університету М. Пікок (Mark S. Peacock) 

відносить до додаткових валют також випадки виконання окремих грошових функцій різними грошима – 

наприклад, коли мірою вартості та засобом платежу виступають різні грошові знаки. У таких випадках одині 

з них вважається «додатковим». Але ми будемо притримуватися загальноприйнятого визначення, а 

зазначені випадки сепарації грошових функцій розглядатимуться далі у відповідному розділі. 
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Сучасні дебати навколо цієї концепції відродилися власне після виходу 

у 1976 р. у світ книги Нобелевського лауреата Ф. Гаєка «Денаціоналізація 

грошей». Одним з її варіантів можна вважати також концепцію «вільних 

грошей» (Freigeld), яка була сформульована ще на рубежі ХІХ–ХХ століть 

німецьким підприємцем Сільвіо Гезеллєм (Silvio Gesell). На його думку, 

вільні («зникаючі») гроші – це ті гроші, які подібно до споживчих товарів 

втрачають свою вартість із часом (із тим, щоб їх не затримували у 

заощадженнях, а використовували в обігу). Для цього, зокрема, він 

запропонував стягувати плату за користування грошима (негативний 

відсоток або демередж – demurrage). Тобто ідея полягає в тому, що дефіцит 

грошей слід викликати штучно і систематично його підтримувати.  

Принцип «вільних грошей» реалізується у формах датованих квитків з 

обмеженим терміном обміну на купюру більш низького номіналу; квитків, які 

мають купон, частина якого щодня відривається (що призводить до зниження їх 

номіналу); квитків з осередками на 12 місяців для наклеювання марок (які 

дають право на подальше використання «грошей») та електронні гроші, які 

кожен місяць автоматично втрачають відповідний відсоток номіналу. 

Тепер на додаток до традиційних національних грошових одиниць 

почали використовувати сурогати або «додаткові валюти» – complementary 

currency. Існують уже тисячі таких схем, які діють по всьому світу і 

необов‘язково пов‘язані із законними засобами платежу. Такі «валюти» 

деколи називають «спільним засобом платежу» («common tender»), на відміну 

від «легального», або «валютами співробітництва» (cooperative currencies), 

маючи на увазі, що вони базуються не на конкуренції, а на співпраці її 

власників (утримувачів)
249

. Відтак замість доларів з‘явилися т. зв. «зелені 

долари» та «долари Свободи», замість аргентинського песо –  патакони, 

замість євро – «сол», замість йєни – фуреаі киппу (ふれあい切符 – «квиток 

                                                 
249

 Calvo S., Morales A. Exploring complementary currencies in Europe: a comparative study of local 

initiatives in Spain and the United Kingdom. MINCA, September 2014. 75 p. Р. 9. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/273754901_Exploring_complementary_currencies_in_Europe_

a_comparative_study_of_local_initiatives_in_Spain_and_the_United_Kingdom 
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дбайливих відносин») тощо. Такі додаткові валюти поділяються на 

секторальні (які обслуговують лише певний сектор економіки – зокрема, 

транспортні або комунальні послуги, сільське господарство, туризм тощо) та 

локальні або регіональні (complementary community currency – ССС), які 

діють лише на чітко визначеній території. Прикладом секторальної валюти є 

японська «фуреаі киппу», якою розплачуються за волонтерські послуги для 

літніх людей (1 «фуреаі» дорівнює одній годині праці на допомогу таким 

людям).  

Класичний приклад випуску локальних грошей – це емісія «трудових 

сертифікатів» в австрійському містечку Вергле (Wörgl) у період «Великої 

депресії» з липня 1932 р. по листопад 1933 р. Усього було випущено 32 тис. 

трудових сертифікатів, які можна було обміняти на офіційну валюту – 

австрійський шилінг – у співвідношенні 100 сертифікатів = 98 шилінгів. 

Одночасно в місцевий банк було внесено аналогічну суму в шилінгах на 

випадок масового погашення сертифікатів. Враховуючи позитивне 

сприйняття нововведення населенням, місцева адміністрація емітувала нову 

партію сертифікатів, які використовувалися для оплати робіт з будівництва 

та ремонту доріг, мостів, водозабірних систем. Сертифікати також було 

дозволено використовувати для сплати місцевих податків. Зрештою, 

Австрійський національний банк домігся заборони проєкту, оскільки він 

суперечив ст. 122 його статуту – емісійна монополія та кримінальна 

відповідальність

.  

Рекорд тривалості продемонструвала унікальна за своєю суттю 

швейцарська система вільних грошей, створена в 1934 р. – кооперативна 

спільнота WIR (Wirtschaftsring-Genossenschaft). Вона нараховує близько 62 

                                                 


 У цьому контексті слід згадати і «гетто-купони», різновиди яких запроваджувалися нацистами в 

єврейських гетто та концентраційних таборах (Holley S.E. The Hidden History of Holocaust Money. Topic. 

16.02.2019. URL: https://www.topic.com/the-hidden-history-of-holocaust-money) 
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тис. учасників – малих підприємств і забезпечує щорічний оборот, 

еквівалентний 1650 млн швейцарських франків. 

Уже наприкінці минулого століття цей досвід було використано в 

Аргентині (у 1995 р. – емітовано т.зв. «бернал», а у 2001 – «патакон», 

формально місцеві облігації, які перебували в обігу паралельно з 

національною валютою). У 2004 р. у м. Оранія (Південнно-Африканська 

Республіка) було реалізовано ідею професора Й. ван Зіла (Johan van Zyl ) 

стосовно того, що самокероване містечко (а в Оранії живуть лише 

африканери, критично – щоб не сказати сепаратистськи – налаштовані до 

сучасної ПАР) повинно мати і власну валюту. Втілити цю ідею на практиці 

зголосився інший економіст – Д. Рудт (Dawie Roodt). Емітентом такої валюти 

– «ора» (що дорівнює 1 ранду) – виступила місцева торговельна палата, а 

банківські розрахунки з нею забезпечив місцевий банк – Orania Spaar- en 

Kredietkoöperatief. Звісно, що Резервний банк ПАР не визнав нову валюту, 

хоча вона і продовжувала функціонувати ще певний час, у тому числі, в 

електронному вигляді
250

. В останні роки у Великій Британії виникли нові 

місцеві валюти, що отримали назву «перехідних валют» (transition 

currencies). Вони емітовані в містах, що приєдналися до міжнародного руху 

Transition Towns  (його також називають Transition Network або Transition 

Movement). 

 

До цього моменту в логічному ланцюжку роздумів про гроші у якості 

власне грошей малися на увазі лише певні метали (у формі зливків або 

монет). Тобто,пануючою концепцією стосовно питання форми (а не суті) 

грошей була металістична теорія. В контексті сакрального підходу цілком 

логічним було визнання тези металістів стосовно того, що «дорогоцінні 

метали… за своєю  природою – є грошима», оскільки ці метали вважалися 
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божественними
251
, як стверджував «абат


 Галіані» (Ferdinando Galiani, 1728–

1787) у своєму трактаті «Della moneta libri quinque» (1750). У подібному сенсі 

алхімія є відображенням «історичного виділення грошей», а гроші в 

міфологічному сенсі є своєрідним продуктом алхімії (алхімія міфологічно 

пояснювала середньовічному населенню «право грошей» бути «охоронцем 

товарів» у «згорнутому вигляді»). Якщо додати до металу шматочок 

філософського каменю (отриманого за допомогою магічних заклинань), то 

вийде золото (що зберігає в собі магію): не дивно, що торгівля перетворює 

золото на товари, товари на золото: ймовірно, сама торгівля є чарівною 

операцією
252

. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
251

 Galiani F. Della Moneta. Libro Primo. De Mitalli.Capo Primo. Della fcoperta dell‘oro, e dell‘argento... 

(p. 6); Libro Secondo. Della Natura della moneta. Capo Terzo. Della moneta di rame, d‘argento e d‘oro 

(p. 137) Napoli: Nella Stamperia Simoniana, MDCCLXXX (1780). xxv + 416 p. 

 

 Насправді, Ф. Галіані був каноніком (тобто, по суті, радником-помічником єпископа), а на момент 

написання свого трактату у 23-річному віці взагалі припинив духовну кар‘єру.  

 
252

 Рудяк І.І. Міфологічне походження грошей: бартер, бриколаж і алхімія. Філософія фінансової 

цивілізації: людина у світі грошей: матеріали ІІІ Міжнародних філософсько-економічних читань 

(25–26 травня 2010 р., м. Львів). Львів, 2010. С. 354. 

«Нам здавалося частенько, що тутешніх громадян, 

І достойних, і поганих, наше місто цінить так, 

Як монету старовинну і карбованець новий. 

Адже грошей повноцінних, не подріблених ніяк, 

Найпевнішої карбівки, щонайкращої з усіх, 

Найдобірнішої проби, перевіреної скрізь - 

І по всій Елладі нашій, і по варварських краях - 

В обіг ми не випускаєм, лиш погані  мідяки, 

Щонайгіршої карбівки, наспіх вибиті сяк-так. 

От розсудливих, статечних, благородних громадян, 

Доброчесних, справедливих, доброзичливих людей, 

Що зросли в палестрах, 

хорах і до Муз прихильні всі, 

Тих ми гудимо, а іншим, – мідним, рижим чужакам, 

Поміж гіршими найгіршим перевагу даємо, 

Тим, хто вискочив останнім, і кого недавно ще 

Навіть за козлів жертовних наше місто не взяло б». 

 

                                         Арістофан. Жаби (Епісодій Третій) 

                                                    Переклад Бориса Тена 
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Прихильники раціоналістичної інтерпретації походження грошей 

(здебільшого – меркантилісти) приписували золоту (сріблу) властивості 

грошей, пояснюючи це природними особливостями дорогоцінних металів. 

Вони відштовхувалися від того, що ці метали стали грошима тому, що їх 

властивості максимально сприяють виконанню функції грошей. В. 

Джевонс
253

 детально описав ці властивості: 

• рідкість: золото та срібло є рідкісними благами і тому мають 

цінність, оскільки те, що не є рідкісним, а постачається природою в 

необмеженій кількості й, таким чином, є «запереченням рідкісності», просто 

не має цінності; 

• схоронність: золото та срібло не схильні до псування, тому що не 

окислюються – тобто зберігають свою цінність протягом довгого часу; 

• портативність: золото та срібло концентрували високу цінність в 

невеликому обсязі, що дозволяло на практиці запустити в обіг еквівалент 

доволі високої товарної вартості; 

• подільність: зливок золота або срібла, поділений на дві рівні за вагою 

частини, не втратить своєї цінності, оскільки обидві частини 

представлятимуть еквівалент половини первісної вартості; 

• однорідність: золото та срібло однакової проби мають однакові 

споживчі властивості та, відповідно, представляють однакову цінність; 

• стабільність: золото та срібло  мають цінність, яка не піддається 

впливу випадкових факторів, що допомагає зберігати відносну стабільність 

цінових пропорцій;  

• блиск та ковкість: золото та срібло, маючи ці якості, отримали свою 

споживчу цінність як не життєво необхідного (попереднє – не тільки мідь, а й 

срібло та золото, – попри свою відносну м‘якість, стародавні народи таки 

використовували для виготовлення знаряддя для рубання
254

), а соціально 
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необхідного продукту – як прикраси, що засвідчують високий соціальний 

статус їхнього власника (цього не змогли досягти платина (сірий відтінок не 

приваблював людей) та ртуть (рідкий стан не дозволяв виробляти прикраси) 

– хоча інші зазначені вище якості притаманні також і цим шляхетним або 

благородним металам

); 

 упізнаваність (сognizability): золото та срібло легко розпізнати і 

відрізнити від усіх інших речовин, що досить важливо, оскільки гроші 

повинні постійно передаватися іншим особам, проте коли кожна людина, яка 

отримує засіб платежу , буде змушена ретельно впевнюватися в тому, що 

вона отримала саме ту речовину, що функціонує як гроші, це призводитиме 

до великих незручностей. 

 

Але поступова десакралізація грошей та подальша демократизація 

підходів до сутності грошей дали змогу зробити висновок про те, що 

грошима взагалі можуть бути не метали, а будь-який предмет, щодо якого 

буде досягнуто «громадянської угоди» стосовно його грошового статусу. На 

таких позиціях перебували прихильники номіналістичної теорії. До її 

засновників прийнято відносити знову ж таки Аристотеля, який у своїй 

«Нікомаховій етиці» (книга 5, § 8) дійсно заявив, що гроші існують не через 

свою «природу», а за згодою або законом (грец. «номо» – λνκω). Але слід 

мати на увазі, що в цьому місці Аристотель намагався просто обіграти 

грецьке слово, що означає «монета, що перебуває в обігу» (грец. «номісма» – 

λνκηζκα). І тому, пояснюючи далі, що він мав на увазі, Аристотель додав, що 

гроші можуть обмінюватися або монетизуватися суспільством. Тобто він 

                                                                                                                                                             
https://books.google.com.ua/books?id=J147AAAAcAAJ&pg=PA7&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v

=onepage&q&f=false 
 

 «Шляхетними» або «благородними» (επγελή κέηαιια) ці метали назвали стародавні греки, тому що вони не 
змінюють свої якості з часом (не іржавіють як залізо і не окислюються як мідь), тобто зберігають «вірність», 

що притаманно шляхетним людям. (Див.: Kurke L. Coins, Bodies, Games, and Gold: The Politics of Meaning in 

Archaic Greece. Princeton: Princeton University Press, 1999. xxi + 385 p. Р. 46).. Доречно нагадати і про те, що у 

геральдиці золотий колір асоціюється зі шляхетністю (благородством). А англійське слово «sterling» серед 

іншого означає, і «шляхетний»: тобто фунт стерлінгів – це фунт шляхетного металу.  
 

https://books.google.com.ua/books?id=J147AAAAcAAJ&pg=PA7&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=J147AAAAcAAJ&pg=PA7&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false


ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

162 

просто скоріше за все мав на увазі лише те, що матеріал, який буде 

використовуватися для карбування грошей, і ту особливу форму, якої 

монетам буде надано, визначають угода або закон. Утім, практика засвідчила, 

що навіть суворий закон не зробить грошима все, що завгодно. (З цього 

приводу ми вже згадували спробу римського імператора Калігули 

проголосити грошима прості мушлі.) 

Але зміна монетарної парадигми – від «гроші (золото) дані людям 

вищими силами (Богом, Природою)» до «люди самі вирішують, що 

слугуватиме грошима» об‘єктивно ставить ряд додаткових запитань, на які 

необхідно знайти відповідь. Перше з них стосується того, а навіщо взагалі 

потрібні гроші, або яка роль грошей в економіці?  

У зв‘язку з цим хотілось би звернути увагу на аналогію, яку майже 

півтисячоліття тому провів флорентійський банкір Бернардо Даванцаті 

Бостікі (Bernardo Davanzati Bostichi) у своїй роботі «Lezione delle Monete» 

(«Урок грошей», 1588). Отож, відповідно до його думки, гроші вже якось 

звично вважаються «кров'ю економіки»
255
. (Під словом «звично» малося на 

увазі, що ще за двісті років до того, Микола Орезмський, посилаючись на 

думки Аристотеля писав про гроші (багатство) як про «життєву рідину» – 

humores excessiue, – яка розтікається по «тілу держави». І ще він 

стверджував, що якщо гроші накопичуються в королівській скарбниці і 

вилучаються з обігу, то це призводить до абсцесу в організмі держави. А ще 

за сто років королівський скарбник Франції говорив, що «гроші в 

політичному тілі є тим самим, що і кров в тілі людини»)
256

. Зрозуміло, що 

всілякі аналогії кульгають, але якщо спростити процеси до основних 

положень, то виходить така картина: подібно до того, як кров, що несе в собі 

різні корисні елементи, сприяє їхньому обміну в організмі людини, так і 

гроші, що несуть у собі абстрактну вартість, сприяють обміну конкретними 
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споживчими вартостями між економічними агентами. Як кров важлива 

завдяки, наприклад, еритроцитам і лейкоцитам, так гроші важливі тією 

вартістю, яку вони представляють в обігу. І тут власне виникають питання 

щодо кількості грошей в обігу: яка кількість грошей повинна перебувати в 

обігу і як зміна кількості грошей впливає на економічний стан країни? 

Можна згадати, що В. Петті теж користався «анатомічною аналогією», 

стверджуючи, що гроші – це «жир державного тіла, надлишок якого так само 

часто заважає його активності, як нестача призводить до хвороби»
257

. Розгляд 

питання щодо кількісної визначеності грошей («кількісна теорія грошей») 

відбувався під впливом двох історичних подій – припливу в Європу 

дорогоцінних (грошових) металів з Нового Світу в XV–XVI ст. та 

припинення обігу золотої монети та надмірної емісії паперових грошей на 

початку ХХ сторіччя. 

Одна з ранніх версій кількісної теорії була висунута Миколаєм 

Коперником у 1517 р. у трактаті під назвою «De aestimatione monetae» («Про 

вартість монет»). Під час оборони Ольштина в 1519 р. (у ході польсько-

тевтонської війни) Коперник переглянув цю працю і написав два нових 

трактати – «Tractatus de monetis» («Трактат про монети») та «Modus cudendi 

monetam» («Спосіб псування монет»). На основі цих трактатів він підготував 

доповідь, з якою виступив перед прусським сеймом у Грудзендзі (Грауденці) 

у 1522 р., а у 1528 р. Коперник підготував для прусського сейму розширену 

версію цієї доповіді – «Monetae cudendae ratio». У цій праці Коперник 

сформулював зв‘язок між кількістю грошей, швидкістю їх обігу, цінами на 

товари та послуги. Особливо підкреслювалося, що псування монети (по-

сучасному – «слабка монетарна політика») є однією з головних причин 

занепаду держави. Коперник, зокрема, пояснив падіння вартості грошей 

надлишковим додаванням міді до золотих та срібних монет, порівнюючи 

«добру політику» часів хрестоносців із «поганою» прусською політикою. 
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Новим був також підхід до вартості срібних та золотих монет (який, на його 

думку, повинен відповідати ринковому співвідношенню цін обох металів). 

Відштовхуючись власне від цього постулату, він сформулював твердження 

про те, що «кращі» (недооцінені в монеті) гроші будуть використовуватися 

для тезаврації, а «гірші» (переоцінені) залишатимуться в обігу: «коли [на 

додаток] до старої, кращої монети, що залишається в обігу, 

запроваджується нова, гірша, яка не тільки уразила стару, але, так би 

мовити, витиснула її з обігу». Трохи в іншому формулюванні («гірші гроші 

витискають кращі») цей принцип відомий як «Закон Грешема». Сер Томас 

Грешем був фінансовим радником королеви Єлизавети І. Коли в королівстві 

почала зникати нова повноцінна монета, а в обігу залишалися лише 

неповноцінні монети її попередників, Т. Грешем запропонував королеві 

провести грошову реформу, пояснивши у своєму листі «Інформація щодо 

падіння курсу» принцип «виштовхування» з обігу добрих грошей поганими, 

– який пізніше отримав назву «закон Грешема». Згідно з апокрифічною 

традицією вважається, що королева Єлизавета відповіла, що в Англії діють 

лише її закони і наказала рубати голови тим, хто відмовлятиметься брати 

«зіпсовану монету» за вказаним номіналом. «У дійсності ж все було не так, 

як насправді», – про що ми і згадаємо  пізніше, розглядаючи історію розвитку 

грошової системи.  

Звісно, Т. Грешем не відкрив цей закон, а лише сформулював його у 

зрозумілій для керівництва формі, оскільки в принципі інші формулювання 

відомі ще з часів Аристофана та – навіть – Теогніда Мегарського, а також 

середньовічного філософа Миколи Орезмського. Саме Микола Орезмський, 

здається вперше, науково (на відміну від стародавніх грецьких поетів) 

сформулював закон біметалізму у випадку офіційної недооцінки одного з 

грошових металів у порівнянні з ринковою ціною: «... така зміна монет 

зменшує обсяг золота і срібла в королівстві, тому що ці метали, незважаючи 

ні на які заборони, вивозяться за кордон, де мають велику цінність. Бо люди 

намагаються використовувати свої гроші там, де вони коштують найбільше. 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

165 

Це зменшує кількість матеріалу для грошей у королівстві»… «і виготовлення 

грошей у землі, де відбувається зниження цінності [одного з металів]»
258

.  

Однак до відома широкої публіки цей закон довелося донести 

шотландцю Г. Маклеоду (Henry Macleod) у його популярній книзі «Основи 

політичної економії» («Elements of Political Economy», 1858) і, звісно, це було 

зроблено з посиланням на іншого британця – Т. Грешема. (До речі, в теорії 

грошей Т. Грешем відзначився ще описом механізму «золотих точок» – так 

само, як і Б. Даванцаті Бостічі). 

Характерно, що Коперник відрізняв «вартість» грошей, а, точніше, 

грошового металу (valor) та «оціночну вартість» (estimation). «Вартість», на 

його думку, залежала від кількості та якості дорогоцінного металу в монетах, 

тоді як «оціночна вартість» означала номінальну вартість, встановлену 

владою: у «добрих грошах» ці дві величини повинні збігатися
259

.  

 

«Ні риба, ні м’ясо» політичної економіки 

 

Для тих, кого не змушували ретельно вивчати економічну теорію К. 

Маркса (через відсутність альтернативних можливостей), нагадаємо, що, 

починаючи аналіз такої категорії, як вартість, К. Маркс підкреслює 

складність завдання і вигукує: «Вартість [Werthgegenständlichkeit] товарів 

тим відрізняється від удовиці Квіклі, що не знаєш, як за неї взятися». В 

коментарі до «Капіталу» дається пояснення, що «Маркс використовує тут 

діалог з історичної хроніки Шекспіра «Генріх IV. Частина І». У сцені 

третього акту Фальстаф говорить удовиці Квіклі, що «невідомо, як за неї 

взятися». На це вона відповідає: «Брешешь: і ти, й інші чудово знають, як за 

мене взятися». Пояснюючи цю аналогію, К. Маркс стверджує: «Прямо 

протилежно чуттєвій грубій предметності товарних тіл у вартість не входить 

жодного атому речовини природи. Ви можете обмацувати і розглядати  
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кожен окремий товар, робити з ним, що вам завгодно, як вартість він 

залишається невломимим»
260

. 

Враховуючи, що художні образи в наукових працях К. Маркса (і не 

тільки його) деколи мають важливе теоретичне значення, спочатку 

розберемося з Марксовою метафорою. Перше зауваження стосується того, 

що відповідний персонаж – господарка заїжджого двору – в історичній 

хроніці Шекспіра «Генріх IV. Частина 1» позначена як Mistress Quickly – (в 

українському перекладі – Господиня Квіклі), хоча можна було б перекласти і 

як «Господиня Моторна» (оскільки її прізвище, за задумом автора відображає 

її характер). Саме з урахуванням такого підходу цей персонаж подається і в 

німецьких перекладах драми Шекспіра – «Frau Hurting» або «Wirtin Hurting» 

(hurting – нім. –швидка, моторна). Втім, у «Капіталі» К. Маркса відповідний 

персонаж названо «Wittib Hurting» («вдовиця Моторна»), що є певним 

непорозумінням, оскільки у Шекспіра в тій самі сцені чоловік Господині 

тричі згадується як існуючий (живий) і знайомий учасникам події. Отже, 

ймовірно, К. Маркс використав слово «вдовиця» помилково. Але, скоріш за 

все, помилку зробив не Маркс (який дуже любив і добре знав творчість 

Шекспіра), а коректор «Капіталу» (оскільки почерк Маркса був доволі 

нерозбірливий), який прийняв слово «господиня» (Wirtin) за «вдова» (Wittib). 

При цьому, можливо, що він був австрійцем, оскільки це слово 

використовується саме в Австрії, у той час як в німецьких землях навіть у 

застарілій формі воно пишеться дещо інакше – Witib.  

Щоправда, в іншій п‘єсі Шекспіра («Генріх IV. Частина 2») той самий 

персонаж (Wirtin – тобто Господиня) в перший сцені другого акту говорить 

про себе як про вдову (в німецькому перекладі – witwe), але в цьому місці 

вже не йдеться про те, «з якого боку до неї підступатися» («where to have it»). 

Звісно, можна припустити, що помилка зроблена К. Марксом навмисно – як 

натяк на «вдовину долю» економічної категорії «вартості» («цінності»). Але, 

на нашу думку, в усій цій історії навколо «вдови» більш важливим є те, що К. 
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Маркс називає її не «Квіклі», а власне «Швидкою», що можна було би 

трактувати як натяк на швидку зміну, нестабільність, волатильність 

кількісного значення «вартості». 

По-друге, Фальстаф у Шекспіра говорить про те, що «Господиня 

Моторна» схожа на видру – яка «ні риба, ні м‘ясо», і тому невідомо, як за неї 

взятися (тобто як її їсти). І це, здається, більш точною аналогією, оскільки 

«вартість», дійсно, щось особливе в економічній теорії: вона й існує, і не 

існує; матеріальна й ефемерна, і як за неї взятися, насправді збагнути 

нелегко. Хоча «підступитися» до неї намагалися давно. 

Середньовічний «кумир юрисконсультів» Франциск Аккурсій (італ. – 

Accursio або Accorso di Bagnolo, 1180–1260) з Болоньї у своєму коментарі до 

юстиніанівського Кодексу римського права – «Glossa ordinaria / magistralis» 

(відомому також як «Великий глосарій» – Great Gloss), – який не одне 

сторіччя був настільною книгою в кожному європейському суді, зауважував, 

що «річ має таку вартість, за яку вона може бути продана». А тому в ті часи 

головним питанням щодо вартості було питання про справедливу ціну – 

тобто грошову оцінку вартості. Зокрема, Фома Аквінський вважав 

справедливою вартістю таку ціну, що, по-перше, враховує працю, витрачену 

на виробництво продукту, і, по-друге, дає можливість продавцеві жити 

відповідно до свого соціального стану. На той час було дуже важливим 

визнання того, що цінність товару відображає здатність задовольняти 

людські потреби, а також етичну перевагу економічної шкали цінностей  над 

онтологічною (тобто з точки зору сутності буття), що відображає 

«натуральну ієрархію» цінностей: «неживі об‘єкти – рослинний світ – 

тваринний світ – людські істоти». Інакше, виходило, що муха, яка є живою 

істотою, мала би більшу вартість, ніж усе золото світу. Саме на таке 

«безглуздя» і звернув увагу Ж. Бурідан

 (Jean Buridan, 1300–1358) у своєму 

трактаті «Питання в десяти книгах до Нікомахової етики Аристотеля»
261

.  

                                                 

 Це той самий Ж. Бурідан – філософ та ректор Сорбонни, який став широко відомим завдяки «парадоксу 

Буриданова віслюка» – хоча віслюка (на відміну від мухи) він у своїх працях ніколи не згадував, а просто 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

168 

У цьому ж ряду схоластичних питань стояв і т.зв. «парадокс цінності» 

(«парадокс діаманта та води», «золота та повітря» тощо): чому малокорисний 

діамант (золото) коштує набагато дорожче за воду (повітря), яка набагато 

цінніша для людини, адже без неї взагалі не можна жити? І хоча ця проблема 

(остаточне вирішення якої, здається, належить теорії граничної корисності) 

часто називається «парадоксом Адама Сміта», насправді її намагалися 

вирішити задовго до її постановки шотландським економістом. Той самий Ж. 

Бурідан, наприклад, по-своєму вирішив «парадокс цінності», пояснивши, що 

золото коштує дорожче за воду завдяки впливу таких факторів, як надлишок 

або рідкісність благ. Роль рідкісності та корисності при визначенні цінності 

товарів підкреслював італієць Ф. Галіані, вказуючи на італійця Б. Даванцаті 

як на попередника, звертаючи, однак, увагу на те, що той так і не зміг 

вирішити «парадокс води та діаманта» Сам Ф. Галіані писав з цього приводу: 

«Цінність…є причиною; і в свою чергу, вона складається з двох причин, які я 

називаю корисністю та рідкісністю»
262
. Власне співвідношення між цими 

двома причинами, за Ф. Галіані, й визначає цінність речей. 

Французькі економісти – Ф. де Форбонне (François Véron Duverger de 

Forbonnais, 1722–1800) та Ж.-Ж.-Л. Граслен (Jean-Joseph-Louis Graslin, 1727–

1790), критикуючи концептуальне розмежування фізіократами суспільних 

класів на «продуктивні» та «непродуктивні/стерильні» давали своє пояснення 

згаданого парадоксу. Ф. де Форбонне пояснив його, користуючись 

припущенням, що «природний порядок», як правило, регулює вартість різних 

товарів, заснованих на необхідній корисності для людського існування. Але 

                                                                                                                                                             
писав про проблему свободи вибору (або волі). Щодо образу віслюка між двома пучками соломи, то він 

сходить до Аристотеля (хоча у нього йшлося про вибір між їжею та водою і стосується не свободи вибору, а  

впливу різноспрямованих сил). 
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примхливість багатих має тенденцію до послаблення функції природного 

порядку і така поведінка є причиною високої цінності алмазів незалежно від 

необхідної корисності. Таким чином, Форбонне підкреслював природний 

порядок і корисність. Пояснення цього парадоксу Ж.-Ж.Л. Граленом було 

засноване на концепціях потреби, корисності та дефіциту з суб‘єктивної 

точки зору, що вже мало чіткі зв‘язки з маржиналістською революцією  

1870-х років. Грален дав детальне пояснення взаємодії між корисністю та 

нестачею до того, як Адам Сміт розрізнив те, що називається «споживчою 

вартістю» та «міновою вартістю»
263

. 

Стосовно ж безпосередньо монетарної теорії, характерно, що, скажемо, 

М. Коперник відрізняв «вартість» грошей, а точніше грошового металу 

(valor) та «оціночну вартість» (estimation). «Вартість», на його думку, 

залежала від кількості та якості дорогоцінного металу в монетах, тоді як 

«оціночна вартість» означала номінальну вартість, встановлену владою: у 

«добрих грошах» ці дві величини повинні збігатися
264
. А це вже був 

серйозний крок до поєднання теорії грошей з теорією вартості (при тому, що 

останньої на той момент ще не існувало). 

Хоча – вже традиційно – можна згадати, що іще Аристотель вважав, що 

обмін – це лише рівняння товарних вартостей і при цьому, як вважають деякі 

дослідники
265
, відчував, що в їх основі лежить праця. Але при цьому сам 

говорив про те, що порівняльними товари роблять гроші, оскільки необхідно, 

щоб вимір відбувався в чомусь одному – цим єдиним є потреба, замінником 

якої і виступає монета. Надалі розробкою теорії вартості займалися 

меркантилісти (які бачили джерело вартості у торгівлі) та фізіократи (які 

таким джерелом вбачали сільське господарство, точніше – землю у вигляді 

сільськогосподарських угідь; щодо грошей, то за ними вони не визнавали 
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жодної вартості). Зрештою, один із найбільш відомих фізіократів А. Тюрго 

дійшов висновку, що в основі вартості лежить таки корисність (у принципі – 

та ж сама Аристотелева «потреба»). 

Із цим, однак, не погоджувалися класики англійської політекономії. 

Зокрема, В. Петті можливо вперше так голосно заявив, що джерелом вартості 

виступає праця. У своєму вченні про «природну ціну» він проголошував, що 

вартість – це не внутрішня властивість товару, а просто певна кількість 

грошей, які за нього сплачують і які мають вартість, яку створює праця – але 

тільки праця на виробництво саме грошового товару (золота та срібла). 

Однак інший класик – П.Л. де Буагільбер виступив на захист простих товарів 

(«корисних благ»), стверджуючи, що їх «природна вартість» створюється 

працею, а вимірюється витратами робочого часу. Нарешті А. Сміт пояснив, 

що «природна вартість» простого товару – це його споживча, а не мінова 

вартість. Остання не є природною властивістю товара, а складається з трьох 

компонентів: заробітної плати виробника, прибутку торговця та земельної 

ренти. Тож праця створює вартість усіх товарів.(Він навіть вказував, що 

найбільш корисні для людини речі – повітря та вода – не мають вартості, 

тому що їх пропозиція прагне до нескінченності). 

Але найбільш послідовним прихильником трудової теорії вартості 

виступив, мабуть, Д. Рікардо, який підкреслював, що вартість створює не 

тільки праця, витрачена на виробництво певного товару, а й «матеріалізована 

праця», – яка вже раніше була витрачена на виготовлення інструментів, 

сировини, господарських будівель тощо. Але вже Ж.-Б. Сей – інший класик – 

відходить від деяких постулатів трудової теорії вартості, вважаючи, що 

остання визначається його корисністю, а також перебуває у прямій 

математичній залежності від розміру видатків виробництва (в тому числі, 

праці) та у зворотній залежності – від обсягів пропозиції. 

Не можна обійти увагою роботу пруського економіста та політичного 

діяча Й.-К. Родбертуса (Johann-Karl Rodbertus, 1805–1875), який у 1842 р. 

видав книжку «Zur Erkenntniss unserer staatswirtschaftlichen Zustände» («Щодо  
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пізнання економічних умов нашої держави»), більш відому під назвою «П'ять 

теорем». Й.-К. Родбертус відштовхується від прагнення «підвищити частку 

рабочих класів у розподілі національного продукту і зробити цей розподіл 

незалежним від випадковостей економічного обороту», для чого бажає 

усунути дію згубного закону, «через який частка рабочих завжди зводиться 

до рівня, що не перевищує їхніх витрат існування». Отож, він переглядає 

основи економічної науки і приходить до наступних «п‘яти теорем»: 1) усі 

господарські корисності – продукт праці і тільки праці; 2) якщо б цінність 

продукту завжди дорівнювала трудової вартості, то праця була би найкращим 

мірилом цінності; 3) земельна і капітальна ренти мають одне загальне 

джерело, як дохід, отриманий без праці, через володіння власністю; 

відокремлення земельної ренти випливає, за наявності особливого класу 

капіталістів і достатньої цінності сировини, зі звичайного способу 

вирахування прибутку на капітал; 4) якщо цінність продуктів дорівнює 

трудовій вартості та, якщо, до того ж, продуктивність праці дає можливість 

існування без робочого доходу (ренти в широкому сенсі), то ця цінність 

містить в собі і як ренту в загальному сенсі – земельну й капітальну, так і 

відшкодування витраченого капіталу; 5) при порядку речей, коли б цінність 

продуктів завжди дорівнювала трудовій вартості, можливо було би 

встановити новий грошовий знак, який служив би мірилом цінності та 

засобом обігу, не перебуваючи ані речовим продуктом, ані навіть 

представником речової монети
266

. 

 

Положення теорії вартості були важливі для організації грошового 

обігу, оскільки, з одного боку, дозволяли визначити природні основи вартості 

усіх товарів, а звідси – і їх грошову оцінку (ціну), а з іншого боку – 

обумовлювали вартість самих грошей. 
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Гостра полеміка щодо цього питання зчинилася у Великій Британії між 

представниками «грошової» (С. Джонс-Лойд, Дж.Р. Мак-Куллох, Р. Торренс, 

Дж.У. Норман, Г. Дрюмонд, У. Вард) та «банківської» шкіл (Т. Тук, Дж. 

Фуллартон, Дж. Вілсон, Дж.У. Гілбарт). Прихильники «грошової школи» 

(Currency School) відштовхувалися від того, що грошима вважалися металеві 

монети та конвертовані в золото банкноти – тобто «змішана валюта» (mixed 

currency). Вони спиралися на «грошовий принцип» (Currency Principle), 

згідно з яким, кількість грошей в обігу повинна була зменшуватися/зростати 

у кореляції (хоча і не прямій) з відпливом/припливом грошових металів до 

країни (відповідно до класичної або «рикардіанської» доктрини). «Оскільки  

кінцевою метою грошової школи було досягнення того, щоб вартість 

грошової одиниці, або рівень цін, були однаковими, як при «змішаній 

валюті», так і при чисто металевому обігу, то це могло бути досягнуто 

шляхом запропонованого ними правила забезпечення коливань обсягу 

банкнот відповідно до  коливань, які мали б місце щодо обсягів чисто 

металевої валюти, за умови, що  швидкість обігу банкнот та дзвінкої монети 

за однакових умов були б ідентичні»
267
. При цьому Р. Торренс, наприклад, 

зауважував, що конвертованість паперових грошей у золото є необхідною, 

але не достатньою умовою забезпечення стабільності грошової системи.  

Одночасно, «грошова школа покладалась на принцип нейтральності 

грошей (neutrality of money), який означає, що у довгостроковому періоді 

грошова пропозиція не спричиняє впливу на реальну економічну 

активність»
268
. Більше того, в їх позиції помітно відчувався вплив Дж. Мілля, 

який хоча і присвятив у своїх «Принципах політичної економії» спеціальну 

главу розгляду грошей, тим не менш, стверджував, що «в економіці 

суспільства не може бути більш незначної (insignificant) речі, ніж гроші, за 
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винятком їх значення для економії часу та витрат праці»
269
, оскільки 

виробництво, розподіл та, навіть, обмін продуктів можна пояснити «без 

залучення ідеї грошей». 

Адепти «банківської школи», у свою чергу, відносили до грошей не 

тільки готівкові кошти (як монету, так і банкноти), але також і грошові 

субститути – казначейські векселі, чеки та залишки на рахунках «на вимогу». 

Основу їхнього підходу становила доктрина «реальних векселів» (real bills 

doctrine), суть якої полягала в тому, що під заставу короткострокових 

векселів  фінансового сектора паперові гроші (банкноти) можуть випускатися 

в необмеженому обсязі (з урахуванням вартості таких векселів).  

 

Але, як тільки стало припустимим вважати, що гроші є просто 

результатом суспільних технологій, виникла ідея не тільки пояснити, а й 

удосконалити ці технології. Інакше кажучи – вдосконалити гроші. 

Прикладом такої (вибачте за тавтологію) прикладної теорії вже в наші часи 

стала теорія натуральних грошей. Ця концепція досить детально викладена 

в книзі М. Кеннеді (Margrit Kennedy) «Гроші без відсотків та інфляції. Як 

створити засіб обміну, що служить кожному»
270

.  

Маргріт Кеннеді (1939–2013), відомий німецький вчений-архітектор, 

разом зі своїм чоловіком – Декланом Кеннеді (Declan Kennedy), також 

відомим ірландським вченим-архітектором, жили в екологічному селищі 

Штайєрберг (Steyerberg) у Німеччині й були ще більш відомі як активісти 

екологічного руху, «зеленої» економіки та виробництва чистої 

сільськогосподарської продукції – пермакультури (Permaculture). Працюючи 

керівником управління досліджень в галузі екології та енергетики 

Будівельної виставки в Берліні, а пізніше – викладаючи в університеті 
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Ганноверу предмет «Будівельні технології та ресурсозберігаючі конструкції», 

професор М. Кеннеді дійшла висновку, що первинною ланкою у вирішенні 

екологічних та економічних проблем є монетарна система. Можна 

припустити, що це одразу могли б пояснити їй її колеги, які викладали в тому 

ж університеті фінансові дисциплини. Але М. Кеннеді не стала звертатися до 

них за роз‘ясненням, а – за допомоги свого чоловіка (якого деколи навіть 

вказували які співавтора) – написала згадану вище книгу або, краще сказати, 

брошуру чи есей (перший варіант назви якої завершувався словами – «and 

Protects the Earth», тобто «гроші… які захищають Землю», але пізніше, 

мабуть, зрозуміли, що це вже ближче до фантастичної літератури). Протягом 

наступних тридцяти років М. Кеннеді на численних лекціях та семінарах 

пояснювала, як подолати «економічну неписьменність» («economic 

illiteracy») таким чином, щоб «гроші нарешті працювали на людей, а не 

навпаки». 

На думку М. Кеннеді, відсотки як засіб забезпечення оборотності 

грошей, є в рамках сучасної грошової системи засобом прихованого 

перерозподілу грошей, що не так грунтується на трудовій участі, як є 

результатом того, що хто-небудь може заважати розвитку вільного ринкового 

господарства, тобто обміну товарів і послуг шляхом притримування коштів 

обміну, навіть отримати за це винагороду. Вихід із цієї ситуації М. Кеннеді 

побачила у т.зв. регіональних додаткових валютах, з метою агітації за 

впровадження яких у 2004 р. вона спільно з бельгійцем Б. Лієтаром написала 

книгу (Keneddy M., Lietaer B. Regional Currencies: A New Path to Sustainable 

Prosperity, 2004), яка стала своєрідною інструкцією для активістів 

додаткових валют у Німеччині. Взагалі-то на той час це не було, як ми 

бачили, новою ідеєю.  

У 2011 р. М. Кеннеді також виступила з ініциативою «Occupy Money», 

маніфестом якої стала її нова книга з такою самою назваю
271
. Авторка 
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відштовхувалася від того, що упродовж багатьох років «фінансові інсайдери»  

приховували економічні істини, описуючи їх у загадкових термінах, які не 

може зрозуміти жоден неспеціаліст. Крім, – слід розуміти, – архітекторів, 

оскільки вона претендувала не тільки на те, що розібралася в усьому, а й, 

уникаючи будь-якої плутанини, може чітко і лаконічно пояснити, як замість 

того, щоб віддавати перевагу 1% за рахунок 99%, можна реструктуризувати  

грошову систему відповідно до потреб усіх людей. Тим самим цей 

революційний маніфест кидав, на думку її прихильників, виклик самим 

основам традиційної економічної доктрини. 

Зокрема, проголошувалося, що настав час масового руху, щоб скинути 

традиційні гроші з п‘єдесталу і замінити їх свіжою парадигмою, яка цінує 

спершу людину, а не прибуток. Отож, учасники руху «Occupy Money» 

вимагали стабільної та стійкої грошової системи, яка відображає реальне 

багатство замість спекулятивного прибутку. Передбачалося, що це можна 

зробити за допомогою таких кроків, як (і) усунення процентів за допомогою 

безпроцентних позик та демереджу (demurrage), що стимулює прискорення 

грошового обігу; (іі) релокалізації економіки за допомогою регіональних 

валют; (ііі) створення «часових банків» (time banks) та додаткових валют, 

пристосованих для деяких специфічних послуг, на кшталт охорони здоров‘я 

та освіти. 

Але й ідея «негативних процентів» – поступового зменшення номіналу 

грошових знаків, що повинно «підштовхувати» їх утримувачів до 

прискореного використання і, таким чином, стимулювання економічного 

розвитку, – також не була новою. Деколи стверджується, що найдавніший 

відомий історичний прецедент – це стародавній Єгипет, в якому запаси зерна 

також використовувались як основа для псевдогрошової системи. Німецький 

єгиптолог Ф. Прейсігке (Friedrich Preisigke, 1856–1924) писав
272
, що кожен 

селянин, який вносив зерно, отримував складську квитанцію у формі 
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глиняного черепка («остраки» – дав.-гр. ηὸ ὄζηξαθνλ) де були написані дата 

та кількість принесених мішків пшениці. Ключове значення, однак, мало 

строкове стягнення – плата за охорону, а також компенсація за розкрадання 

гризунами – свого роду «негативний відсоток». Ця «валюта» залишалася 

функціонуючою в Єгипті до тих пір, поки її насильно не замінила римська 

монета протягом пізнього птолемейського періоду.З нашої точки зору, однак, 

у цьому випадку стягування з «номіналу» не залежали від швидкості 

обертання «остраки» і не мали на меті її прискорення. А тому все ж таки 

«пальму першості» слід віддати німецькому підприємцю з лібертаріансько-

соціалістичними поглядами Сильвіо Гезелю (Silvio Gesell, 1862–1930), який 

почав вивчати проблеми грошового обігу під впливом кризи кінця 80-х років 

ХІХ століття. Його перша праця – «Реформа монетарної справи як шлях до 

соціальної держави» – була опублікована у 1891 р. у Буенос-Айресі (де він у 

той час працював). Того ж року основні свої ідеї він опублікував у роботі 

«Nervus rerum» («Нерв речей» – назва походить із творчості Цицерона). Ще 

наприкінці ХІХ ст. С. Гезель помітив, що іноді його товари продавалися 

швидко і за хорошу ціну, а в інший час – повільно, із тенденцією до 

зниження цін. Він почав міркувати про це і дійшов висновку, що такі 

піднесення і спади мало залежать від попиту на його товари або їх якості, а 

майже виключно – від ціни грошей на грошовому ринку: люди купували тоді, 

коли процентні ставки були низькими і не купували тоді, коли вони були 

високими. С. Гезель пояснював цей феномен тим, що, на відміну від усіх 

інших товарів і послуг, гроші можна залишати у себе майже без витрат 

(оскільки гроші практично позбавлені ризику псування, а інші товари 

повинні бути продані до того, як вони зіпсуються, втрата в ціні завжди лягає 

цілком і повністю на власника (продавця) товарів). Тому він робить 

висновок: якби можна було створити грошову систему, в якій гроші, як і всі 

інші товари, вимагали би складських витрат (при цьому в середньому 5% 

річних, що відповідало б тим процентам, які, як правило, сплачували за 

депозитами), то економіка була би звільнена від піднесень і спадів у 
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результаті спекуляції грошима. С. Гезель захотів створити новий вид грошей 

– гроші, які «гнистимуть, як картопля», та «іржавіють, як залізо», щоб ніхто 

не хотів їх накопичувати; гроші, що були «інструментом обміну і нічим 

іншим. Він запропонував створити в рамках цієї грошової системи такі 

умови, щоб гроші при цьому поступово знецінювалися (або, як він говорив, 

«іржавіли»), тобто з часом обкладалися би платою за користування
273

. 

Свою теорію проценту С. Гезель виклав у книзі «Природний 

економічний порядок» (1916). Згідно з нею гроші є державною послугою, за 

користування якою має стягуватися плата, тобто замість того, щоб 

сплачувати проценти лихварям, люди повинні платити незначну суму 

державі, що має йти не окремими особам, а на користь усього суспільства. 

Для того щоб зробити цю ідею більш зрозумілою, С. Гезель порівнює гроші 

із залізничним вагоном, який, як і гроші, полегшує товарообмін: залізнична 

компанія не платить користувачу за розвантаження вагону (що дозволяє його 

повторне використання), але користувач сплачує штраф за простій, якщо не 

розвантажує вагон вчасно. Так само і за затримку у використанні грошей (за 

їх заощадження), потрібно платити
274

. 

Ще у двадцятих роках минулого сторіччя, під час повоєнної 

економічної відбудови  в Німеччині ходили приватні гроші під назвою wära, 

спеціально придумані таким чином, щоб вони постійно здешевлювалися. Для 

того, щоб у магазині прийняли відповідну купюру, необхідно було щомісяця 

купувати спеціальну наклейку. Наклейка коштувала 0,5% від номіналу, тому 

за 12 місяців, якщо гроші не витрачалися, вони дешевшали на 6%.  

Новації С. Гезеля не залишилися поза увагою економістів. Зазначаючи, 

що загалом ідея марочного грошового обігу сприятиме оздоровленню 

економіки, Дж. Кейнс вказував на те, що С. Гезель «не врахував того, що не 

тільки грошам притаманна премія за ліквідність і те, що гроші відрізняються 
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від інших товарів лише тим, що премія за ними вища, ніж за будь-якими 

іншими товарами. Якби грошові знаки були позбавлені премії за ліквідність 

уведенням системи наклейки марок, то їх місце зайняли б численні сурогати: 

кредитні гроші, довгові безстрокові зобов‘язання, іноземна валюта, ювелірні 

вироби та дорогоцінні метали тощо
275
. Сучасні дослідники також визнають, 

що С. Гезель висловивши припущення, що знецінення грошей є економічно 

та соціально вигідним, може бути правий в умовах короткострокової 

рівноваги, що визначається попитом. Однак для типової довгострокової 

рівноваги введення амортизації грошей може бути поганим. Але знецінення 

грошей у поєднанні з експансіоністською грошово-кредитною політикою є 

необхідною умовою позитивного ефекту Манделла – Тобіна

 на 

довгострокові реальні змінні й таким чином створює багатство
276

. 

У Німеччині здійснювалися й інші експерименти з, по суті, 

додатковими валютами приватного характеру, – але вже не на регіональному, 

а на загальнонаціональному рівні. Йдеться про так звані ««MEFO 

векселі»,запроваджені у 1935 р. з ініціативи президента Рейхсбанку Я. Шахта 

(Hjalmar Schacht). За поясненням самого Я. Шахта, система працювала таким 

чином: була сформована т.зв. Металообробна дослідницька компанія 

(Metallforschungsgesellschaft – MEFO) з оплаченим капіталом в 1 мільйон 

марок, акціонерами якої (по чверті капіталу) виступили фірми:  Siemens, 

A.G.Gutehoffunungshiitte, Rheinstahl та Krupps. Постачальники, які 

виконували державні замовлення, отримували під свої товари векселі, які 

приймалися до сплати компанією MEFO (чому їх і називали – «MEFO 

векселі»). Держава гарантувала усі зобов‘язання MEFO, а отже, також 

гарантувала «MEFO векселі» у повному обсязі. По суті, всі формальні вимоги 
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Рейхсбанку відповідали цій схемі. Йшлося про фінансування доставки 

товарів; тому «MEFO векселі» були товарними. Вони спирались на потрійне 

зобов‘язання: емітента, акцептора та держави. Це забезпечило Рейхсбанку всі 

обгрунтування для продовження строків дисконту векселів із трьох місяців 

до п‘яти років, що було необхідно, оскільки економічна реконструкція не 

могла бути здійснена за три місяці, а зайняла б кілька років. Інший аспект був 

іще більш незвичним: Райхсбанк зобов‘язувався приймати всі «MEFO 

векселі» у будь-який час, незалежно від їх розміру, кількості та строку 

платежу, і обмінювати їх на гроші. Векселі дисконтувалися за єдиною 

ставкою в чотири відсотки. Таким чином «MEFO векселі» фактично 

набували характеру грошей і при тому грошей, що приносять процент
277

. 

 

Еволюційний напрям 

Еволюційний напрям теорій хриматогенезу відштовхується від того, 

що гроші виникли об‘єктивно в процесі довгого процесу розвитку 

торговельних та виробничих відносин, проходячи при цьому певні етапи. 

Але в межах цього напряму існують дві основні економічні концепції – 

товарна і кредитна, які пояснють походження грошей, відповідно, 

розвитком торговельно-товарних та кредитно-боргових відносин. 

Товарна концепція представлена класиками політичної економіки – як 

«буржуазної», так і «соціалістичної», – зокрема, Ж. Тюрго, А. Смітом, 

Д. Рікардо, К. Марксом. 

У часи «класиків» загальна думка схилялася до того, що гроші – це 

такий собі особливий товар, певна квінтесенція товару, на який міняють усі 

інші товари. Первинна теорія товарної концепції відштовхується від того, що 

гроші виокремлюються зі світу товарів через необхідністб раціоналізації 

товарообмінних операцій. Тобто, по суті, її основні тези співпадають з 

уявами прихильників раціоналістичної теорії конвенційної концепції 

креаційного напряму: з тією, однак, різницею, що креаціоністи вважають 
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такий процес  появи грошей результатом усвідомленої волі людей, а 

еволюціоністи – результатом неминучої ходи суспільного розвитку.   

Тож не дивно, що британський вчений Л. Харріс (Laurence Harris) з 

Лондонської школи економіки, викладаючи питання про причини 

виникнення грошей у процесі розвитку грошових форм обміну, намагався 

об‘єднати раціоналістичну версію з еволюційною. Він писав, що «... гроші 

становлять необхідну основу обміну. Одна з причин полягає в тому, що в 

обміні бере участь багато різних товарів. Бартер виключно важкий і 

неефективний»
278

. Наведені вище доводи близькі до раціоналістичної версії, 

оскільки в поясненні причин появи грошей використовується ідея зниження 

суспільних витрат, невизначеності та ризику. Л. Харріс також згадує, що 

гроші існують лише в таких суспільних системах, де має місце обмін 

товарами, де характер виробництва диктує необхідність поділу праці і де 

правова й етична системи допускають наявність приватної власності. А ця 

думка близька вже до еволюційної теорії походження грошей. Утім, ідея про 

суспільний характер грошей, які з‘являються лише на певній стадії розвитку 

товарних відносин, не стає важливим елементом його концепції, в якій 

загалом переважає впевненість у суб‘єктивному характері винаходу грошей. 

  

Класичне ж бачення походження грошей більше зважало на 

об‘єктивність їх появи і йому значною мірою був притаманний 

дарвіністський підхід

, за логікою якого на ринку відбувався такий собі 

природний відбір товарів, своєрідна боротьба за виживання у статусі 

загального еквівалента – грошей. На певному етапі у цій боротьбі перемогли 

дорогоцінні метали – золото та срібло. 
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Так, А. Сміт вважав природним, що людина обмінює надлишок 

продукту своєї праці. Проте такий обмін часто наражався на дуже великі 

труднощі й складнощі. А тому для того, щоб служити загальним засібом 

обміну, вибирали і використовували різні товари . І «таким чином, у всіх 

цивілізованих народів гроші стали загальним знаряддям торгівлі, з 

допомогою якого будь-якого роду товари продаються і купуються, тобто 

обмінюються один на інший»
279
. Відсутність грошей у «нецивілізованих 

народів», таким чином, вважалася ознакою їхнього відставання у загальному 

розвитку. 

Бартер стає громіздким і незручним. І тоді починають використовувати 

товари-посередники або товари-еквіваленти – різні у різних народів. Зокрема, 

у  пастуших племенах у результаті першого великого суспільного розподілу 

праці знаряддям обміну стала худоба: в степах товарним еквівалентом стає 

кінь, бик або вівця, в напівпустельних районах – верблюд, у тундрі – олень. 

Тобто товарами-еквівалентами стають найбільш важливі товари, володіння 

якими та використання яких власне й забезпечує життя, надаючи можливість 

отримати для нього все необхідне. Саме з цієї причини товари-еквіваленти і 

приймаються на заміну тих продуктів, які можуть бути вироблені в процесі 

виробничого використання товару-еквівалента.  

Такі економісти, як К. Менгер
280

 та В.С. Джевонс
281 

 у 1871 р. навіть 

запропонували у своїх роботах різні економетрічні таблиці та математичні 

формули для того, щоб пояснити, на яких засадах відбувався такий обмін. 

Товар-еквівалент стає символом інших похідних товарів (у прямому 

сенсі цього слова). Поступово відбувалася подальша суспільна символізація 

товарного еквівалента, процес, у межах якого «гроші – це символ, вмістом 

якого є право на витрачену чужу працю (вартість), закріплене в тих або 

інших речах, явищах або діях і в уявленні індивіда асоціюється з багатством, 
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владою і незалежністю»
282
. На практиці це знаходило свій вираз у переході  

від життєво важливих товарів-еквівалентів до важливих похідних товарів-

символів. Наприклад, замість худоби використовуються їхня шкіра та/або 

хутро (зокрема, у скандинавів, у тому числі в процесі давньоруського торгу з 

хозарами, арабами та Візантійською імперією). В деяких місцях символізація 

грошей іде ще далі, висуваючи на місце товару-еквівалента по суті 

непотрібні речі («непотрібні» тільки з точки зору забезпечення базових 

життєвих потреб), такі як мушлі, какао-боби, сіль, чай... В Америці до появи 

долара навіть європейські переселенці протягом довгого часу 

використовували так звані гроші «вампу» – нашиті на шкіряний пояс мушлі 

каурі. Пізніше, при введенні долара один вампу офіційно міняли на 40 

доларів
283

. 

Таким чином, у міру розвитку товарного виробництва й обміну 

виділяються найбільш ходові товари, обмінявши на які свій товар, можна 

було безперешкодно виміняти його на інші товари.  

Як стверджує сучасний іспанський історик Г. Феліу (Gaspar Feliu 

Monfort), бартер, який вважається найпростішою формою обміну, досить 

часто зустрічався в маргінальних регіонах Європи ще у перші сторіччя 

Середньовіччя (тобто після розпаду Римської імперії у V ст.). Часто дорогий 

товар обмінювався на цілий «кошик» різноманітних товарів: у ціні це 

відображалося як, наприклад, «шість мір зерна, підстилка, туніка або 

сорочка, два барани, чотири сири». Наступним кроком від бартеру стала 

оплата певними товарами, що функціонували в певному суспільстві як 

стандартна валюта, без жодної згадки про ціну. Вони були частковим 

грошовим еквівалентом, навіть з певною градацією  використання залежно 

від вартості товару, що купувався, – від вола чи коня для великих виплат до 

міри пшениці, вівці або фунта воску для середніх платежів, або буханця хліба 

за невеликі виплати. Однак найпоширенішим способом здійснення 
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безготівкових платежів було встановлення ціни у валюті та призначення 

платежу «in rem valentem» або «res valentes» (тобто зазначення 

конкретизованої ціни в іншому товарі – «проти вартості» або не визначеної 

конкретно – «еквівалентна вартість»), або із зазначенням ціни товара-

посередника («bove uno valente» – «ціна одного бика»). У цьому сенсі будь-

яке майно могло використовуватися як платіжний засіб. Іноді боржник мав 

вибір здійснити платіж у валюті або в певному товарі із такими виразами, як 

«quem habuero» ([залежно від того] «що я маю»)
284

. 

Вважається, що таким чином відбувався товарний обіг і в період до 

появи перших грошей. Але поступово роль посередників у обміні міцно 

закріпилася за металами. Спочатку це було залізо, на зміну якому прийшли 

мідь та бронза. Подальший розвиток товарних відносин призвело до 

виділення як грошей срібла та золота – завдяки природним перевагам, таким 

як зберігаємість, компактність, ділимість тощо (про які вже згадувалося 

вище). 

А відомий австрійський економіст Ф. фон Гаєк наполягав на 

спонтанному виникненні грошей «у процесі соціальної еволюції інститутів, 

які ніким не проєктувалися» і «хрестоматійним прикладом яких можуть 

служити гроші. Іншими найважливішими подібними прикладами є мова, 

закон і мораль»
285
. При цьому він, так само, як і інший представник 

австрійської школи – Л.фон Мізес, активно використовував поняття 

«каталактики» (Catallaxy або Catallactics від грец. ϰαηαιιαγή – дружба між 

колишньому ворогами, примирення, залучення до спільноти, але також і 

бартер) як визначення для «ринкового  господарства, що використовує 

гроші як посередника в обміні». З цього приводу Мізес писав у своїй відомій 

«Теорії грошей та кредиту»: «Таким чином, мало статися так, що з числа 

найбільш затребуваних на ринку товарів (der marketgängigeren Güter), які 
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використовувалися як засіб обміну (Taushmittel), поступово вилучалися менш 

затребувані (allmählich die weniger marketgänginen), поки нарешті не 

залишиться лише один товар, який загально використовується як засіб 

обміну, – гроші»
286

. 

Тобто представники австрійської школи розглядали грошові відносини 

як засіб знаходження ринковими агентами спільних інтересів, як засіб 

«примирення» їхніх різних – часом протилежних – інтересів. 

Така інтерпретація процесу хриматогенезу вигдається доволі логічною 

і багатьом здається цілком переконливою. Бартер став свого роду наріжним 

каменем сучасної економічної теорії, перебуваючи, одночасно, предметом ще 

античних дебатів між Платоном та Аристотелем. 

Проблема, однак, у тому, що доволі ґрунтовні дослідження у різних 

культурах не надали безперечних доказів на підтримку такої теорії і, як 

стверджує британська антрополог К. Хамфрі (Caroline Humphrey): «Жоден  

приклад бартерної економіки всього лише ніколи не був описаний, не кажучи 

про те, щоб він породив гроші; усі доступні етнографічні дані засвідчують, 

що такого явища ніколи не існувало»
287
. Що, власне, і дає підстави їй і 

багатьом її колегам заперечувати мейнстримні погляди на бартер як джерело 

походження грошей. Санкт-Петербурзький професор О.М. Дубянський з 

цього приводу стверджує, що товарні гроші (худоба, шкури тварин, раби 

тощо) реально існували, але лише епізодично та «не були вбудовані в систему 

бартерних угод»
288
. Тобто, на його думку, в межах товарної концепції гроші є 

лише посередником у процесі обміну; посередником, який вирішує проблему 

«подвійного співпадіння бажань»: тому на роль грошей і висувається товар, 

який має внутрішню вартість – зрештою ним стало золото. (Хоча в цьому 

значну роль відіграла держава, про яку еволюціоністи валіють забувати.) 
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Ці заперечення повністю стосуються і теорії іншого відомого 

«еволюціоніста», представника товарної концепції К. Маркса

, хоча в його 

поглядах було багато відмінностей від поглядів інших прихильників цієї 

концепції. Тим не менш, як зауважують деякі дослідники теоретичної 

спадщини К. Маркса, « [с]учасна еволюційна теорія базується на теорії 

вартості Маркса. Однак сучасна економічна наука оскаржує марксистські 

висновки відносно еволюційної теорії походження грошей. Розвиток 

бартерних відносин, як показано у Маркса, історично не обгрунтований, утім 

це не применшує його великих досягнень у створенні оригінальної теорії 

вартості та грошей»
289
. І, дійсно, навіть противник марксизму, релігійний 

філософ С.М. Булгаков вважав, що «[в]чення про гроші належить до числа 

найбільш цінних та найбільш беззаперечних економічних вчень 

«Капіталу»
290
. Що, однак, не видається вже таким беззаперечним з точки зору 

економістів. Але К. Маркс не був ані економістом, ані «старшим 

економістом» – він був філософом, який вважав, що опанував економіку
*

. 

Свій аналіз капіталістичної економічної системи він розпочинає 

словами: «Багатство суспільств, у яких панує капіталістичний спосіб 

виробництва продукції, з‘являється як «величезне нагромадження товарів», і 

поодинокий товар — як його елементарна форма. Тому наш дослід 

                                                 

 Карл Маркс, 1818–1883 (Karl Heinrich Mordechai Levy Mark) – німецький філософ. Прізвище Маркс (Marx) 

з‘явилося в його предка внаслідок описки чиновника при реєстрації – той написав в кінці прізвища літеру 

«к» настільки нерозбірливо, що в подальшому вона вважалася за «х»). 
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 Дубянский А.Н. Теория денег Маркса: исторический анализ. С. 166. 
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  Воейков М. Марксизм как предмет интеллектуального дискурса. Свободная мысль. 

2018. № 4. С. 178–191. С. 184.  
 
*

 У своєму листі до Ф. Енгельса від 31 березня 1851 р. він писав: «Тижнів за п‘ять я покінчу з цією 

чортовою економікою. І тоді почну писати свою книгу [тобто «Капітал». – О.Ш.] вдома. В [Британському] 

музеї я почну вивчати іншу науку. Економіка мені набридла». Тож невипадково Дж.М. Кейнс вважав 

«Капітал» застарілим підручником, теоретична частина якого помилкова з економічної точки зору, а його 

практичне використання неможливе в сучасному світі. А взагалі переписка К. Маркса містить багато 

цікавого, але, на жаль, повністю вона, здається, так ніде і не опублікована, проти чого виступав ще 

німецький соціал-демократ Е. Берштейн (Eduard Bernstein, 1850–1932), ―бо не все можна довірити публіці». 

Отакої! 
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починається аналізом товару»
291
. Саме в ряду товарів він бачить і гроші. А 

саме – золоті гроші. І цей висновок він чітко формулює у формі 

«антиГаліані»: «золото та срібло за своєю природою не гроші, але гроші за 

своєю природою – золото та срібло»
292

. 

Отже, в питанні щодо речової форми грошей вирізняються два 

основних підходи: адепти «золотих грошей» вважають, що золото є 

справжніми грошима тому, що і) так призначено природою (Богом); іі) 

золото та срібло стають грошима поступово, в процесі конкуренції та 

еволюції або ііі) люди немов би

 домовились, яка конкретна річ буде 

використовуватися як гроші, й на певному етапі ця роль випала золоту. 

Другий підхід базувався на тому, що гроші є витвором людей (або, 

принаймні, держави) і їх купівельна спроможність визначається державною 

владою, і тому цілком логічним було заявити, що грошима можуть бути 

взагалі не благородні метали (приклад – заміна срібної монети на аналогічну 

за номіналом мідну, що в Московському царстві призвело до сумнозвісного 

«мідного бунту»), а й взагалі – не метали.  

Щодо позиції К. Маркса, то він вбачає причини появи золотих грошей 

не тільки у зовнішніх перевагах золота (срібла), таких як компактність або 

подільність, а у внутрішній сутності, що однаково притаманна й усім 

простим товарам, і грошам. Такою сутністю він вважав «вартість» (хоча 

кінцевою метою його аналізу була додаткова вартість

). І тому генезис 
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 Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Т. 1. Харків: Партвидав «Пролетар», 1933.  

С. 1.; Маркс К. Капитал. Т. 1, гл. 3: Деньги, или обращение товаров. Москва: Изд-во политической 

литературы, 1983. 905 с. С. 43.  
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 Маркс К. До критики політичної економії. Твори / Маркс К. і Енгельс Ф. Т. 13. С. 135. 

 

 Власне «немов би», бо насправді історичні документи не зберегли інформації щодо таких домовленостей. 

Щоправда, за бажання такими документами можна вважати протоколи Паризьких конференцій стосовно 

золота, але тоді йшлося не про те, щоб вважати золото грошима, – воно і так вже вважалося ними, – а про 

співвідношення між золотими та срібними грошима. 

 


 Поняття «надвартості» (mieux-value) та «додаткової вартості» (plus-value) К. Маркс запозичив у 

швейцарського економіста Ж.Ш. Сісмонді (Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi, 1773–1842), який 

стверджував, що праця робітника створює більше, аніж можна купити на заробітну плату. Також і Прудон 

висував досить нечітку концепцію «помилки в рахунку» (erreut de comptes), що звинувачувала капіталіста в 

тому, що він не оплачує «величезну силу, що виникає внаслідок поєднання та гармонії робітників від 

дружнього та одночасного прикладання їхніх зусиль». 
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грошей він розглядав не як окремий процес, а як етап розвитку «форм 

вартості» – хоча і вважав гроші вищою формою. Як зауважив Й. Шумпетер, 

«Рікардо, найбільш неметафізичний теоретик, увів трудову теорію вартості 

(labor-quantity theory of value) просто як гіпотезу, що мала пояснити 

існування відносних цін, – а точніше – довгострокової нормальності 

відносних цін, яку ми спостерігаємо в реальному житті. Але для Маркса, 

найбільш метафізичного з теоретиків, трудова теорія була не просто 

гіпотезою про відносні ціни. Кількість праці, втілена в продуктах, не просто 

«регулювала» їх вартість. Вона і була їх вартістю (її «сутністю» або 

«субстанцією»)»
293
. Вартість була для К. Маркса застиглою працею. 

Одночасно змінювався підхід і до визначення необхідної кількості 

грошей в обігу. Зокрема, К. Маркс не поділяв постулатів кількісної теорії 

щодо визначення сумарної вартості грошей їх кількістю в обігу, що, в свою 

чергу, було визначальним для встановлення цін на товари. На його 

переконання, логіка залежності повина навпаки відштовхуватися від того, що 

сумарна вартість грошей визначається сумою цін товарів, які протистоять 

усій кількості грошей в обігу. Тобто, якщо масу товарів прийняти за 

константу, то маса грошей в обігу збільшуватиметься або зменшуватиметься 

разом із коливаннями товарних цін – пропорційно зміні суми товарних цін. 

Інакше виходило, що товари входять у процес обігу без ціни, а гроші – без 

вартості й уся ця «товарна купа» якось обмінювалася на «певну частину гори 

металу». А ця «недоречна гіпотеза», на його думку, не відповідає дійсності, 

оскільки « гроші лише реально являють собою ту суму золота, що вже 

ідеально виражена в сумі цін товарів. Отже, рівність цих сум є очевидна сама 

собою»
294

. 
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Така позиція обумовлюється тим, що К. Маркс дотримується трудової 

теорії вартості

, що, на думку англійського історика економіки Р. Тоуні 

(Richard Henry "R. H." Tawney), стала прямим продовженням вчення Фоми 

Аквіната, а Карл Маркс, таким чином, був «останнім схоластом»
295

. (Хоча 

свого часу на нього справив враження неопублікований есей Ф. Енгельса «До 

критики політичної економії», в якому автор визначав вартість як 

співвідношення між витратами на виробництво та вигодою у тому вигляді, в 

якому воно виявляє себе при конкуренції)
296

. 

При цьому К Маркс однозначно поширював дію трудової теорії також і 

на вартість грошового товару. В цьому питанні К. Маркс розходиться у 

поглядах із Д. Рікардо, оскільки останній саме й визнавав кількісну теорію 

грошей, оскільки як практик (біржовий ділер) постійно спостерігав приклади 

її підтвердження на ринку і бачив, що хоча теоретично вартість грошей 

повинна визначатися витратами праці на видобуток золота, їх цінність на 

практиці залежала від їх кількості в обігу. 

 

«И был глубокий эконом…» 

У цьому місці ми дозволимо собі певний ліричний відступ – тим 

більше, що він здається корисним для розуміння підходу Маркса до теорії 

вартості.  

Ті, хто читав «Евгения Онегина» російського поета О. Пушкіна в 

оригіналі (на жаль, у перекладі – якщо тільки перекладач не є професійним 

політекономом – деякі важливі нюанси втрачаються. – О.Ш.), напевно 

пам‘ятають, що головний герой «…был глубокий эконом, / То есть умел 
                                                 

 «Більш адекватне розуміння цінності як співвідношення між попитом та пропозицією з‘явилося лише 
наприкінці  ХІХ сторіччя. Цікаво, що Джордж Бернард Шоу виявив ключову помилку  марксової теорії 

вартості ще до публікації третього тому «Капіталу» – у 18880-ті роки. Якщо певний капіталіст має 

можливість експропріювати додаткову вартість, яка по справедливості належить робітникам, – писав Шоу, – 

то його конкурент,  «який діє відповідно до тих самих принципів», «для залучення клієнтів задовольниться 

{меншим} прибутком» (Stigler G. The Essence of Stigler. Stanford: Hoover Institution Press, 1986. 378 p. Р. 290). 
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судить о том,/ Как государство богатеет,/ И чем живет, и почему/ Не 

нужно золота ему,/ Когда простой продукт имеет./ Отец понять его не 

мог/ И земли отдавал в залог». Це місце в поемі не залишилося поза увагою 

коментаторів, але, здебільшого, філологів. Зокрема,з коментаря Ю.М. 

Лотмана
297

 можна зрозуміти, що вираз  «простой продукт» – це не зовсім 

вдалий (з точки зору теорії, але не поезії) пушкінський переклад терміна 

«produit net» – тобто «чистий продукт», який належав фізіократам (таким, як 

Ф. Кене або А.Р. Тюрго, але ніяк не А.Сміту). Ф. Кене називав «чистим 

продуктом» надлишок сільськогосподарського продукту, який утворюється 

за вирахуванням всіх витрат на його виробництво. По суті це був 

найближчий прообраз додаткового продукту і додаткової вартості (хоча 

фізіократи визнавали лише аграрне виробництво). Редактор «Московского 

телеграфа», відгукуючись на публікацію першої глави поеми, вважав ці 

рядки лише насмішкою над модними на той час послідовниками Адама 

Сміта, а західнонімецький (часів існування двох німецьких держав) 

дослідник (російсько-польського походження) Д.І. Чижевський (1894–1977) 

також погоджувався, що це місце – лише «спогади про «інтелектуальну 

моду» (оскільки далі йдуть рядки, які (на його думку) не мають нічого 

спільного з А. Смітом.  

Насправді ж філологи просто пішли «хибним шляхом»: простий 

продукт – це аж ніяк не «чистий продукт» фізіократів, – що неможливо з 

точки зору як знання Пушкіним французької мови, так і самої логіки цієї 

фрази. Простий продукт – це продукт не грошовий, що одразу ж нагадує нам 

погляди А. Сміта про те, що справжнє багатство націй полягає не в 

накопиченні грошей, а в наявності достатньої кількості товарів – простих 

товарів (хоча визначення «простий» А. Сміт і не використовує, оскільки це і 

так зрозуміло з контексту). Молодий Онєгін це розуміє і тому в подальшому 

стимулюватиме виробництво товарів, перевівши своїх кріпаків на оброк, а 
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ось його батько надавав перевагу «готівці» – і віддавав своє господарство у 

заставу, аби скоріше отримати гроші, які він швидко витрачав, тому що 

«Давал три бала ежегодно/ И промотался наконец». Але нас у цьому випадку 

цікавить не розуміння А. Сміта Онєгіним або Пушкіним, а коментар до цієї 

строфи К. Маркса.  

У своїй роботі «До критики політичної економії» він критикує 

Д. Рікардо, який «стверджує, наприклад, що у час неврожаїв, досить частих в 

Англії у період 1800–1820 рр., золото вивозилося не тому, що існувала 

потреба в хлібі, а золото – це гроші, тобто завжди дієвий засіб обігу та 

платежу на світому ринку, – а тому, що золото знецінювалося у своїй 

вартості порівняно з іншими товарами, а, отже, currency країни, яка 

потерпала від неврожаю, знецінювалося порівняно з іншими національними 

currencies. Саме тому, що неврожай зменшив масу товарів в обігу, ця 

кількість грошей в обігу перевищила нормальний рівень і внаслідок цього 

підвищилися усі товарні ціни». На це К. Маркс (який саме в цьому моменті 

розходився у позиціях із Д. Рікардо – як ми зазначили вище) заперечує, 

нагадуючи, що «статистично доведено, що з 1793 р. і до останнього часу у 

випадку неврожаїв в Англії наявна кількість засобів обігу виявлялася не 

надмірною, а недостатньою, і тому в обігу перебувало і мало перебувати 

грошей більше, аніж раніше». А в коментарі до свого твердження Д. Рікардо 

пише: «В поемі Пушкіна батько героя ніяк не може зрозуміти, що товар – 

гроші. Але що гроші – товар, це росіяни зрозуміли вже давно, що 

засвідчується не тільки ввозом хліба в Англію у 1838–1842 рр., а й усією 

історією їх торгівлі»
298

.  

Відомий російський економіст та публіцист проф. А.В. Анікін вважає, 

що К. Маркс говорить про суто прагматичні речі. Кріпосне господарство – на 

той момент засноване головним чином на панщині – давало прибутки у 

вигляді продуктів селянської праці («простий продукт»), а столичне життя 
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вимагало грошей. Тому старий Онєгін не розумів, що «товар – гроші». Тобто 

що потрібно перетворювати простий продукт на товар і продавати його 

(займатися комерцією), а натомість просто віддав своє майно – землі, 

кріпосних селян тощо у заставу (під кредити, які просто «проживав» – 

«давал три бала ежегодно»), а не вкладав у розвиток господарства. «Думки 

Онєгіна відображають зарозумілі ілюзії класичної школи, а уявлення його 

батька – скептицизм практиків, які нутром відчувають і на досвіді 

переконуються, що доки товар не реалізований, він залишається для власника 

«річчю в собі». Лише реалізація, продаж товару за гроші (або застава земель, 

як у випадку з Онєгіним-батьком) завершує життєвий шлях товару»
299

.  

При цьому в Росії взагалі дуже добре розуміли, що «гроші – товар», 

тобто, забезпечивши себе грошима, можна у разі потреби придбати будь-

який товар (що Росія і робила, продаючи голодній Британії пшеницю, а за 

отримані гроші купуючи все, чим «торгует Лондон щепетильный» 

(Ю. Лотман вважає, що «щепетильный» означає – «зв‘язаний з 

галантерейними товарами»
300

 , так, як це традиційно трактується 

пушкіністами
301
, але ми все ж таки припустимо, що і в традиційному 

трактуванні використання цього слова має свій сенс: Лондон «щепетильно» 

(педантично, здавалося б дріб‘язково, вникаючи в дрібні, але насправді 

важливі деталі справи) пропонував різні товари своїм контрагентам для того, 

щоб не допускати дефіциту торговельного балансу – в дусі як меркантилізму, 

так і класичної політекономії. І власне такий не «економічний» 

(прагматичний), а «політекономічний» (теоретичний) підхід здається нам 

важливим для розуміння суті зауваження К. Маркса. (Зрештою, Пушкін 

називає Онєгіна не економістом, а «економом» – що має лише один аналог – 

«політеконом»). 
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Але не тільки старому Онєгіну важко зрозуміти, чому це товар (будь-

який?) є грошима. Це аж ніяк не випливає ані з пушкінських рядків (хоча 

К. Маркс вивчив російську мову лише через понад десять років після 

написання зазначеної праці, чим, можливо і пояснюється певна плутанина), 

ані з поглядів фізіократів (які вважали гроші просто корисним для товарного 

обміну засобом обігу і не вітали їх накопичення, оскільки це заважає їх 

використанню для обміну). Власне цю останню думку батько Євгенія засвоїв 

дуже добре, оскільки замість накопичення грошей, як ми вже згадували: 

«Долгами жил его отец,/ Давал три бала ежегодно/ И промотался наконец». У 

всякому випадку, як ми бачили раніше (у випадку з «удовицею Квіклі») і 

невдовзі побачимо ще, це не єдина і не найбільш суттєва (з теоретичної точки 

зору) двозначність у роботах К. Маркса (які по-різному перекладаються в 

різних виданнях). З цього приводу можна погодитися з думкою про те, що  

«пропагандистське спрощення та канонізація тексту, яких державний 

соціалізм надав Марксу, безумовно, не спрацювали на користь його роботі. 

Результат цього полягає в тому, що немає жодної критичної соціальної теорії, 

яка би постраждала від дискримінаційної філології більше, ніж теорія 

Маркса. Однак, стикаючись із такими строкатими, неоднозначними та 

маніпульованими текстами, філологічна критика повинна мати теоретичні та 

політичні критерії, якщо вона не хоче ані перетворитися в діяльність, яка 

ведеться заради неї самої, ані втрачати з виду те, що насправді писав 

Маркс»
302

. 

   

Утім, все ж таки, не чекаючи заклику судді-читача, повернемося до 

наших баранів. 

Приступаючи до свого аналізу, К. Маркс у характерній для нього 

манері зверхньо заявляє: «Кожен знає, коли він навіть більше нічого не знає, 

що товари мають спільну форму вартості, гостро відмінну від строкатих 

натуральних форм їх споживних вартостей, а саме грошову форму. Однак тут 
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треба вирішити питання, до якого буржуазна політична економія навіть не 

спробувала приступити, а саме показати  генезу цієї грошової форми, тобто 

простежити розвиток виразу вартости, що міститься у вартостевому 

відношенні товарів, від його найпростішого, найменш ясного вигляду до 

сліпучої грошової форми. Разом із цим зникне й загадковість грошей»
303

. 

Марксова теорія стверджує, що гроші – це особливий товар, який 

стихійно виділився з товарного світу (вигравши, так би мовити, конкуренцію 

в процесі використання у формах простої та розгорнутої вартості), став 

загальним еквівалентом та являє собою «кристалізацію мінової вартості».  

Інакше кажучи, позиція металістів у рамках суспільної концепції зводиться 

до того, що золото (срібло) дійсно приречені бути грошима, але не тому, що 

така їх природа («високе призначення»), а тому, що вони найкраще 

відповідають вимогам до загального еквівалента, які висуває товарний обіг. 

«Поза всяким зв‘язком з обігом гроші були б не грошима, а простим 

предметом природи, золотом та сріблом»
304
. Що стосується цінності грошей 

(їх внутрішньої вартості), то К .Маркс дотримувався трудової теорії вартості 

– і, відповідно, виводив її з трудових витрат (кількості «суспільно 

необхідного часу») на видобуток золота (срібла).  

Отже, Марксова  теорія відштовхується від того, що гроші з‘явилися 

внаслідок певної еволюції форм вартості: простої, повної, загальної і, 

нарешті, грошової. 

Аналізуючи еволюцію поглядів К. Маркса, австралійський дослідник 

П.А. О‘Хара (Phillip Anthony O‟Hara) зауважує, що, наприклад, у «Злиднях 

філософії» (Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons «Philosophie des 

Elends», 1847) К. Маркс розробив в ембріональній формі свою товарну 

теорію грошей, заснованих на золоті або сріблі. Тут К. Маркс уперше 

концентрується на грошах «як на економіці»; його цікавлять не соціальні 

відносини відчуження, а соціальні відносини обміну та виробництва. 
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К. Маркс виходить за рамки грошей як засобу обміну і звертає увагу на гроші 

як міру вартості. В «Економічних рукописах 1857–1861 рр.» («Grundrisse») 

він уперше пов‘язує відчужену працю з теорією вартості; праця 

об‘єктивізується і відчужується в товарах і реалізується в обмінних 

цінностях; а робочий час визнається «речовиною» грошей. О‘Хара вважає, 

що  використання Марксом товарної теорії грошей, його аналіз взаємозв‘язку 

між цінністю та цінами та пояснення домінуючих суперечностей системи є 

проблематичними. Посилаючись на іншу австралійську дослідницю 

марксизму – А. Нельсон (Anitra Nelson), він стверджує, що Маркс 

використовує ідеалістичний і абстрактний діалектичний метод під впливом 

Гегеля, який заважає йому мати належний матеріалістичний і реалістичний 

погляд на капіталізм; наприклад, розглядаючи вплив держави на грошові 

відносини. 
305

  

Як пише А. Нельсон: «Версія «Grundrisse» [про гроші та суперечності] 

чітко демонструє політичний контекст і значення теорії вартості Маркса, а 

також внесок Гегеля у його розробку теми. Але все це не може показати, що 

його теорія пояснює емпіричну реальність»
306

.     

Надалі – в роботі «До критики політичної економії» та в «Капіталі», 

тобто з кінця 1850-х до 1870-х років – теорія грошей К. Маркса мало 

змінилася. Особливо сумно, що К. Маркс вивчає кредит (у третьому томі 

«Капіталу»), дотримуючись своєї теорії товару-грошей. «У той час, як 

Маркс-матеріаліст намагається пояснити реальність, особливо руйнівним для 

його проєкту є те, що він не зміг зробити це ясно та задовільно стосовно 

грошей»
307
. Головна проблема в тому, що «Маркс представляє свою теорію 

товарних грошей в особливій «младогегельянській, «гегельянській» та 

«діалектичній» формі, яка домінує, якщо не повністю визначає її вміст»
308
. І 
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власне з цієї причини, «Марксова концепція грошей повинна розумітися в 

тому політичному та філософському контексті, в якому вона створювалася, 

оскільки багато її аспектів мають мало строго економічного сенсу»
309
. Якщо 

до цього додати, що «[н]ічого з того, що написано Марксом не можна 

перевірити шляхом експерименту», то виникає питання «Чи є добудована 

ним теорія науковою? Чи це просто філософська гіпотеза?»
310

.  

Пояснюючи Марксову теорію грошей, російський соціал-демократ 

професор В.В. Святловський писав: «Як відомо, на перших сходинках 

культури людство було змушене при обміні вдаватися до мінового 

посередника, який сприяв обігу особливо потрібних товарів»
311

. У цій фразі 

слід звернути особливу увагу на слова «як відомо», – оскільки власне відомо 

про це не дуже багато. І хоча такі дослідники, як американець А. Дель Мар
312

 

або британець В. Реджвей
313

 навели багато прикладів використання товарних 

еквівалентів, у них не знайшлося явних доказів трансформації (еволюції) 

товарних еквівалентів у гроші (так само, як і прихильникам еволюційної 

теорії Ч. Дарвіна не вистачає «проміжної ланки» між мавпою та людиною). 

Захисники еволюційної теорії просто відштовхуються того, що «дарування 

приводило до віддарування, що поступово переходило у прямий обмін». 

Розуміючи, що проблема полягає власне у знаходженні моменту такого 

«переходу» та його науковому поясненні, вони обмежувалися твердженнями 

про те, що «такий обмін у багатьох народів ще довго зберігав свої генетичні 

ознаки. Чіткий та повний розвиток процесу обміну настає багато пізніше, з 

появою ринків. Ця стадія розвитку обміну вже не може обходитися без свого 
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основного знаряддя – грошей»
*
. Це цілком зрозуміло. Втім, відповідь на 

питання про «перехід» від товарного обміну до грошового так і не знайдене. І 

це пояснюється тим, що насправді згадані вище підходи базуються 

переважно на раціональних припущеннях та логічних обґрунтуваннях.  

 

 

Wert-ульна вартість 

Але головна складність з теорією К. Маркса полягає все ж таки не в 

цьому. Так склалося, що насправді існує принаймні дві версії інтерпретації 

марксової теорії грошей – соціал-демократична та  марксистсько-ленінська. 

Власне йдеться не тільки про гроші, а й про ключеве поняття його теорії – 

«вартість». Точніше – про його тлумачення. В цьому випадку йдеться про 

термін «Wert» (та його похідні), який російською може бути перекладений і 

як «стоимость», і як «ценность»; відповідно українською – і як «вартість», і 

як «цінність» (до причин такої пов‘язаності перекладу російською та 

українською мовами ми ще повернемося нижче). 

Для соціал-демократії (головним чином – німецької), звісно, переклад 

був не потрібний і цей термін розумівся залежно від контексту. (А російська 

соціал-демократія послуговувалася виданням «Капіталу» у перекладі 

Є. Гурвич та Л. Зака за редакцією «легального марксиста» П. Струве (1899), 

де за наполяганням останнього слово Wert перекладалося саме як 

«ценность»
314
). У передмові до цього перекладу «Капіталу» Струве навіть 

висловив подив з приводу того, що перший перекладач «Капіталу» 

                                                 

* Сама необхідність тлумачення якихось тверджень викликає сумнів щодо їх науковості, 

оскільки такий підхід більш притаманний схоластиці. Втім, невипадково ж деякі 

дослідники марксизму порівнють його з релігійними віруваннями, а його класиків – із 

пророками (один дослідник навіть стверджував, що Маркс та Енгельс відпустили біблійні 

бороди заради того, щоб бути більше схожими на старозавітних пророків), а Базельський 

конгрес Інтернаціоналу в 1869 р. (у резолюції, яку сам К. Маркс і написав) проголосив 

«Капітал» «Біблією робітничого класу». 
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 Гурвич Е.А. Из воспоминаний. (Мой перевод «Капитала»). Летописи марксизма. 

Москва – Ленинград, 1926. № 1. С. 91–93. С. 92.  
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російською мовою Н.Ф. Даніельсон не усвідомив безглуздості поняття 

«споживча вартість». 

Таким чином, створювалася можливість для зближення позицій т.зв. 

«трудової теорії вартості» та маржиналістської (теорії граничної корисності). 

Нагадаємо, що для свого аналізу К. Маркс обирає два товари – пшеницю та 

залізо. Такий вибір товарів з великою місткістю витрат людської праці 

заздалегідь обумовлював логічність висновків про походження «вартості». 

Хоча залишав поза межами теорії не тільки такі товари, як земля

, а й 

предмети мистецтва та й людської інтелектуальної творчості взагалі 

(оскільки праця в його теорії вимірювалася лише часом роботи, тобто 

інтелектуальна складова – значення якої постійно зростало аж до моменту, 

коли в сучасній економіці вона стала вирішальною, – просто ігнорувалася). 

Відомий італійський політеконом-марксист А. Пезенті (Antonio Pesenti, 

1910–1973), так пояснював механізм ціноутворення: «Гроші набувають 

функції міри вартості саме тому, що вони також мають вартість, тобто є 

товаром, який вироблений людською працею і містить в собі матеріалізовану 

людську працю.(…) В такому випадку золото має дві споживчі вартості, й, 

отже, розвиваються два конкуруючих види попиту на цей товар: існує запит 

на золото як матеріал для виробництва прикрас та для інших потреб …і 

попит на золото як монетарний матеріал». А «вартість монети тяжіє до 

вартості виробництва металу, до якої додаються видатки на карбування.(…) 

Цей другий різновид попиту, звісно, відіграє переважаючу роль, він виявляє 

тенденцію до зростання в міру перетворення усієї економіки в грошову 

економіку(…) і, отже, збільшує попит на гроші.(…) Це викликає необхідність 

розширення виробництва грошового матеріалу. (…) Припустимо, що 

                                                 

 З цього приводу К. Маркс зауважує стосовно «повітря, незайманих земель,  природних лук, дикорослого 

лісу»: «Річ може бути споживчою вартістю і не бути вартістю». Але тоді залишається незрозумілим, як 

визначається ціна таких речей. Звісно, можна відмахнутися, заявивши, що вони «не мають ціни». Але, 

насправді, вони мають ціну й активно функціонуючий ринок, хоча в часи К. Маркса, дійсно, важко було 

уявити, скажемо, ринок чистої питної води. Хоча, один із прихильників марксизму досить чітко пояснив, як 

товаром з великою вартістю може стати те ж саме повітря (див. роман радянського письменника О. Бєляєва 

«Продавець повітря», 1929). 
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вартості товарів залишаються постійними і змінюється лише вартість золота. 

(…) Все зведеться до того, що…ціни, виражені в золоті, підвищаться. 

Зворотне явище матиме місце, якщо вартість золота підвищиться, тобто 

зростуть видатки на його виробництво… В такому випадку меншої маси 

(кількості) золота, яке виступатиме в монетарній формі, виявиться достатньо 

для того, щоб придбати інші товари, тому що ціни, виражені в золоті, 

зменшаться»
315

.  

Проте ця міцна, здавалося б, логічна конструкція почала «давати збій» 

з моменту початку демонетизації золота, що розпочалася, по суті, з функції 

міри вартості – й, таким чином, поставила під сумнів власне трудову теорію 

вартості грошей. 

Процес руйнування логічного ланцюжка «вартість грошей – вартість 

товарів» розпочався з того, що товарні ціни з другої половини ХІХ сторіччя 

почали зростати, в той час як підстав для цього з боку «вартості» грошей 

начебто не було. Адже майже всі дослідники, які вивчали цей процес, 

допускали, практично як аксіому , що знецінення золота в результаті 

відкриття нових золотих родовищ не відбувалося. Помітними винятками 

були лише дослідження М. Левассо, який оцінював зростання цін на всі 

товари у Франції у 1847–1858 рр. на рівні 20% та А. Соетбеєра, який в 

таблиці цін, наведеній в його роботі «Внесок у статистику цін у Гамбурзі», 

прийшов до аналогічного результату. Багато інших авторів дійсно визнавали 

, що ціни зросли , але це зростання завжди пов'язувалося з причинами, 

відмінними від збільшення обсягів видобутку золота. Втім, як зазначив у 

1873 р. англійський економіст Дж. Кернс, «[у] дійсності, однак, …виражені в 

золоті ціни на всі товари, вироблені в Австралії й Каліфорнії, зросли 

щонайменше вдвічі»
316

. В результаті свого дослідження цієї проблеми 

Кернс дійшов таких висновків: «по-перше, вплив здешевлення золота на 
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торгові країни змусить останні збільшувати обсяг своєї металевої валюти і 

таке збільшення їм доведеться оплачувати за рахунок експорту своєї 

продукції і, відповідно, кожна країна понесе збиток у розмірі додаткової 

суми, що може знадобитися кожній з них, по-друге, незважаючи на те, що ця 

причина спричинить загальні збитки, а зростання знецінення у світі не буде 

однорідним або одномоментним, первинний збиток може – за рахунок зміни 

міжнародних значень вартості, що виникають внаслідок такого знецінення, – 

в окремих випадках бути компенсованим або навіть поверненим до 

позитивних вигід; збиток або прибуток у результаті змін, викликаних 

зростанням цін у будь-якій країні, будуть більшими або меншими загального 

середнього значення»
317

.  

Трохи пізніше досить активно до дискусії долучилися соціал-

демократичні економісти, для яких ця тема мала особливе значення через 

необхідність підтримання догм, які випливали з економічних поглядів К. 

Маркса, зокрема з його теорії грошей. 

Ще в 1910 р. у своїй книзі «Інфляція»
318

 австрійський соціал -демократ 

О. Бауер визнав можливість впливу змін в умовах видобутку золота на зміну 

товарних цін, проте не зупиняючись на цьому моменті більш детальніше. 

Натомість це зробив професор Будапештського університету (згодом 

видатний радянський економіст) Є. Варга в низці своїх статей у 1912–1913 

рр. у соціал-демократичному науковому журналі «Die Neue Zeit». Він дійшов 

висновку, що зміни в умовах видобутку золота не можуть впливати на 

підвищення товарних цін. «Аналізуючи зростання дорожнечі, що 

спостерігалося півсторіччя тому, ми дійшли висновку, що його основною 

причиною були високі ціни, що їх стягували монополії за свої товари»
319
. У 

дискусії, що виникла, взяли участь О. Бауер, Р. Гільфердінг, К. Каутський, 

М. Спектатор (Нахімсон) та Я. ван Гельдерен. В результаті 
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викристалізувалися такі точки зору. О. Бауер стверджував: «Чим більше 

суспільної праці витрачається на видобуток золота, тим тяжча дорожнеча ... 

Створення відносної додаткової цінності відбувається тепер вже не шляхом 

скорочення грошової заробітної плати, а внаслідок підвищення товарних цін. 

Одним із численних шляхів до цієї мети і є розширення (експансія) 

видобутку золота»
320

. Водночас німецький соціал-демократ Р. Гільфердінг, 

підводячи підсумки своїм міркуванням, резюмував: «Т. ч., чи будемо ми 

відштовхуватися від числа зайнятих робітників, а чи від цінності продукції, а 

чи ж з емісії капіталів, ми незмінно дійдемо висновку, що як чинний, так і 

щорічно нововкладений у золотопромисловість капітал становить не більше 

1–1,5% загальної суми всіх капіталів. Зміна цього співвідношення, – 

скажемо, підвищення з 1 до 1,5% – є настільки незначним, що вплив цього 

переміщення капіталу на ціни абсолютно непомітний. Отже, причини 

сучасної дорожнечі слід шукати не на боці золота, а виключно на боці 

товарів»
321
. Підвести загальні підсумки спробував теоретик німецької соціал-

демократії, «римський папа марксизму» (e Pape du marxisme) К. Каутський: 

«Теоретична можливість того, що сучасна дорожнеча пов‘язана з 

підвищеним виробництвом золота, видається незаперечною. Інше питання, 

звичайно, чи втілилася ця можливість у дійсність. За сучасного стану 

статистики навряд чи можна довести точними цифрами, що сталося саме так. 

Але всі симптоми про це свідчать... Але цим ще не сказано ... що золото є 

єдиною причиною дорожнечі»
322
. Далі він писав: «Підвищення цін тепер 

абсолютно змінює свій характер. До тих пір, поки переважав вплив 

збільшеного видобутку золота, посиленого попиту, зростання цін відчувалося 

як благотворний вплив, як наслідок зростаючого добробуту. Але з того часу, 

як вплив посиленого виробництва золота відходить на другий план, а свій 

вплив проявляють інші чинники зростання цін, які діють не через збільшений 
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попит, а через скорочену пропозицію, – із цього часу збільшення цін набуває 

дедалі більш гнітючого характеру»
323

. 

Втім, з іще більшими проблемами марксисти зіштовхнулися у зв‘язку з 

розвитком обігу паперових грошей, які не розмінювалися на золото (чого за 

життя самого К. Маркса практично не спостерігалося). Механізм порівняння 

вартостей, що здійснюється за допомогою паперових грошових знаків, які 

мають лише умовну вартість, був представлений ще Р. Гільфердінгом як 

певна інтерпретація формули закону грошового обігу. Неупереджений 

погляд на його концепцію довгий час був ускладнений багаторічним 

запереченням її права на будь-яку науковість, оскільки конспектуючи 

«Фінансовий капітал» Р. Гільфердінга, В.І. Ленін зробив у своїх «Зошитах з 

імперіалізму» невеличку позначку: «Помилка Гільфердінга, див.« Die Neue 

Zeit », 1912, 30-й рік видання, I том. (У Гільфердінга гроші входять в обіг без 

вартості)». І цього виявилося досить, щоб поставити крапку на поглядах Р. 

Гільфердінга стосовно функціонування паперових грошей. Причому сам 

«вождь світового пролетаріату» посилався на оцінку іншого ревізіоніста – К. 

Каутського, який дійсно писав, що Гільфердінг «ототожнює ціну і цінність» 

(тобто вартість), унаслідок чого могла виникнути видимість, ніби, перш ніж 

зіткнутися з грошима, товари вже мають не тільки певну цінність, а й певну 

ціну, – що означає, ніби вони перебувають у певному міновому 

співвідношенні з грошима, цінність яких ще зовсім не відома. Якби це було 

правильно, вважав К. Каутський, то природно з цінності товару могла би 

бути виведена цінність грошей, і ця остання безпосередньо відображала би 

цінність товарів.  

Насправді, у питанні металевого обігу Р. Гільфердінг слідом за 

К. Марксом говорить про суму цін товарів (Preissumme der Waren). 

Переходячи потім до розгляду паперово-грошового обігу, він вживає вже 

дещо інший термін – «сума вартостей товарів» (Wertsumme der Waren). 

К. Каутський же, аналізуючи формулу Гільфердінга, наполегливо порівнював 
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масу паперових грошей, які перебувають в обігу, саме з сумою цін товарів, 

створюючи таким чином ту тавтологію понять «ціна» і «цінність» 

(«вартість»), яку потім приписував  Гільфердінгу. Хоча запідозрити його в 

подібній описці, знаючи характерну для нього точність формулювань, досить 

важко. 

Такий підхід, як вже згадувалося, допоміг наблизити теорію вартості 

К. Маркса до маржиналістського трактування. 

 

 

 

 

 

Відомий український економіст М.І. Туган-Барановський, який 

присвятив багато уваги вивченню цього питання, у своїй роботі «Основы 

политической економии» (СПб, 1909), вказував, що трудова теорія вартості і 

теорія граничної корисності по своїй суті  протилежні, але не суперечливі: 

якщо трудова теорія підкреслює об‘єктивні фактори цінності, то теорія 

граничної корисності – суб‘єктивні моменти її оцінки. За Туган-

Барановським, кожен товар має ціну, цінність та вартість. У свою чергу, 

«ринкова ціна» визначається двома факторами: об‘єктивним – кількістю 

товару, призначеного для продажу на ринку, і суб‘єктивним – 

індивідуальними розцінками покупця. Інакше кажучи, пропозицією та 

попитом. Звідси він робить висновок, що ринкова ціна товару є результатом 

взаємодії його вартості та цінності. На підставі цього вчений сформулював 

політекономічний закон, згідно з яким граничні корисності вільно 

відтворених господарських благ пропорційні їх трудовим вартостям. Але це 

правило не розповсюджується на гроші, оскільки цінність грошей не може 

бути функцією їх корисності, а швидше за все їх корисність є функцією їх 

цінності. 

«Загальновизнано, що найбільш сильним ворогом марксизму є саме 

австрійська теорія». 

Н. Бухарин, 

«Политическая экономия рантье. 

Теория ценности и прибыли австрийской школы»  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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М.І. Туган-Барановський у своїй єдиній роботі, присвяченій 

безпосередньо теорії грошей
324

, спробував також поєднати товарно-

еволюціоністську та державно-хартальну концепції грошей. Він 

відштовхувався від того, що перша концепція пояснює виникнення лише 

товарних (у його термінології – «вещных») та металевих грошей, натомість 

друга – лише паперових грошей. Власне, «грошима» М.І. Туган-Барановский 

визнає лише товари та метали, що виконують функції загального еквівалента 

й самі мають реальну вартість. Зате паперові знаки, на його думку, це лише 

«символічне зображення грошей», без власної, але лише з представницькою 

вартістю (хоча термін «представницька вартість» він і не вживає). Натомість і 

перші, і другі – «предмети», оскільки взагалі – «гроші – це предмет, який 

виконує функції грошей…». Що ж до паперових грошових знаків, то він 

виокремлює три їх різновиди – банкноти (тобто, по суті, кредитні гроші), 

нерозмінні на метал паперові гроші та керовані («чисті») паперові гроші – 

цінність яких визначається державою. Однак держава не може 

встановлювати їх цінність просто на свій розсуд, а повинна керуватися 

станом економіки. 

Для пояснення механізму функціонування грошей М.І. Туган-

Барановський, який критично ставився до панівної кількісної теорії, 

запропонував власну «кон‘юнктурну теорію» грошей, яка пояснює коливання 

цінності грошей (а – звідси – і товарних цін) значно більшим набором 

факторів, які залежать від стану та динаміки ринку (включаючи навіть такий 

психологічний фактор, як довіра).  

Таким чином, колишній легальний марксист по суті солідаризується з 

представниками ліберальної економіки. 

Інша доля спіткала Марксову теорію вартості в марксистсько-

ленінському середовищі (інакше кажучи, на теренах колишнього СРСР). 
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Переклад «Капіталу» за ред. П. Струве не був популярним серед 

більшовиків, а з переходом П. Струве на «антирадянські позиції» взагалі став 

забороненим. Тож провідну роль почав відігравати переклад І. Скворцова-

Степанова ( хоча перекладачів нового видання насправді було троє), який 

побачив світ у 1907–1909 рр. У ньому слово Wert перекладалося як 

«стоимость», так само, як це було прийнято і в першому російськомовному 

перекладі, здійсненому М.Ф. Даніельсоном (1872). Але сам Данієльсон у 

передмові до другого видання першого тому «Капіталу» визнавав, що 

найбільше претензій до першого видання висловлювалося за вибір слова 

«стоимость» для перекладу німецького «Wert». Утім, у тонкощі перекладу 

вникати не стали, прийнявши точку зору В.Ульянова (Леніна), якому просто 

більше сподобався переклад І. Степанова-Скворцова зі словом «стоимость», 

до якого він звик, вивчаючи «Капітал» по виданню Даніельсона, ніж 

переклад під редакцією П. Струве із вживанням слова «ценность»; до того ж 

він не надавав цій проблемі особливо істотного значення. А дарма! Адже 

плутанина з «вартістю» на цьому не завершилася: крім Wert, К. Маркс 

використовував такі поняття, як Wertding та Wertgegenstandlichkeit, які в 

російськомовному перекладі теж передавали словом «стоимость», а, 

наприклад, в україномовному –це перекладалося як «предметність 

вартості»
325

 – поняття, якого в російськомовному варіанті теорії К. Маркса 

взагалі не має. Дійсно, здається, радянські марксисти просто не знали, як 

підступитися до «вдовиці Квіклі» – на відміну від усіх інших. А тому пішли 

шляхом «демократичного централізму»: у 1937 р. спеціальна комісія зробила 

свій висновок, канонізувавши «ленінську версію» – тобто затвердивши, що 

К. Маркс мав на увазі таки «стоимость». Взагалі-то фахівцям давно відомо, 

що це не єдиний випадок, коли термінологія Маркса має двояке тлумачення. 

Але в цьому випадку переклад Wert як «стоимость» був, на додаток, 

кон‘юнктурно вигідний ще й для обґрунтування того, що ідеологія теорії 

трудової «вартості» є витратною. Такий підхід спрацьовував упродовж 
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деякого часу: поки за допомогою «натяжок» та казуїстики можна було 

уникати відповіді на неприємні запитання щодо розбіжності між реальними 

фактами та марксистсько-ленінською теорією.  

 

Подальший розгляд розвитку монетарної теорії вимагає повернутися у 

часі трохи назад та згадати про ще одну концепцію еволюціоністського 

напряму, що виступає як альтернатива товарній, – а саме кредитну 

концепцію.  

Основа цієї концепції – кредитна теорія грошей – виникла у другій 

половині ХІХ ст. у Великій Британії. Англійський економіст, юрист і банкір 

(директор Королівського Британського банку) Г.Д. Маклеод (Henry Dunning 

Macleod, 1821–1902) заперечував трудову теорію вартості й виводив мінову 

вартість товарів з оцінок покупцями їх споживчої вартості, прирівнював 

кредит до грошей, а гроші – до капіталу. Він не вважав, що кількість грошей 

в обігу повинна перебувати у певному співвідношенні до товарної маси (або 

усього майна в цілому, тобто до національного багатства). А кредит, згідно з 

теорією Г. Маклеода, є таким само двигуном обігу (circulating power) як і 

капітал. «Гроші та кредит за своєю суттю в принципі мають одну й ту саму 

природу: гроші – лише вища та більш загальна форма кредиту»
326

. 

У зв‘язку з оглядом розвитку кредитної концепції грошей необхідно 

дещо детальніше зупинитися на поглядах відомого австрійського економіста 

Й. Шумпетера. У своїй «Історії економічного аналізу» (що була опублікована 

невдовзі після його смерті) він звертав увагу на два положення: перше, що 

фундаментальною функцією грошей є функція засобу обігу; а друге – що для 

того, щоб служити засобом обігу на ринку товарів, гроші самі повинні бути 

товаром. «Таким чином, грошовий товар, як і інші товари, оцінюється 

залежно від його ваги та якості; для зручності люди можуть вирішити 

поставити на ньому штамп (…), щоб зекономити зусилля, необхідні для того, 
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щоб кожен раз його зважувати. Але цей штамп лише проголошує і гарантує 

якість та кількість товару, що міститься в монеті, і не є причиною його 

цінності»
327

. Далі він стверджує, що «[г]роші входять у загальну картину 

лише у скромній ролі технічного засобу, який прийнятий для полегшення 

угод… і поки він працює нормально, він не впливає на економічний процес, 

який проходить так само, як і в бартерній економіці. (…) Таким чином, гроші 

були названі «вуаллю», що прикриває речі, які мають реальне значення…»
328

 

Але за двадцять років після смерті Й. Шумпетера публікується інша його 

робота – «Суть грошей» (Schumpeter J.A. Das Wesen des Geldes – Gottingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1970), яка в англомовному перекладі має назву, 

подібну до роботи Дж.,Кейнса, – «Трактат про гроші» (Schumpeter J.A. A 

Treatise on Money – Aalten: Worldbridge Publ., 2014). Тепер (маючи досвід 

керівництва міністерством фінансів Австрії та одним із віденських банків

) 

Й. Шумпетер вважає, що гроші – це соціальний інститут, який являє собою 

сукупність певних правил. 

 

Теорія Кейнса та кейнсіанська теорія 

Економісти ніколи не могли домовитись щодо відповіді на запитання 

про те, що таке гроші. Однак роботи Дж.М. Кейнса внесли певну ясність. 

«Трактат про гроші» Дж.М. Кейнса
329

 – плід його досліджень та роздумів про 

роль грошей  та кредиту в сучасній цивілізації – є найважливішою працею з 

монетарної теорії (на жаль, і досі майже не відомою вітчизняним 

дослідникам). Два його томи, під назвою «Чиста теорія грошей» («The pure 

                                                 
327

 Шумпетер Й. История экономического анализа: в 3-х т. Санкт-Петербург: Экономическая 

школа, 2004. Т. 1. 554 с. С. 78. 
328

 Там само. С. 361. 
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theory of money») та «Прикладна теорія грошей» («The applied theory of 

money»), розділені на сім книг. Перша книга стосується основних визначень; 

у другій досліджується, що насправді означає вартість грошей і як найкраще 

виміряти її коливання; третя і четверта книги, що містять суть теорії 

Дж.М. Кейнса, розкривають фактори, які визначають вартість грошей та 

динаміку зміни рівня цін; п‘ята і шоста містять статистичні та нестатистичні 

дані, що стосуються змін кількості грошей та швидкості їх обігу, обсягу 

виробництва й торгівлі та норми інвестицій; сьома і остання книга містить 

пропозиції Дж.М. Кейнса щодо практичних реформ, які він рекомендує 

монетарним органам світу здійснити  для досягнення цілей, на які, на його 

думку, повинна бути спрямована монетарна політика. У своєму «Трактаті 

про гроші» Кейнс насамперед розрізняє рахункові гроші (money of account) та 

належні, правильні гроші (money proper). 

У поглядах Дж.М. Кейнса та Й. Шумпетера можна побачити два 

спільних моменти: по-перше, обидва вчені стверджують, що дифузія фіатних 

грошей призводить до радикальних змін у способі функціонування 

економічної системи; а по-друге, коли вони описують причини того, чому 

гроші та фінансові агрегати не є нейтральними, вони висвітлюють 

фундаментальну роль кредитного ринку та банків; на відміну від основної 

теорії, вони не розглядають кредитний ринок як дзеркальне відображення 

товарного ринку. Втім, монетарний аналіз Дж.М. Кейнса в його «Трактаті» є 

двозначним: він розглядає державні гроші як «правильні» гроші, але далі 

пише так, ніби лише «банківські гроші» – ендогенні, зовнішні за своє 

природою відносно владних інститутів, зокрема центрального банку, – 

виявляються гідними інтересу.  

Зрештою стараннями кейнсіанців та посткейнсіанців виділилися три 

основні концепції ендогенного грошової маси: 1) концепція акомодаціонізму 

(accommodationism) або горизонталізму (horizontalism); 2) концепція 

структуралізму (structuralism) та 3) концепція переваги ліквідності (liquidity 

preference).  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

208 

 

          Рахункові  гроші 

                                                     (Money of Account) 

 

 

Справжні гроші                                                                              Визнання боргу    

(Proper Money)                                                                           (Acknowledgement of Debt) 

 

Державні  гроші                                                                       Банківські  гроші 

 

 

 

Товарні гроші                              Представницькі гроші                    

                                                      (Representative Money) 

 

                              Керовані  гроші                                Фіатні гроші                

                           (Managed Money) 

 

Товарні гроші   

(Commodity Money)            Банківські 

гроші                                 Державні гроші 

                                             (State Money) 

          Банківські гроші 

 

Утримуються                                      Утримуються 

населенням                                       центральним банком   

                                Утримуються 

                         комерційними банками                                                          Гроші  

                                                                                                                  центробанку 

                                                                             Резервні 

                                                                                          гроші  

                                                                    

 

                                                                                                                         Гроші комерційних 

                                                                                                                                      банків 

                                                               Поточні  гроші 

 

 

    Доходні гроші                               Підприємницькі  гроші                      Заощаджені  гроші 

    (Income Money)                                                                                               (Saving Money) 

 

 

 

Економічні                                          Політичні                                      Функції соціального 

   закупки                                               закупки                                                      значення 

 

    

 

Рис. 5. Класифікація грошей за Дж.М. Кейнсом 

Джерело: Bretton H.L. The Power of Money. Albany: Suny Press, 1980. 418 p. Р. xix. 
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Як пояснював Р. Манделл, Кейнс розрізняв «товарні гроші» та 

«репрезентативні гроші», поділяючи останні на «фіатні гроші» та «керовані 

гроші». Ці терміни корисні для деяких цілей, але вони не визнають, що 

відмінність між товарними грошима та символічними грошима є суцільною. 

На одному кінці лежать товарні гроші, на іншому – прості знаки (token 

money). Але як щодо варіантів між ними? Чисті товарні гроші мають 

однакову вартість, незалежно від того, використовуються вони як гроші або 

товар. Можна сказати, що «остаточна» (fall-back) вартість товарних грошей, 

виміряна як частка вартості, становить 1 або 100%. З іншого боку, гроші як 

прості знаки нічого не варті як товар. Їх резервна вартість практично 

дорівнює нулю. Між двома межами товарних грошей та паперових (або 

банківських чи електронних) грошей існує спектр від одиниці до нуля
330

.  

 

Представники концепції акомодації (Н. Калдор, Б. Мур, Я. Пана-

гопулус) вважають, що зв‘язок між кредитом, з одного боку, і грошовою 

базою та грошовою масою, з іншого боку, односторонній і тому комерційні 

банки повністю задовольняють увесь попит економіки на гроші, надаючи 

кредити за встановленої процентної ставки (плюс банківська маржа), а 

політика монетарної влади, в свою чергу, пасивна і лише пристосовується до 

потреб економіки через повне задоволення попиту на кредит. Оскільки крива 

пропозиції грошей має горизонтальний характер, то цю концепцію також 

називають горизонталізмом. Горизонталізм вплинув на теоретиків грошових 

схем, щоб розробити ендогенний грошовий підхід, який вже зароджувався в 

посткейнсіанській академічній думці. У ній зазначається, що зростаючий 

попит клієнтів банків на позики призводить до того, що банки надають 

більше позик і створюють більше депозитів, не враховуючи розмір наявних 

резервів банку. Таким чином, кредитні гроші, створені приватними банками, 

можуть сприйматися як залучення цих резервів без зазначення певного 

коефіцієнта важеля, тобто горизонтального левериджу. 
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Структуралісти (Р. Поллін / Robert Pollin) стверджують, що існує  

двостороння залежність між рівнем кредиту в економіці, з одного боку, і 

грошовою базою і грошовим мультиплікатором, з іншого боку, а тому 

відштовхуються від того, що монетарна влада реагує на потреби економіки в 

грошах більш активно. Центральні банки, керуючись власними цілями 

(наприклад, інфляційними таргетами), можуть цілеспрямовано обмежувати 

грошову масу, підтримуючи таким чином раціонування кредитів. Це, у свою 

чергу, впливає на зміну процентної ставки і пригнічує попит на кредити. В 

результаті крива пропозиції грошей набуває позитивного нахилу, тобто 

спостерігається неповне пристосування грошової пропозиції до попиту на 

гроші. Тому прихильників цієї концепції іноді називають «вертикалістами». 

«Вертикалісти» зазначають, що функція грошової маси екзогенна, не 

залежить від попиту на гроші і може – принаймні до розумної міри – 

контролюватися центральним банком. Вертикалістська парадигма може 

застосовуватися стосовно  товарних або чистих фіатних  грошей, але, як 

стверджував Б. Мур, вона не дає правильного опису кредитної економіки. 

Швидше, у такому світі потрібно дотримуватися «горизонталістського 

погляду». Пропозиція кредитних грошей є ендогенною, визначається 

попитом, і центральний банк може управляти лише ціною грошей 

(процентною ставкою), але не їх кількістю.  

Нарешті концепція переваги ліквідності (Т. Палі, П. Хауелс) заснована 

на портфельному підході до управління банківськими активами, згідно з 

яким попит на кредити може задовольнятися комерційними банками через 

конвертацію менш ліквідних активів у гроші. Однак таке задоволення може 

бути неповним, що залежить від  надання економічними агентами переваги 

ліквідності. Неадекватне збільшення грошових депозитів (у відповідь на 

попит, що виріс на кредити) призводить до підвищення процентних ставок і 

обмеження обсягів кредитування. Подібно структуралізму, в теорії надання 

переваги ліквідності затверджується наявність двосторонніх зв‘язків між 

позиками і грошовими агрегатами (M1, M2 або M3), але причина цього 

криється не на макро- , а на мікрорівні.  
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У 1960-х роках як антитеза кейнсіанському гаслу «гроші не мають 

значення» з‘явився монетаризм (М. Фрідмен, Т. Пеллі / T. Palley) із 

твердженнями, що «гроші мають значення», а фіскальна політика – не є 

ефективним інструментом управління економікою. Основними постулатами 

монетаризму були твердження, що  грошова маса контролюється 

центральними банками і тому вони повинні прийняти просте правило 

збільшення грошової маси для сприяння економічній стабільності. 

Слід зауважити, що як кейнсіанство, так і монетаризм в їх формі 

«realpolitische» так само мало стосуються первісних робіт Джона Мейнарда 

Кейнса та Мілтона Фрідмена, як і політика Радянського Союзу до робіт 

Карла Маркса
331

. 

 

Сучасні основні посткейнсіанської теорії ендогенних грошей 

протистоять монетаризму і як макроекономічній теорії, і як пропозиції щодо 

здійснення монетарної політики. Монетаризму також енергійно протистояли 

неокейнсіанці. Тобін (1970)
332

 виступив із критикою емпіричного аналізу М. 

Фрідмена та А. Шварц
333 

і показав, що монетарні структури, які вони 

спостерігали, насправді відповідають надзвичайній кейнсіанській моделі, 

коли дефіцит бюджету був протициклічним та фінансувався за рахунок 

грошової емісії. Тобін (1974)
334

 також висунув супутню теоретичну критику, 

використовуючи об‘єкти моделі ISLM, в якій монетаризм ідентифікувався з 

вертикальним графіком LM. Тим часом Пул (1970)
335

 дав відповідь на вимоги 

політики монетаризму: в рамках стохастичної моделі ISLM таргетування 
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Р. 245–302. 
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 Tobin J. Money and income: Post hoc ergo propter hoc? Quarterly Journal of Economics. 1970. 
№ 84. Р. 301–317. 
333
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процентних ставок перевершує таргетування грошової маси, якщо домінують 

порушення у фінансовому секторі. Неокейнсіанська критика монетаризму 

проводилася з використанням загальноприйнятої теорії мультиплікатора 

грошових пропозицій. Посткейнсіанці відкинули це і шукали глибшої 

критики монетаризму на основі його теорії грошової маси. Наріжним 

каменем монетаризму є те, що центральні банки контролюють грошову масу, 

перетворюючи її тим самим на екзогенну. Посткейнсіанці прагнули знести 

цей наріжний камінь.  

На малюнку 6 наведено схему конкуруючих уявлень про процес 

грошової пропозиції. У ній розмежовується мейнстримний та 

посткейнсіанський підходи. Відображаючи попередні дебати про 

монетаризм, основна течія розділена між монетаристами та 

неокейнсіанською школою макроекономічної рівноваги у закритій економіці 

(прихильниками моделі множини рівноваг на ринках інвестицій-заощаджень 

(«investment-savings» – IS) та ринку грошей (між «перевагою ліквідністі» та 

«пропозицією грошей» («liquidity preference-money supply» – LM). 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Конкурентні підходи до процесу пропозиції грошей 

Джерело: Palley T.I. Horizontalists, verticalists, and structuralists: Thetheory of endogenous 

money reassessed. IMK Working Paper / Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, Institut für 

Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). 2013. No. 121. Р. 6–33. 
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Монетаризм відображає справжню вертикалістську позицію, тоді як 

неокейнсіанська школа підкреслювала значення мультиплікатора пропозиції 

грошей. Остання передбачає власну форму ендогенності грошової маси, але 

це не посткейнсіанська ендогенність, яка робить акцент на банківському 

кредитуванні. Позиція посткейнсіанців розділена між горизонталістами та 

структуралістами. Ця термінологічна різниця між структурною та 

акомодаційною ендогенністю була введена Р. Полліном
336
. Існують важливі 

аналітичні відмінності між позиціями, але обидві вони поділяють 

фундаментальне розуміння того, що банківське кредитування керує 

грошовою масою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монетарна ж політика, на його думку, повинна бути політикою 

«дешевих грошей», яка полягає у забезпеченні такої кількості грошей в обігу, 

яка призведе до зменшення процентної ставки (з метою зменшення нижньої 

границі ефективності майбутніх капіталовкладень, що сприятиме їхньому 

зростанню).   

Те, що це одночасно сприятиме інфляції, не надто непокоїть 

кейнсіанців. Більшу тривогу викликає обмеженість ефективності такої 

політики, оскільки на певному етапі економіка може опинитися у ситуації, 

яку Д. Робертсон назвав «пасткою ліквідності» (liquidity trap) – коли 
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додаткова емісія грошей практично вже не призводитиме до зниження 

процентної ставки. Причиною такого становища, як правило, є негативні 

очікування щодо майбутніх політичних або економічних подій, які 

призводять до збільшення бажання населення тримати готівкові кошти 

(«переваги ліквідності»). Отже, для управління економікою кількість грошей 

в обігу вже не матиме значення

. Ось тут, на думку кейнсіанців, і можуть 

допомогти бюджетні видатки – хоч на будівництво доріг, хоч на 

«вирощування білих слонів»


. 

Цю думку, однак, не поділяють монетаристи, які відштовхуються від 

тісної причинної залежності між «грошовою стабільністю» та 

загальногосподарською кон‘юнктурою, вбачаючи у грошових порушеннях 

головну причину виникнення економічних криз. Монетаристи вважають, що 

«гроші мають значення». Але часто вони переходять «до іншої крайності, де 

кількість грошей стає необхідною та достатньою умовою, що визначає розмір 

грошового доходу»
337
. Наявним проявом такого підходу стала теза М. 

Фрідмена (виголошена ним уперше в його лекції «Контрреволюція в 

грошовій теорії») про те, що «інфляція завжди і скрізь є грошовим 

феноменом у сенсі, що вона породжується або може бути породжена більш 

швидким збільшенням кількості грошей порівняно з темпом зростання 

продукції»
338
. Тобто він, по суті, повернув грошову теорію до трансакційного 

варіанту кількісної теорії грошей, описаною відомою формулою І. Фішера. 

Довгі теоретичні суперечки та багатий інфляційний досвід ХХ сторіччя так 

                                                 

 Узагалі твердження про те, що «більша чи менша кількість грошей не має ніякого значення» для стану 
економіки, можна знайти ще у Д. Юма в його главі «Про гроші» у «Політичних роздумах» (1752).  
 Словосполучення «Білі слони» в англійській традиції означають дорогу річ, яка не приносить жодної 
користі. Вираз відображає практику дарування володарями деяких азійських держав (Таїланду, Бірми) білих 

слонів (альбіносів) своїм підданим, поведінкою яких вони були незадоволені. Річ у тім, що від подарунку 

володаря не можна було відмовитися, натомість його утримання вимагало значних видатків (при тому, що 

такий слон не був пристосований ні до якої роботи). А отже, подарунок міг призвести навіть до повного 

банкрутства його нового господаря. Перше письмове використання цього терміна з негативною конотацією 

зустрічається в переписці англійської письменниці Джеральдін Джусбурі (Geraldine Endsor Jewsbury) у  

1851 р., після чого він набуває популярності.  
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по суті і не привели до остаточного з‘ясування істини. І тому поняття 

«грошова інфляція» (що повністю відповідає прямому значенню медичного 

терміна «інфляція» – «здуття») в економічному аналізі здебільшого 

уживається і доповнюється поняттями «інфляція попиту» або «інфляція 

пропозиції», які являють собою погляд на ту саму проблему під іншим 

ракурсом. Зрештою, в радянській економічній науці була навіть спроба якось 

відрізнити «інфляцію» від «дороговизни»
339

.  

Надалі це викликало певні розбіжності між неохарталістами та 

посткейнсіанцями.  

Посткейнсіанські «горизонталісти» (П. Мерлінг / Perry G. Mehrling;  

Л.-Ф. Рошон / Louis-Phillipe Rochon; М. Верненго / Matìas Vernengo) 

вважають, що державу не можна розглядати як ініціатора у створенні 

грошей. Виступаючи проти них, Л.Р. Рей (Larry Randall Wray) покладається 

на логіку руху податків, згідно з якою держава є «монопольним 

постачальником грошей (currency)», і пропонує консолідувати центральний 

банк і казначейство, сприймаючи їх як єдиний елемент конгломерату 

«Держава». Перехід до твердження про те, що державні гроші, як видається, 

визначаються урядом екзогенно, відповідно до фіскальної логіки, є простим 

кроком; як тільки він був прийнятий, неохарталізм почав суперечити 

уявленню про те, що сучасні банківські гроші є ендогенними, тобто грошима, 

зовнішніми по відношенню до самої держави («нав‘язаними їй»). Те, як ця 

суперечність може бути подолана, показала американська дослідниця С. Белл 

(Stephanie Bell), аналізуючи різні типи боргів. На її думку, у сучасних 

банківських системах борги накладаються один на одного, тобто «грошова 

піраміда» складається з декількох «поверхів», диференційованих за ступенем 

прийнятності відповідних інструментів: домогосподарства можуть видавати 

гроші (тобто борги) менш ліквідні, ніж ті, що видаються підприємствами; які, 

в свою чергу, є менш ліквідними, ніж випущені банками, а ті, в свою чергу, є 
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отношения, 1984. 224 с. 
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менш ліквідним, ніж кінцеві («остаточні») та «вирішальні» гроші („decisive‟ 

money) , випущені державою
340
. Інша американська дослідниця також 

стверджує, що «походження грошей перебуває за межами приватних ринків і 

спирається на складну мережу соціальних (боргових) відношень, в яких 

головну роль відіграє держава»
341

.Отже, в межах цієї концепції, існує 

плюральний характер боргів і безліч грошей, але їх гомогенізація 

забезпечується за допомогою ієрархічного порядку банків
342

.  

Вічна дискусія: гроші 

Згаданий уже нами А. Пезенті багато років пізніше намагався 

представити ситуацію з нерозмінними на золото паперовими грошовими 

знаками як тимчасове непорозуміння або певну модифікацію «розмінності на 

золото». Він писав: «Я не вважаю ці тенденції всеохоплюючими, тому що аж 

до нинішнього часу паперові гроші ніколи повністю не відривалися від 

золота. (…) У наші дні в західному світі це зіставлення здійснюється з 

доларом, який має фіксовані пропорції обміну на золото. До цього часу 

держава завжди готова купити будь-яку кількість золота за мінімальною 

ціною»
343
. Протягом певного часу таку аргументацію використовували й інші 

догматичні марксисти, але подальша демонетизація золота – починаючи від 

закриття «зотого віконця» для центральних банків у 1971 р. до повного 

скасування золотих паритетів у 1978 р. – позбавив їх такої можливості. 

На жаль, дискусія щодо монетарної ролі золота серед соціал-демократів 

закінчилася у зв‘язку з початком Першої світової війни і наступними 

революційними подіями, так і не зумовивши «народження істини». У 

марксистсько-ленінському середовищі спробою продовження дискусії можна 
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вважати окремі публікації Є. Варги в кінці 20-х років, які, однак, не 

відновили широкого обговорення цієї проблеми. У наступні десятиліття 

проблема золота як грошового товару в умовах капіталізму розглядалася 

практично лише в роботах радянського теоретика з питань грошей та кредиту 

Ф.І. Міхалєвського, який зауважував, що, «[з]никнувши з обігу, золото, як 

перевдягнений Гарун-Аль-Рашид, скромно стає до лав звичайних 

товарів»
344

. Проте якихось принципових теоретичних висновків щодо змін в 

економічній ролі жовтого металу він не зробив. Так само і Є. Варга, який 

завершив у 1963 р. свій аналіз процесу ціноутворення у перед- та повоєнний 

періоди і визнав, що «капіталістичний обіг сьогодні багато в чому 

відрізняється від обігу в часи, коли К. Маркс розвив свою теорію грошей»
345

, 

не зробив висновок стосовно хоча би початку процесу демонетизації золота. 

Але ось у 1968 р. побачила світ монографія заступника міністра 

фінансів СРСР, доктора економічних наук С.М. Борисова «Золото в 

экономике современного капитализма», яку через статус її автора було важко 

проігнорувати, внаслідок чого почалася бурхлива та тривала дискусія, – що 

було досить незвичайно для радянської політекономії, оскільки, як добре 

розуміли її учасники, сумніву піддавалися положення самого К. Маркса, а 

отже,  необхідно було пройти буквально по «лезу бритви» між 

«догматизмом» та «ревізіонізмом».  

На той час для західної економічної думки це питання вже давно не 

видавалося дискусійним. Як зауважив ще за двадцять років до того 

американський економіст А.П. Лернер (Abraham (Abba) Psachia Lerner, 1903–

1982, – уродженець м. Новоселиця, нині Чернівецької обл.): звільнення від 

фетишизму золота відбулося після висунення Кнаппом хартальної теорії 

грошей. А отже, «[м] айже кожен, хто захищає використання золота в 

сучасних валютних системах, виправдовується тим, що робить це лише для 

того, щоб бути добрим до чужих необґрунтованих забобонів. Більше не 
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парадокс стверджувати, що вартість золота залежить від можливості 

отримати за нього долари, а не навпаки. І лише через неповноцінні 

підручники у студентів все ще виникає враження про якийсь зловмисний 

вплив золота на відстані на вартість валюти, яку він підтримує»
346

. 

Але радянська політекономія вимагала більш «виваженого» підходу. 

Детально проаналізувавши численні фактичні дані стосовно питань 

економічних функцій золота у господарській системі розвинених 

капіталістичного країн, С.М. Борисов дійшов висновку, що «в національних 

грошових системах вирішального значення набувають нерозмінні паперові 

гроші і, оскільки тепер вони повністю обслуговують рух товарів, капіталів і 

послуг на всіх стадіях капіталістичного відтворення, саме ці гроші 

висуваються на роль грошового антиподу, який практично протистоїть 

товарному світу і вимірює ціни товарів власним паперовим масштабом»
347

. 

Таким чином, стверджувалося, що золото перестало бути грошима, а 

паперові «представники» золота перетворилися на справжні, повноцінні 

гроші. «Цю точку зору захищають В.Д. Дроздов, С.І. Іванов, І.С. Корольов, 

Г.Г. Матюхін, Ю.В. Пашкус, Г.П. Солюс, Я.А. Певзнер, В.М. Усоскін, С.Б. 

Уосіс, О.А. Хандруєв, О.М. Шаров

, [Вол.М. Шенаєв] та ін. (…) Інша група 

економістів, визнаючи об‘єктивний характер демонетизації золота, вважає 
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його далеко не завершеним. До їх числа відносяться: М.С. Атлас,  

А.В. Анікін, Л.М. Красавіна, Б.І. Майоров, В.П. Суровцева та ін. Їхня 

аргументація зводиться головним чином до двох моментів: до історичної 

спадкоємності ціноутворення і до того, що золото зберігається в запасах 

центральних банків. (…) Згідно з їхньою точкою зору, золото припинило 

виконувати тільки дві функції грошей – засобу обігу та засобу платежу і то 

лише у внутрішньому обігу»
348

. 

Були й більш радикальні опоненти, які взагалі заперечували 

демонетизацію золота і «стояли на твердих марксистських позиціях»  

(М.Ю. Бортник, І.Д. Злобін, І.І. Конник, Я.А. Кронрод, С.Б. Штейншлегер та 

ін.). Особливо запеклі спори точилися між представниками двох наукових 

установ – Московського фінансового інституту (нині – Фінансова академія 

при Уряді РФ) та Інститутом світової економіки та міжнародних відносин 

АН СРСР (ІМЕМО), що навіть дало підстави професору університету Париж-

І  Пантеон-Сорбонна М. Лавіньє говорити про поділ сторін суперечки на 

«храм традиціоналізму» (мається на увазі МФІ) і «палац модернізму» 

(ІМЕМО)
349

. Утім, прихильників теорії демонетизації золота можна було 

знайти і в «храмі» (Л.М. Красавіна, Г.П. Солюс), а її затятих противників – у 

самому «палаці» (С.О. Далін).  

При тому, що багато учасників дискусії були не пов‘язані з цими 

науковими установами безпосередньо (хоча велика роль останніх у 

обговоренні цієї проблеми безсумнівна), однак, здебільшого, це все ж були 

московські вчені. Решта розсудливо лише спостерігала за небезпечними 

суперечками навколо теорії К. Маркса.  

Не ставлячи перед собою мету дати детальний огляд всієї дискусії, ми 

вважаємо за необхідне зазначити деякі основні нові

 положення, внесені її 
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 Маючи на увазі, що противники теорії демонетизації золота просто повторювали різні положення робіт  

К. Маркса, наполягаючи на їх неминущому характері, аж допоки вони переставали повністю відповідати 
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учасниками в усвідомлення процесу демонетизації золота і пов‘язані з 

явищами, шо розглядаються далі. 

Отже, професор Г.П. Солюс (Московський фінансовий інститут) вказав 

на те, що за наявності (на той момент) двох цін на золото воно більше не 

слугує грошовим товаром, яким було раніше, і знову стало звичайним 

товаром, подібно до інших коштовностей – платини, діамантів тощо. Золото, 

– з його точки зору, – перестало бути справжніми грошима насамперед тому, 

що воно «наразі навіть у ринкових умовах не виконує функцію міри вартості 

й ніяк не стосується встановлення товарних цін»
350
, а «паперові гроші 

об‘єктивно перестали бути представниками певної кількості золота»
351
. А 

професор А.В. Анікін (ІМЕМО) висунув положення про модифікацію 

основного закону грошового обігу (який розглядатиметься нами нижче), 

зауважуючи, що вже не можна категорично стверджувати, що кількість 

грошей в обігу визначається вартістю повноцінних золотих грошей 

порівняно із сумою золотих цін товарів та з урахуванням швидкості обігу 

золотих грошей»
352
. Пізніше він писав: «Загалом очевидно, що в комбінації 

двох споживчих вартостей золота відбувається зсув на користь негрошової. 

Але цим не обмежується. Зміст і форми прояву кожної з них змінилися. 

Грошова функція золота зосередилася переважно у сфері світового ринку, 

міжнародних фінансових відносин, але і там вона звузилася і змінилася...»
353

. 

Але його колега по інституту, професор В.М. Шенаєв абсолютно 

недвозначно зауважував про те, що демонетизація золота сталася і в сфері 

міжнародних валютних відносин: «Уперше в історії міжнародних грошових 

відносин капіталістичних країн оголошено, що золото більше не є світовими 

                                                                                                                                                             
реальності, – тож повторювати їхні аргументи видається зайвим, оскільки вони не мають значення для 

розуміння подальших положень цієї наукової роботи автора. 
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351

 Солюс Г. Об инфляции и природе современных денег при капитализме. Мировая экономика и 

международные отношения. 1980. № 7. С. 110–118. С. 111.   
352

 Аникин А. Золото и бумажные деньги. Мировая экономика и международные отношения. 1969. 

№ 2. С. 146–148. С. 148.  
353

 Аникин А.В. Желтый дьявол. Золото и капитализм. Москва: Молодая гвардия, 1978. С. 87–88. 
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грошима. Річ не тільки в тому, що це формально зафіксовано в угодах, а й у 

тому, що золото, по суті, більше не є світовими грошима»
354

. 

Не можна не відзначити і думку професора Л.М. Красавіної про те, що 

«золото виступає як резервний фонд світових грошей»
355
. Важливим, з нашої 

точки зору, було також її уточнення, зроблене в новому, третьому виданні 

цитованого підручника: про те, що не золото виступає у вигляді резерву, але 

золоті резерви служать фондом світових грошей
356
. Тобто золоті резерви 

дійсно можуть бути перетворені у світові гроші , наприклад, шляхом їх 

продажу. 

На кредитну основу сучасних грошей звертав увагу Г.Г. Матюхін (на 

той момент співробітник ІМЕМО, у 1991–1992 рр. – голова Центробанку РФ) 

, який стверджував, що кредитні гроші при капіталізмі повністю 

виштовхують золото з внутрішнього та зовнішнього обігу, зауважуючи при 

цьому, що кредитні гроші є перехідною формою до нового способу 

виробництва, оскільки за своєю природою вони більше відповідають 

плановому господарству
357
. До речі, Г.Г. Матюхін проголосив іще деякі 

спірні положення, які викликали заперечення не тільки супротивників, але і 

деяких прихильників теорії демонетизації золота. Зокрема, зважаючи на те, 

що кредитні гроші є представниками фінансового капіталу, він стверджував, 

ніби товар-гроші (золото) і кредитні гроші «не розвивалися стадійно, тобто 

одна форма не переростала в іншу. Навпаки, вони розвивалися кожна на 

своєму базисі та співіснували таким чином, що більш прогресивна форма 

грошей у ході боротьби з менш прогресивною поступово витісняла останню з 

обігу»
358
. Суперечки викликало також і його положення про те, що «якщо 
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 Шенаев Вл.Н. Сущность и функции денег в условиях современного капитализма. Деньги и 

кредит. 1982. № 4. С. 32–39. С. 39.  
355

 Денежное обращение и кредит капиталистических стран: учебник / под ред. Л.Н.Красавиной. 

Москва: Финансы и статистика, 1983. 333 с. С. 24.  
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 Денежное обращение и кредит при капитализме: учебник / под ред. Л.Н. Красавиной. Москва: 

Финансы и статистика, 1989. 544 с. С. 29.  
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грошовий товар виконує функцію міри вартості через одиничну форму 

вартості, то грошовий капітал – через розгорнуту форму вартості»
359

.  

Г.Г. Матюхін також стверджував: «Оскільки основним об‘єктом 

мінових відносин за капіталізму стає не товар як такий, а товарний капітал, 

то функцію грошей виконує не грошовий товар, а грошовий капітал»
360

. 

Водночас К. Маркс у своїх роботах неодноразово підкреслював, що він не 

розглядає кредитні гроші
361
. А отже, виходить, що К. Маркс розповсюджував 

сформульовані ним закони простого товарного обігу
362

 також на процес 

кругообігу капіталу. Звертаючи на це увагу, український дослідник 

М.І. Сивульський вважав, що в межах марксистської концепції спроби 

вивести природу кредитних грошей з природи капіталу представляються 

неспроможними в своїй основі.  

А припинення оборотності кредитних грошей в золото просто 

неминуче веде до їх переродження в паперові (фідуціарні) гроші
363

.  

Серед українських учасників дискусії слід згадати також професора 

А.С. Гальчинського (який на той момент завідував кафедрою політекономії 

Київського педагогічного інституту іноземних мов) з його положенням про 

появу «інтернаціональної міри вартості»

. Що ж стосується функції міри 

вартості, то вона, відповідно до цієї теорії, просто зникає, оскільки «один і 

той самий товар на відміну від його ціни не може мати двох вартісних оцінок 

– національної та інтернаціональної. Національна вартість у цьому випадку 

                                                 
359

 Там само. С. 35. 
360

 Там само. С. 33–34. 
361

 Маркс К. К критике политической экономики. Соч. / Маркс К., Энгельс Ф. Т. 13. С. 49;  

Маркс К. Капитал. Т. 1, 2. Соч. / Маркс К., Энгельс Ф. Т. 23. С. 137. Т. 24. С. 129, 362. 
362

 Маркс К. Капитал. Т. 1.  Т. 3, ч. I.  Соч. / Маркс К., Энгельс Ф. Т. 24. С. 115, 210, 365. Т. 25, ч. І. 

С. 490.   
363

 Сивульский Н.И. Деньги и законы их развития при социализме. Львов: Вища школа, 1987.  

159 с. С. 128–129,138.  

 Це положення (до детального розгляду якого ми ще повернемося при аналізі модифікації грошових 

функцій) навіть було включене в підручник: Денежное обращение и кредит капиталистических стран / под 

ред. проф. Л.Н.Красавиной. 2-ое изд., перераб. и доп. Москва, 1983. 335 с. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

223 

перетворюється в уявну»
364

. І «що більш всебічний громадський обмін, який 

обумовлений міжнародними зв‘язками, тим більше національний характер 

функціонування грошей зникає в їх основній якості – як функції міри 

вартостей»
365
. Зрештою автор зазначеної концепції дійшов висновку, що «в 

умовах сучасного капіталізму дійсними грошима стають лише світові гроші. 

Національні паперові гроші, які реально перебувають в обігу, 

перетворюються на своєрідні знаки вартості світових грошей, функцію яких 

виконує монетарний товар – золото»
366
. Таким чином, ідея А.С. Гальчинского 

про зміну грошових форм відштовхувалася з припущення, що розвиток 

грошових відносин має супроводжуватися відмиранням «старих» і 

виникненням «нових» функцій грошей. З цим, однак, не погоджувався  

М.І. Сивульський, який вважав, що, крім класичних функцій, інших функцій 

у категорії «гроші» бути не може (за умови розуміння функції як необхідного 

вираження сутності економічної категорії). З чого він робить висновок про 

неможливість відмирання окремих функцій грошей, вважаючи, що усі вони 

необхідні рівною мірою 
367

.  

З приводу дискусійних питань висловлювалися і деякі іноземні 

дослідники. Зокрема, болгарський академічний вчений-економіст (а у 1991–

1996 рр. – голова Національного банку Болгарії) Т. Вилчев (Тодор Вълчев, 

1922–2020) вважав, що грошова форма вартості, як вона представлена у 

першому томі «Капіталу», по суті є золото-грошовою. А в нинішніх умовах, 

на його думку, існує паперова-грошова форма вартості, яка до певної міри 

схожа на розгорнуту форму, але водночас значно відрізняється від останньої. 

Механізм виконання сучасними (кредитними) грошима функції міри вартості 

він схематично представляв таким чином: 

 

                                                 
364

 Гальчинский А. Механизм реализации функции меры стоимостей. Мировая экономика и 

международные отношения. 1980. № 7. С. 119–128. С. 123.  
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1,3 т пшениці      = 200 дол. 

США      

= 70 кг какао 

2,5 т нафти                 = 800 кг цукру 

1 тр. унція золота        = 8 пар взуття 

 

8 автомобільних  

шин                                

= 400 

марок ФРН 

 

= 500 електролампочок 

а кг товару А               = 40 унцій срібла 

б кг товару Б           = 850 франц. 

франків 

 

= 65 кг кави 

в кг товару В = 

 

 = х кг товару X 

  = у кг товара У тощо 

Джерело: Вълчев Т. Краят на златнодоларовия стандарт. София: Изд. на БАН, 1980.  

С. 251–342.  

 

Називаючи таку форму вартості паперово-грошовою, Т. Вилчев 

підкреслював, що вона певною мірою схожа на розгорнуту форму, але 

водночас істотно від неї відрізняється. Цю відмінність він вбачав у тому, що 

при паперово-грошовій формі вартості «ряд товарів, що перебувають в 

еквівалентній формі, має представників в особі кредитних грошей». Таким 

чином, на його думку, «сучасна паперово-грошова форма вартості являє 

насправді певне повернення до ранніх форм, але не на тому ж, а на більш 

високому рівні. У наявності рух і розвиток по висхідній спіралі»
368

. 

Говорячи про демонетизацію золота, Т. Вилчев, однак, не зважився 

заявити про завершення цього процесу. Зробити такий висновок йому, 

зокрема, завадили сумніви, які виникли через триваюче виконання жовтим 

металом функції засобу створення скарбів.  

                                                 
368
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Водночас розуміння того, що «золото перестало бути грошима, а стало 

виключно скарбом і промисловою сировиною»
369

 досягнув польський 

економіст Й. Зайда. Одним із перших він заявив: «Скарби є поняттям, що 

принижують економічну роль грошей. Функцію резервного активу повинні 

виконувати добрі гроші, а не скарби»
370

.  

Проте не всі погоджувалися з тим, що золото вже відіграло свою 

монетарну роль. Намагаючись образно представити нове місце «жовтого 

металу», інший польський дослідник Е. Мостови заявляв: «Отже, хоча золото 

перестало бути «зіркою» міжнародної фінансової арени, воно залишається на 

менш відповідальній ролі «сірого кардинала» з великим посереднім 

впливом»
371

. 

Дуже важливим було і розуміння об‘єктивності, закономірності цього 

процесу, на що, зокрема, вказав відомий угорський економіст І. Хагельмайєр 

(István Hagelmayer, 1933–1997), який підкреслив, що «падіння монетарної 

ролі золота ... не можна вважати просто наслідком рішень, прийнятих 

Міжнародним валютним фондом. Більш правильним видається прямо 

протилежне твердження: зазначені рішення могли і мали бути прийняті лише 

внаслідок того, що в практиці платіжних відносин золото по суті давно вже 

не здійснювало функцій, які йому приписували»
372

. 

Відлуння цієї дискусії в марксистському середовищі можна почути ще 

й досі. Деякі марксисти таки вважають, що сучасні гроші походять від 

золота, яке виробляється як товар, і, приймаючи це за аксіому, зводять роль 

«сучасних» грошей до грошей, у ролі яких виступає певний товар Як, 

наприклад, грецький вчений та політичний діяч (від ліворадикального 

об‘єднання «Сіріза»), професор Лондонського університету К. Лапавіцас 
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(Costas Lapavitsas / Kώζηαο Λαπαβίηζαο)
373
. Інші – як австралійці Д. Брайан та 

М. Рафферті – визнають, що «роль золота в практиці фінансової сфери 

змінилася. Його не можна зовсім виключити з поняття «гроші», але чи можна 

сказати, що золото є атрибутом «грошовості» більшою мірою, ніж цілий ряд 

інших (кажучи в широкому сенсі) фінансових інструментів? Це питання 

історичне, а не питання визначень»
374

. 

Поки тривали гарячі дебати (був випадок, коли одного з дискусантів 

прямо з трибуни забрала «швидка допомога»), реальний стан міжнародної 

валютно-грошової системи надавав дедалі більше незаперечних фактів на 

користь прихильників теорії демонетизації золота. Однак визнання трудової 

теорії вартості та її поширення на визначення сутності грошей не давало 

змоги знайти прийнятне наукове пояснення факту самостійного 

функціонування паперових (кредитних) грошей.  

Неясність у цьому питанні ускладнювала розуміння механізму 

виконання ними основної функції грошей – міри вартості й навіть дозволяла 

ставити під сумнів узгодженість усієї концепції демонетизації з трудовою 

теорією вартості. Тоді на надзвичайно важливий з марксистської точки зору 

момент – що «відхід» золота зовсім не означає, ніби сучасні гроші не є 

товаром, – звернув увагу старший науковий співробітник Московського 

державного університету О.А. Хандруєв (пізніше – директор Кредитно-

фінансового НДІ при Держбанку СРСР, а після розпаду СРСР – заступник 

голови Центробанку РФ): «Внутрішня подвійність грошей відбивається на 

предметах, які використовуються для монетарних цілей, тому золото (срібло) 

характеризується єдністю протилежностей: з одного боку, воно залишається 

товаром, з іншого боку, стає грошима »
375
. Тут О.А. Хандруєв упритул 

підходить до думки про те, що ця подвійність, яка є внутрішнім джерелом 
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розвитку грошей, обумовлює й усі явища, пов‘язані з демонетизацією золота. 

Пізніше, розвиваючи цю думку, він писав: «Грошова форма не просто 

продукт розвитку внутрішніх суперечностей товару; вона містить в собі 

об‘єктивні протиріччя, що виступають джерелом її «саморуху ... Подвійна 

природа грошей відбивалася на предметах, які використовуються для 

монетарних цілей. Тому золото характеризувалося єдністю 

протилежностей»
376
. Зрештою він доходить висновку, що «[в] кредитних 

грошах, безумовно, міститься момент заперечення деяких базових рис 

грошей у їх класичній формі. І в цьому сенсі правомірно говорити про 

перехідний характер сучасних грошей, про появу у них «негрошових» 

властивостей»
377
. По суті (як і зауважували йому його опоненти), він 

підійшов до твердження про підрив в умовах сучасного капіталізму самого 

товарного виробництва. Це, однак, не було відходом від марксистсько-

ленінської догми, оскільки сам В.І. Ульянов (Ленін) також говорив про те, що 

при імперіалізмі як вищій стадії капіталізму спостерігається підрив товарного 

виробництва і,таким чином, створення передумов для переходу до 

соціалізму.  

Украй важливе положення (що надалі буде розвинено) належало В.М. 

Шенаєву (ІМЕМО). Виступаючи у 1981 р. на симпозіумі у Франкфурті-на-

Майні, він висловив думку, пізніше опубліковану в спільному радянсько-

західнонімецькому виданні: «Величезну роль в теорії трудової вартості К. 

Маркса відіграв товар робоча сила. При цьому Маркс неодноразово 

підкреслював, що товар робоча сила ніколи не виступав у формі конкретної 

речі. Аналогічним чином К. Маркс називав позичковий капітал товаром. У 

зв‘язку з цим доречно поставити запитання: чи можна відштовхуватися від 

того, що грошовий товар обов‘язково і в усі часи повинен виступати у формі 

                                                 
376
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конкретної речі? Очевидно, що не можна, і об‘єктивний хід економічного 

розвитку капіталізму стосовно грошей це підтвердив»
378

.  

Оскільки «внутрішньої вартості» (матеріалізованої праці) кредитні 

гроші в собі не містили, то виходило (хоча і не декларувалося), що вони 

мають якусь «представницьку вартість» – тобто, скоріше за все, «цінність» 

(«корисність»). Отож знову довелося повертатися до з‘ясування поняття 

Wert. Ще у 1960-ті це спробував зробити російський філософ Е.В. Ільєнков 

(який, серед іншого, цікавився проблемою грошей як «ідеальної реальності» 

товарного світу – про що, власне, й говорив В.М. Шенаєв). На жаль, зі 

зрозумілих причин за його життя ця праця так і не була опублікована, а 

побачила світ лише в 1997 р., уже за часів перебудови. Ще одна спроба 

звернути пильну увагу на згадану проблему була здійснена у 1989 р.  

В.Я. Чеховським (який уже у 2015 р. таки здійснив новий переклад першого 

тому «Капітала», виправивши, серед іншого, «стоимость» на «ценность», – 

чим викликав нову дискусію, що, однак, уже не набула ані тієї гостроти, ані 

того значення).  

Серед економістів на цю проблему звертав увагу Я.А. Певзнер. Знову 

таки, кілька сторінок на цю тему були опубліковані лише в часи перебудови 

– у главі «Закон вартості або закон цінності» в їхній спільній із  

С.В. Брагінським монографії
379
. Це, однак, не означає, що такі думки взагалі 

не циркулювали в науковому середовищі. Просто тоді (як пізніше згадував 

Я.А. Певзнер) навіть ті, хто сумнівався (у тому числі і він сам), «ще не були 

готові до того, щоб сказати, що сучасна економічна теорія стала справжньою 

наукою тільки тоді й оскільки, коли і остільки вона була звернена проти 

Маркса і, особливо, проти радянського ленінсько-сталінського 

марксизму»
380
. Водночас Я.А. Певзнер ділився своїми маржиналістськими 
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 Мировой капиталистический рынок и проблемы интернационализации хозяйственной жизни / 

[Максимова М.М., Майер Л., Рехтциглер Э. и др.; редкол.: М.М. Максимова и др.]. Москва: 

Мысль; Frankfurt/Meine: Marxistische Blätter, 1983. 268 с. С. 85. 
379

 Брагинский С.В., Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути 

обновления. Москва: Мысль, 1991. 299 c.  
380

 Певзнер Я.А. Вторая жизнь. Москва: Марьина роща, 1995. 656 с. С. 198.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

229 

поглядами з колегами (в тому числі, й у особистій переписці з автором цієї 

монографії), доволі часто знаходячи розуміння й підтримку. 

 

Слід, однак, підкреслити , що учасники дискусії, як правило , прагнули 

не насаджувати свою точку зору, а пізнати істину. А це допомогало їм 

глибше зрозуміти проблему, змінити погляди чи вийти на якісь проміжні, 

іноді компромісні, позиції. На нашу думку, фактично проблему 

функціонування золота як грошей у нових умовах у рамках марксистської 

трудової теорії вартості вирішити не вдалося, оскільки сама по собі вона була 

лише окремим варіантом теорії вартості, що більш-менш вірно описував 

ситуацію в межах початкових стадій капіталізму, але не вписувався в новітні 

умови його функціонування: так само, як класична механіка Ньютона описує 

фізичні процеси, що відбуваються на Землі, але не спроможна пояснити 

механіку небесних тіл – для цього вже потрібна теорія Ейнштейна (яка не 

замінює механіку Ньютона, а просто поглинає її як окремий випадок). 

Як зауважують з цього приводу самі представники марксистської 

школи: «Для марксистської теорії переосмислення ролі грошей у 

накопиченні капіталу є дещо забороненою сферою. Аналіз Маркса в 

основному був задуманий у рамках золотого стандарту і є його 

відображенням, і він помітним чином повністю застарів у світлі зникнення 

будь-якої видимості зв‘язку між золотом та міжнародною фінансовою 

системою. Але прихильність до золотого стандарту – це не єдина проблема: 

всі економічні теорії мають величезні проблеми, пояснюючи міжнародні 

потоки капіталу загалом та валютні ринки зокрема. Дійсно, вони навіть не 

можуть пояснити, чому їх моделі не працюють. Можливо, мовчання 

марксистів є ознакою мудрості
381

. 
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Зрозуміло, що дискусія про демонетизацію золота насправді стала 

дискусією про природу сучасних грошей і, по суті, підготувала підґрунтя для 

виходу теорії грошей на пострадянському просторі за межі марксистської 

парадигми. Можна стверджувати, що це була безпрецедентна атака на 

марксистські догми, підтримки якої з інших напрямів (наприклад, у питанні 

про приватну власність) довелося чекати ще майже два десятиріччя. Тому не 

слід дивуватися наступному швидкому переходу багатьох радянських 

вчених-економістів на «буржуазні позиції», оскільки в дійсності такий 

перехід відбувався поступово в процесі не тільки знайомства з 

антимарксистськими теоріями (які необхідно було критикувати), а й більш 

глибокого аналізу теорії Маркса та марксистсько-ленінської політекономії – 

що і призводило до ревізіонізму, реформізму і, зрештою, ренегатства, – за 

які в сталінські часи загрожував вирок «трійки», а в брежнєвські – залучення 

до дисидентів із відповідними наслідками

. 

Оцінюючи результати дискусії з позицій загальної політико-

економічної ситуації у світі, що існувала на той час, автор монографії свого 

часу вказував
383

 на те, що залишається відкритим питання про механізм 

еволюції грошей, про те, звідки і куди йдуть гроші. Розгляду цього питання і 

тоді, і пізніше було присвячено багато досліджень (до яких автор 

сподівається додати також і цю працю) .   

Утім, уже в ході дискусії висловлювалася думка про модифікацію 

грошових функцій в умовах державно-монополістичного капіталізму. 

Причому «шкала» прихильників такого формулювання була досить 

                                                 

 Про початок відходу багатьох вчених-економістів від догматичного марксизму, а потім і взагалі переходу 

на антимарксистські позиції ще за радянських часів свідчить хоча би те, що співробітники Кредитно-

фінансового НДІ при Держбанку СРСР (у Тернопільській філії якого працював і автор) відкрито (хоча й не 

офіційно) називали себе «радянськими монетаристами». Подібні висловлення можна було почути і від колег 

з науково-дослідного фінансового інституту МФ СРСР (у надрах якого – в особі І.П. Боженка – готувалися 

матеріали для відомої монографії С.М. Борисова, випуск якої і розпочав дискусію). Зрештою, процес 
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Певзнер Я.А. Вторая жизнь – Москва, 1995; Певзнер Я.А. Экономическое учение Карла Маркса перед судом 

двадцатого столетия. Москва: ИМЭМО РАН, 1996.157 с. 
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широкою: на одному її краї перебували економісти, які стверджували, що ця 

модифікація проявляється лише у виконанні «жовтим металом» грошових 

функцій якимось новим, особливим, завуальованим чином; а на 

протилежному – ті, хто вважав, що самі функції, їх сутність зазнали тих чи 

інших змін, яких через що змінилася сама природа грошей. Автор, однак, не 

погоджувався із тим, що причиною змін у механізмі грошового обігу 

послужила якась «модифікація» функцій грошей, а відштовхувався від того, 

що категорія «грошовий товар» включає в себе елемент як загального 

(грошей), так і особливого (товару). І ця двоїстість основи не могла не 

проявлятися у вигляді двоїстості  функцій, які  виконувалися грошовим 

товаром, а оскільки грошовий товар – золото як гроші замінюється кредитно-

паперовими грошима, остільки змінюється і форма виконання грошових 

функцій.  

 

 

 

 

 

У період економічної кризи 1929–1933 р. Дж.М. Кейнс, у своєму 

«Трактаті про гроші» затаврував золоті гроші як «пережиток варварства» та 

«п‘яте колесо воза» в економіці. Виштовхування золота з обігу паперовими 

грошима він розглядав як еманціпацію грошей, а тому вважав усі 

цивілізовані (на відміну від «варварських») гроші хартальними. А у своїй 

«Загальній теорії» порівнював теорію цінності та теорію грошей із двома 

сторонами Місяця, підкреслюючи, що економісти не знають, який шлях 

зв‘язує ці «дві сторони»
384

. 
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Фізики проти ліриків  

Марксисти вважали, що цим шляхом є трудова теорія вартості, в основі 

якої лежить праця. Але що таке праця? Праця – це усвідомлена, 

енерговитратна, загальновизнана, доцільна діяльність людини, спрямована 

на створення за допомогою знарядь виробництва матеріальних і духовних 

цінностей; це – процес перетворення людиною матеріального світу. Тобто 

«праця» – як слушно зауважує Р. Сталлінга, голландський вчений-фізик з 

португальського Університету Альгаври, – це фізичний термін, що його 

запозичила й активно використовує суспільна наука. Але первісно «праця» – 

це результат «роботи», тобто «просто сили, що помножена на відстань, на 

яку вона прикладена. Переміщення об‘єкта на один метр із силою в один 

ньютон – це одна одиниця роботи. І ця одиниця вимірювання ньютон-метр – 

це саме визначення джоуля! Інший фізичний термін, що отримав соціальний 

підтекст, – «робоча сила» – його використовують, визначаючи сукупність 

працівників. Ця сила (одиниця виміру: N), коли їй дають щось зробити і 

застосовують цю силу з певною швидкістю (м/с), сприяє економії (Нм/с = 

ват). Іншими словами, економіка – це обсяг роботи, виконаної суспільством 

за рік; енергії за одиницю часу, тобто «ватів». Ця робота, однак, виконується 

не тільки людьми, а й усім суспільством. Машина також виконує роботу і, 

отже, також вносить свій внесок у ВВП»
385
. Більше того, «[н]е тільки 

людська праця була замінена машинами на енергетичному приводі, а й саму 

людину можна розглядати просто як машину, що перетворює калорії їжі на 

працю, хоча і неефективно»
386

.  

У своїй «Діалектиці природи» Ф. Енгельс з цього приводу зауважує: 

«Робота. Ця категорія переноситься механічною теорією теплоти з політичної 

економії у фізику (бо в фізіологічному сенсі вона ще не визначена науковим 
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чином), але при цьому визначається зовсім інакше, що можна побачити вже з 

того, що лише зовсім незначну, другорядну частину економічної роботи 

(піднімання тягарів тощо) можна виразити в кілограмо-метрах». Поява цього 

пасажу пов‘язана з поглядами українського соціаліста С.А. Подолинського

, 

який розглядав людину з її здатністю до праці як саме «термічну машину» – 

як аналог «ідеальної машини» С. Карно, що функціонує постійно і 

самостійно «завантажує свою топку теплом». Подолинський детально 

розглянув відношення праці до розподілу енергії у своїй класичній роботі 

«Праця людини і її відношення до розподілу енергії»
387
, опублікованою 

російською, італійською, німецькою та французькою мовами (і яка все ще 

чекає на переклад його рідною – українською – мовою). На  підставі цього 

дослідження було зроблено висновок, що праця зберігає енергію приблизно в 

10 разів більше за ту, яку в неї вкладають, що означає існування великих 

можливостей задоволення людських потреб за рахунок збільшення 

енергетичного бюджету Землі. Всупереч теорії Мальтуса, Подолинський 

підкреслював, що збільшення населення планети та підвищення 

продуктивності праці зумовить накопичення енергії, а тому – прогрес 

людства.  

У цей час С.А. Подолинський мешкає у Франції і, враховуючи, що він 

ще в студентські роки зацікавився соціалістичними ідеями, то вирішив 

ознайомити зі своїм баченням значення енергії для виробництва вартості 

К. Маркса. На початку квітня 1880 р. він відправляє йому текст, де намагався 

інтегрувати теорію доданої вартості К. Маркса із положеннями 
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термодинаміки, а за тиждень направляє ще один лист, в якому запитує думку 

«основоположника» щодо своєї концепції
388

.  

К. Маркс не став відповідати (хоча законспектував роботу 

Подолинського), але згодом переадресував запит останного до Ф. Енгельса 

(який в їхньому тандемі спеціалізувався на природознавчих науках) і той 

пише у відповідь в листі від 19 грудня 1882 р. (після того, як ознайомився з 

короткою версією роботи С.А. Подолинського, що була опублікована в 

італійський соціалістичній газеті «La Plebe» («Робітник»): «Історію 

Подолинського я уявляю собі так.  Його справжнє відкриття полягає в тому, 

що людська праця спроможна утримати на поверхні землі та примусити діяти 

сонячну енергію протягом більшого часу, аніж це було би без неї. Усі 

економічні наслідки, які він виводить із цього, помилкові. (…) На мою 

думку, абсолютно неможливо виразити економічні відносини у фізичних 

мірах. (…) Що Подолинський зовсім забув, так це те, що працююча людина 

являє собою марнотрата не тільки сонячної теплоти, фіксованої в певний час, 

але набагато більшою мірою – фіксованої в минулому»
389
. За кілька днів 

Ф. Енгельс іще раз повернеться до розгляду деяких аспектів теорії 

С.А. Подолинського
390

. 

« Каменем спотикання» в цій заочній дискусії стало питання про «нову 

енергію», що, на думку Енгельса не могла з‘явитися (через дію закону 

збереження енергії), а у Подолинського таки з‘являлася в результаті 

цілеспрямованої трудової діяльності людини. Деякі експерти вважають це 

просто непорозумінням, оскільки під «новою» Подолинський мав на увазі 

енергію, що до того часу була скрита, накопичена природою, а внаслідок 
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трудової діяльності людини лише «відкривалася», «освоювалася», або 

«фіксувалася» (за термінологією Ф. Енгельса).   

Таким чином, Ф. Енгельс відкинув пропозицію С.А. Подолинського 

стосовно розуміння теорії доданої вартості Маркса з точки зору 

термодинаміки. Дехто вважає, що «цей збій у спілкуванні ілюструє те, як 

прагнення Маркса аналітично об‘єднати природу та суспільство було 

заблоковане непорівнянними онтологіями фізиків та економістів, а також 

концептуальною плутаниною, що супроводжує історичний перехід від 

органічної до неорганічної енергії у виробництві». А зусилля деяких 

сучасних дослідників щодо того,, «щоб виправдати відмову Енгельса щодо 

енергетичної теорії цінності Подолинського як редукціоністської (тобто 

такої, що спрощує складне явище, намагаючись пояснити його принципами, 

що діють у більш простих системах. – О.Ш.), є дійсними, але, на жаль, не 

дозволяють зрозуміти, що спонукало Подолинського насамперед звернутися 

до Маркса або про те, як його пропозиція врешті-решт висвітлює 

фундаментальну двозначність трудової теорії вартості». Хоча самі вони 

«неодноразово стверджують, що теорія доданої вартості Маркса – це питання 

енергетичних потоків між робітниками та капіталістами, при цьому, 

очевидно, дотримуючись основного марксистського переконання, що 

збільшення економічної вартості виробництва може бути аналітично 

виведено з витрат праці – потужності»
391

.  

Тобто річ була не тільки і не стільки в простому термінологічному 

непорозумінні, скільки в принциповому питанні джерела вартості. Візьмемо 

приклад, який вони розглядали: людина внаслідок свого розумного рішення 

винайшла кам‘яну сокиру і, користуючись нею при тих самих витратах 

мускульної енергії (що була «запозичена» у природи разом з їжею) зрубала 

значно більше дерев для свого обігріву, отримавши «нову» енергію для своїх 

потреб (більшу, аніж спожила з їжею). Ця енергія далі може втілитися в 
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продуктах її трудової діяльності, зрештою – у товарах. Тобто стати вартістю, 

і – навіть – доданою вартістю. Основоположники вважали, що її джерелом 

може бути тільки праця. Причому – праця фізична. Це було принципово 

важливим – оскільки теорія додаткової  вартості була тією зброєю, яку вони 

мали намір передати в руки «найпередовішого класу» – пролетаріату 

(зауважте, не просто робітників – найбільш кваліфікованих, яких марксисти 

потім таврували як «робочу аристократію», а саме пауперів, які виконували 

просту фізичну роботу, майже нічого не заробляли, не мали зовсім ніякої 

власності і тому їм не було чого втрачати, окрім своїх ланцюгів). А 

С.А. Подолинський прямо зазначав, що «нова енергія» входить у коло 

життєдіяльності людини завдяки не тільки її фізичним зусиллям, а ще – і з 

часом дедалі більше – завдяки її розумовим зусиллям. А це вже аж ніяк не 

вкладалося у «класове розуміння» економічної діяльності людства. І в цьому 

контексті вже не так і «парадоксально, що Рікардо та Маркс повинні 

визначити працю як виключне джерело прибутку саме в той час історії, коли 

її роль у виробничому процесі стала вирішально витіснятися іншими 

джерелами енергії»
392

.  

Насправді, ідеї С.А. Подолинського стали основою теорії ноосфери 

засновника Української академії наук В.І. Вернадського та нооекономіки 

сучасних дослідників (у тому числі українського вченого А.С. Галь-

чинського
393

).  

Як зазначає Б.Є. Большаков (який присвятив розгляду цього питання 

значну частину своєї докторської дисертації), «основною заслугою 

С.А. Подолинського в розвитку економічної теорії є ... те, що він вперше 

розглянув процес праці з точки зору всього людства, представив працю як 

космопланетарне явище, його взаємозв‘язок із навколишнім космічним 

середовищем, показав джерела зростання продуктивної сили праці та 

виникнення додаткового продукту». Визнаючи при цьому, що «на рівні 
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окремого працівника економічну працю прямо визначати в енергетичних 

одиницях дійсно не можна, але її можна виміряти тією частиною приросту 

вільної енергії, яку ця економічна праця забезпечує. Іншими словами, можна 

виміряти внесок цієї праці в збільшення вільної енергії на землі»
394

. 

Дослідження в цьому напрямі продовжили інші вчені. Мабуть першим, 

хто у своїй праці «Вивчення енергії»
395

 у 1887 р. заявив, що гроші – це 

економічний еквівалент слабкої форми соціальної ентропії, був німецький 

вчений, засновник «математичної хімії» Г. Хельм (Georg Ferdinand Helm, 

1851–1923). А у 1900 р. польський математик та соціолог Л. Вінярскі (Léon 

Winiarski, 1865–1915) у своїх «Нарисах соціальної механіки» пропонував 

розглядати золото – тобто гроші – як «загальний соціальний еквівалент, 

чисту персоніфікацію та втілення соціально-біологічної енергії»
396
. Вінярскі 

припускає, що золото є еталоном кількості енергії, що розсіюється в 

економічній системі. Ернест Сольве

, який цікавився питаннями соціального 

енергетизму, у своїй роботі 1902 р. також стверджував, що існує 

еквівалентність між значенням об‘єкта та кількістю енергії, яку він 

представляє
397

. Із цим твердженням погодився і Ф.Содді

, який написав,  що 

«багатство та доступна енергія є синонімами, а бідність чи достаток цієї 

планети в першу чергу вимірюється лише смертю чи великою кількістю 
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запасу енергії, доступної для її життя та роботи
398
», тобто що кожного разу, 

коли створюється велика кількість багатства, кількість енергії розсіюється. За 

словами Ф. Содді, це видається розумним, оскільки багатство неможливо 

створити з нічого.  

Те, що вартість (і ціна) є продуктом витрат енергії, почали 

стверджувати дедалі більше дослідників. Так вважав, наприклад, Г. Скотт 

(Howard Scott, 1890–1970), американський інженер, відомий  своїми 

зусиллями у застосуванні термодинаміки і векторного аналізу у сфері 

економічних та інших соціальних явищ. У кінці Першої світової війни Г. 

Скотт разом з іншими вченими та інженерами сформував т.зв. «Технічний 

альянс», щоб спостерігати за економічними та громадськими тенденціями 

Північної Америки. (На своєму піку в 1930-х і 1940-х роках ця, сьогодні 

практично невідома, організація тільки в Каліфорнії налічувала понад 

півмільйона членів.) За результатами проведеного аналізу було зроблено 

висновок про неефективність соціального управління з технічної точки зору, 

що призвело до соціальних проблем і втрат природних ресурсів. У цьому 

вони звинувачували «цінову систему» та фіатну валюту і закликали замінити 

їх системою, що ґрунтується на тому, скільки енергії потрібно для 

виробництва конкретних товарів. Г. Скотт закликав інженерів керувати 

континентальним урядом, який він називав «технічним працівником», щоб 

оптимізувати використання енергії для забезпечення достатку. В 1932 р. він 

навіть написав і за рахунок власної корпорації видав есе про енергетичну 

регуляцію економіки – «Термодинамічна інтерпретація соціальних явищ»
399

. 

«Найважливішим є той факт, – стверджував Г. Скотт, – що будь-які види 

енергії будь-якого типу можуть вимірюватися в одиницях ергів, джоулів або 

калорій. Вирішення суспільних проблем сучасності залежить від визнання 
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цього факту. Долар – як купівельна спроможність – може коштувати сьогодні 

стільки, а завтра – більше або менше, але одиниця роботи чи тепла однакова 

в 1900, 1929, 1933 чи 2000 році»
400

.  

Приблизно у той самий час (у 1932–1933 рр.) угорський математик 

Е. Піклер (Endre/Andrew G. Pikler, 1907–1984) також опублікував в одному, 

не дуже поширеному, виданні статтю, де звернув увагу на аналогію закону 

ідеального газу та рівняння обміну І. Фішера
401

. А ще до нього це зробив 

італійський економіст Л. Аморосо (Amoroso Luigi Amoroso, 1886–1965), проте 

чітко пояснити її так і не зміг. На думку Е. Піклера, з одного боку, ми маємо 

рівняння Фішера MV = HQ (з номінальною грошовою масою – M; швидкістю 

грошей, тобто середньою частотою, з якою витрачається одиниця грошей – 

V; P – як загальний рівень цін; та Q – як індекс реальних витрат), а з іншого 

боку, ми маємо загальне рівняння газу PV = n RT (де P – тиск газу, V – об‘єм 

газу, nR – кількість молекул газу, помножена на універсальну газову 

константу, і T – абсолютна температура газу). Тепер проблема принципово 

полягає у відповідності, тобто встановити послідовну відповідність між 

змінними у двох рівняннях. Піклер (1933) зазначив, що хоча Л. Аморосо 

правильно визначив аналогічність «пари» загального рівня цін і тиску газу  

(Р та Р), а також реальних витрат з обсягом газу (Q та V), він, однак, не зміг 

зрозуміти зв‘язок між двома іншими змінними, адже проводив аналогію між 

швидкістю грошей (V) та універсальною газовою константою (R), а також 

між грошовою масою (M) і температурою (T), тим самим змішавши змінні 

«статусу» та «запасу»
402

. У тлумаченні Е. Піклера  швидкість (V) має 
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кореспондувати з температурою (T), як змінні «статусу», тоді як грошова 

маса (M) має відповідати R, як змінні «запасу»
403

.  

Пізніше, вже емігрувавши до США
404
, Е. Піклер згадував цю 

публікацію і пояснював, що «грошові молекули» рухаються зигзагами, 

подібно до молекул газу, і, таким чином, стверджував, що і) загальний обсяг 

грошей відповідає загальній енергії, іі) гранична корисність грошей

 – 

величина, зворотна до абсолютної температури, а ііі) загальна корисність – 

до ентропії»
405

.  

Власне так, як вважав і піонер економетрики Г. Девіса (Harold Thayer 

Davis, 1892–1974), після публікацій якого у 1941 р. ці ідеї насправді увійшли 

в моду. Г. Девіс не просто вбачав сутність грошей в економічні ентропії 

(звертаючи увагу на подібність між грошовою корисністю та ентропією
406

), а 

й як заступник редактора популярного наукового журналу «Econometrica» 

мав реальну можливість популяризувати такі ідеї. 

Таким чином, ми дійсно можемо побачити, що, як зазначав 

американський професор, видатний румунський математик та економіст  

Н. Джорджеску-Реґен (Nicholas Georgescu-Roegen, 1906–1994): «Кожен 

наступний розвиток термодинаміки додавав нові докази зв‘язку між 

економічним процесом і термодинамічними принципами. Хоча ця теза може 
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404

 Pikler A. Letter to the Editor. Econometrica. January 1950. No.18. Р. 101. 

 

 Гранична корисність грошей (Marginal utility of money) – величина, на яку могла б збільшитися корисність, 

яку отримує окрема особа, в результаті незначного приросту кількості грошей в її розпорядженні в 

перерахунку на одиницю їхнього приросту. Додаткові гроші можуть збільшити корисність двома способами. 

По-перше, це додаток до багатства, яке споживач може виділити для споживання. Гранична корисність 

грошей потім випливає з додаткового споживання, яке вони фінансують. По-друге, деякі моделі попиту на 

гроші передбачають, що споживачі отримують користь безпосередньо від утримання грошей. Кількість 

утримуваних грошей потім входить як аргумент функції корисності, і гранична корисність грошей виникає 

внаслідок збільшення цього аргументу(Oxford Reference). 
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здатися екстравагантною, термодинаміка значною мірою є фізикою 

економічної цінності, як її мимоволі започаткував  Карно»
407

.  

При цьому ключову роль в енергетичній теорії вартості та грошей 

починає відгравати поняття ентропії, що за своєю суттю являє собою ступінь 

незворотності, неідеальності реального термодинамічного процесу, міру 

дисипації (розсіювання) енергії, міру інфляції (знецінення) енергії в сенсі її 

придатності для перетворення в роботу. Вперше про ентропію відносно до 

економічних процесів у 1971 р. написав саме Н. Джорджеску-Реґен у своїй 

великій праці «Закон ентропії та економічний процес». Це створило основи 

нового підходу до теорії виробництва, що полягав у застосуванні другого 

закону термодинаміки до економічних процесів. Недарма, нобелівський 

лауреат П. Самуельсон називав Н. Джорджеску-Реґена «вченим вчених, 

економістом економістів», чиї ідеї «цікавлять розум, коли сьогоднішні 

хмарочоси розсипалися , знову перетворившись у пісок»
408

. 

Таким чином було породжено екологічну економіку, або біоекономіку. 

Сам Н. Джорджеску-Реґен називав термодинаміку фізикою економічних 

цінностей і вважав закон ентропії, виражений другим законом 

термодинаміки, найбільш економічним з усіх законів фізики.  

Другий закон термодинаміки стверджує, що ентропія ізольованої 

системи ніколи не зменшується з часом. Ізольовані системи стихійно 

розвиваються до термодинамічної рівноваги, стану з максимальною 

ентропією. 

Як діяв термодинамічний закон ентропії на перших етапах становлення 

грошової системи, чітко пояснив уже згаданий нами вище Р. Сталлінга. Як 

ще  Сократ зауважував Платону, на ринку є два типи людей: ті, які приходять 

на ринок для якісного обміну, та ті, які приходять на ринок для кількісного 
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обміну. Перші пропонують свою продукцію, наприклад, зерно, й обмінюють 

її на щось інше, наприклад, вино, чому  сприяє золото (гроші): 

 якісний обмін: зерно → золото → вино.  

Це, між іншим, безпосередньо збільшує ентропію, оскільки ситуація, 

коли у одного торговця зосереджене все зерно, а в іншого – усе вино, має 

меншу ентропію, ніж у ситуації, коли продукти розподіляються між ними 

рівномірно. Тобто торгівля, як правило, збільшує ентропію.  

Останній тип людей на ринку – це так звані «торговці», які виходять на 

ринок з одним продуктом, наприклад золотом, купують і продають 

різноманітну продукцію і залишають ринок з більшою кількістю того ж 

золота (принаймні це їхня мета):  

 кількісний обмін: золото → {зерно, вино} → більше золота.  

Це – в ідеалі, але в реальності щось обов‘язково піде не так. З простої 

причини – бо кількість золота обмежена. Якщо «кількісні торговці» мають 

ціль отримання прибутку від золота, не виходячи на ринок, вони 

накопичують все золото, після чого ринок зупиняється і настає бідність: 

ніяка торгівля не ведеться – навіть «якісними торговцями», яким також 

потрібне золото як товар-посередник. «Ось що трапилося з царем Мідасом, 

який побачив, як усе його золото зі скарбниці зникло, а його економіка впала. 

Його рішенням стала фіатна валюта (штампування латунних монет з його 

емблемою і прирівняних за вартістю до золота). Капіталізм – це загальний 

ринковий еквівалент грецьких кількісних торговців на основі золота»
409

.  

Тобто у спрощеній картині енергетичної теорії вартості енергія за 

допомогою засобів виробництва перетворюється на більшу кількість засобів 

виробництва та продуктів споживання, а ці останні за визначенням, 

перетворюються людьми в ентропію. Ентропія, що є мірою тепла чи хаосу, 

рушійною силою Всесвіту, включаючи людей та їхню економіку, полягає у 

його (Всесвіту) збільшенні. Інший компонент у цьому циклі, який часто 

використовують економісти, – сировина, було повністю проігноровано, 
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оскільки це лише матриця, за якою відбувається економічна гра. Внаслідок 

економічної діяльності ніякі атоми не створюються і не руйнуються. Те, що 

надходить, те і виходить. Єдине, що змінюється, – це стан цих атомів, а саме 

той, у якому зросла ентропія
410

.  

Кардинальна зміна відбувається після скасування золотого стандарту – 

адже тепер гроші більше не представляють накопичену енергію. Лінійну 

залежність між енергією та ВВП було втрачено: сумарний світовий ВВП 

зростав набагато швидше, ніж споживання енергії, що стало можливим 

завдяки розриву зв‘язку між енергією (золотом) та грошима. Якби зв‘язок 

зберігався, то лінійне співвідношення «один до одного» між енергією та 

економією збереглося би. Емпірично світовий ВВП пропорційний приблизно 

або менше п‘ятої частини потужності споживання енергії; якщо споживання 

енергії на душу населення зросте удвічі, ВВП/ВВП на душу населення зросте 

в 25 = 32 рази
411

.  

У 1975 р. М. Джилліланд, тоді ще екологіст-початківець (у 2001 р. 

Дж. Буш-мол. призначив її членом Президентської ради з науки та 

технологій) писала: «Оскільки енергія є єдиним товаром, присутнім у всіх 

процесах, і оскільки для неї не існує замінника, використовучи енергію як 

фізичну міру екологічного та соціального впливу, матеріальних, капітальних 

та трудових вимог та резервних обсягів зменшує необхідність порівнювати 

або додавати яблука та апельсини»
412
. Тобто йдеться про те, що енергетична 

одиниця потенційно набагато стабільніша за долар, оскільки енергія, задіяна 

в роботі, є однозначним і незмінним показником того, що було досягнуто
413

, 

або «[г]роші є неадекватними як міра вартості, оскільки більшість цінних 

(valuable) робіт, від яких залежить біосфера, виконуються екологічними 

                                                 
410

 Там само. С. 1097.  
411

 Там само. С. 1100. 
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 Gilliland M.W. Energy Analysis and Public Policy. Science. Sept.26, 1975. Vol. 189, No. 4208.  

Р. 1051–1056. Р. 1056.  
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 Berndt E.R. From Technocracy to Net Energy Analysis : Engineers, Economists and Recurring Energy 
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Papers 1353-82. 1982. 49 p. Р. 4. 
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системами, системами атмосфери та геологічними системами, що не 

залучають гроші»
414

. 

Відоме подружжя американських екологів Одум

 також стверджувало, 

що потоки енергії є джерелом усієї економічної цінності, а «економічні 

системи людини можуть залучати матеріали та паливо для підтримки 

населення й культур. Однак люди – лише маленький порт великої біосфери 

океанів, атмосфери, гір, долин, суші, річок, лісів та екологічних компонентів. 

Зрештою, лише люди та їхні гроші визначають те, що є важливим; це вся 

енергія світу. Тому помилково вимірювати все у грошах, натомість енергію 

слід використовувати як міру, оскільки тільки так ми можемо пояснити 

внесок природи»
415
. На думку Г. Одума, між енергією та грошима існує 

взаємозв‘язок, який називається відношенням систем зустрічного струму 

(counter-current systems relationship). Цей зв‘язок передбачає, що в 

суспільствах, заснованих на грошах, грошові потоки пропорційні, але у 

зворотному напрямі до енергії, необхідної для виробництва придбаних 

товарів та послуг. Г. Одум також стверджував, що наше суспільство дуже 

чутливе до змін стосовно надходження енергії: «якщо всі джерела енергії 

будуть відрізані від економічної системи, долар втрачатиме цінність, поки за 

нього нічого не купується, оскільки допоки запаси в системі не будуть 

вичерпані, ніяка енергія для виробництва товарів і послуг не 

надходитиме»
416
. Ці ідеї підтримав і американо-австралійський вчений, 

співзасновник та перший президент Міжнародного товариства екологічної 

                                                 
414

 Odum H.T.,Odum E.C. Energy Basis for Man and Nature. New York:McGraw-Hill, 1976. 297 p.  
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економіки (Internationmal Society for Ecological Economics), дійсний член 

Римського клубу Р. Костанца (Robert Costanza). 

Професор Л.С. Гринів (Львівський національний університет) 

підкреслює, що як енергія, так і сукупна робота мають вартість, від якої не 

можна абстрагуватися, незалежно від того, чи вимірюються вони у джоулях, 

у кіловат-годинах, а чи в національній валюті. А отже, на думку науковиці, 

це повинно враховуватися в процесі реалізації грошово-кредитної політики, 

оскільки дотримання співвідношень між ними при визначенні пропозиції 

грошей у державі більшою мірою відображає причинно-наслідкові 

взаємозв‘язки, що виникають між природничими (енергетичними) 

можливостями економіки та її результативністю
417

. 

  

Тож якщо відправною точкою появи термодинамічної версії 

енергетичної теорії грошей став другий закон термодинаміки, то надалі було 

запропоновано монетарні інтерпретації і для інших її законів. Зокрема, 

«нульовий закон термодинаміки» (якщо дві системи перебувають у тепловій 

рівновазі з третьою системою, вони повинні перебувати у тепловій рівновазі 

одна з одною) інтерпретується у вигляді двох соціальних систем, де одна має 

надлишок грошей, а друга – їх дефіцит. Суспільство з дефіцитом грошей 

запропонує мотивацію суспільству з їх надлишком, щоб позичити собі 

частину цього надлишку та використати для економічного виробництва, що 

забезпечить йому кращу матеріальну базу в майбутньому. Крім того, 

суспільство із надлишком має мотивацію позичати свої гроші за угодою, щоб 

у майбутньому сплачувати за цю послугу більшу суму. Якщо такої мотивації 

немає, – а це створює монетарний дисбаланс між двома системами, – то не 

може бути і стихійного грошового потоку.  

                                                 
417

 Гринів Л. С. Розвиток фізичної економії: нові проблеми та моделі. Фізична економія: 
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Перший закон термодинаміки (кількість енергії в ізольованій системі 

залишається незмінною незалежно від зміни її форми) передбачає, що, 

залишаючи усі речі постійними (за інших рівних умов) протягом усіх актів 

обміну, гроші лише змінюють кишені, але ніколи не зменшуються і не 

зростають. (Звісно, це стосується лише функції засобу обігу і не стосується 

кредитування.) 

Другий закон термодинаміки (ентропія будь-якої ізольованої системи, 

що не перебуває у тепловій рівновазі, або залишається постійною, чи зростає) 

безпосередньо пов‘язаний із деградацією енергії та, одночасно, як зауважував 

Н. Джорджеску-Реґен, встановлює дихотомію між сумою грошей та їх 

вартістю. Оскільки (постійна) кількість грошей циркулює, щоб задовольнити 

обмін товарами в економіці, вона втрачає цінність через термодинамічну 

амортизацію товарів, які обмінюються, що відбувається природним чином. 

Втрата грошової вартості відбувається внаслідок збільшення цін (тобто 

інфляції). Гроші повинні відображати вартість економічних благ, які є 

предметом обміну. Термодинамічна деградація економічних товарів 

насправді свідчить про зменшення їх доступності. З постійною кількістю 

грошей та зменшенням доступності економічних товарів (за інших рівних 

умов) ціни зростають, а купівельна спроможність грошей зменшується.  

Третій закон термодинаміки (ентропія системи наближається до 

постійного значення, коли температура наближається до нуля). Третя 

термодинамічна аксіома з грошовою динамікою пов‘язана найменше, 

оскільки стосується умов, які існують на самій межі Всесвіту. Ця аксіома 

більше постулюється для встановлення нижчої універсальної межі, аніж для 

пояснення станів системи, що спостерігаються в реальності. Навіть випадки 

повного колапсу суспільного ладу не можуть точно імітувати «фінансово 

мертвий Всесвіт», оскільки як довго існуватимуть люди, так довго природні 

потоки енергії та сировина матимуть тенденцію до реорганізації, а матеріали 
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з певними характеристиками замінять гроші
418

. (Це, наприклад, можна 

порівняти з умовами повернення до золотого стандарту або бартеру: вони 

реальні за умови колапсу соціально-економічної системи). 

Але дослідники прямують далі, підключаючи дедалі новіші наукові ідеї 

та розробляючи вже квантову версію теорії грошей
419
. Зокрема, німецько-

угорський економіст С. Тернік (Stephen Jehucal Ternyik) – ініціатор створення 

фізичної основи природно-правової грошової науки (монетофізики – 

monetophysics) – зазначає, що «(1) гроші не є безперервними, вони течуть у 

дискретних грошових одиницях; (2) гроші поводяться і як платіж, і як сигнал 

для майбутнього виробництва; (3) рух грошей є випадковим; (4) локус та 

імпульс грошей не можуть бути відомі одночасно, як, наприклад, вчить 

принцип ріелтера; (5) Характер економічної «реальності» стосовно Р та М 

дуже відрізняється від того, що ми очікуємо раціонально. Монетарний квант 

працює як частота в економічній голограмі й рухає часову подвійністьтаі 

ентропію P і M у циркуляції зворотного зв‘язку. Отже, загальні принципи 

квантової механіки та квантової термодинаміки можуть бути розумно 

застосовані для розуміння причини та наслідку впливу грошового кванту на 

Р; фізика грошово-кредитної системи (М) має економічний вплив на Р 

(виробнича система) і може викликати очевидну монетарну упередженість у 

маркетинговому циклі»
420

. 

Українські вчені Я.І. Виклюк та Н.М. Іванущак погоджуються із тим, 

що подібне трактування грошей (коли вони, з одного боку, є множиною 

зв‘язків між товаровиробниками та споживачами, а з іншого боку – ресурсом, 

що забезпечує перерозподіл інших видів ресурсів; мають властивість 

мимоволі розширюватися і здатні перерозподіляти енергію в економіці; 
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підлаштовуються під товарну масу в результаті процесу інфляції–дефляції і 

колапсують при погашенні банківських кредитів, а також в ході фінансових 

криз тощо) збігається з уявленням квантової механіки про хвильову функцію 

електрона
421

. 

Таким чином, на початок нового сторіччя енергетична 

(термодинамічна) теорія грошей вже була достатньо детально і серйозно 

розроблена. У своїх практичних висновках її апологети відштовхувалися від 

хартальної теорії, підтримували ідея Гесселя щодо природної грошової 

системи та представників Чиказької школи в їхньому бажанні повернутися 

від системи часткового резервування до стовідсоткового забезпечення 

грошової емісії. 

Тим не менш, інформацію про неї важко знайти в підручниках. На 

думку Р. Костанці
422
, енергетична теорія вартості традиційними 

економістами відкидається через те, що енергія є лише одним із низки 

основних джерел виробництва. Але Р. Костанца стверджує, що «з фізичної 

точки зору Земля має лише один основний чистий вхід, а саме сонячне 

випромінювання. Хоча дуже невелика кількість метеоритної речовини також 

надходить у земну атмосферу і глибоке залишкове тепло може продовжувати 

рухати земну кору, немає потоку космічних кораблів, які би перевозили на 

планету робітників, урядових людей та структури капіталу. Таким чином, 

практично все на Землі можна вважати прямим чи опосередкованим 

продуктом минулої та теперішньої сонячної енергії»
423

. 

Насправді ж, економісти ставляться до енергетичної теорії доволі 

підозріло, вважаючи свою науку соціальною, а отже – не підпорядкованою 

законам природи, а тому «[с]ловосполучення «ентропія грошей» сприймається 
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в колах ортодоксальних економістів з обуренням, як щось непристойне, як 

єресь. Вони скоріше готові наполягати на перегляді фундаментальних законів 

природи, ніж визнати, що ентропія, цей «огидний, незрозумілий винахід 

фізиків», може стосуватися їхньої священної корови – грошей
424

. 

З точки ж зору еконофізиків «реальною проблемою економічної науки 

є хибна методологія неокласичної макроекономічної теорії, яка ставиться до 

розвитку господарської діяльності як до вічного двигуна, що не залежить від 

ресурсів природного довкілля та умов відтворення природного капіталу»
425

. 

А тому напрями, що представляють традиційну економічну науку, 

розвиваються дедалі повільніше, тоді як напрями, засновані на ентропії, 

розвиваються стрімко, створюючи нові економічні знання досить швидко, і 

ця нерівновага може закінчитися двома шляхами: або економічний 

мейнстрим прийме досягнення еконофізики, системну економіку (complexity 

economics) та квантову економіку (що вимагатиме серйозної ревізії 

економічних понять), або економіка стане наступною фізичною наукою
426

. 

 

Маржиналістська революція 

Паралельно з марксистським, існував й інший варіант пояснення 

природи вартості товарів та грошей. Мається на увазі вже згаданий раніше 

маржиналізм, або теорія граничної корисності. «Маржиналістична 

революція» ознаменувалася майже одночасними, але абсолютно 

незалежними відкриттями на початку 70-х років XIX ст. англійцем 

В. Джевонсом, австрійцем К. Менгером та французом Л. Вальрасом 

принципу знижувальної граничної корисності, як фундаментального 

елементу при побудові нового типу статичної мікроекономіки. В результаті 

вони дійшли висновку, що вартість (цінність) будь-якого блага визначається 
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 Ксенжек О. Гроші – це енергія. Неортодоксальна концепція природи грошей. Світогляд. 2009. 

№ 6. С. 44–54. С. 44. 
425

 Гринів Л.С. Розвиток фізичної економії: нові проблеми та моделі. С. 186.  
426 Jakimowicz A. The Role of Entropy in the Development of Economics. Entropy.  2020. Vol. 

22, Is. 4. Р. 452–477. Р. 470–471.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

250 

тією найменшою корисністю, якою володіє остання одиниця запасу. Ця 

найменша корисність залежить від співвідношення кількості благ 

(об‘єктивний чинник) та інтенсивності споживання індивіда (суб‘єктивний 

чинник). Тому кожна додаткова одиниця блага набуває дедалі меншої 

цінності. Маржиналізм дав пояснення і «парадокса Сміта»: в якомусь 

конкретному випадку, за нормальних, загально поширених умов, алмаз, 

дійсно, коштує більше за воду/повітря, або якщо зіставити усю сукупність, – 

з одного боку, діамантів, а з іншого – води/повітря, то останні матимуть 

набагато більшу вартість.  

Маржиналістський постулат мав неабияке значення для теорії грошей. 

«Після маржиналістської революції монетарні теоретики, – тепер озброєні 

маржиналістською системою та тримаючись поняття цінової стабільності, що 

запроваджувало сталість грошових цін, – просунулися на один крок уперед 

порівняно з класичним підходом і спробували усунути залишковий фактор, 

який, як вважалося, спонукав до постійної цінової флуктуації, – золотий 

стандарт. Принципове розходження між класичним та маржиналістським 

поглядами полягало в тому, що згідно з першим, ціни, включаючи ціни на 

дорогоцінні метали, визначаються витратами виробництва (що зумовлює 

ендогенний погляд на гроші), тоді як відповідно до останнього, розподіл 

доходів та довгострокові ціни визначаються умовами попиту та пропозиції 

(що зумовлює екзогенний погляд на гроші)»
427

.  
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«…варто згадати про примітку Йоахіма Рейга (у передмові до 

іспанського перекладу роботи Е. фон Бем-Баверка, присвяченій марксовій теорії 

експлуатації, 1976) стосовно того, що сам Карл Маркс після вивчення праць 

Джевонса і Монгера, мабуть, зовсім припинив подальшу роботу над проблемою 

капіталу. Якщо це так, то його послідовники явно поступаються йому в 

мудрості». 

Ф.А. фон Гаєк,  

Згубна самовпевненість (The Fatal Conceit) 

Додаток С. Складність проблем людської взаємодії 
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Сама ця теорія, на нашу думку, врешті-решт дозволила звільнитися з 

«вартісної пастки», пояснивши можливість відриву представницької 

вартості грошей від трудової вартості грошового матеріалу (тим більше в 

умовах його фактичного зникнення – на що ми ще звернемо увагу пізніше). 

Тепер стало зрозумілим, що справжніми, реальними, повноцінними 

грошима в сучасній економіці виступають не товарні, а кредитні гроші. 

Але це не зменшило проблем та приводів для дискусії.  

 

На той час кредитні гроші емітувалися комерційними банками у 

процесі кредитування за принципом часткового резервування (тобто 

користуючись механізмом мультиплікатора), що деякі економісти вважали (і 

зараз вважають) помилковим, хибним або навіть шкідливим  для економіки 

принципом. Адже, як зауважує У. Бьєрг, при частковому банківському 

резервуванні кредитні гроші починають функціонувати так, немовби вони 

насправді були справжніми грошима із власною вартістю.
428

 Для боротьби із 

цим явищем пропонується відмовитися від принципу часткового 

резервування (fractional reserves)

 і перейти (повернутися) до стовідсоткового 

резервування (що перетворить банки на простих посередників між 

позикодавцями / власниками депозитів та позичальниками. Саме за таким 

принципом працювали середньовічні банкіри аж до ранньої грошової 

системи американських колоній у XVIII столітті та до Національних 

банківських актів уряду США 1863 та 1864 рр. Можна згадати ще Акт 

Роберта Піля 1844 р., згідно з яким Банк Англії повертався до режиму 

стовідсоткових резервів і був розділений на департамент позик та емісійний 

департамент. Режим стовідсоткових резервів розглядався як засіб для 

вирішення проблем нестабільності банківської системи, коли діяльність 

комерційних банків «звужувалася», тобто обмежувалась лише прийомом 
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депозитів до запитання та інвестуванням коштів у безпечні активи. Таку 

систему ще називають «вузьким банкінгом» (narrow banking). Але, як 

засвідчила практика, в кризовій ситуації така система прямо підштовхувала 

економічних агентів до того, щоб (у ситуації відпливу золота з країни і, 

відповідно, зменшення резервів) приховувати запаси банкнот і таким чином 

прискорювати і загострювати кризу штучним підвищенням попиту на 

грошові позики (тобто на засоби платежу, за одночасного обмеження їх 

пропозиції). Це, у свою чергу, підштовхує вгору процентну ставку. Як 

зауважував з цього приводу К. Маркс, «отже, замість того щоб усувати 

кризи, він (банківський закон 1844 р. – О.Ш.) посилює їх до такої міри, що 

повинен зазнати краху або весь промисловий світ, або банківський акт»
429

. 

Закон, дійсно, в кризових ситуаціях призупиняли. А із крахом золотого 

стандарту про нього взагалі забули. 

Застосовувся цей принцип і в інших країнах. Так, у 1864 р. 

Національний банківський акт США встановив, що банки, які випускають 

банкноти, зобов‘язані тримати в резервах урядові облігації в розмірі  

111,11 дол. на кожні 100 доларів банкнотної емісії. І ця вимога проіснувала 

до 1930-х років. У деяких європейських країнах (зокрема Франції та 

Німеччині) існувала подвійна система, за якої поряд із традиційними 

комерційними банками з частковим резервуванням існували банки 

(наприклад, ощадні, на які розповсюджувалася вимога щодо стовідсоткового 

резервування.)  

Але і  під час дії цього правила альтернативна концепція повного 

банківського резервування була розроблена ще в ХІХ столітті, зокрема, в 

роботах Й. Телькампфа (Johann Ludwig Tellkampf, 1808–1876) та О. Хюбнера 

(Otto Hübner, 1818–1877)
430

. Пізніше представники австрійської школи 

(насамперед Л. фон Мізес, який підійшов до цієї теми з позиції фідуціарних 
                                                 
429
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грошей) розробили цілу теорію стовідсоткового резервування, а потім навіть 

представили практичну методику реформування банківської системи для 

переходу до такої системи. Зокрема, у випадку з фідуціарними засобами 

обігу рекомендувалося забезпечити мінімізацію їх можливого впливу на 

рівновагу між грошима та іншими економічними благами.  

У часи Великої депресії ідея «вузького банкінгу» видавалася деяким 

спеціалістам доволі слушною, адже за умови її реалізації банки не матимуть 

можливості створювати гроші й самі впливати на пропозицію грошей. Тобто, 

по суті, пропонувалося повернутися до ідей «банківської школи», оскільки «у 

1844 р. навряд чи можна було очікувати, що сер Роберт передбачить, що 

депозити до запитання з часом витіснять банкноти як домінуюче середовище 

обігу». Як сказав Ірвінг Фішер, банки могли би просто вільно позичати гроші 

клієнтам, «якщо ми більше не дозволимо їм виготовляти гроші, які вони 

позичають ... Коротше кажучи: націоналізуйте гроші, але не націоналізуйте 

банківську справу»
431

. 

У березні 1933 р. меморандум про банківську реформу (підготовлений, 

очевидно, Г. Саймонсом

) надали для конфеденційного ознайомлення 

кільком десяткам фахівців (головним чином – Чиказького університету).  

У меморандумі констатувалося, що уряд провалив свою основну 

функцію контролю за грошовим обігом, дозволивши банкам узурпувати його 

монетарну владу. Такий «вільний банкінг» (free banking) при створенні 

депозитів надає ненадійний і неоднорідний засіб обігу; це уможливлює для 

банків регулювання валютою або маніпулювання нею, що є абсолютно 
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неприпустимим. У зв‘язку з цим, стверджувалося в меморандумі, «потрібна 

повна переорієнтація мислення і перевизначення цілей реформи»
432
. Рішення 

проблеми вбачалося у скасуванні депозитного банкінгу за принципом 

часткового резервування. План підтримали такі видатні економісти, як Френк 

Х. Найт, Пол Х. Дуглас та Генрі С. Саймонс, а також Ллойд В. Мінтс, Генрі 

Шульц, Гарфілд В. Кокс та Альберт Г. Харт.  

З урахуванням їхніх зауважень та пропозицій у листопаді 1933 р. 

Г. Саймонс приготував нову версію (що включала додатки – «Довгострокові 

цілі монетарного управління» («Long-time Objectives of Monetary 

Management») та  «Банківський і діловий цикли» («Banking and Business 

Cycles»). Загалом же план підтверджував, що рішення проблеми полягає у 

скасуванні системи часткового резервування. Нова пропозиція зберігала 

попередні пункти, зокрема, такі як (i) федеральна власність на банки 

Федерального резерву; (ii) ексклюзивні повноваження Конгресу щодо 

надання ліцензій для депозитних банків; (iii) призупинення на два роки дії 

всіх ліцензій на залучення депозитів; (iv) створення нового типу депозитного 

банку зі 100% резервами у формі векселів та депозитів у Федеральних 

резервних банках; (v) скасування вимог щодо резервів для банків 

Федерального резервного резерву; (vi) заміщення кредитів приватних банків 

кредитом Федерального резервного банку протягом дворічного перехідного 

періоду і збереження статусу валюти лише для банкнот Федерального 

резерву. Одночасно були додані пункти щодо (vii) запровадження простого 

правила монетарної політики та (viii) досягнення визначеного Конгресом 

рівня ціни,
433

.  

Ця версія пропозиції була передана помічнику міністра сільського 

господарства Г. Менсу (Gardiner C. Means), враховуючи зацікавленість його 

відомства у вирішенні проблеми відносин між фермерами та банками. 
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Г. Менс скоротив меморандум до трьох сторінок і передав його своєму 

керівництву, але продовження ця спроба не мала. 

Поновлене обговорення Чиказького плану розпочалося тоді, коли  

Америка вступила в рецесію 1937–1938 рр., і в липні 1939 р. була розроблена 

нова пропозиція під назвою «Програма грошової реформи» (A Program for 

Monetary Reform), кінцева редакція якого належала П.Х. Дугласу, І. Фішеру, 

Ф.Д. Грему, Е.Дж. Гамільтону, У.І. Кінгу та Ч.Р. Вітлсі. Втім, він так і не був 

офіційно опублікований, хоча і був поданий на розгляд уряду, що, однак, не 

мало жодних наслідків.  

Тоді президент Ф.Д. Рузвельт не пішов на таку кардинальну реформу 

банківської системи Сполучених Штатів, але за кілька років до неї 

повернулися інші економісти – рішуче критикував систему часткового 

резервування М. Алле (Maurice Allais, 1911–2010, нобелівський лауреат 

1988 р.) у своїй роботі «Економіка та процент»
434

 , а М. Фрідмен у «Програмі 

монетарної стабільності» пропонував стовідсоткове резервування як спосіб 

стабілізації грошової маси та зменшення втручання державного регулювання 

у кредитну та інвестиційну діяльність. Його план реформи, розроблений у 

співпраці з А. Шварц (Anna Jacobson Schwartz, 1915–2012) передбачав  поділ 

банків на дві різні установи: депозитарні установи, що отримуватимуть 

депозити до запитання, покриті 100% резервами; та інвестиційні довірчі або 

брокерські фірми, що зможуть випускати акції та облігації, позичати гроші та 

інвестувати в цінні папери. Цей другий тип установ не займався би 

створенням грошей і не вимагав би спеціального регуляторного контролю. 

На відміну від Чиказького плану, передбачалося, що ФРС виплачуватиме 

проценти за депоновані банками резерви
435
. При цьому весь запас грошей у 

системі («грошова база») стане державним зобов‘язанням, випущеним за 

єдиними домовленостями. Таким чином, запаси «вузьких грошей» (М1) і 

                                                 
434

 Allais M. Economie et Intérêt. Présentation nouvelle des problèmes fondamentaux relatifs au rôle 

économique du taux de intérêt et de leur solutions. Paris: Imprimerie Nationale,1947. 800 p. 
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 Friedman, M. A Program for Monetary Stability. The Millar Lectures Number Three. New York: 

Fordham UniversityPress, 1959. 110 p. Р. 68–75. 
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«грошової бази» збігаються, а нестабільність грошової маси, що 

породжується випадковістю грошового мультиплікатора, буде усунено, тим 

самим ліквідовано потребу у страхуванні депозитів.  

Нова хвиля інтересу до «вузького банкінгу» припала на 1980-ті роки, 

коли фінансові кризи, з одного боку, та фінансові інновації – з іншого 

зумовили переоцінку існуючої системи банківського регулювання. Тоді деякі 

авторитетні науковці висловили свою підтримку стовідсотковому 

резервуванню, не приділяючи при цьому особливої уваги інституційним 

аспектам
436
. Серед них був і нобелівський лауреат Дж. Тобін (James Tobin, 

1918–2002), широко відомий завдякі своїй пропозиції оподаткування 

валютнообмінних операцій – т.зв. «податку Тобіна». Щоправда, невдовзі, 

детально розібравшись зі своїми попередньоми пропозиціями, він твердо 

відійшов від підтримки «вузького банкінгу», пропонуючи натомість 

переосмислення традиційного  банкінгу, який зберігає зв‘зок між 

депозитними грошима та комерційним кредитуванням
437
. Ця ідея близька до 

моделі «базової банківської справи» («core banking»)
438
, згідно з якою сфера 

банківської діяльності звужується до базових видів діяльності, в яких банки 

мають продемонстровану порівняльну перевагу: відкриття чекових, ощадних 

та депозитних рахунків на грошовому ринку; надання послуг з оплати, 

трастового управління  та зберігання; позики фізичним особам, малому 

бізнесу та середнім компаніям. Базовий банк, натомість, не кредитуватиме 

великі корпорації та країни, що розвиваються; він не братиме участі в 

операціях з великим кредитом та великих комерційних проєктах з 

нерухомістю; він не здійснюватиме діяльність на глобальному грошовому 
                                                 
436
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ринку тощо. Тобто «базовий банк» – це «безпечне місце для збереження 

грошей».  

 

 

 

 

 

Розглядаючи цю проблему, аналітики Світового банку відзначали, що 

концепція «вузького банкінгу» відноситься до тих пропозицій щодо 

зменшення банківського ризику, які на перший погляд видаються 

перспективними, але виявляються з серйозними недоліками і можуть бути 

рекомендовані до застосування (якщо їх взагалі можна рекомендувати) лише 

там, де все інше не вдалося (наприклад, у тих країнах, де банки після кризи 

залишилися з балансами, в яких домінують державні папери)
439

 .  

У серпні 2012 р. пропозиції «вузького банкінгу» було приділено нову 

увагу після того, як Міжнародний валютний фонд опублікував робочий 

документ, в якому оригінальна пропозиція Чиказького плану оновлювалася із 

тим, щоб вписатися в сучасну економіку. Автори вважали, що результатом 

такої системи стане більш збалансована економіка. «Чиказький план навіть 

виходить за рамки, заявлені І. Фішером. Однією з додаткових переваг є 

великі виграші у стабільному стані виробництва за рахунок усунення чи 

зменшення численних викривлень, включаючи розподіл процентного ризику, 

спотворення податків та дорогий моніторинг макроекономічно непотрібних 

кредитних ризиків. Ще однією перевагою є здатність зводити рівномірну 

інфляцію до нуля в умовах, коли пасток ліквідності не існує, і коли 

монетаризм стає здійсненним та бажаним, оскільки уряд фактично 

контролює широкі грошові агрегати. Ця здатність генерувати та жити з 

нульовою стабільною інфляцією є важливим результатом, оскільки вона 

                                                 
439 Finance for Growth: Policy Choices in a Volatile World. Washington, D.C.: The World Bank, 

2001. 212 p. Р. 90–92. 

«Вузький банкінг» може виплеснути дитину (посередництво)  

разом із брудною водою (кризою). 

       Світовий банк, 2001 
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відповідає на дещо розгублені твердження супротивників ексклюзивної 

державної монополії на емісію грошей, а саме, що така грошова система буде 

сильно інфляційною. У нашій теоретичній базі на користь цього твердження 

немає нічого»
440

 – таким був їхній висновок. І хоча ця робота за своїм 

статусом не відображала позиції МВФ, тим не менш, сам інтерес поважної 

міжнародної інституції до цієї тематики не залишився непоміченим.  

Однак усі пропозиції щодо «вузького банкінгу», або стовідсоткового 

резервування залишаються не реалізованими, щонайменше частково через 

труднощі їх здійснення, оскільки вони відображають застаріле розуміння 

зміненого характеру грошей та процесу їх створення. У зв‘язку з цим як 

альтернатива висувається ідея «простих суверенних грошей» (plain sovereign 

money), яка обіцяє досягти тієї ж мети, але простіше, оскільки її легше 

зрозуміти та реалізувати, а також більш повно відобразити природу грошей в 

інформаційну епоху. 

Термін «прості суверенні гроші» (нім. – Vollgeld) для позначення 

офіційних грошей (законних засобів платежу) – як готівкових, так і 

безготівкових, що перебувають на поточних рахунках, – увів у науковий обіг 

у 1998 р. німецький професор  Й. Губер у своїй монографії «Суверенні гроші: 

зайнятість, базовий рівень безпеки та менша державна участь завдяки 

модернізованій грошовій системі»
441

 і невдовзі широко запровадив його в 

англомовному варіанті (plain sovereign money, plain money, sovereign 

money)
442

. 
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Пропагуючи рух у напрямі до суверенних грошових прерогатив емісії 

всього обсягу офіційних грошей та отримання вигоди від їх створення 

(сеньйоражу), Й. Губер стверджує, що ці функції повинні бути покладені 

виключно на незалежні та неупереджені центральні банки з повним 

контролем над усім обсягом грошей (а не тільки використанням грошей) на 

основі юридичного доручення, детальнішим за наявне сьогодні. Сюди 

входить ретельне розділення монетарної та фіскальної влади: не тільки їх 

відділення одна від одної, а й відділення монетарної – від суто банківської, та 

фіскальної – від більш широкої функції фінансування. 

Близьким за значенням є також термін «ліквідні гроші» (liquid money)

, 

запропонований іншим німецьким професором – М. Шеманом
443

, хоча він і 

пов‘язує це з концепцією поточних рахунків центральних банків. 

 

Теорія суверенних грошей, разом із у першу чергу державною та 

кредитною теоріями грошей, а також окремими тезами марксистської 

грошової теорії стали науковою базою «Сучасної монетарної теорії» 

(Modern Monetary Theory – ММТ), неортодоксальної концепції, згідно з якою 

сучасні гроші – це фідуціарні гроші (fiat money) і їх «вартість» визначається 

емітентом (державою, сувереном), але не у формі прямого наказу приймати 

гроші за певним номіналом (або, точніше, навпаки – продавати товари за 

                                                 

 Не плутати з однойменним парфумерним брендом – «рідкі гроші». 
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«Коли нація відмовляється від контролю за своєю валютою та 

кредитом, не має  значення, хто приймає закони нації. ... Поки контроль 
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визнаний його найсвятішою відповідальністю, усі розмови про 

суверенітет парламенту та демократію є необгрунтованими і 

марними» 

У.Л. МакКензі Кінг,  
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певну кількість грошей за їх номіналом), а шляхом створення попиту на ці 

гроші, вимагаючи погашення певних фінансових зобов‘язань (насамперед 

податків) саме цими грошима. Певну популярність ММТ має у Сполучених 

Штатах завдяки підтримці, яку вона отримала від таких політиків, як 

прихильники «демократичного соціалізму» Б. Сандерс (Bernie Sanders) та 

А. Окасіо Кортес (Alexandria Ocasio Cortez).  

Основні положення ММТ полягають у твердженнях
444
, що: 

– монополія на грошову емісію (включаючи кредитну) повинна бути 

повністю зосереджена в руках суверенного уряду (під яким мається на увазі 

консолідований державний сектор, який реалізує функції казначейства та 

центрального банку) без будь-яких монетарних та фіскальних обмежень; 

– дефіцит державного бюджету можна покривати грошовою емісією, а 

не доходами, які формуються в межах податкової системи країни; 

– обслуговування та погашення державного боргу слід здійснювати за 

рахунок грошової емісії; 

– держава повинна забезпечувати повну зайнятість шляхом 

нарощування бюджетних витрат уряду; 

– інфляція регулюється виключно заходами податково-бюджетної 

політики, а не за допомогою інструментарію та каналів грошово-кредитної 

політики; 

– гнучкий валютний курс дозволяє зберегти суверенну незалежність у 

галузі фіскальної та грошово-кредитної політики уряду. 

 

На думку самих прихильників ММТ, їхній найважливіший внесок – це 

докладне вивчення координування операцій між урядом та центральним 

банком, чиє завдання полягає в тому, щоб «повернути суверенному уряду 

власну валюту», керування якою є головною метою податкової системи. При 

цьому наголошується, що кожна держава, яка відмовляється від суверенної 

валюти (маються на увазі насамперед країни Єврозони ЄС), втрачає здатність 
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підтримувати на мінімальному рівні дефіцит державного бюджету, що 

обов‘язково для держав, які програють у гонці за профіцит зовнішньої 

торгівлі в рамках протекціоністської політики «розори сусіда» (beggar thy 

neighbor). 

Вони вважають, що будь-який суверенний уряд, який емітує власну 

валюту, не може стати банкротом за визначенням – оскільки він завжди 

зможе здійснити свої платежі за рахунок додаткової емісії власної валюти. 

Такий уряд не може з технічної точки зору бути обмежений доходами від 

податків та зборів, оскільки за рахунок грошової емісії здатний як завгодно 

довго підтримувати дефіцит бюджету без жодного ризику для своєї 

платоспроможності. 

Одночасно автори ММТ пропонують здійснювати грошово-кредитну 

політику у формі відкритого грошового фінансування (overt monetary 

financing), яке в публіцистиці прийнято називати «друкуванням грошей», – 

стверджуючи, що зростання грошової маси за рахунок державної емісії не 

буде інфляційним, якщо уряд нарощуватиме видатки заради залучення в 

економіку додаткових ресурсів – виробничих та людських
445

. 

Фактично ММТ «закликає нас розуміти гроші як вимогу суспільства на 

ресурси, зобов‘язання, що дають право на частину ресурсів, які призначені 

для продажу. Грошова система тоді є лише недосконалою формою таблиці 

для обліку вимог на ресурси. Гроші мають значення тільки в тому випадку, 

коли вони можуть бути обміняні на «реальне» багатство»
446

. 

 

Таким чином, «Сучасна монетарна теорія» (ММТ) по суті абсолютизує 

значення монетарного суверенітету, визнаючи за державою право на 

необмежену за обсягами емісію власної валюти. 
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теории», изложенной в учебнике У. Митчелла, Л.Р. Рея и М. Уоттса «Макроэкономика»). Вопросы 
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Утім, як стверджують опоненти, «сучасна грошова теорія» (ММТ) 

насправді зовсім не відповідає своїй назві. Зокрема, аргентинський професор 

Е. Окампо (Emilio Ocampo), який також має достатньо великий досвід 

інвестиційної діяльності у Лондоні та Нью-Йорку, – зауважує, що «Сучасна 

монетарна теорія (ММТ) не є ані сучасною, ані теорією»
447
, вказуючи, що її 

теоретичні підвалини можна знайти ще в ідеях німецького професора 

Г. Кнаппа (додамо: а можна і в ідеях тих, хто взагалі зневажав «професорські 

теорії»

). Можна пригадати і харталіста А.П. Лернера, який вважав, що уряди 

можуть позичати необмежену кількість грошей, не змінюючи процентної 

ставки, або друкувати необмежену кількість грошей, не викликаючи інфляції. 

Втім, такі підходи навряд чи можна приписувати Дж.М. Кейнсу, чиїми 

«теоретичними нащадками» подеколи виставляють себе «сучасники». 

 

 

   

 

 

На думку прихильників ММТ, економісти «мейнстриму» – це 

«бастарди кейнсіанства», – а справжнє кейнсіанство було вихолощене такими 

економістами, як П. Самуельсон, який намагався зробити економіку схожою 

на фізику, применшуючи роль фундаментальної невизначеності.  

Сама основа теорії, ідея про те, що уряди можуть самостійно 

фінансувати свої видатки, а тому дефіцит не має значення, насправді сягає 
                                                 
447

 Ocampo E. MMT: Modern Monetary Theory or Magical Monetary Thinking? The Empirical Evidence 

/ Buenos Aires: Universidad del CEMA Serie Documentos De Trabajo, Área: Economìa. Noviembre 

2020. No. 762. 49 p. Р. 2.  
 

 Зокрема, А. Гітлер був упевнений, що «інфляція не викликана збільшенням фідуціарної емісії. Вона 
починається в той день, коли покупець зобов‘язаний заплатити за ті самі товари суму, вищу за ту, яку 

просили перед тим». Звісно ж, це просто підступні дії спекулянтів, яких «міцна Держава» повинна просто 

запроторити у концентраційні табори, які фюрер і вважав справжнім «бастіоном грошей». При цьому він 

визнавав, що ця теорія не годиться для наукових дисертацій, але зневажливо ставився до «поважних 

економістів, які використовують термінологію Сивілівської незрозумілості». (Дет. див.: Hitler's Table Talk, 

1941–1944. His Private Conversation. Introduction by Trevor-Roper H.R. New York: Enigma Books, 2008. xlii + 

609 p. Р. 52–53 (41. 15 Oct. 1941, evening ) та  p. 98–99 (68. 12 Nov. 1941, evening). 

 

«MMT створила такий химерний, нелогічний,  

заплутаний спосіб мислення про макроекономіку, що вона майже 

невразлива для критики». 

Скотт Самнер (Scott B. Sumner),  

американський професор 
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поглядів польського економіста-марксиста М. Калецького


 (Michał Kalecki, 

1899–1970).  Проблема, однак, вбачається у тому, що зараз відбудеться 

величезна зміна з точки зору централізації влади (яку виправдовують 

прихильники ММТ), а історія є свідком того, що централізація в руках уряду, 

особливо ж коли вона виправдовується так званої морально вищою 

ідеологією, ніколи не дає позитивних результатів для людей (окрім, звісно, 

державних чиновників, інституційних суб‘єктів та наближених до вершини 

піраміди влади). Отже, MMT по суті надає таким групам інтересів карт-

бланш, щоб збільшити державні витрати до астрономічного рівня448.  

Глобальна фінансова криза 2008–2009 рр., на думку авторів ММТ, 

засвідчила, що ортодоксальні макроекономічні погляди мейнстриму були 

глибоко помилковими, оскільки всі їх постулати приймали головним чином 

на віру і, по суті, це метафоричні, абстрактні поняття, за якими неможливо 

спостерігати і які слабко пов‘язані з реальними процесами. Отож, 

прихильники ММТ наполягають на тому, що інфляції можна уникнути навіть 

в умовах збільшення грошової маси за рахунок державної («бюджетної») 

емісії, якщо уряд одночасно почне збільшувати видатки у виробничій сфері, 

залучаючи більше робочої сили. Тобто ММТ намагається повернутися до 

рецептів кількісної теорії грошей (від яких ЦБ провідних країн по суті 

відмовилися ще наприкінці 1970-х років після невдалих спроб таргетування 

грошових агрегатів у кореляції зі зростанням ВВП). Водночас вони вірно 

підмітили обмежену ефективність процентного каналу монетарної політики, 

оскільки процентні ставки части бувають негнучкі відносно структури 

економіки, раптових зовнішніх шоків та інфляції. Також обґрунтованою в 

рамках ММТ видається критика абсолютизації режиму інфляційного 

                                                 


 Michał Kalecki (1899–1970) – відомий економіст, до повернення після війни у Польщу (1955 р.) працював у 

різних університетах на Заході. Відомий своєю полемікою з Дж.М. Кейнсом. Не плутати з А. Калетским 

(Anatole Kaletsky), який народився у 1952 р. у Москві (його мати була з Одеси) та ще в юності емігрував на 

Захід, –  відомим британським економічним журналістом, автором книги «Капіталізм 4.0: Народження нової 

економіки». 
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таргетування та Маастрихських критеріїв щодо бюджетних показників, яка 

базується на твердженні про те, що мейнстрим економічної теорії дещо 

переоцінює ефективність жорсткої бюджетної економії (fiscal austerity). 

Однак головною особливістю ММТ є те, що вона відштовхується не від 

можливості «невидимої руки» ринку забезпечити свою рівновагу, а від 

необхідності використання «видимої руки» держави, що забезпечить 

необхідні для економічного зростання створення, розподіл та перерозподіл 

грошових ресурсів
449
. Враховуючи це, практичне втілення основних ідей 

ММТ можна побачити в практиці деяких ліво-популістських режимів 

Латинської Америки
450

 (в Чілі – за часів президентства С. Альєнде, у Перу –  

А. Гарсіа, в Аргентині –  Н. та Х.Кіршнерів, у Венесуелі –У. Чавеса та Н. 

Мадуро), а також у грошовій системі СРСР. 

 

Хотілося б звернути увагу на дискусію з питань природи грошей, яка 

розгорнулася на сторінках впливового міждисциплінарного теоретичного 

журналу «Economy and Society» (британської видавничої корпорації Taylor & 

Francis / Routledge). Відома американська дослідниця в галузі економічної 

соціології В. Зелізер (Viviana A. Zelizer), авторка «The Social Meaning of 

Money», професорка Принстонського університету відкинула теоретичне 

обґрунтування природи грошей неокласичною економікою (і деякою 

соціологією) та стверджувала, що поняття «гроші взагалі» не існує
451

. У 

відповідь на це у статті двох марксистів, професорів Лондонського 

університету (Школа східних та африканських досліджень) британця Б. 

Файна (Ben Fine) та грека К. Лапавіцаса (Costas Lapavitsas) неокласичне 

ставлення до грошей також критикувалося, але – водночас–  стверджувалося, 

що поняття «гроші взагалі» залишається важливим для соціальної науки
452

. 
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Згодом до дискусії підключився Ж. Інгем (Geoffrey Ingham) із 

Кембриджського університету: на його думку обидві сторони виявилися 

трохи розгубленими, а тому їхні позиції (до яких автор поставився критично, 

вимагають «розплутування»
453
. Ж. Інгем розпочав цю «місію» з того, що 

підтримав твердження Б. Файна та К. Лапавіцаса щодо суті суперечки і 

виступив на захист твердження про важливість теорії «гроші взагалі». Однак 

розкритикував їх за те, що вони спираються на праці Маркса, які, на його 

думку, не в змозі підтримати теорію «грошей взагалі». Більше того, він 

заявив, що ці марксисти взагалі неправильно трактують відповідні 

положення К. Маркса. Зрештою, Ж. Інгем пропонує для вирішення цього 

питання краще орієнтуватися на «альтернативну» теорію «грошей взагалі», 

пов‘язану з німецькою історичною школою та посткейнсіанством. На думку 

Ж. Інгема, нехтування цією «альтернативною» теорією призвело до того, що 

Б. Файн та К. Лапавіцас, а також В. Зелізер надмірно зосереджувались на 

товарних грошах, ігноруючи при цьому кредитні гроші й ті соціальні 

відносини, їм які властиві. Головне, однак, полягало в тому, що Ж. Інгему 

вдалося звернути увагу на три важливих аспекти: і) різницю та відносини між 

товарними  та кредитними грошима, іі) зв‘язок між ринками та появою 

грошей та iii) розуміння, що «гроші взагалі» складаються із соціальних 

відносин"
454

. Надалі Ж. Інгем опублікував кілька праць, в яких розвивав ці 

думки. Зокрема, в «Природі грошей» він наполягав на «логічній необхідності 

існування грошей як надійних розрахункових грошей» (an authoritative money 

of account)
455
, що є їх першочерговою функцією. А «надійність» та 

«авторитетність» цій функції грошей надає не ринок, а державний авторитет, 

державна влада. (В цьому сенсі цікавою є шоста глава книги, де доволі 

переконливо показано, яку помітну роль відіграла  монархічна влада Великої 

Британії у створенні монетарної системи).  

                                                 
453

 Ingham G. Fundamentals of a Theory of Money: Untangling Fine, Lapavitsas and Zelizer. Economy 

and Society. 2001. No. 30 (3). Р. 304–323. Р. 305.  
454

 Там само.  
455

 Ingham G. The Nature of Money. Cambridge: Polity Press, 2004. 254 р. Р. 227.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

266 

Як зауважив один німецький коментатор, «[у] певному сенсі теза 

Інгема про «логічну необхідність існування грошей як авторизованих засобів 

розрахунку» є новою варіацією на тему старої дискусії з приводу того, як 

слід пояснювати соціальні структури: зверху вниз або знизу вгору, що 

первинне – твердження зверху або виникнення знизу? В цьому випадку 

питання ставиться так: гроші уводяться державою або ж з‘являються в 

процесі обміну? І виникає це питання у зв‘язку з тим, що сучасні гроші – річ 

цілком очевидна, – за висловом А. Лернера, є «породженням держави»

. Але 

чи поширюється це правило на всі гроші? Як випливає з історичних 

спостережень Інгема, і стародавні, й сучасні держави відігравали й 

відіграють важливу роль у підтримці та розвитку, – але також і у руйнуванні 

– грошових систем»
456

.  

Таким чином, Ж. Інгем виступає проти «класичної» економічної теорії, 

згідно з якою гроші – суть простий товар, який більш-менш спонтанним 

чином приймає на себе функцію засобу обігу в децентралізованих відносинах 

обміну. Згідно з його позицією, суть грошей полягає у кредиті, а отже, гроші 

не можуть бути лише «вуаллю», не можуть залишатися нейтральними щодо 

економічних процесів, а «грошова сторона капіталізму повинна розглядатися 

як активна, автономна сила, що структурує капіталістичні господарські 

відносини»
457

.  

І ще Ж. Інгем розгортає стару (висловлену ще у 1921 р. у роботі  

«Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie») думку 

М. Вебера (яку, як не дивно, марксисти не взяли на озброєння, – у всякому 

випадку активно): «Гроші – це не «просто ваучер на невизначені побутові 

блага (utilities)», який можна змінити за власним бажанням без будь-якого 

принципового впливу на характер цінової системи як боротьби людини 
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проти людини. «Гроші», скоріше, є головним чином зброєю у цій боротьбі, і 

ціни є виразом боротьби; вони є інструментами калькуляції лише як оціночні 

кількісні показники відносних шансів у цій боротьбі інтересів»
458

. Отже, на 

думку Ж. Інгема, вирішальні битви з приводу грошей відбуваються між 

трьома сторонами – державою, її кредиторами і платниками податків: 

держава робить борги шляхом продажу облігацій приватним інвесторам (які 

розраховують на прибуток) і витрачає отримані кошти шляхом оплати 

видатків фіатними грошима (що приймаються населенням, яке має 

сплачувати ними податки), але у разі серйозного невиконання хоча б одного з 

цих очікувань не зможе нормально функціонувати уся грошова система.  

У своїй останній роботі
459

 Ж. Інгем аналізує хід фундаментальної 

дискусії щодо природи грошей, тобто питання про те, чи є гроші в основному 

природним, «нейтральним» показником уже існуючої вартості, яку 

виробляють «реальні» економічні сили, або це соціально вироблена та 

політично маніпульована сила, що створює нову цінність? І далі продовжує 

відстежувати важливість цих конкуруючих поглядів на те, як ми розуміємо 

наші сучасні грошові системи та їх практичні та політичні наслідки.  

Товарній теорії грошей Ж. Інгем протиставляє свій варіант (який дехто 

називає «рахунково-борговою інституціональною теорією» – account-debt 

institutional theory). Також (як багато інших дослідників) Ж. Інгем називає 

неправильною гіпотезу про походження грошей з бартеру, вважаючи, що 

гроші самі по собі є суспільними відносинами (повторює думку К. Маркса). 

Але це не відносини лише товарного обміну: гроші – це соціальне 

відношення кредитних та боргових зобов‘язань, які виражені у рахункових 

грошах (money of account). 

«Різницю між розглядом грошей як товару і як інституту можна 

пояснити, порівнюючи гроші із таким явищем, як гра в шахи … Шахи – це не 

фігури та дошка, це правила взаємодії шахістів. (…) Гроші – це не золото, 
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монети, банкноти, числа у бухгалтерській книзі або комп‘ютері, це правила 

взаємодії членів певної платіжної спільноти, яка використовує одну 

валюту»
460

. У цьому Ж. Інгем солідаризується із П. Шумпетером (який у 

своїй роботі «Сутність грошей» стверджував, що гроші – це соціальний 

інститут, який є нічим іншим, як сукупністю правил) та Дж. Кейнсом 

(мається на увазі його «Трактат про гроші» – «Treaties on Money», що 

практично ігнорується академічною спільнотою), які «стверджували, що 

особливість капіталізму полягає в ендогенному створенні банками нових 

депозитів кредитних грошей ex nihilo [з нічого] – або, точніше, – із 

соціальних боргових відношень. Це кредитування являє собою нові гроші, а 

не просто збирання «маленьких калюжок», які існували раніше, у більш 

великі резервуари»
461

. 

 

 

 

 

Але в цьому моменті, на нашу думку, і виникає «місток» також між 

прибічниками хартальної теорії грошей та маржиналістами, оскільки 

необхідність сплачувати ці обов‘язкові (податкові) платежі саме і буде 

«граничною вартістю» грошей (незалежно від їх внутрішньої вартості) або – 

іншими словами – представницькою вартістю грошей.  

Канадський економіст Г. Джонсон (Harry Gordon Johnson, 1923–1977), 

який довгий час працював професором у Чиказькому університеті, 

виокремлював грошово-кредитну теорію як теорію, яка пояснює вплив 

кількості грошей на економічну систему, а грошово-кредитну політику – як 

політику використання контролю з боку центрального банку щодо пропозиції 

грошей як інструменту досягнення цілей загальної економічної політики. 

                                                 
460

 Ефимов В.М. Необычный социолог Джеффри Ингем и два незнакомых знаменитых экономиста 

(О книге Дж. Ингема «Money. Ideology, history, politics»). Вопросы экономики. 2020. № 6. С. 135–

149. С. 137.  
461

 Ingham G. The Nature of Money. Cambridge: Polity Press, 2004. Р. 63. 

 

«Краща якість грошей – їх кількість». 
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«Більшою мірою відродження інтересу до грошей, – стверджував він, – є 

відображенням зовнішнього розвитку – післявоєнної інфляції, наступного 

відродження грошово-кредитної політики та збереження інфляції в умовах 

безробіття – разом із визнанням проблем, що висуваються як до політики, так 

і до теорії через певні інституціональні характеристики сучасної економіки 

(зокрема, значне поширення ліквідних активів) та потенційні конфлікти між 

… різноманітними цілями політики, які зараз прийняті як обов‘язки 

державної політики»
462

.  

Фактичне вирішення проблеми сутності та вартості грошей (або 

створення передумов для такого вирішення – маючи на увазі, що повного 

консенсусу в цьому питані серед економістів немає) поставило на порядок 

денний іншу поточну проблему – питання про можливість управління 

грошима з боку держави-емітента та напрями такого управління (монетарну 

політику).  

У питанні управління грошовою емісією в різні періоди домінувала 

одна з таких теорій: і) кредитотворча теорія (credit creation theory of banking), 

яка стверджує, що кожний банк може індивідуально створювати кредитні 

гроші «з нічого» за допомогою простих бухгалтерських операцій і робить це 

при наданні кредиту; іі) теорія часткового банківського резервування 

(fractional reserve theory), яка відштовхується від того, що тільки банківська 

система загалом може колективно створювати гроші, у той час як кожен 

окремий банк є лише фінансовим посередником, який збирає депозити і 

видає їх у позику; ііі) теорія фінансового посередництва (financial 

intermediation theory), яка розглядає банки як посередників – як 

індивідуально, так і колективно, внаслідок чого вони не можуть створювати 

гроші ані індивідуально, ані колективно. 

У ХХ ст. кількісна теорія була розроблена більш детально, особливо в 

роботах І. Фішера та А. Пігу, які поповнили теоретичні постулати 
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конкретними математичними формулами: MV = PQ та M = KPT, тобто 

пов‘язали кількість грошей в обігу (з урахуванням швидкості обігу) із 

кількістю товарної маси (у грошовому вимірі), а також (у кембриджській 

версії) – з урахуванням частки доходу, які суб‘єкти господарської діяльності 

бажають утримувати у грошовій формі. Пізніше економетристи довели ці 

прості та зрозумілі формули до розміру повноцінних математичних праць. 

Можливі варіанти врешті-решт були сформульовані у вигляді таких 

постулатів: і) «Гроші не мають значення» (Money does not matter); іі) «Гроші 

також мають значення» (Money does too matter) та ііі) «Лише гроші мають 

значення» (Money is all that matter).  

Перший постулат, який противники кейнсіанства вважають догмою 

цього напряму економічної думки (і який, по суті, залишився сучасним 

економістам у спадок від поглядів представників як «грошової», так і 

«банківської» шкіл)

, виводиться із того, що головним інструментом 

державного регулювання економіки Дж.М. Кейнс розглядав бюджетну 

політику, у тому числі розширення видатків та інвестиційної діяльності самої 

держави. 

Родоначальником теорії фінансового посередництва можна вважати 

Людвіга фон Мізеса, який стверджував, що банкір виступає лише 

посередником в угоді між справжнім кредитором (власником депозиту) та 

позичальником. Банкір лише позичає чужі гроші, а той, хто позичає власні 

гроші, – не банкір, а капіталіст. Натомість Дж. Кейнс дещо ускладнив цю 

теорію, підкресливши, що аби здійснювати інвестиції, попередньо потрібно 

здійснити накопичення грошових коштів, – тобто у Дж. Кейнса заощадження 

виступають як більш відокремлена функція. 

З точки зору чистої теорії найбільш фундаментальне питання, підняте 

Кейнсом у «Загальній теорії», полягало в його атаці на традиційне розділення 
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грошово-кредитної теорії та теорії вартості («класичну дихотомію»), згідно з 

яким відносні ціни визначаються «реальними» силами попиту та пропозиції, 

а абсолютний рівень цін визначається кількістю грошей та швидкістю їх 

обігу. 

 

Неекономічні теорії грошей 

Звісно, що такий соціальний феномен, як гроші, не могли залишити 

поза увагою не тільки економісти, а й представники інших галузей науки. 

Причому йдеться не тільки про філософів (з яких усе й почалося). 

 

 

 

 

   

 

Отож тепер слово взяли вчені, яких подеколи називають прибічниками 

«виключно антропологічної» концепції грошей та їх походження»
463

. 

Насамперед це стосується поглядів британського фінансового журналіста 

П. Айнціга (Paul Einzig)
464

 та професора-антрополога Лондонської школи 

економіки Д. Гребера (David Graeber)
465

.  

Річ у тім, що до цього часу нікому не вдалося знайти докази існування 

т.зв. «мінової торгівлі», що нібито лежала в основі грошової торгівлі (як це 

стверджується у багатьох підручниках). І тому згадані вище вчені висунули 

теорію т.зв. «людської економіки» (human economy). Цей термін 

використовувався і раніше, зокрема  вченим австрійської школи К. Менгером 

(Karl Menger, 1840–1921), який пов‘язував виникнення людської економіки з 
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появою «економічних благ» – тобто товарів, попит на які перевищував 

пропозицію. (На відміну від «неекономічних благ» – таких, як повітря або 

вода, пропозиція яких відповідає попиту – у всякому випадку, в нормальних 

умовах.) Але тепер цей термін спробували наповнити новим змістом. У 

розумінні адаптерів нової теорії, в людській економіці буквально торгують 

людьми (продають та купують) як перехідним товаром-посередником, але 

завжди – людина за людину. Тобто поява «людської економіки» збігається не 

з появою «економічних благ» взагалі, а із перетворенням самої людини на 

«економічне благо». Коли з‘явилися гроші, люди продовжували продавати 

інших людей, але тепер за інші товари та, звісно, за гроші, – і, очевидно, 

більшість проданих людей були молодими жінками. У зв‘язку з цим 

Д. Гребер, на відміну від своїх колег, які говорять про «примітивні» (primitive 

money), «палеонтологічні» (paleo-money) або «дикунські» гроші (savage 

money), уводить поняття «соціальних грошей» (social currency)
466
. Тобто 

люди використовували гроші спочатку не для придбання товарів, а саме для 

забезпечення функціонування певних міжлюдських відносин. Згідно з цією 

концепцією кредитна система та видаткові рахунки існували задовго до 

готівкових грошей і були тісно пов‘язані з рутинною неринковою взаємодією 

всередині громади. Це створило такий собі «повсякденний комунізм», 

заснований на взаємних очікуваннях і відповідальності серед окремих осіб. 

Такий тип економіки контрастує з обміном, заснованим на формальній 

рівності та взаємності (але не обов‘язково приводить до ринкових відносин) 

та ієрархії.  

Відповідно, і гроші ж з‘явилися як одиниця рахунку боргів, контроль за 

якими здійснювався спочатку храмами, а пізніше установами – прототипами 

банків та державою
467

.  
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Радикальні зміни відбулися в епоху великих цивілізацій осьового віку 

(Axial Age, 800–200 рр. до Р.Х.), які були вимушені послуговуватися 

найманими арміями, що грабували міста і виривали людей з їхнього 

соціального контексту, щоб примусити їх працювати як рабів в Греції, Римі, 

Індії або Китаї. Цей період, таким чином, пов‘язаний із появою 

великомасштабного рабства та використанням монет для оплати служби 

солдатів, що поєднувалося із зобов‘язаннями платити податки монетами. У 

зв‘язку з цим Д. Гребер говорить про зростання «воєнно-монетно-

рабовласницького комплексу» («military–coinage–slave complex»).   

Як зазначає лівий консерватор А.Ю. Ашкеров: «Антропологія і 

економіка в їх граничному вираженні настільки тісно зближуються одна з 

одною, що виявляються не в змозі розпізнати, якою мірою вони 

взаємозалежні з точки зору своїх понять, підходів і принципів й одночасно 

наскільки вони стосовно цих понять, підходів і принципів розходяться»
468
. На 

його думку, в рамках антропології обмін продуктами інтерпретується не як 

товарний обмін, а як обмін дарами, що має символічне значення 

(демонстрація солідарності, любові, дружби). Важливою різницею при цьому 

є те, що товарний обмін демонструє  абстрактні міжлюдські відносини, а акт 

дарування/віддарювання засвідчує конкретні міжособові відносини. Тож 

товарний обмін виступає як узагальнена форма будь-якого обміну, а акт 

дарування на це зовсім не претендує. Так само, як і на ціннісну 

еквівалентність подарунків. (Навпаки, в багатьох культурах прийнято, що 

подарунок господаря дому або особи, вищої за рангом, повинен бути 

значнішим за своєю цінністю). Це обумовлюється (і, в свою чергу, 

обумовлює), що предмет дарування не може розглядатися як «товарне тіло», 

він аж ніяк не співвідноситься з товарністю. І, навпаки, коли становлення 

суспільства починає сприйматися як продукт трудової діяльності, а його 

самого бачать як прояв структурування «продуктивних сил», тоді в рамках 
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товарообміну праця починає виступати субститутом усієї соціальної 

практики загалом, перетворюючись у товар і одночасно починаючи 

слугувати мірою товарної вартості.  

Слід підкреслити, що, згідно із такими поглядами, новим із появою 

грошей стала лише трансформація архаїчних міжособових моральних 

зобов‘язань

 у кількісно визначену, узагальнену та дегуманізовану форму, що 

дозволила їм стати трансферабельними. Тобто для того, аби у «людській 

економіці» щось могло стати таким, яке можна продати, «продаваемым» 

(saleable), необхідно було спочатку вирвати це «щось» із соціального 

контексту, в який воно було, по суті, органічно вбудовано. Зрозумілий 

приклад у цьому випадку – раби, яких захоплювали під час спеціально 

влаштованих нападів, а потім переміщували в інші місця. 

Отже, «людина ще в доісторичні часи служила предметом торгівлі, 

товаром. (…) Тому в низці випадків «епохи первісного накопичення» раб 

являвся основою грошової одиниці»
469
. У тих країнах, де раби були 

звичайним і найціннішим предметом власності, їх, природно, так само, як і 

худобу використовували як засіб обігу; в Центральній Африці та інших 

місцях, де ще довго існувало рабство, вони нарівні із худобою та слоновими 

іклами слугували засобом обігу навіть у ХІХ сторіччі. Так само відбувалося й 

у Новій Гвінеї, де жваво торгували рабами і раб був одиницею цінності. 

Навіть у Англії, зауважує В. Джевонс, рабів колись використовували як 

гроші
470

. Тобто, по суті, гроші представляли робочу силу безпосередньо

. А 

пізніше, з появою скотарства (що, з одного боку, забезпечило гарантоване 

                                                 

 У зв‘язку з цим можна припустити, що перші монети були викарбувані царем Гігесом для того, щоб 

заплатити своїм воїнам за підтримку у поваленні та вбивстві свого попередника (за різними версіями – чи то  

царя Кандавла, чи то царя Адіатта). Тобто, якщо, скажемо, київський князь Володимир Святославович 

використовув монети як військові медалі (зокрема, нагородивши таким чином воєводу Поповича за розгром 

половців у 1000 році), то цар Гігес зробив навпаки – перетворив прості медалі у гроші. 

  
469

 Святловский В.В. Происхождение денег и денежных знаков. С. 33. 
470

 Jevons W.S. Money and the Mechanism of Exchange. Р. 23. 
 


 У зв‘язку з цим цікаво нагадати, що в Київській Русі рабів та холопів називали «кощіями»: тобто «Кощій 

Безсмертний» (у жодному випадку не «Кащік»), це означає невмирущий слуга-раб, таке собі економічне 

«перпетуум мобіле», що, враховуючи тему нашого дослідження, можна назвати й «нерозмінним рублем». 
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харчування, а з іншого – вимагало додаткової робочої сили для нагляду), 

коли набіги на сусідів здійснювалися «з метою перетворення переможених у 

полонених, тобто захоплення не для того, щоб їх зїсти, а для того, щоб 

отримати  послуги, без яких …не могла розвиватися культура, – в обігу почав 

з‘являтися і метал»
471

.  

 

Соціологічна теорія грошей розвивалася за двома основними 

напрямами. Перший базувався на підході до грошей як до економічного 

феномена, який суттєво впливає на соціальні відносини, а другий 

відштовхувався від того, що гроші самі є продуктом розвитку соціальних 

відносин, а тому вони є не стільки економічним, скільки власне соціальним 

феноменом. Приклади першого підходу легко знайти в роботах К. Маркса, а 

пізніше, – наприклад, німецького філософа Г. Зіммеля (Georg Simmel, 1858–

1918) і багатьох інших соціологів-економістів. Зіммель, як ми вже згадували, 

стверджував, що поява грошей безпосередньо пов‘язана з розвитком 

людської здатності до мислення. У свою чергу К. Поланьї

 (Karl Paul Polanyi, 

1886–1964), посилаючись на праці різних дослідників – Е.М. Льоба (Edwin 

Meyer Lоeb, 1894–1966), Р. Турнвальда (Richard C. Thurnwald, 1869–1954), 

М. Вебера (Maximilian Carl Emil Weber, 1864–1920), вважав, що незручності 

бартеру у «винаході» грошей не відіграли ніякої ролі. Тобто цей старий 

погляд класичних економістів, на його думку, суперечить етнологічним 

дослідженням. З урахуванням специфічної корисності товарів, що 

функціонують як гроші, а також їх символічного значення як атрибута влади, 

економічні стимули володіння не можна розглядати з односторонньої 

раціоналістичної точки зору. Наприклад, гроші можуть використовуватися 

лише для виплати заробітної плати та податків або вони можуть бути 

використані як плата за дружину, виру («гроші за кров» – blood money) або 

штраф. Таким чином, ми можемо бачити, що в цих прикладах об‘єкти 

                                                 
471

 Там само. С. 35. 

 Батько Карла Поланьї – емансипований угорський єврей, народився в Ужгороді  
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вартості оцінюються у вигляді встановлення суми звичайних компенсацій, з 

урахуванням позиції, яку займають провідні персонажі, та конкретних 

відносин з простими людьми їхніх спільнот, в яких вони перебувають. Таким 

чином, на його думку, гроші, як і ринки, в основному є зовнішнім 

феноменом, значення якого для громади визначається насамперед торговими 

відносинами, а ідея грошей зазвичай привноситься іззовні. Що збігається з 

висновком М. Вебера про те, що функція грошей як загального засобу обміну 

виникла в зовнішній торгівлі
472

. 

 

 

 

 

 

Важливий і цікавий внесок у теорію грошей зробили історики 

літератури. Як зауважує німецький вчений С. фон Реден (Sitta von Reden), 

«гроші як об‘єкт  політичних та моральних суперечок мають довгу історію, 

що передувала їх аналізу як економічної категорії. Тому науковці періодично 

«потіли» над стародавніми текстами, які багато розповідають нам про те, як і 

чому люди використовують гроші, але мало про ціноутворення»
473
. Геродот, 

згадуючи про грошові знаки (nomisma), стверджує, що першими їх почали 

карбувати лідійці, ставлячи цей винахід в один ряд з інформацією про їхню 

тиранію; про те, що вони також робили проститутками своїх доньок, 

винайшли роздрібну торгівлю та спортивні ігри
474
. Скажемо так: не надто 

почесний перелік досягнень…  

Але зовсім недавно це негативне уявлення поступилося місцем 

позитивному дослідженню, що насамперед ґрунтується на сучасних 

                                                 
472

 Polanyi K. The Great Transformation. The Political And Economic Origins Of Our Time. Boston: 

Beacon Press, 2001. xli + 317 p. Р. 282–283.  
473

 Van Reden S. Coins, Bodies, Games, and Gold: The Politics of Meaning in Archaic Greece. Leslie 

Kurke. Classical Philology. Oct. 2001. Vol. 96, No. 4. Р. 433–438. Р. 433. . 
474

 Kurke L. Coins, Bodies, Games, and Gold: The Politics of Meaning in Archaic Greece. Princeton: 

Princeton University Press, 1999. xxi + 385 p. Р. 3–4. 

«Найголовніше – це мати не золото,  

а владу над тими, у кого воно є». 

Маній Курій Дентат, 

чотириразовий римський консул 
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інтересах важливості, вартості та переплетенні концептуальних кордонів. 

Піонерську роботу виконував канадський літератор М. Шелл (Marc Shell), 

представник «нового економічного критицизму» (New Economic Criticism), 

який у своїх історичних дослідженнях грошей та мови як систем, що 

створюють цінності ("worth"-creating systems), розглядав деякі стародавні 

матеріали
475
. З того часу дослідники розглядають взаємопроникнення 

грошового обміну та політичних комунікацій як на дискурсивному, так і на 

практичному рівні з точки зору різних теоретичних поглядів. Ці роботи серед 

іншого продемонстрували, що гроші розширили нові шляхи  для споживання, 

взаємин та ідентичності . 

Каліфорнійський професор старогрецької літератури Л. Курке  (Leslie 

Kurke) справедливо ускладнила такі дослідження, стверджуючи, що 

символічна сила грошей відрізнялася для різних груп населення. Крім того, 

вона була першою, хто поєднала символічні інновації, сформовані 

карбованими грошима (монетами) безпосередньо зі стародавньою грецькою 

міфологією, а не із сучасними міфами про те, якими повинні бути гроші. У 

своїй статті «Геродот і мова металів» (яка пізніше стала главою в її книзі 

«Монети, тіла, ігри та золото»
476
) вона стверджувала, що гроші у вигляді 

срібної монети, представляли значну загрозу для міфічної ієрархії металів, 

яка наводилася в поетичному міфі Гесіода (маються на увазі добре відомі 

твердження про віки людства: золотий, срібний, бронзовий, залізний і, звісно, 

«вік героїв»). Відповідно до цього міфу аристократи («золота раса») 

асоціювали себе зі справжньою цінністю золота та його міфологічним 

зв‘язком із владою, суверенітетом, релігійним авторитетом і справедливістю. 

Карбування з цієї точки зору фігурувало лише у негативному світлі, як 

взірець функціоналізму, хитрощів, обману і зневажливого характеру. 
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 Shell M. The Economy of Literature. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 

1993. 192 р.  (перше видання у 1978 р.); Shell M. Money, Language, and Thought. Baltimore and 

London: The John Hopkins University Press, 1993. 264 p. (перше видання у 1982 р.). 
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 Kurke L. Herodotus and the Language of Metals. Helios. 1995. Vol. 22, No. 1. Р. 36–64.   
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(Погляду, який зберігався у аристократії мабуть до часів Французької 

революції). Професор Л. Курке вважає, що грецькі поліси карбували монети, 

щоб продемонструвати свою зверхність над аристократами (нащадками 

«золотої раси»), використовуючи золото для утилітарних цілей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Грошовий функціонал 

Розповсюджена у нас думка, що серед економістів з давніх часів 

фактично існує консенсус щодо функцій грошей, насправді не зовсім вірна: 

скажемо, в американській традиції часто прийнято виділяти всього дві 

функції – облікову та обміну, хоча європейська традиція в цьому сенсі більш 

«щедра». Але, навіть ті, хто обмежується лише широко розповсюдженою 

тезою – «гроші – це те, що вони роблять»
477

, в принципі визнають, що вони , 

власне, «роблять» те, що функціонують як i) засіб обміну, ii) стандарт міри 

вартості/цінності («деномінатор» / denominator, «нюмейрір» / numeraire), iii) 

засіб накопичення вартості/цінності («створення скарбів» – нім. 

                                                 
477

 MacConnell C.R., Brue S.L., Flynn S.M. Economics: Principles, Problems, and Policies. Eighteen 

Edition. Boston, London: The MacGrow-Hill, 2008. 880 p. Р. 630.  

«Нам здавалося частенько, що тутешніх громадян, 

І достойних, і поганих, наше місто цінить так, 

Як монету старовинну і карбованець новий. 

Адже грошей повноцінних, не подріблених ніяк, 

Найпевнішої карбівки, щонайкращої з усіх, 

Найдобірнішої проби, перевіреної скрізь - 

І по всій Елладі нашій, і по варварських краях – 

В обіг ми не випускаєм, лиш погані мідяки, 

Щонайгіршої карбівки, наспіх вибиті сяк-так. 

От розсудливих, статечних, благородних громадян, 

Доброчесних, справедливих, доброзичливих людей, 

Що зросли в палестрах, 

хорах і до Муз прихильні всі, 

Тих ми гудимо, а іншим, – мідним, рижим чужакам, 

Поміж гіршими найгіршим перевагу даємо, 

Тим, хто вискочив останнім, і кого недавно ще 

Навіть за козлів жертовних наше місто не взяло б». 

 

                                                             Арістофан. Жаби (Епісодій Третій) 

                                                                         Переклад Бориса Тена 
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Schatzbildung) та iv) засіб платежу (при кредитних угодах). Традиційний 

марксистський канон включає ще й п‘яту функцію – функцію світових 

грошей. Нетрадиційне тлумачення К. Маркса полягає у твердженні, що він 

визначав лише три функції: міри вартості, засобу обігу і власне грошей, а 

остання іще розщеплюється на три підфункції: засобу створення скарбів, 

засобу платежу та світових грошей. І це, між іншим, випливає безпосередньо 

з того, що і як написано в «Капіталі» (гл. 3 «Гроші, або обіг товарів»: 1) міра 

вартості; 2) засіб обігу; 3) гроші). Хоча за такою формалістичною логікою 

функціями грошей слід визнавати лише три останні, тоді як функції міри 

вартості та засобу обігу перебувають поза «зоною відповідальності» власне 

грошей і належать просто «товару-еквіваленту», який перетворюється на 

«гроші», лише створюючи скарби, функціонуючи як засіб кредитних 

розрахунків і, зрештою, виходячи на міжнародний рівень.  

Однак, залишимо з‘ясовувати цю проблему фахівцям, які тлумачать 

часом доволі заплутані думки К. Маркса, і повернемося до переліку 

грошових функцій. 

Подібним чином визначав функції грошей також німецький 

представник історичної школи політекономії К. Кніс (Karl Gustav Adolf Knies, 

1821–1898) –  в своїй тритомній роботі «Гроші та кредит» («Geld und Credit», 

1873–1879). Зокрема, він писав, що «гроші – … економічне благо, в якому 

вимірюється вартість усіх інших благ» («Das Geld ist das wirtschaftliche Gut, 

in demder Wert aller anderen Guter bemessen wird»), а також «гроші – … засіб 

обміну та платежу» («Geld als Tausch – und Zahlmittel») і загальний носій 

цінності через час та простір, або засіб збереження та транспортування 

цінностей (Geld als allgemeiner Werttrager durch Zeit oder 

Raum.Wertbewahrungsmittel und Werttransportmittel)
478

.  

З точки зору К. Кніса, найважливішою є функція грошей як міри 

вартості. При цьому саму вартість він вважає «мірою корисного ефекту» 
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(Maß der Nutzwirkung) та відкидає Марксову ідею про те, що основою 

вартості виступає суспільно необхідна праця. На думку К. Кніса мінова 

вартість є «родовою» характеристикою товару, такою собі «взаємозамінною 

споживчою цінністю» (Gebrauchswerth). А гроші в цьому сенсі відрізняються 

від простих товарів ступенем своєї здатності до «взаємозамінності» – тобто 

скоріше кількісним рівнем певної здатності, аніж якісною різницею
479

. 

Розглядаючи функцію міри вартостей, Кніс також критикує абстракцію 

Маркса щодо вартості, яка використовується ним при розгляді обміну двох 

товарів. Кніс стверджує: «Товари зазвичай отримують цінність у процесі 

використання. Всі економічні блага різняться за способом їх використання, 

але всі мають спільну особливість у тому, що вони задовольняють певні 

потреби. («Die Guter haben den Gebrauchswert gemein. Samtliche wirtschaftliche 

Giiter sind zwar Differenziert in der Art ihres Gebrauchs, aber aIle haben das 

gemeinsam, daB sie irgendein Bediirfnis befriedigen».) А отже, задоволене 

бажання – це вартість, а мірою вартості можуть служити лише ті товари, які 

можуть задовольнити певні людські потреби і, таким чином, самі матимуть 

цінність
480

. З огляду на цей постулат К. Кніс не визнавав справжніми 

грошима банкноти, проте він був близький до підходів «грошової школи» 

(Currency School), підкреслюючи важливість контролю над грошовою масою. 

Уже згадуваний раніше болгарський вчений С. Демостенов вважав, що 

основна функція грошей полягає в тому, щоб бути «універсальним, 

безумовним, безпосереднім та еквівалентним знаряддям попиту», а крім того, 

у грошей є ще шість «вторинних» функцій: загального обмінного засобу; 

загального індикатора цін; загального засобу господарського обліку та 

раціональної економічної діяльності; засобу перенесення цінності в часі (або 
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«загального засобу збереження цінності»); засобу передачі майна та капіталу 

та загального платіжного засобу
481

.  

У питанні щодо функцій грошей важливо не впадати в крайнощі, 

оскільки «[м]ожна описувати те, що гроші роблять у кожному окремому 

випадку, оголошувати це відкриттям нових функцій, нічого не додаючи до 

розуміння грошей і уводячи в оману недосвідченого читача. У літературі 

можна, наприклад, прочитати про відкриття державної, кримінальної, 

військової, миротворчої та інших функцій грошей як про нове слово в науці 

про гроші. Насправді це просто опис того факту, що гроші можуть 

використовуватися в найрізноманітніших цілях. Про поглиблення ж 

наукового розуміння грошей аж ніяк не йдеться»
482

. 

 

Однак, з іншого боку, на нашу думку, перелік грошових функцій не 

можна вважати «закритим», тобто вичерпаним. Насамперед згадані функції 

мають суто економічний характер. Однак уже перші дослідники зауважили, 

що гроші виконують також важливі соціальні та політичні функції. 

Згадаймо, що ще Платон та Аристотель вважали, що функція грошей – це 

не просто плата за ціну речей, а й поширення справедливості та гармонії в 

полісі. Таким чином, вони показували, за яких умов комерційна торгівля 

може служити законній політичній меті та як гроші є одночасно символом та 

інструментом такої мети. 

 

Говорячи про соціальні функції грошей, слід нагадати, що сама поява 

грошей сприяла розумовому розвитку людства – надаючи можливість за 

допомогою абстракції викристалізувати у своєму розумінні певну сутність, 

яка прихована у грошах. Таким чином, стимулювання абстрактного мислення 

уможливило поширення та сприйняття суспільствами таких понять, як 

приватна власність, взаємна вигода, ефективність, багатство, спадщина, 
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спадковість. Інакше кажучи, першою соціальною функцією грошей стала 

економізація суспільних відносин. Важливо, що при цьому поняття «гроші-

власність» було безпосередньо пов‘язане з державною владою, без чого був 

би неможливим подальший розвиток державної ідеї та ринкового 

господарства. Звісно, прихильники комуністичної ідеї у зв‘язку з цим можуть 

додати – «на жаль», вважаючи, що продовження безгрошового, 

домонетарного розвитку забезпечило би створення (або збереження) такого 

приємного для їхнього розуміння «комуністичного суспільства». Не 

полемізуючи із носіями таких поглядів (що завело би нас далеко від теми 

дослідження; тим більше, що монетарні аспекти проблеми вже розглянуто 

вище), нагадаємо лише, що сам К. Маркс критикує проповіді «повернення до 

неприродної простоти бідної людини, яка не має потреб і яка не тільки не 

піднеслася над рівнем приватної власності, а й навіть ще не доросла до 

неї»
483
, а завершуючи свій аналіз цього питання, зрештою зазначає, що 

«комунізм як такий не є метою людського розвитку, не є формою людського 

суспільства»
484

. 

Далі, як було показано в нашому попередньому дослідженні, та сама 

поява грошей призвела до розподілу (який ще довго підтримувався) людства 

на «монетарні» та «немонетарні» суспільства і який поступово зник (в міру 

закріплення в процесі глобалізації лідерства за «монетарними» 

суспільствами, а потім і поглинання інших монетарних систем системою 

європейської традиції). Аналогічну функцію – функцію соціальної 

диференціації – виконували гроші й усередині монетарних суспільств: по-

перше, виокремлюючи верстви та класи, які жили в умовах грошової 

економіки, від тих «відсталих», «нерозвинених», які фактично існували в 

умовах  патріархального домогосподарства і, в кращому випадку, були 

залучені до бартерного обміну; по-друге, виділяючи багату верхівку – для 
                                                 
483
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якої функцію грошей виконувало золото, та «економічне простонароддя» – 

до диспозиції якого було, в найкращому випадку, срібло, а взагалі – мідні 

гроші. Причому ступінь монетаризації окремих суспільств та верств 

населення визначав не тільки їхнє місце в економічній системі, а й навпаки 

(або навзаєм) – їхнє місце в цій економічній (монетарній) ієрархії активно 

впливало на подальше поширення в їхньому середовищі (точніше – 

визначало можливість поширення) монетарних відносин. Тобто ця функція 

грошей створювала свого роду «замкнуте коло» соціально-економічного 

розвитку, з якого було дуже важко вирватися: в деяких випадках, для цього 

потрібні були не еволюційні, а революційні заходи, що перетворювало сам 

процес на «революційну еволюцію». 

Крім того, як зазначає Т.С. Смовженко, «[з]а допомогою значень речей, 

які несуть у собі їх грошові еквіваленти, суспільство і конкретні люди 

здійснюють важливі соціально значущі завдання щодо: 

 порозуміння між окремими індивідами як учасниками ринкового 

процесу в товарно-грошових та фінансових операціях; 

 досягнення балансу особистих інтересів учасників ринку; 

 координації соціальних дій суб‘єктів ринкових відносин; 

 балансу особистих та суспільних інтересів у сферах виробництва 

та розподілу життєвих благ; 

 досягнення суспільного консенсусу через прийняття соціально 

мотивованих економічних рішень»
485

. 

Крім того, «[г]роші як ідея виступають енергетичною силою, що 

успішно реалізує через себе функції культури: комунікативну (пов‘язує 

людей); інтегративну (об‘єднує їх); адаптивну (сприяє передачі досвіду); 

трансляційну (сприяє передачі діяльних здібностей); «демонічну» (що руйнує 

суспільство і людину)»
486

.  
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Ще більш важливими є політичні функції грошей, які безпосередньо 

пов‘язані з питанням взаємовідносин грошей та влади, ба, навіть більше – із 

владою грошей. 

У зв‘язку з цим необхідно знову повернутися до Стародавньої Греції та 

згадати, що Діоген Лаертський, пишучи про погляди Діогена Синопського 

використовує вираз nomisma politikon, натякаючи на те, що для останнього 

звичаї та гроші є умовностями соціального походження (Діоген Лаерт. «Про 

життя, вчення і вислови славетних філософів» – DL, VI, 21). На думку 

Діогена, «гроші – це цілком довільна та відчужуюча умова. Це хибна «міра» 

зловживаної інституціоналізованої соціальної надмірності, про яку ми 

частіше за все і не підозрюємо, але яка  породжує насильство та 

підневільність будь-якого роду. І цей напад на гроші цілком може бути лише 

окремим випадком більш широкого явища девальвації «політичної номізми», 

«політичної валюти», тобто всіх цінностей, що панують у місті [DL VI, 20], 

проте він стосується того, чиє символічне, політичне та економічне значення, 

безперечно, є найсильнішим, оскільки воно є найбільш визнаним
487

. 

Отже, для Платона, Аристотеля та Діогена гроші не є простим 

інструментом обміну – вони перевищують економічну функцію, для якої, 

здається, з‘явилися, а саме – сприяння торгівлі. Тому що вони також 

включають перформативний вимір, який під час обмінів пов‘язаний зі 

справедливістю або, залежно від випадку, несправедливістю та насильством і 

який інформує про ці самі обміни.  

Природа цього перформативного характеру пов‘язана з порядком 

циркуляції цінностей, який ми повинні розуміти набагато глибше за просту 

ціну, до якої часто зводиться аналіз поглядів цих філософів. Для них гроші  

наскільки виступають вектором того, що цінує суспільство, певним аспектом 
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реального чи вдаваного Добра, що панує там і його засновує, настільки 

виражають відносини союзу чи конфлікту, які ці цінності та Добро 

встановлюють у цьому суспільстві. Крім ціни, гроші дають оцінку того, 

скільки «коштує» прожити в місті – як у прямому, так і в переносному 

значенні, й поширюють цю міру або цей надлишок серед своїх членів. 

Платон та Аристотель не тільки не засуджують купців і не відкидають 

економіку, зокрема в її комерційному та грошовому вимірі, а й досліджують, 

що вони приносять у місто, як вони впливають на нього – кращим чи гіршим 

чином
488

.  

При цьому Аристотель звертав увагу на те, що було би абсурдним 

вважати, що державна влада перетворюється на олігархію просто тому, що 

правлячий клас становлять люди, які полюбляють і роблять гроші, а не тому, 

що дуже багаті вважають несправедливим те, що дуже бідні повинні мати 

рівну з ними частку в управлінні
489
. Тобто основою влади або підставою на 

отримання влади є саме гроші. Славетний стародавній оратор і політичний 

діяч Демосфен

 у своїй промові «Проти Тимокрита», вказуючи на відносини 
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 Демосфен (Δεκνζζέλεο, Dēmosthénēs; 384 р. до Р.Х. – 322 р. до Р.Х.) – відомий, зокрема, тим, що тренував 

своє ораторське мистецтво промовляючи на морському пляжі біля бурхливих хвиль та з камінцями у роті, а 

також критичними виступами проти македонського царя Філліпа ІІ («філліпіками»). Його промова «Проти 

Тимокрита» влітку 353 р. до Р.Х. була присвячена критиці законопроєкту Тимокрита, який пропонував 

замінити утримання звинувачених у фінансових злочинах у в‘язниці  на грошову заставу або фінансову 

поруку, що, на думку Демосфена, створювало нерівні умови для багатіїв та бідних. Приводом для внесення 

цього законопроєкту було звинувачення трьох афінських послів у привласненні грошей (відповідальність за 

що лягала на державу. Малося на увазі, що звільнення за порукою дасть їм час на втечу від правосуддя. 

Зрештою, Демосфен переміг, посли повернули награбоване, а до їхнього друга Тимокрита було застосовано 

покарання graphe paranomon – вигнання за спробу проведення незаконного акту (ми б сказали, 

«антиконституційного закону»). Цікаво, що пізніше перемогу Десмофена його вороги (за часів Александра 

Македонського) використали проти нього самого: втягнений у справу Гарпала, скарбника Александра 

Македонського, Демосфен у 324 р. до Р.Х. постав перед судом і був звинувачений у розтраті 20 талантів, які 

він мав спрямувати на державні потреби, і був покараний штрафом у 50 талантів. Оскільки заплатити їх він 

не міг, то його посадили до в‘язниці, звідки йому вдалося втекти. Він оселився на острові Егіна і 

тріумфально повернувся в Афіни після смерті Александра Македонського, де знову закликав до боротьби з 

Македонією, а належний штраф урочисто було вирішено сплатити за державні кошти як приношення Зевсу.  
 

https://www.cairn.info/revue-du-mauss.htm
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між номосом і номізмою, зауважував, що закони – це справжні спільні гроші 

міста/держави (Contre Timocrate, 212–214)
490

.  

Цей зв‘язок між справедливістю, законами і владою дуже чітко 

простежувався стародавніми мислителями. І дійсно, «[п]оява грошей 

підштовхнула філософську думку, оскільки надала багато нових сюжетів: 

починаючи від легенд про «перстень Гігеса» та золото фрігійського царя 

Мідаса

. Ті «нові царі», царі – «зроблені грошима» (moneymade) так помітно 

відрізнялися від стародавніх царів, що їх почали називати новим словом – 

тирани. А розповсюдження грошей змінило відносини між землевласниками 

та орендарями (селянами): відносини аристократії з селянами були 

традиційними, патріархальними, а нових власників (купців) – лише 

комерційними. Розпочався процес зміни еліт – з аристократичної на 

торгову»
491

. 

Здавалося б, щодо цього написано безліч робіт – причому не тільки (і 

не стільки) наукових, скільки літературних, і, в тому числі – поетичних. 

Питання впливу багатсва на владу і використання влади для отримання 

багатства розглянуто, здавалося б, усебічно.  

Важливу роль для розуміння влади фінансів відіграють роботи 

британки С. Стрейндж (Susan Strange, 1923–1998), для якої взаємозв‘язок 

грошей та влади був однією з найстійкіших тем у творчості та формував 

буквально альфу та омегу її наукової думки – від її першої книги «Стерлінг 

та британська політика» («Sterling and British Policy», 1971) до останньої – 

«Божевільні гроші» («Mad Money», 1998). Серйозну увагу політичним 

аспектам функціонування грошей вона приділила  ще у 1971 р. у низці 

                                                 
490

 Цит. за: Helmer É. De Quoi La Monnaie Est-Elle La Mesure , ,Р. 10.  

 За наказом лідійського царя Гігеса (Γύγης) у 670–635 р. до Р.Х. було викарбовано перші овальні монети зі 

сплаву золота та срібла (електру) – їх у 1904 р. знайшли фахівці Британського музею при розкопках храму 

Артеміди в Ефесі. Існує стародавня легенда, що у Гігеса був перстень, який робив його невидимим.За іншою 

легендою, фрігійський цар Мідас отримав від бога Діоніса надзвичайний дар: все, до чого він торкався, 

перетворювалося на золото. Мідас став обертати на золото камені, квіти та все інше, але скоро він побачив, 

що їжа і напої також стають золотом. Він звернувся до Діоніса, благаючи позбавити його такого дару, який 

йому був даний через необдумане бажання багатства. Діоніс порадив омитися в ріці Пактол. Зайшовши в її 

води, Мідас звільнився від обтяжливої здатності, а пісок Пактола відтоді став золотоносним. 
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публікацій
492
, узагальнених в її монографії «Стерлінг і британська 

політика»
493

 (яку тепер вважають класичним твором міжнародної 

політекономії). На тлі чисельних економічних аналізів тодішньої ситуації 

(зокрема, йшлося про втрату британською валютою своїх позицій на 

світовому ринку), Стрейндж наважилася стверджувати, що потрібна була 

більш «політична теорія міжнародних валют», яка визнавала би ключову 

роль держави і політики у визначенні майбутнього міжнародної валюти. 

У книзі «Казино капіталізм»
494
, опублікованій у 1986 р., вона визначила 

термін «казино капіталізм» як форму капіталізму, що є надзвичайно 

мінливою і непередбачуваною та виступає наслідком «спекулятивно 

орієнтованих піднесень» фінансового капіталу, оскільки існує фінансове 

«зараження», що провокує величезну нестабільність на міжнародних 

фінансових ринках. У своїй наступній роботі – «Держави та ринки»
495

 (1988) 

– вона напише, що люди найчастіше забувають про таке джерело влади, як 

фінансовий доступ, який, таким чином, стає найважливішим для розуміння; 

іншими словами, вона стверджує, що не можна зрозуміти, як світ працює без 

глибокого розуміння міжнародних фінансових ринків. Але С. Стренлж 

одночасно вказувала на слабкість і недостатність національного 

регулювання, назвавши таку систему «Вестфальською», проте маючи на 

увазі зовсім не Вестфальську (1648) систему національних суверенних 

держав, а сучасну невідповідність такої суверенної обмеженості перед 

загрозою глобальних викликів (Westfailure – від англ. West/Захід  та 

failure/помилка)
496

. 

Утім, для  С. Стрендж влада була синонімом просто впливу: здатності 

застосовувати важелі чи забезпечити виконання. У цьому сенсі її розуміння 
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було абсолютно традиційним і відповідало загальному словниковому 

визначенню влади як здатності до дії (повертаючись до латинського кореня 

слова «влад» : potere – мати можливість). Водночас, як зазнають дослідники 

її творчості, вплив – це не єдиний сенс влади. В іншому сенсі влада не 

означає впливати на інших; скоріше, це означає не дозволяти іншим 

впливати на вас – щоб інші дозволяли вам іти власним шляхом. Відповідним 

синонімом цього значення влади є автономія
497

. 

Тут, власне, видається доречним згадати, що американський соціолог 

Т. Парсонс (Talcott Parsons, 1902–1979) зауважував про владу, як про «засіб 

обігу (circulating medium), аналогічний грошам, у межах того, що називається 

політичною системою, але особливо за її межами у всіх трьох інших сусідніх 

функціональних підсистемах суспільства (...), економічній, інтегративній, та 

у системі визначення моделей розвитку (pattern-maintenance systems)
498

. 

Італійський економіст та соціолог Дж. Аррігі (Giovanni Arrighi, 1937–2009) 

також скористався образом «циркулюючого засобу». Розглядаючи 

«капіталізм» та «территоріалізм» як протилежні способи правління (або 

логіки влади) – (коли  территоріалістські правителі ототожнюють владу 

із протяжністю та населенністю своїх володінь і вважають 

багатство/капітал засобами або побічним продуктом прагнення до 

територіальної експансії, а капіталістичні правителі, навпаки, 

ототожнюють владу зі ступенем свого контролю над рідкісними ресурсами 

і вважають територіальні придбання засобами і побічним продуктом 

накопичення капіталу) – він пропонував використати загальну формулу 

капіталістичного виробництва Г – Т – Г‘ (в оригіналі – MCM‘). Для того щоб 

показати відмінність між двома логіками влади за допомогою формул: Тер – 

Г – Тер‘ (TMT‘) та  Г – Тер – Г‘ (MTM‘), відповідно. Згідно з першою 

формулою, абстрактна економічна влада або гроші (Г) являє собою засіб або 
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проміжну ланку в процесі, спрямованому на придбання додаткових територій 

Тер‘ – Тер = + ΔТер (M‘ – M = +ΔT). Згідно з другою формулою, територія 

(Тер) являє собою засіб або проміжну ланку в процесі, спрямованому на 

придбання додаткових засобів платежу Г‘ – Г = + ΔД (M‘  – M = + ΔM)
499

.   

Але річ у тім, що в цьому, як і в багатьох інших випадках, ідеться, як 

правило, про відносини саме багатства (хоч і у грошовій формі) та влади, і 

влади багатіїв (тобто про плутократію), а не про породження влади самими 

грошима як такими. Назвемо це хриматархією (за аналогією з «монархією» – 

від грец., arche – влада як главенство), а не «хриматократією» (за аналогією з 

плутократією – від грец. krátos – влада як сила, панування, або правління), 

оскільки мається на увазі принцип, а не конкретна система. 

Ми вважаємо за необхідне зауважити про те, що гроші (як економічна 

категорія) пов‘язані з владою (як політологічною категорією) своєї сутністю, 

що проявляється у функціях: вимірювання вартості надає необхідну 

інформацію про суспільство та його економіку («гроші мають властивості 

коду, за допомогою якого інформація може передаватися від відправника до 

одержувача»
500

), засіб обігу та платежу дозволяє безпосередньо 

організовувати та контролювати економічні процеси, а засіб створення  

скарбів (накопичення грошей, вартості) – дає змогу проводити такі операції з 

вибором місця та часу (монетарна функція) та акумулювати значні грошові 

ресурси, які помітно підвищують рівень влади, що надають попередні 

функції. Влада як така в грошах як в економічній категорії уже 

перебуває в зародку. Тому гроші породжують владу. Більше того, гроші не 

можуть не породжувати владу. Можна сказати: «Всяка влада від грошей».  

Ще у своїй докторській дисертації «Структурна трансформація 

публічної сфери» («Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer 

Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft», 1962) провідний сучасний німецький 
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філософ Ю. Габермас (Jurgen Habermas) показав, що з кінця  ХІХ століття 

капіталізм ставав дедалі більше монополістичним і великі корпорації змогли 

легко впливати на державу і суспільство, переслідуючи власні приватні 

інтереси. Ю. Габермас описав це як «рефеодалізацію» публічної сфери. 

Пізніше, у своїй «Теорії комунікативної дії» («Theorie des kommunikativen 

Handelns» / «Theory of Communicative Action», 1981) він  переформулював це 

поняття як  «колонізація життєвого світу» (Kolonialisierung der Lebenswelt / 

colonization of the lifeworld). На його думку, життєвий світ – складовими 

частинами якого виступають культура, спільність та соціалізація особистості 

– та система, яку становлять економіка та політика, нерозривно пов‘язані та 

залежать один від одного. Але в сучасному світі рівновага між системою і 

життєвим світом порушена і система «колонізує» життєвий світ. Колонізація 

відбувається у формі бюрократизації та комерціалізації тих сфер 

життєдіяльності, де створюються символічні структури. Гроші та влада 

поступово замінюють мовну комунікацію як засіб координації дій у науці, 

мистецтві, освіті, професійних асоціаціях, місцевих громадах, сімейному 

житті, вихованні підростаючого покоління. Колонізація життєвого світу – 

основна структурна проблема сучасного суспільства і основна причина 

соціальних конфліктів у сучасну епоху. На зміну економічній та політичній 

боротьбі класів приходить боротьба між спільнотами, чиї інтереси пов‘язані з 

експансією системи (підприємцями, робітниками, службовцями, державними 

чиновниками), та спільностями, чиї інтереси пов‘язані з підтримкою 

життєвого світу (молоддю, етнічними та культурними меншинами тощо). 

Тобто сучасному суспільству загрожують не надмірна експлуатація в сенсі 

теорії додаткової вартості К. Маркса або тоталітаризм, а одностороння 

раціоналізація та бюрократизація всіх сфер життя, які знижують роль 

громадськості та становлять найбільшу небезпеку для демократичних основ 

громадянського суспільства. 
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Це, звісно, ставить питання про легітимність влади: якщо тільки не 

йдеться про плутократію

, влада не повинна обумовлюватися наявністю 

грошей, що в автократичних державах забезпечується за рахунок прямих 

репресій проти багатих громадян, які «наважуються» зазіхати на прерогативи 

легітимної влади (як це робиться ще з часів розправи Людовика XIV над 

своїм міністром фінансів Фуке), а в демократичних суспільствах – шляхом 

боротьби з монополіями, корупцією тощо. 

 

Іншою стороною зв‘язку грошей з владою як такою є можливість 

спротиву владі (в тому числі  й тиранії). Тобто гроші одночасно є і гарантом 

свободи. Нагадаємо, що, як підкреслював Г. Зіммель, нова роль грошей у 

житті людини дає їй небувалу раніше свободу. І знову-таки, як ми вважаємо, 

потрібно говорити не тільки про грошове багатство, що дає змогу уникати 

залежності від влади, або – взагалі – опинитися поза межами її впливу. Гроші 

як такі за рахунок такої своєї властивості, як анонімність (професор В. В. 

Козюк називає її приватністю) дозволяють немов би зникати з поля зору 

влади. Це було можливим навіть у таких тоталітарних державах, як 

гітлерівський Рейх, або сталінський СРСР: розшукувані, або потенційні 

жертви «лягали на дно», заробляли в неформальному секторі (наприклад, 

надаючи приватні послуги), витрачали гроші на ринках тощо. 

Анонімність грошей тісно пов‘язана з їх безумовністю, або загальною 

прийнятністю, тобто правом вимоги з боку пред‘явника, наданим ринком і 

заздалегідь акцептованим владою: пред‘явник грошей має право на 

отримання товару еквіваалентної вартості, незалежно від свого статусу у 

відносинах з владою.  

                                                 

 В Україні, як і в деяких інших країнах на пострадянському просторі в такому випадку прийнято говорити 
про олігархію, але остання за першоджерелом ( Aristot., Pol., (B), V; 1, 3) є лише викривленням аристократії – 

тобто владою небагатьох (на кшталт латиноамериканських хунт або радянського Політбюро). Причому 

йдеться про реальну владу, а не про вплив на владу. Саме тому, влада за визначенням не може боротися з 

олігархією: або влада демократична й олігархії не існує, або в державі олігархічна влада, яка не може 

боротися сама з собою. 
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Нарешті, важливу роль у формуванні грошей відіграє довіра. Довіра до 

грошової системи з усіма перевагами, які вона приносить суспільству, 

відігравала, на думку С. Стрейндж, важливу роль, враховуючи, що для її 

виникнення та закріплення потрібен певний, деколи довгий, час, а 

зруйнувати довіру можна дуже швидко.  

Втім, як зазначає українська дослідниця проблеми довіри у грошово-

кредитній сфері Т.О. Кричевська, «довіра входить у функціональний 

економічний дискурс у вигляді зовнішніх форм свого прояву»
501
. При тому, 

що центр уваги інформаційно-інституційної монетарної теорії стосовно цього  

питання зміщується безпосередньо з грошей до кредиту. Однак, якщо 

розглядати «довіру» («кредит») як іманентну властивість грошей як таких, то 

не тільки банківські кредитні гроші, а будь-які гроші взагалі є «кредитними» 

– тобто заснованими на довірі, чи то є довіра до держави (фіатні гроші), чи до 

ринку (товарні гроші). У цьому контексті можна сказати, що центральний 

банк виконує функцію «віруючого останньої надії» (Believer of Last Resort

) 

стосовно сучасних грошей, а його готовність обмінювати кредитні гроші 

комерційних банків на власні банкноти надає цим грошам можливість обігу в 

економіці, ніби вони дійсно емітуються центральним банком.  

Політичні функції грошей, з нашої точки зору, можуть розглядатися як 

свого роду похідні від соціальних – оскільки вони спрямовані на досягнення 

конкретних (подеколи лише тактичних) цілей у рамках свого соціального 

впливу. Зокрема, це можна спостерігати в процесах утворення різних 

політико-економічних союзів та об‘єднань – «Європейського валютного 

союзу», «Єдиного рублевого простору», «золотого блоку» і далі все глибше і 

глибше в історію… Тобто грошові знаки можуть виступати інструментами 

сприяння імперській централізації (колоніальному підпорядкуванню), 

                                                 
501

 Кричевська Т.О. Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне дослідження / НАН 

України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2020. 504 с. С. 92.  

 

 Термін У. Бьєрга (Bjerg O. Making Money. Р. 142). 
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державній централізації (національному об‘єднанню), сепаратизму 

(національному самовизначенню) тощо – залежно від політичних уподобань 

та кінцевих результатів.  

Ба – навіть більше того, політичні функції грошей можуть набувати 

насправді цивілізаційного виміру, адже грошова глобалізація зумовлює 

глобалізацію фінансову і, як цілком справедливо зауважує відомий 

український філософ-економіст В.В. Ільїн, економіка не просто стає 

фінансовою, а постає «космо-політичним модулем». І «[ц]ей новий світ 

формує свій власний глобальний проєкт – надвідкрите суспільство 

«фінансової цивілізації», у мережевих глибинах якої «розчиняється» 

централізоване середовище існування, зіштовхується раціональне та 

ірраціональне, народжуючи нові ризики і виклики. Відкриваються інші, 

неочікувані горизонти цивілізаційних вимірів. Їх сутність становлять фінанси 

(гроші)»
502
. На думку деяких українських дослідників, «[г]рошовий механізм, 

сформований у системі економічної діяльності суспільства, у модерному 

[періоді], поширюючись на всі інші системи і перебираючи на себе функції 

управління цілим суспільством, зумовлює своєрідну експансію технологічної 

раціональності. (...) Відповідно... сприйняття соціального значення грошей у 

суспільній свідомості зазнає своєрідної біфуркації, роздвоєння: тоді як з 

економічної точки зору гроші виступають як провідний чинник 

господарської діяльності й у цій функції є суспільним благом, значення 

грошей як життєвої цінності набуває фетишизованого характеру і 

сприймається як втілення соціального зла»
503
.  Втім, нам видається більш 

вірним твердження, що «перехід від соціокультурних до фінансових відносин 

і «грошового ладу» є закономірним явищем, оскільки відповідає існуючій 

реальності, трансформованим цінностям... . Тому ніякої «смертельної 

                                                 
502

 Ільїн В.В. Фінансова цивілізація в перспективах розвитку людини і суспільства. Філософія 

фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Львів: Університет банківської справи, 2011. С. 16–

24. С. 18. 
503

 Скринник З.Е., Зотова О.С. Монетаристська раціональність: часові рамки та історичні 

альтернативи. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Львів: Університет 

банківської справи, 2011. С. 295–304. С. 302–303. 
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загрози» і «духовної кризи немає... . Звідси випливає... висновок: людство 

вступає в еру фінансів і грошей»
504
. Щодо цього можна лише зауважити, що 

людство вступає в еру грошей уже протягом півтори тисячі років, – тобто  з 

початку процесу грошової глобалізації, – а сьогодні ми спостерігаємо лише 

фінальну стадію цього «вступу», обумовлену, як ми стверджуємо, 

завершенням територіальної експансії грошових відносин і подальшим 

просуванням їх уже в глибину соціальних відносин. 

Перелік соціальних та політичних функцій, без сумніву, можна 

продовжити (і постійно доповнювати). Це обумовлено тим, що вони також 

можуть мати постійний та тимчасовій (occasional) характер, а також діяти як 

самостійний або як похідні фактори. 

У свою чергу політичні функції грошей тісно пов‘язані з їх 

економічними функціями. Вирізняючи гроші економічні та гроші політичні, 

нью-йоркський професор Г. Бреттон вказує: «Гроші можна вважати по суті 

економічними, якщо їх кінцеве використання – це очікувані економічні 

результати, прямо чи опосередковано, на короткостроковій основі. Якщо 

кінцеве використання передбачає довгострокову економічну вигоду, лінія 

розмежування між економікою та державою, швидше за все, буде перетнута. 

Коли банківські інтереси призводять до витрат грошових ресурсів, щоб 

вплинути на форму політики у столичній спільноті (a metropolitan 

community), цільове кінцеве використання чи кінцева вигода все ще можуть 

бути економічними, але ці гроші вже стали політичними»
505

. 

 

Економічні функції також нерівноцінні. Деякі з них можуть мати 

похідний характер або бути обмеженими певною політико-економічною 

системою (як це яскраво проявлялося в умовах соціалістичної економіки), 

коли від основної функції (скажемо – міри вартості) відокремлювалася, 

сепаритизувалася специфічна функція – «соціалістичного обліку». Причому 

                                                 
504

 Ільїн В.В. Фінансова цивілізація в перспективах розвитку людини і суспільства. С. 22. 
505

 Bretton H.L. Power of Money.- Albany: State University of New York Press, 1980. xxxiii + 418 p.  

Р. xxvi-xxvii. 
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така сепарація грошових функцій спостерігалася і раніше в межах ринкової 

економіки. Наприклад, професор Нью-йоркського університету М. Пікок 

(Mark S. Peacock) знаходить приклад сепарації грошових функцій у пізньому 

середньовіччі у формі т.зв. «примарних грошей» («ghost money»

). Вони 

використовувалися для фіксації ціни товарів у торгових контрактах і таким 

чином функціонували як розрахункова одиниця, а їх «примарність» 

обумовлювалася тим, що це були лише уявні монети – які вже давно не 

перебували в обігу або взагалі ніколи не існували: наприклад, покупець за 

лікоть тканини, вартість якого у валюті розрахунку становить 10 турських 

ліврів, міг реально заплатити крамареві 4 «сонячних» екю). «Лівр», згаданий 

у цьому прикладі, – це привид, або «уявні» гроші; у континентальній Європі 

вони не існували як монета, хоча і були запроваджені як еталон 

ціноутворення ще Карлом Великим. А «сонячні екю» (écu du soleil – 

французька золота монета із зображенням сонця над королівським гербом – 

запроваджена при Людовіку ХІ) служила реальним засобом платежу, але не 

була розрахунковою одиницею
506

.  

Розглядаючи роль грошей, академік НАН України А.А. Гриценко 

вказує на виконання ними трьох функцій та шести підфункцій: 1) міри 

вартості (засобу вираження вартості та засобу представлення вартості); 2) 

засобу обігу (купівельного засобу та засобу платежу) та 3) засобу 

накопичення (засобу заощадження та засобу збереження вартості)
507

. 

Як би там не було, незалежно від кількості функцій, які ті чи інші 

фахівці приписують грошам, ми відштовхуємося від того, що сутність 

грошей знаходить свій прояв в їх функціях. Це не означає, що сутність 

грошей може бути виведена з їх функцій. Сутність, звісно, первина. Але, як 

                                                 

 Не плутати зі згаданими вище також «примарними» або «спірітуальними» грошима (ghost or spirit money), 

які використовуються в китайській традиції під час ритуальних церемоній вшанування душ померлих 

родичів. 
506

 Peacock M.S. Complementary currencies: History, theory, prospects. Local Economy. November 

2014. Vol. 29, Is. 6–7. Р. 708–722. Р. 709.  
507

 Гриценко А. Представницька теорія грошей. Вісник Національного банку України. 2005. № 7.  

С. 9–13. С. 13. 

https://journals.sagepub.com/toc/lec/29/6-7


ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

296 

зазначається в найбільш поширеному вітчизняному підручнику з грошового 

обігу: «Функції грошей – це певне призначення грошей відносно 

обслуговування руху цінності у процесі відтворення»
508
. Функції – як прояв 

«призначення» демаскують сутність грошей, дозволяють їй проявитися у 

конкретних діях на поверхні економічних процесів.  

 

Отже, навіть після аналізу численних теорій грошей залишається 

питання стосовно того, в чому все ж таки сутність грошей? Відповіді на 

кшталт: гроші – це міра вартості та засіб обміну; це – загальний товар-

еквівалент, або це – уречевлені соціальні відносини, не можуть вважатися 

вичерпними, оскільки нез‘ясованими залишаються мета їх функцій, 

необхідність появи еквівалента, або, знову ж таки, суті цих відносин. Але той 

самий аналіз мети та порядку використання грошей дає на всі ці питання 

єдину відповідь – це власність. І видається цілком логічним, що 

«[п]продуктивний розгляд феномена грошей не може здійснюватися поза 

розглядом проблеми власності»
509

.  

Ще у XVI сторіччі Ж. Боден у своєму трактаті «Шість книг  загального 

добробуту» («Six Books of the Commonwealth») намагався сформулювати  

принцип недоторканності приватної власності (тоді йшлося насамперед про 

претензії королівської влади на монастирські землі)
510
. При цьому він 

посилався на відомий зі стародавніх часів вислів Сенеки: «королі володіють 

усім, але власність належить окремим  особам» – «ad reges enim potestas 

omnium pertinet, ad singulos proprietas» (Seneca De benef. VII, 4–6). Тобто 

згаданий принцип виводився із законів та практики Римської імперії, в якій 

земля належала  усьому народу, який немов би передовіряв її окремим 

особам, залишаючи за собою право контролю. Від імені народу розподіл 

землі здійснював імператор (принцепс), але коли він вважав, що має право 
                                                 
508

 Гроші та кредит: підручник / за заг. ред. М.І. Савлука. Київ: КНЕУ, 2006. 744 с. С. 36. 
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втручатися у відносини власності між громадянами (а тим більше, 

конфісковувати власність), це вже розглядалося як прояв тиранства
511

. 

Навіть Ж.-Ж. Руссо у своїй статті «Про політичну економію» (1755) 

прямо зазначає, що «право власності є найбільш священне з усіх прав 

громадянина» і що «власність – це справжнє підгрунтя громадянського 

суспільства». Втім, це було лише повторенням думки Дж. Локка про те, що 

«головною метою вступу людей у суспільство є прагнення мирно та безпечно 

користуватися своєю власністю»
512

. 

Один із батьків-засновників Сполучених Штатів Америки і другий 

президент цієї держави Дж. Адамс також стверджував: «Власність, 

безсумнівно, є таким самим правом людства, як і свобода. Можливо, 

спочатку упередження, звичка, сором чи страх, принцип чи релігія утримали 

би бідних від нападу на багатих, а неробу — від зазіхання  на [власність] 

працьовитих; але незабаром... будуть вигадуватися приводи для того, щоб 

більшість поділила між собою або, принаймні, порівну з його нинішніми 

власниками, все майно. (...) Якими були би наслідок цього? Нероби, порочні, 

нестримані вдалися б до найбільшого марнотратства та розпусти, продали і 

витратили би всю свою частку, а потім вимагали би нового поділу власності 

... У той момент, коли в суспільстві впроваджується ідея, що власність не 

така священна, як закони Божі, та що не існує сили закону та громадського 

правосуддя, щоб її захистити, починаються анархія та тиранія. Якщо «Не 

жадай»

 і «Не кради» не були заповідями Неба, вони повинні стати 

непорушними приписами в кожному суспільстві, перш ніж воно стане 

цивілізованим та вільним»
513

. 
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 Мається на увазі десята заповідь: «Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані 

раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого»! 
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Слід зауважити, що в американській традиції право власності є 

настільки само собою зрозумілим, що про нього навіть не згадується в 

Конституції США. А навіщо, якщо там сказано про право кожної людини « 

прагнути щастя»! А яке ж щастя без власності? В конституції одного зі 

штатів (Нью-Гемпшира) так і було записано: «Усі люди мають певні 

природні права, якими є право на життя та свободу та їх захист, право 

придбавати, мати та відстоювати власність – словом, право прагнути та 

досягати щастя»
514

. Таким чином, формула «щастя по-американськи»: Життя 

+ Свобода + Безпека + Власність. Живи й радій. 

У зв‘язку з цим навіть існує думка, що «священне право власності» – 

виключно західне поняття, а для православної свідомості (особливо в її 

вітчизняному варіанті) воно неприйнятне. Насправді шанобливе ставлення 

православних до права власності можна побачити на прикладі 

старообрядників, із числа яких, до речі, вийшло чимало купців і капіталістів. 

Старообрядники розглядали власність як надане Богом право на управління 

майном, що не зовсім тобі належить. Швидше, це відповідальність власника 

за подароване йому майно, яке має приносити благо всім, а не тільки своєму 

власнику. Тому головним з такого погляду виступає питання про корисність 

використання власності для суспільних інтересів, а не про її форму. Адже й 

приватну власність можна використати на користь суспільства та державну 

власність – лише для власного збагачення. За межами ж старообрядницького 

світу теж ставилися до власності як до чогось «дарованого», хоча й не Богом. 

Але ставилися вже інакше. Як писав В. Розанов, «у Росії вся власність 

виросла з «випросив» чи «подарував», або когось «обібрав». Праці власності 

дуже мало. І від цього вона не міцна та не шанується»
515

.  

Досить іронічне ставлення до цього питання проілюстрував один із 

коротких, але ефектних та ефективних виступів відомого до революції санкт-

петербурзького адвоката Ф. Плевако. Йшлося про бабусю, яка вкрала старий 
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чайник. Прокурор, очікуючи, що адвокат наполягатиме на тому, що крадіжка 

дрібна, а бабуся — бідна та самотня, вирішив акцентувати увагу на тому, що 

розмір крадіжки не має значення, адже йдеться про священний принцип 

приватної власності, «і якщо людям не зважати на нього, то країна загине». 

Плевако був небагатослівний: «Багато бід, багато випробувань довелося 

зазнати Росії за більш як тисячолітнє існування. Печеніги терзали її, половці, 

татари, поляки. Двунадесять мов навалилися на неї, захопили Москву. Усе 

витерпіла, все здолала Росія, тільки міцніла та зростала від випробувань. Але 

тепер, тепер... Бабуся вкрала бляшаний чайник ціною в 30 копійок. Цього 

Росія вже, звичайно, не витримає, від цього вона загине»
516
. Бабусю 

виправдали. Але та країна все ж загинула. Не виключено, що й через подібну 

іронію в настільки серйозних питаннях

. 

Задля справедливості слід зазначити, що подібне ставлення можна 

знайти і в історії західноєвропейської цивілізації. Так, ірландці, які тепер 

демонструють усьому світові приклад підприємництва та працьовитості, у 

середині XIX століття ледь не вимерли внаслідок страшного голоду, який 

уразив країну з родючою землею. Головною причиною цього (порівняно з 

сусідніми країнами – Англією та Шотландією) були багаторічна історія з 

конфіскаціями земельних володінь і відсутність легального закріплення прав 

власності. Експропріаторів експропріювали раз за разом. У результаті будь-

які стимули для забезпечення довгострокових доходів від землі було 

втрачено як для землевласників, так і для їхніх орендарів. Ніхто не думав про 

день завтрашній. Нові власники, наприклад, знищували ліси та сади заради 
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 Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом. Собрание сочинений: в 5-ти т. Т. 4. Москва: 

Правда, 1961. 529 с. С. 355–356.  

 

 Як говорять у таких випадках: «В реальності все було не так, як у дійсності». Йшлося не про чайник, а про 
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обвинуваченої, який вимагав від неї «бути моральним взірцем» (Дорошевич В.М.  Плевако Ф.Н. (III). 

Воспоминания. Москва: Новое литературное обозрение, 2008. 808 c. С. 795. URL: 

http://az.lib.ru/d/doroshewich_w_m/text_1907_plevako.shtml). Утім, ми залишаємо в тексті пізнішу, радянську 

редакцію цього історичного анекдоту, оскільки вона вже сама по собі має цінність з точки зору ілюстрації 

радянського принизливо глузливого ставлення до значення приватної власності. 
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того, щоб за безцінь продати деревину. Дешево, але швидко
517
. Не менш 

разючим прикладом була доля перших колоністів в американському Плімуті, 

понад половину яких вмерло першої ж зими від голоду. За наявності родючої 

землі, риби у воді і тварин у лісах, причиною цього лиха було фактичне 

скасування приватної власності (колоністи повинні були сім років 

відпрацювати на інвесторів, а після цього поділити свою частку заробленого 

порівну), адже у 1621–1622 рр. у Плімуті фактично існував свого роду 

комунізм
518
. Так що, насправді, в День подяки (The Thanksgiving Day) слід 

було би дякувати Богу за повернення здорового глузду (на практиці: 

виділення поселенцям земельних ділянок у приватну власність), що і 

створило сучасну Америку. 

Філософський аспект питання про власність доволі досконало 

розглянув Г. Гегель у своїй «Філософії права»
519

. Відповідно до Гегеля (§ 41), 

«[р]озумність власності полягає не у задоволенні потреби, а в тому, що 

знімається гола суб‘єктивність особистості. Лише у власності особа є як 

розум. Нехай ця перша реальність моєї свободи знаходиться у зовнішній речі, 

і, отже, є дурною реальність (schlechten Realität), але абстрактна особистість 

саме в її безпосередності не може мати жодного іншого готівкового буття, 

крім наявного буття у визначенні безпосередності». Далі (§ 46) він нагадує, 

що, «[в] ідеї платонівської держави міститься несправедливість щодо особи, 

позбавлення її права на приватну власність як загальний принцип. Уявлення 

про благочестивий чи дружній, чи то навіть насильницький братерський союз 

людей із спільністю майна та вигнанням принципу приватної власності може 

здаватися дуже прийнятним умонастрою, що не розуміє природи свободи 

духу та права і не схоплює їх у їх певних моментах. Що ж до моральних чи 

релігійних підстав, то слід нагадати, що коли друзі Епікура мали намір 
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заснувати такий союз із спільністю майна, то він їм порадив не робити це 

саме на тій підставі, що це доводить відсутність взаємної довіри, а ті, які не 

довіряють один одному, не суть друзі (Діоген Лаерцій, X, п. VI)».  

Зрештою роздуми про власність у «Філософії права» Гегеля призводять 

до формулювання поняття грошей: «У власності кількісна визначеність, яка 

виступає з якісної визначеності, є цінність. Якісне дає тут певну кількість для 

вимірювання кількості, і як таке воно одночасно і зберігається, і знімається. 

Коли ми звертаємо увагу на поняття цінності, тоді сама річ розглядається 

лише як знак, і вона має значення не сама по собі, а як те, чого вона варта. 

Вексель, наприклад, не представляє свою паперову природу, а є лише знаком 

іншого, загального – цінності. Цінність речей може бути дуже різною 

відносно потреби. Але якщо ми хочемо висловити не специфічну, а 

абстрактну сторону цінності, то це будуть гроші. Гроші є представником усіх 

речей, але оскільки вони не являють собою самої потреби, а суть лише знак 

останньої, то вони самі, у свою чергу, керуються специфічною цінністю, яку 

вони у своїй якості абстрактного лише виражають»
520
.Отже, можна 

погодитися з висновком, що «[г]оловна особливість власності у тому, що 

вона виникає як результат «починань» («предприятий»), спрямованих на 

здобування золота та грошей. І чим більше розквітає «дух капіталізму», тим 

більше людська діяльність спрямована  на збільшення власності, отримання 

«надлишку» грошей, що є сутністю підприємництва»
521
, а [с]уперечлива 

природа власності визначає суперечливість природи грошей, їх невід‘ємність 

та взаємозв‘язок однієї з другою»
522

.  

Із цього робиться висновок, що «[г]роші – це власність, і якщо людина 

ними володіє, то не йдеться про те, яким чином вони були придбані, оскільки 

«власність – це право розпоряджатися речами, що належать власнику, 

включаючи духовну та інтелектуальну продукцію»
523
. Висновок, з яким ми 
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не можемо повністю погодитися, оскільки і розмірковування Г. Гегеля, і 

результати нашого скромного аналізу вказують на те, що гроші – це все ж не 

власність, оскільки вони, скоріше, самі є об‘єктом власності. Гроші – це 

вимога на право власності на будь-який існуючий у певному суспільстві 

об‘єкт власності (товар, фінансові активи, нерухоме майно, підприємство, 

інтелектуальні права...), яке базується на наданні (обміні) вартісного 

(ціннісного) еквівалента. 

З якісної точки зору, гроші – це уречевлена форма права (приватної) 

власності й абстрактна форма цього права. Отже, гроші як уречевлена 

абстрактна праця – це лише одна з форм грошей (оскільки праця дає право на 

власність, але таке ж права дає і спадщина, і влада, і угоди, і сила…). З 

іншого боку, якщо власність не приватна (колективна, державна), то і гроші 

функціонують трохи інакше, але вони все одно уречевлюють право на 

власність. 

З кількісної ж точки зору гроші  представляють в обігу сукупну 

цінність не просто товарів та послуг, а усіх об‘єктів власності – коло яких 

постійно змінюється в міру розвитку соціально-економічних відносин: воно 

може скорочуватися у випадку соціалізації певної власності (наприклад, 

засобів виробництва в умовах соціалістичної економіки), або розширюватися 

(за рахунок інтелектуальної власності тощо). 

Що ж до сутності, то ми вважаємо, що сутність грошей полягає в 

тому, що вони обслуговують (опосередковують) еквівалентний обмін товарів 

у просторі (засіб обігу) та часі (засіб платежу), попередньо забезпечивши їх 

кількісне зіставлення (міра вартості) – наслідком чого, власне, і стає 

використання їх як засобу створення скарбів, а також (у міру грошової 

глобалізації) – світових грошей.  

Сутнісною основою при цьому є їх перша функція – співвиміру товарів 

відповідно до їх цінності – тобто привабливості товарів для споживачів 

(людей). Ця цінність на різних етапах економічного розвитку обумовлюється 

різними елементами: на перших етапах людської економічної діяльності – це 
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витрати праці (які згідно із догматами класичної політекономії та марксизму 

є основою вартості); в міру  залучення до економічного процесу інших 

факторів виробництва та природи – це корисність (як стверджували 

маржиналісти); розвиток науки та техніки значно підняв значення 

інтелектуальної складової, внаслідок чого цінність стала дедалі більше 

визначатися обсягами та якістю інформації. Зрештою узагальнюючим 

поняттям основи цінності можна назвати енергію, закладену в різні товари. 

 

1.3. Теорії без грошей 

 

Льотчик випив кока-колу, а пляшку викинув з літака. Оскільки він саме 

пролітав над пустелею Калахарі, то вважав, що пляшка нікому не завдасть 

шкоди. Проте пляшка впала… на бушменів, які щасливо жили собі в пустелі 

у своїй Кам‘яній добі. Усе в них було спільне – і пісок, і шкури, і паличка для 

видобування вогню… Бери будь-яку і видобувай! Аж раптом з‘явилася 

пляшка з під кока-коли і виявилися дуже корисною: і тісто нею можна 

розкачати, і горіх розбити, і, навіть, використати як свисток … Проте вона 

була лише одна і усім конче потрібна, тому бушмени почали через неї 

сваритися і битися. Так могло й до вбивства дійти! Тому старійшина роду 

вирішив позбутися пляшки. Бо то така страшна річ – приватна власність! 

Адже, «[у] примитивних суспільствах не було поняття приватної власності в 

сенсі володіння засобами виробництва (сільськогосподарськими землями, 

рибними місцями) і, таким чином, жодної можливості виникнення 

суспільства, яке би базувалося на бартері (в економічному сенсі цього 

терміна) або торговому обміні: це була неринкова економіка. Перерозподіл (в 

сенсі наявності центральної інституції, що збирає та зберігає ресурси) також 

не існувало, оскільки продукти мисливства та збирання надавалися кожному 

згідно із звичаєм залежно від потреб та соціального статусу…»
524

 . 

                                                 
524

 Tymoigne E., Wray L.R. Money: An Alternative Story. University of Missouri-Kansas City, Working 

Paper. 2005. No. 45. URL: http://www.cfeps.org/pubs/wp/wp45.htm 
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Такою є сюжетна зав‘язка фільму «Боги мабуть з‘їхали з глузду» (The 

Gods must be crazy).  

Щось подібне, мабуть, думали про гроші їх стародавні критики. Адже 

все зло на світі, так чи інакше, вони вбачали пов‘язаним із грошима, – або ж, 

за словами Вергілія, з «клятою жадобою золота» (auri sacra fames), – що 

сприймалися одночасно і як породження приватної власності, і як її 

універсальне втілення. Не тільки у висока поезія, а й у звичайний фольклор, 

як зауважує А.В. Анікін, рясніють численними прокляттями на адресу 

золота, влада якого наводить жах, та сповнені… мріями про світ без цієї 

влади
525

. 

 

 

 

 

 

   

Усе це спонукає нас зробити невеличкий відступ від основної теми і 

поговорити про «глобалізацію.ком». Ні, йдеться не про цифрову 

глобалізацію, час якої настане трохи пізніше, а про «комуністичну 

глобалізацію», що виступає альтернативою глобалізації ліберальній і є тим 

самим процесом всеохоплюючої універсалізації умов життєдіяльності 

людської спільноти у загальносвітовому масштабі, але на тлі тотального 

адміністративного усереднення та стандартизації таких умов з боку 

суспільної  влади (яку навіть не можна вважати «державною», оскільки вона 

проникає в усі галузі людського життя, контролюючи в тому числі приватні 

стосунки).  

Така «комуністична глобалізація» також має стародавні традиції: але в 

Європі вона не набула широкого географічного поширення (мається на увазі 

стародавня Спарта), а поширення «протокомуністичної» влади в імперії 

                                                 
525

 Аникин А.В. Золото. Москва: Международные отношения,1988. 336 с. С. 20.  

«… до доблесті веде один-єдиний, тернистий шлях, до грошей 

же прагнуть дістатися будь-яким шляхом – який кому до 

вподоби, за допомогою і недобрих справ, і добрих. Тому перш за 

все ти повинен знищити значення грошей».                                

                                                 Гай Салю стій Крисп, 

                            «Перший лист до Гая Юлія Цезаря» 
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Великого Інка на значну частину Південно-Американського континенту не 

вплинуло на решту світу.  

Хоча певні спроби позбутися грошей (або, принаймні, позбавити від 

них людей) здійснювалися й у Старому Світі. Згадаємо, що античний 

філософ Платон, якого бентежили такі явища у владних колах, як корупція, а 

також суперечки і просто кривава боротьба за владу, вважав, що 

можновладці не повинні мати права власності; точніше – що у них має бути 

спільна власність (знаряддя виробництва, раби, предмети розкоші тощо). 

Противниками грошей виступали також прибічники різних єретичних 

вчень, які зібралися на початку XV ст. у передмісті Праги на горі Табор

 і 

тому називали себе «таборитами». Їхні проповідники та старші гетьмани 

настійливо обдурювали селян, проголошуючи, що в Таборі немає «нічого 

твого або мого, а все – загальне; а хто має щось своє – то той робить гріх» і 

примушуючи їх зсипати гроші у великі діжки. При цих діжках були свої 

наглядачі, які слідкували за здаванням грошей і, у свою чергу, розподіляли 

громадські кошти
526

. 

У часи Відродження такі ідеї знайшли своє висвітлення у відомих 

творах Т. Кампанелли («Місто Сонця») та Т. Мора («Утопія»), створивши 

«взірець» «утопічних» держав «загального щастя», який, за задумкою 

авторів, слід було поширити на весь світ. Це може здатися певним 

сюрпризом для тих, хто читав про ці «наївні» твори (які розміщалися в 

різноманітних підручниках з «наукового комунізму») тільки поблажливі 

відгуки, але насправді суспільний устрій, описаний в утопічних творах, 

викликає жах (якщо спробувати уявити себе в середині такого суспільства), 

оскільки він іще більш тоталітарний за устрій Третього Рейху або 

більшовицької «Совдепии»: усі люди живуть у спільних бараках; мають 

                                                 

 Цю гору (скоріше, пагорб) вони так назвали на честь згаданої в Біблії гори Фавор (дав.-гр. Θαβώξ, лат. 

Thabor) – місця Преображення Христа, як описано в Євангелії від Матвія 17:1-9). Пізніше поняття «табор» 

стало означати скупчення людей або військ, як правило, оточених візками (за прикладом таборитів). 

 
526

 Macek J. Tábor v husitském revolučním hnutí. Díl 2: Tábor chudiny venkovské a městské. Praha: 

Rovnost, 1955. 420 s. S. 99–101.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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сексуальні стосунки лише за вказівкою «зверху» для продовження роду, але 

родин не мають, а дітей віддають у спеціальні заклади для спільного 

виховання; професію не обирають за хистом, а отримують роботу відповідно 

до суспільних потреб… А керує цим процесом каста «мудреців», яка сама 

кооптує до себе нових членів… (так і хочеться додати – партії). Але нас 

цікавлять грошові відносини… 

 

Якщо і в ненауковій формі, то хоча б із якимось логічним

 поясненням 

уявити «чудовий новий світ» спробував Томас Мор у своїй «Утопії», 

описуючи вигадану


 країну, в якій золото та срібло (до яких мешканці Утопії 

відносяться з презирством) використовуються для виготовлення нічних 

горщиків, а також ланцюгів, в які заковують рабів. «[В]використання золота і 

срібла, – пише Томас Мор, – пристосоване у них швидше до їхніх власних, 

ніж до наших звичаїв. Дійсно, вони самі не користуються грошима, а 

зберігають їх на згадані потреби [головним чином, утримання військових 

найманців та підкуп зрадників у стані ворогів. – О.Ш.], які можуть 

трапитися, а можуть і ніколи не трапитися. Тим часом із золотом та сріблом, 

з яких виготовляються гроші, вони поводяться так, що ніхто не цінує їх 

дорожче, ніж того заслуговує природа цих металів. Хто не бачить, наскільки 

вони нижчі за залізо? Без нього люди дійсно не можуть жити, так само як без 

вогню і води; між іншим золоту і сріблу природа не дала ніякого 

                                                 

 Логіку його аргументації, звісно, важко назвати діалектичною. Хоча сам він у тій самій праці обережно 

висміює схоластичний підручник XIII ст. «Summulae Logicales», відомий також як «Мала логіка», яким 

користувалися в Європі починаючи з XIII ст., головним чином тому, що його написав Петро Іспанський 

(насправді – португалець, пізніше – Папа римський Іоанн ХХІ, 1276–1277). «Малою» книжка називалася за 

свій невеличкий обсяг, але Т. Мор жартома пояснював її назву тим, що в ній «мало логіки». 

З іншого боку, можна звернути увагу на те, що описання звичаїв Утопії подається устами іншого 

португальця – моряка Рафаїла Гітлодея: і якщо архангел Рафаїл вважається католиками покровителем 

мандрівників, то Hythlodaeus у перекладі з латини – «той, який верзе нісенітниці» і це яскраво свідчить про 

справжнє ставлення самого Т. Мора до реалістичності висунутих ним ідей. 


 Із натяків у самому тексті «Утопії» (зокрема, згадки про мандрівки А. Веспуччі) можна зрозуміти, що цей 

острів розташовується десь біля берегів Південної Америки. Саме звичаї індіанців цього континенту 

(зокрема, відсутність у них грошових відносин і трактування золота, головним чином як сакрального 

металу, що належить богам), значною мірою, стали джерелом ідей Т. Мора. Втім, ідеалізація примітивних 

поглядів та звичаїв індіанців, які «живуть у гармонії з природою» була досить характерною рисою для 

інтелектуалів тих часів. Та й пізніше, скажемо, Ж.-Ж. Руссо «писав» свою «природну людину» з уявних 

дикунів (яких сам він ніколи не бачив) і які, звісно, не знали, що таке гроші. 
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застосування, без якого нам важко було би обійтися, але людська дурість 

наділила їх цінністю через рідкість.  

(…) [У]топійці їдять і п‘ють із скудельних
*
 посудин із глини та скла, 

щоправда, завжди витончених, але все ж дешевих, а із золота та срібла всюди 

– не тільки в громадських палацах, а й у приватних оселях – вони роблять 

нічні горщики і весь подібний посуд для найбрудніших потреб. Понад те, із 

тих же металів вони виготовляють ланцюги і масивні кайдани, в які 

заковують рабів. Нарешті у всіх, хто зганьбив себе будь-яким злочином, у 

вухах висять золоті кільця, золото огортає пальці, шию оперізує золотий 

ланцюг і, нарешті, голова оповита золотим обручем. Таким чином, утопійці 

всіляко турбуються про те, щоб золото та срібло були у них зганьбленими»
*

. 

Утім, вони все ж мають значні золоті (срібні) скарби для того, щоб купувати 

за кордоном необхідні товари (головним чином, залізо, оскільки, як 

підкреслює Т. Мор, здебільшого утопійці користуються продуктами власного 

виробництва – саме «продуктами», а не «товарами»: у разі необхідності вони 

безкоштовно віддають відповідні продукти тим, хто їх потребує, і «вся країна 

живе як одна родина»). 

«Не в ходу» (не має попиту) торгівля й у соляріїв – мешканців Міста 

Сонця, описаного іншим утопістом – Томмазо Кампанеллою і розташованим, 

відповідно до свідчень героя однойменної повісті, моряка-генуезця, на 

відомому ще античним авторам острові Тапробані (скоріше за усе – Цейлон / 

Шрі-Ланка). Отже, «[т]оргівля у них не в ходу, хоча вони і знають ціну 

грошам і карбують монету для своїх послів та розвідників. Із різних країн 

з‘являються до них у місто купці для закупівлі надлишкового для міста 

майна, але солярії відмовляються продавати його за гроші, а беруть в обмін 

                                                 
* Крихкий, недовговічний.  
*

 До речі, це стосується не тільки дорогоцінних металів, а й інших коштовностей. Зокрема, утопійці 
«збирають на морських берегах перли, а також подекуди на скелях алмази і карбункули, але, втім, не 

шукають їх, а обробляють, коли ті трапляться випадково. Такими каменями утопійці прикрашають 

малоліток; останні в перші роки дитинства хизуються і пишаються подібними прикрасами; але лише тільки 

прийдуть у літа і помітять, що цими дрібничками користуються лише діти, без будь-якого умовляння 

батьків самі позбуваються них із почуття сорому…». 
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за власною оцінкою товари, яких їм не вистачає, і також часто добувають їх і 

за гроші». Відповідно, «золото та срібло вони цінують лише як матеріал для 

посуду і для прикрас, спільних для всіх». Що цікаво, тосканський герцог 

Козіма І Медічі спробував побудувати «місто сонця» – Citta del Solo (нині – 

Terra del Solo у провінції Форлі-Чезена, в регіоні Емілія-Романья), 

розпланувавши його вулиці за ідеальним планом, але відмовитися від золота 

як грошей не ризикнув. І не дивно, адже ще й через багато століть потому 

існувало побоювання, що у разі втрати золотом його грошових функцій 

«[л]юдство неминуче повернеться до первісних часів, до мінової торгівлі, до 

дикості та хаосу. Загине уся економічна система, помруть промисловість та 

торгівля»
527

.  

Звісно, не обходили утопісти увагою і право приватної власності, що, 

як ми бачили, виступало основою грошей і без якого, цілком логічно, гроші 

не могли існувати. В одній з утопічних праць XVII сторіччя (що помітно 

вирізнялася з низки робіт модного у той час напрямуу припущенням про 

збереження права приватної власності в черговому «царстві загального 

щастя»), її автор Дж. Харрінгтон (James Harrington, The Commonwealth of 

Oceana; and A System of Politics, 1992) стверджував, що верховна влада 

віддзеркалює або наслідує розподіл власності в країні і тому демократія 

перемагає тоді, коли дві третини власності (в його варіанті, звісно, землі) 

належить народу. Причому, на відміну від К. Маркса, Дж. Харрінгтон вбачав 

у державі не слухняного виконувача бажань власників, а інститут, що має 

певну самостійність і, у разі необхідності, конкурує з власниками. 

У середині наступного, ХVIII сторіччя провінціальний французький 

вчитель Е.-Г. Мореллі (Etienne-Gabriel Morelly) написав чергову 

комуністичну утопію – повну «Базиліаду» («La Basiliade ou le Naufrage des 

îles flottantes»), а потім ще й дав пояснення до цих утопічних думок, 

стверджуючи, що саме вони відображають «Кодекс природи, або Справжній 

дух її законів» («Code de La Nature ou le véritable Esprit de ses Loix»). Так ось, 
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саме він стверджував, що нікому нічого не належатиме – крім предметів, 

якими людина безпосередньо користується в певний момент для своїх 

потреб, розваг, щоденної роботи. Кожний громадянин вноситиме свій 

особистий внесок у діяльність спільноти (комуни) відповідно до своїх 

здібностей, своїх обдарувань та свого віку.  Звісно, новий подих стара ідея 

отримала за часів французької революції. Так, Ф.Н. Бабеф (François Noël 

Babeuf; 1760–1797) відомий як Гракх Бабеф (на честь давньоримських 

народних трибунів братів Гракхів, відомих своєю антиаристократичною 

політикою) запропонував своїм товаришам не перерозподіляти власність, а 

встановити загальну власність на всі економічні ресурси. Товариші«не 

зрозуміли» і стратили його. Мабуть, товаришам більше до вподоби було саме 

перерозподіляти власність… між собою. (Що і призвело до появи «Нової 

аристократії» часів імперії Наполеона Бонапарта). 

Водночас в Англії такий собі В. Годвін (William Godwin, 1756–1836) – 

до речі, батько авторки відомого романа «Франкенштейн» Мері Шеллі 

(дружини поета Персі Шеллі) – як мрійник-утилітарист та ще й анархіст 

усіляко пропагував ідеї французьких радикалів. Зокрема, його «Міркування 

про політичну справедливість» (An Enquiry Concerning Political Justice, 1793) 

мали такий успіх, що поети т.зв. «озерної школи» В. Вордсворт  (William 

Wordsworth) , С. Колрідж (Samuel Taylor Coleridge) та  Р. Сауті (Robert 

Southey) мали намір відразу ж розпочати створення комуністичного 

суспільства. Поетам-романтикам, які мали в житті проблеми і з грошима, і з 

коханками, мабуть, особливо імпонувало те, що, за твердженням В. Годвіна, 

саме власність і сім‘я є джерелами всіх лих, які переслідують людство. 

Достатньо усунути ці «анахронізми» і людство відразу зазнає 

безприкладного припливу духовних сил і, навіть, біблійного довголіття

. 

Щоправда, мрії з віком минули і той самий Р. Сауті, наприклад, навіть став 

придворним поетом і писав оди на честь членів королівської родини.  
                                                 

 Саме як відповідь В. Годвіну в 1798 р. з‘явився «Нарис про закон народонаселення», в якому Т. Мальтус 

доводив практичну нездійсненність загальної рівності через те, що для населення не вистачить 

продовольства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1760_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Проте потрібно визнати, що французькі революціонери переважно 

зовсім не намагалися скасувати приватну власність. Так, у 1789 р. Генеральні 

штати у своєму проєкті вимог до верховної (королівської) влади визначали 

власність як священне право, яке держава повинна захищати. Щоправда, 

пізніше революціонери виступили за конфіскацію власності аристократів, але 

їм довелося назвати їх права на власність – «привілеями»

. І вже зовсім 

«революційний» Конвент у 1793 р. зазначив (у Другій статті Конституції) 

головними та невід‘ємними правами людини «рівність, свободу та…» – ні, не 

знайоме нам «братерство», а, насправді, «безпеку та власність». Що і було 

закріплено вже кодексом Наполеона, в якому можна знайти визначення 

власності, просто перекладене з латини часів Римської імперії: «Власність є 

право користуватися та розпоряджуватися речами найабсолютнішим чином 

за умови, що це користування не буде таким, що заборонене законами або 

регламентом (ст. 544). Ніхто не може примушувати поступитися своєю 

власністю, якщо тільки це не робиться заради загального добробуту та якщо 

заздалегідь не надається справедливе відшкодування (ст. 545)». 

Розуміння необхідності збереження інституту власності, відповідно, 

«знімало» і питання про скасування грошей. Німецький ліберал-

революціонер В. Шульц (Wilhelm Schulz


, 1797–1860), якого неодноразово 

згадує К. Маркс у «Економічно-філософських рукописах 1844 року», у своїй 

відомій роботі «Рух виробництва» також писав: «Скасування грошей мало би 

                                                 

 Між іншим, аналогічним чином приватну власність як «привілей» від імені держави розглядав і Б. 

Муссоліні, який розпочинав свою кар‘єру як революціонер-соціаліст, надавши на цій підставі самому собі 

право втручатися в економічні відносини, «щоб підправити ринкові сили». Втім, те ж саме чинили і Гітлер, і 

Салазар… 


 Деколи його називають Шульц-Бодмер (Schulz – Bodmer), в тому числі й у зв‘язку зі згаданою нами 

роботою. Але це не зовсім вірно, оскільки так він став підписувати свої роботи лише після того, як за 

бажанням своєї померлої супруги – уродженої Кароліни Сарторіус, кузіни іншого відомого німецького 

ліберала, співзасновника відомого братства «Гессенські/Дармштадські чорні» (Gießener Schwarzen) 

Християна Сарторіуса (Christian Sartorius), одружився на її подрузі Катерині Бодмер у 1847 р. (тобто майже 

за чотири роки після публікації «Руху виробництва». 
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таке ж значення, як ліквідація писемності: сталося б те саме, якби ми віддали 

всесвітній історії наказ повернутися в лоно своєї матері»
528

. 

Доречним видається згадати, що повна назва цієї роботи «Рух 

виробництва: історико-статистичний трактат, що закладає основи нової 

науки про державу і суспільство» – по суті В. Шульц ставив перед собою те 

саме завдання, що і К. Маркс у своєму «Капіталі». Шульц, як і Маркс, вбачав, 

що капіталістичне виробництво неминуче призводить до поляризації 

суспільства на бідних та багатих, але при цьому розглядав буржуазні 

відносини власності як незмінний результат історичного розвитку і тому 

сподівався на усунення цього соціального протиріччя за допомогою держави 

загального добробуту та християнської етики. Вважаємо за необхідне 

підкреслити це, тому що в радянській пропагандистській літературі було 

доволі поширене твердження, що передбачене К. Марксом «абсолютне 

зубожіння» робочого класу не відбулося внаслідок намагань буржуазії якось 

протистояти «успіхам реального соціалізму» (за якого матеріальний стан 

робочого класу насправді ніколи не був кращим, аніж у промислово 

розвинених країнах). Утім, попередники німецької соціал-демократії (такі, як 

В. Шульц) вказували на такий шлях соціально-економічного розвитку ще до 

появи марксизму. Звісно ж, що і якогось «скасування грошей» вони не 

передбачали. 

Тим не менш, оскільки, як ми вже бачили, «грошові відносини» 

базуються на відчужені людини і від власності на продукт своє праці, і від 

самої праці та внаслідок цього виступають як спотворена, хибна у своїй 

сутності соціальність («соціальне зло»), то «[н]а ґрунті марксизму була навіть 

здійснена спроба радикально позбутися проблеми через теоретичне 

розроблення і реалізацію на практиці моделі безгрошового соціуму, де 

відмирання грошей було передбачене як тривалий процес, який реально 
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розпочався з ліквідацією приватної власності, бо гроші в радянській 

економіці втратили низку своїх сутнісних ознак, але завершитися мав у 

віддаленому майбутньому»
529

. 

Тож бажаючим спробувати побудувати утопію на практиці довелося 

чекати появи наукової теорії суспільства, в якому не буде ані приватної 

власності, ані торгівлі. Теорії «наукового комунізму», теорії для людства 

трагічної, оскільки «по-справжньому небезпечні не практичні досліди, а 

теоретичне обґрунтування комуністичних ідей; адже на практичні досліди, 

якщо вони будуть масовими, можуть відповісти гарматами, тільки-но вони 

стануть небезпечними; ідеї ж, які опановують наші думки, підкоряють собі 

наші переконання та до яких розум приковує нашу совість, – це пута, з яких 

не можна вирватися, не розірвавши свого серця, це демони, яких людина 

може перемогти, лише підкорившись їм»
530

. Із цими словами важко не 

погодитися, адже людина, яка їх написала, надалі стала основним 

розробником такої теорії. Це був молодий К. Маркс, новопризначений 

редактор «Рейнської газети», який і написав ці рядки у своїй першій статті 

від 16 жовтня 1842 р. «Але після деяких вагань Маркс і Енгельс все ж таки 

вирішили, що їхня модель абсолютного альтруїзму та цілісності суспільства 

повинна мати саме таку назву – комунізм…»
531

. 

А при комунізмі – суспільстві без класів і без приватної власності – 

гроші не потрібні за визначенням. Про це говорили і писали різні автори. 

Звісно, зразу ж на думку спадає Р. Оуен, який вважав, що первісною ланкою 

комуністичного суспільства стане «кооперативна громада», всередині якої не 

буде приватної власності, а розподіл створених кооператорами продукції 

відбуватиметься «по справедливості» (Р. Оуен не деталізував сам механізм 
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розподілу). Це був би перший етап – «соціалістична»

 громада, а при 

досягненні повного достатку – «кожному можна буде дозволяти вільне 

отримання із загальних комор усього, що йому потрібно»
532
. Щоправда, для 

організації обміну між окремими громадами передбачалося використання 

«трудових паперових грошей», які випускатиме спеціальний союз громад. 

Причому, Р. Оуен не тільки виклав свої ідеї в кількох працях, а й реалізував 

їх на практиці: вважаючи джерелом усіх негараздів капіталістичного 

виробництва гроші – «штучне мірило вартості, яке виштовхнуло мірило 

природне – працю», він створив біржу справедливого обміну праці. Яка, 

однак, швидко збанкрутувала, накопичивши величезні запаси «неліквідів».  

Але така доля першого комуністичного експерименту не зупинила 

мрійників-утопістів. Зокрема, Дж. Брей (John Francis Bray; 1809–1895), 

«один англійський комуніст» – як трохи принизливо назвав його К. Маркс, а 

насправді британський та американський економіст, політичний діяч соціал-

утопістського типу, який свого часу мав репутацію «найстарішого соціаліста 

Америки» та «Бенджаміна Франкліна трудящих». Він написав книгу «Кривда 

праці та засоби її усунення; або Вік могутності та вік права», де стверджував, 

що «[п]раця була першою ціною, первісними купівельними грошима 

(purchasemoney), якими платили за все. Не за золото або срібло, а за працю  

спочатку було придбано все багатство світу...»
533

. З цього робився висновок, 

що «не на якийсь товар чи набір товарів, а на певну кількість праці ми маємо 

посилатися як на незмінний стандарт реальної вартості»
534

 (тобто гроші). 

                                                 


 Саме це слово вимислене Е. Оппеном (Edward Oppen) у листі до Р. Оуена у 1822 р. На його основі у 1834 

р. французький філософ П. Леру (Pierre-Henri Leroux, 1797–1871) запровадив термін «соціалізм». А у 1840 р. 

з‘явилося слово «комунізм» – для пояснення економічної доктрини французького юриста Е. Кабе (Étienne 

Cabet, 1788–1856), який у своєму утопічному романі «Подорож до Ікарії» («Voyage en Icarie», 1840) 

обстоював підкреслено колективістську форму суспільства. Пізніше він безуспішно намагався втілити її в 

життя в ікаріанській колонії в Іллінойсі, США.  
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Більше того, Дж. Брей відштовхувався від того, що ще за умов буржуазного 

ладу можна встановити порядок, за яким «[к]ількість різних потрібних для 

споживання продуктів, відносна вартість кожного предмета порівняно з 

іншими (число робочих, яких потребують різні галузі праці), словом, все, що 

відноситься до суспільного виробництва і розподілу, визначалося б за 

допомогою центральних і місцевих торговельних контор (boards of trade). 

Стосовно ж цілої нації ці розрахунки здійснювалися б із такою же малою 

витратою часу і з такою ж легкістю, з якими вони – за існуючого ладу – 

здійснюються стосовно якоїсь приватної компанії. (...) Індивіди групувалися 

б у родини, родини – у громади, як і за існуючого ладу. (...) Наше суспільство 

було би, так би мовити, великою акціонерною компанією, складеною з 

нескінченного числа дрібніших акціонерних компаній, які всі працювали би, 

виробляли й обмінювали свої продукти на основі цілковитої рівності. (...) 

Наша нова система акціонерних компаній, виступаючи лише поступкою, 

зробленою сучасному суспільству з метою переходу до комунізму, допускає 

спільне існування індивідуальної власності на продукти зі спільною 

власністю на продуктивні сили; вона ставить долю кожного індивіда в 

залежність від його власної діяльності і надає йому рівну частку у всіх 

вигодах, що надаються природою й успіхами техніки. Тому така система 

може бути застосована до суспільства в його сучасному стані та може 

підготувати його до подальших змін»
535

.  

Дещо подібне детально описав інший відомий соціаліст –  

П.-Ж. Прудон (Pierre-Joseph Proudhon; 1809–1865) у своїй брошурі «Що таке 

власність?» («Qu‟est ce que la propriété», 1840), а пізніше – у більш відомій 

роботі «Система економічних суперечностей, або філософія злиденності» 

(«Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère», 1846), де 

він стверджував, що в основі приватної власності лежить крадіжка і називав 

приватну власність самогубством суспільства.  

                                                 
535
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Вважається, що ця думка сягає корінням щонайменше у ХІІІ ст., коли 

пріор цистеріанського монастиря в Німеччині Цезаріус Гайстербахський 

(Caesarius Heisterbacensis, 1180–1240) стверджував, що всяка багата людина 

– злодій або спадкоємець злодія

. У часи французької революції така думка 

була популярною завдяки впливовому жирондисту Жаку П‘єру Бріссо, який 

взяв ім‘я де Варвіль (Jacques-Pierre Brissot de Warville, 1754–1793), хоча, як 

син корчмаря, він, звісно, не мав права на шляхетське «де». Ще у 1780 р. у 

своїй роботі «Філософські дослідження про право власності» («Recherches 

philosophiques sur le droit de propriété considéré dans la nature»), що стала 

вступом до «Теорії суспільного права» С.-Н. Ленге (Simon-Nicholas Henri 

Linguet, 1736–1794), Бріссо написав: «Виключне право власності є крадіжкою 

за своєю природою» («La propriété exclusive est un vol dans la nature»). Таким 

чином, Прудон лише активно пропагував вже відому фахівцям думку, 

додавши, однак, «але власники – не злодії». Та ще раніше якобінці винесли з 

цього висновок про можливість та необхідність масових експропріацій 

власності на основі відомих «законів вантоза» (за назвою одного з 

революційних місяців, який припадав на кінець лютого – початок березня у 

решті світу), які мали на меті не тільки конфіскацію земель «ворогів народу», 

а й «зруйнування Ліону», тобто національної промисловості. 

Водночас ця сентенція не сподобалася К. Марксу. У своєму листі до 

німецького політика та поета Й.-Б. Швейцера
536

 (Johann Baptista von 

Schweitzer, 1833–1875) від 24 січня 1865 р. він погоджується з тим, що 

перший твір Прудона («Що таке власність?») безумовно є його найкращим 

твором, який вирізняється не новизною змісту, проте «хоча б новою та 

зухвалою манерою говорити старе», оскільки Прудон так і «не міг вийти за 

межі тієї відповіді, яку дав Бріссо ще до 1789 р. тими же словами і в 

подібному ж творі: «La propriété c'est le vol» («Власність - це крадіжка»)». 
                                                 

 Автору не вдалося знайти наукові посилання на відповідні роботи Цезаріуса Гастербахського, але з таке 
твердження відповідає поглядам, яки висловлювалися в ті часи в ході дискусії про право церкви на 

власність. 
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К. Маркс дорікає Прудону, що «через те, що «крадіжка», як насильницьке 

порушення власності, сама передбачає власність, Прудон заплутався у 

всіляких, для нього найяскравіших, розумуваннях щодо справжньої 

буржуазної власності».  

Між тим Прудон хотів виправити недосконалості сучасного йому 

економічного ладу шляхом відновлення (впровадження) натурального обміну 

– тобто усунення грошей із процесу товарообігу. Звісно, при цьому виникає 

проблема зіставності товарних цінностей. Отож Прудон розглядає цінність як 

вічну абстрактну категорію, що є носієм двох абстрактних протилежних ідей: 

споживчої цінності та мінової цінності, – яким притаманна протилежність 

(«антиномія»), оскільки споживча цінність виступає як втілення багатства, а 

мінова – як відображення винятковості. Примирення цих суперечностей 

досягається завдяки синтезу споживчої та мінової цінностей у процесі 

обміну, що зумовлює виникнення синтетичної цінності, – яку Прудон 

називає «конституйованою цінністю». Він вважає її «пропорційною», 

оскільки «праця», витрачена на виробництво товарів, створює та комбінує 

елементи багатства згідно із «законом пропорційності цінностей». На думку 

Прудона, для подолання труднощів товарного виробництва (затоварювання, 

диспропорції тощо) потрібно кожний товар наділити конституйованою 

цінністю, гарантувати його реалізацію і, таким чином, надати самому товару 

властивості, які притаманні грошам.  

Прудон також допускає теоретичне змішання капіталу та грошей, 

вважаючи провідною  формою капіталу лише позичковий капітал, а тому 

процент, на його думку, – це та єдина форма, в якій втілено неоплачену 

працю робітника. (Прибуток Прудон розглядає як різновид заробітної плати.) 

А оскільки процент є економічною основою експлуатації, то основним 

методом «наведення справедливості» вважається зниження (аж до нуля) 

ставки процента «примусовими законами». Така логіка приводить Прудона 

до ідеї «дармового кредиту». Тож, виступаючи проти грошей, Прудон 

водночас пропонував надавати через банк робітникам і товаровиробникам 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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безпроцентний кредит у грошовій формі,що і призведе до ліквідації 

експлуатації.  

Для практичної реалізації своєї ідеї Прудон у 1849 р. створив в Парижі 

обмінний банк  (banque d'échange),який потім перейменував у «народний 

банк» (banque du peuple). Банк  мав бути відкритий для будь-якої людини, яка 

бажає обміняти продукти свого виробництва на мінові свідоцтва (бони) 

банку: Прудон розраховував, що народний банк залучатиме дедалі більше 

членів, так що, нарешті, і виробники, і споживачі повинні будуть 

приєднатися до банку; тоді гроші стануть зайвими і всі обороти  

проводитимуться розпорядженнями банку. Понад те, банк видаватиме своїм 

клієнтам позички безоплатно. Вже досить швидко число бажаючих стати 

учасниками обмінної програми цього банку перевищила 12000, а розмір 

акціонерного капіталу дійшов до 36000 франків. Але, проіснувавши два 

місяці, Народний банк не встиг здійснити жодної угоди, оскільки Прудона 

заарештували (за статтею про відповідальність президента – «Le Président de 

la Republique est responsable»), і засудили до тюремного ув‘язнення, 

внаслідок чого він був змушений відмовитися від ведення справ банку, а 

потім банк взагалі ліквідували. 

Можливо, це навіть трохи врятувало репутацію П.-Ж. Прудона, 

оскільки, вочевидь, він заплющував очі на кількісні розбіжності цінностей, 

створених за один і той самий робочий час, але завдяки праці, різній за своєю 

кваліфікацією та майстерністю (продуктивністю). 

Зрештою, Прудон відмовився і від ідеї скасування приватної власності, 

визнавши, що «[н]арод, що би він не говорив, хоче бути власником; якщо 

мені буде дозволено навести тут свої власні слова, я скажу, що після десяти 

років непохитної критики зрозумів, що щодо цього пункту думка мас 

твердіша та стійкіша, аніж щодо будь-якого іншого питання...»
537

. 
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Тож, постарівши та ставши мудрішим, П.-Ж. Прудон дійшов висновку, 

що власність та родина – це єдині засоби захисту від тиранії. Про що й 

написав у своїй останній роботі, яку надрукували вже після його смерті. 

Зрозуміло, що ані К. Маркс, ані його послідовники воліли про це не 

згадувати. 

Як відомо, К. Маркс критикував погляди як Дж. Брея, так і  

П.-Ж. Прудона, – головним чином за те, що вони вважали можливим 

відмовитися від грошей в умовах капіталістичного способу виробництва, за 

яких «…відносна вартість, яка вимірюється робочим часом, фатальним 

чином виявляється формулою сучасного робочого рабства, замість того, щоб 

бути, як того бажає пан Прудон, «революційною теорією» визволення 

пролетаріату»
538

. 

К. Маркс із Ф. Енгельсом у «Німецькій ідеології» зазначали, що 

«…тепер ідеться не про те, щоб звільнити працю, а про те, щоб цю вільну 

працю знищити»
539
. Тобто він вбачав знищення праці можливим одночасно з 

ліквідацією («подоланням») приватної власності. Таким чином, одночасно 

(але не раніше) відбулося б і «подолання» грошей. При цьому К. Маркс не 

цікавився тим, як буде функціонувати безгрошеве комуністичне суспільство. 

Скоріше за все, зважаючи на те, що доки воно з‘явиться (на основі розвитку 

капіталізму) мине ще багато часу, і… якось там буде. Втім, К. Маркс не 

завершив свою економічну теорію і «доводити» марксизм «до розуму» 

довелося його послідовникам – К. Каутському, Р. Гільфердингу, 

Е. Бернштейну, Г. Плеханову… Та насамперед, звісно, Ф. Енгельсу, який з 

цією метою не тільки впорядкував третій том «Капіталу» (фактично 

підготував свою версію, внаслідок чого в ній виникли суперечності з першим 

томом, які так ніхто і не пояснив), але і написав кілька власних праць, 

зокрема, «Переворот у науці, здійснений паном Євгеном Дюрінгом» («Herrn 
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Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft»), більш відому як «Анти-

Дюрінг». Це був критичний аналіз поглядів німецького філософа Є. Дюрінга 

(Eugen Dühring, 1833–1921), який, між іншим, трохи вдосконалив ідею про 

первісну крадіжку за допомогою поняття «насильницька власність». За що 

його і критикував Ф. Енгельс, слушно зазначаючи, що до того, як виникла 

спокуса за допомогою насильства захопити чиюсь власність, вона вже 

повинна була би існувати.  

У цій книзі Ф. Енгельс стверджував, що «безпосереднє суспільне 

виробництво, як і прямий розподіл, виключає будь-який товарний обмін, а 

отже, і перетворення продуктів у товари (…), а відповідно і перетворення їх у 

вартості»
540
. І далі пояснює, що комуністичне суспільство зможе просто 

порахувати, скільки годин праці (що a priori вже є «суспільно необхідною» за 

визначенням) пішло на виготовлення того чи іншого продукту, і тому не буде 

жодної потреби виражати витрати праці в якомусь «третьому продукті» 

(грошах), а не безпосередньо у часі праці. Це нічого, що Ф. Енгельс фактично 

повторює думки П.-Ж. Прудона, розкритиковані К. Марксом: по-перше, сам 

К. Маркс також не цурався таких запозичень, а по-друге, він же вважав це 

«шляхом до рабства» при капіталізмі, а при комунізмі все буде навпаки: 

«свобода – це рабство», а рабство – відповідно, свобода.  

Такі ідеї, між іншим, породили новий утопічний рух. Зокрема, у 1888 р. 

бостонський журналіст Е. Белламі, описуючи у своєму футурологічному 

романі «Погляд назад» («Looking Backward», 2000–1887), – що, до речі свого 

часу був бестселером майже на рівні «Хатини дядька Тома»

, – світ 2000 

року, уявляв, що в наші часи кожному громадянину на початку року буде 

надаватися кредит, що відповідає його частці річного продукту нації, для 
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чого йому видаватиметься кредитна картка, на яку він закуповуватиме на 

громадських складах все, що він потребує. Картка – простий шматочок 

картону – видаватиметься на певну кількість доларів (які вже будуть не 

грошовою, а простою обліковою одиницею), а цінність замовлення продуктів 

перевірятиметься клерком, який вирізатиме з неї квадратики, що 

відповідають вартості замовлення. Неважко зауважити, що такий порядок 

повністю унеможливлює будь-які комерційні операції між фізичними 

особами та споживачами. В будь-якому випадку такий кредит не може бути 

переведений іншим особам, оскільки він строго особистий. Перш ніж влада 

могла навіть подумати про визнання будь-якої такої передачі, слід було би 

дізнатися, чи можна гарантувати її абсолютну законність. Тобто, на відміну 

від володіння грошима, право на кредит за такою карткою завжди 

справедливе. У зв‘язку з цим автор роману зауважує, що однієї цієї причини 

достатньо для скасування грошей, адже для людини, яка їх вкрала, або за них 

когось убила, гроші були такими ж гарними, як і для тих, хто заробляв їх 

своєю працею. В новій системі люди могли б обмінюватися подарунками на 

знак дружби , але купівля-продаж вважалася абсолютно несумісними із 

взаємною доброзичливістю та безкорисливістю, які повинні переважати у 

відносинах між громадянами, та почуттям спільноти інтересів, яка підтримує 

соціальну систему. Тобто купівля і продаж по суті вважаються 

антисуспільним явищем у всіх розуміннях
541

.  

Проте при аналізі «…необхідно перш за все відштовхуватися не від 

футурології марксизму, а від його методології – вивчати спосіб виробництва 

спочатку за ступенем розвитку виробничих сил і вже потім – за відповідним 

йому типом виробничих відносин… І висновок з аналізу жорсткий, як вирок: 

«Комунізм можливий лише як натуральне (безобмінне) господарство або 

неможливий взагалі»
542
. Але якщо говорити не про соціальних фантазерів, а 

                                                 
541 Bellamy E. Looking backward from 2000 to 1887. Р. 26. URL: 

https://wwnorton.com/college/history/america-essential-learning/docs/EBellamy-Looking_Backward-

1888.pdf 
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про серйозних теоретиків, то, скажемо, ані К. Марксу, ані Ф. Енгельсу і на 

думку не спадало, що все це можна буде перевірити на практиці, оскільки за 

будівництво комунізму можуть взятися вже за кілька десятиріч. Тим більше, 

у відсталій Росії. 

А дарма, оскільки саме в Росії створилися умови для першого 

загальнонаціонального експерименту щодо «скасування грошей».  

По-перше, руйнація грошової системи почалася… на фронті, де відоме 

«братання» насправді перетворилося на бартерний обмін. Як згадував 

генерал А. Денікін, «на зеленому полі, між дротяними загородженнями 

відбувався справжній базар. Групи німецьких і наших солдатів обмінювали 

один у одного горілку, тютюн, сало, хліб». Торговельні відносини між 

ворогами стали настільки рутинними, що (за свідченням генерала Денікіна) 

між окопними лініями почали споруджувати «поштові скриньки», в яких 

вранці залишали «пропозиції щодо обміну»
543

. От так «солдатська торгівля» 

повністю дезорганізувала внутрішній продовольчий (особливо хлібний) 

ринок і, по суті, привела до розпаду товарно-грошових відносин
544

.  

По-друге, відмову від грошей більшовики вважали зрозумілою саму по 

собі, оскільки попервах вони скерувалися ідеями утопістів та 

«роз‘ясненнями» Ф. Енгельса. Хоча слід зауважити, що в «Маніфесті 

Комуністичної партії» йшлося лише про централізацію кредиту в єдиному 

державному банку. Тим не менш, В. Ульянов (Ленін) називав гроші 

«кольоровими шматочками нікчемного паперу»
545

 і обіцяв, що після 

перемоги у світовому масштабі більшовики виготовлять із золота публічні 

вбиральні (до цієї думки ми ще повернемося).   

Більшовики дуже цінували Гракха Бабефа та «бабуїзм», тому що 

зрозуміли: якщо власність загальна, це не означає, що вона «нічия»: вона 

належатиме тим, хто отой «загал» представлятиме. Тобто все повернулося до 
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згаданого нами вище постулату Сенеки «королю належить усе» – тільки 

замість «короля» потрібно було читати: «генеральному секретареві» або, 

принаймні, «Політбюро». Ну і, звісно, забули про другу частини постулату: 

«але власність належить окремій особі».  

У ті часи для різноманітних лівих

 націоналізація (державна власність) 

була синонімом соціалізації; деякі виступали за націоналізацію з демократією 

робітників, але все ще із збереженням поняття вартості, тоді як все, що не 

підпадало під загальну власність і не підлягало демократично 

контрольованому виробництву, відносили до залишків капіталізму. 

Аналізуючи цей період, індійський дослідник Б. Саркар (Binay Sarkar) 

вважає
546
, що більшовики відштовхувалися від того, що націоналізація за 

вартістю – це державний капіталізм, але вони не знали, як скасувати 

капіталізм, бо не знали, як скасувати вартість. Тому серед фахівців (або 

новоявлених «фахівців», оскільки визнані авторитети з питань грошового 

обігу опинилися по інший бік барикад) виникла дискусія з приводу 

монетарної політики соціалістичної держави. Основними були два підходи, 

які базувалися, відповідно, на теорії «емісійного господарства» С. Фалькнера 

та О. Шмідта та «теорії нуліфікації» Є. Преображенського та Ю. Ларіна


.  

                                                 

 В Україні у період соціалістичних метань початку ХХ ст. ідею ліквідації грошей просував керівник 

виконавчої влади Української Центральної Ради В. Винниченко (1880–1951). 
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Згідно з теорією «емісійного господарства», жодної межі знецінення 

грошей не існує, а тому достатньо лише відповідно до темпів емісії 

переглядати ціни на ті товари, які держава збуває споживачам, що 

перебувають поза колом усуспільненого господарства (селянам, «буржуям» 

тощо) і додаткова емісія буде витягувати з ринку необхідні державі 

матеріальні ресурси, залишаючи (головним чином – на селі) знецінені 

грошові знаки. При цьому, звісно, емісійний дохід у міру знецінення 

паперових знаків зменшуватиметься, але ніколи не досягне нуля, оскільки 

перші закупки за гроші нової емісії будуть здійснюватися ще за «старими» 

цінами. (С. Фалькнер навіть запропонував метод розрахунку реального 

емісійного доходу держави, відомого як «цифра Фалькнера»).  

Але «[я]к би держава не збільшувала друкування паперових грошей, в 

розпалі інфляції вона не може наздогнати їх знецінення, і кожна нова партія 

паперових грошей знецінюється навіть до того, як вона потрапляє в обіг. 

Таким чином прогресивно падає і той реальний дохід, який держава отримує 

від паперово-грошової емісії. Так, за обчисленнями Є.О. Преображенського, 

реальний дохід держави від випуску паперових грошей у Росії та СРСР 

дорівнював (із розрахунку купівельної сили одного рубля в товарах):       

 

Роки Реальний дохід, млн 

руб 

Роки Реальний дохід 

1914 1 397  1918 525  

1915 2 068      1919 386      

1916 1 768      1920 186      

1917 2 500      1921 146      

  

Таким чином, у 1921 р., незважаючи на колосальне збільшення емісії, 

реальний дохід від останньої був у 17 раз менший, ніж у 1917 р. – усі 

«вершки» емісійного податку уже зібрав царський уряд, і на частку СРСР 

                                                                                                                                                             
Є. Преображенський запропонував його кандидатуру до марксистського науково-дослідного економічного 

інституту, його ім.‘я викреслив сам В. Ульянов, дописавши: «Цей не підходить». 
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залишилися незначні крихти»
547

 – бідкався з цього приводу З.В. Атлас кілька 

років потому. 

Прихильники теорії нуліфікації в принципі погоджувалися з таким 

підходом, але пропонували довести його до логічного фіналу шляхом 

необмеженої емісії, оскільки такі «норми емісії призводять до 

«самоліквідації, анулювання» грошей, тобто до експропріації приватного 

сектора. Відбувається автоматичний перехід до комуністичної економіки»
548

. 

На першому з‘їзді Раднаргоспів Г. Сокольников

 у своєму заключному 

слові піддав різкій критиці заяву «лівого комуніста» В.М. Смірнова про те, 

що, мовляв, не варто лякатися, що падіння курсу рубля не припиняється, 

оскільки при соціалізмі все одно буде безгрошове господарство. 

Сокольников вважав, що це – точка зору, доведена до абсурду, бо 

катастрофічне знецінення грошей постійно супроводжується «революцією 

цін», що у свою чергу викликає дефіцит грошових знаків, змушує з новою 

силою працювати друкарський верстат і в підсумку «замість соціалізму, з 

яким нас вітав т. Смірнов, ми просто матимемо розруху». Втім, погляди 

останнього аж ніяк не становили виняток: інший «червоний фінансист» 

Г.Л. П‘ятаков, закликаючи і в чисто фінансових реформах ставати на шлях 

наближення до соціалізму, як єдиний спосіб припинення зростання цін і 

падіння цінності грошей пропонував перехід до натурального розподілу 

продуктів і товарів, до оплати праці в натурі. Від подібних заяв «лівих» було 

вже зовсім недалеко до фінансової політики військового комунізму із 

неконтрольованою, за принципом «самі себе знищать», емісією грошових 

знаків і скасуванням грошових податків, з ліквідацією Народного банку 

РРФСР і дивом не доведеними до реалізації планами повного анулювання 
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грошей і закриття самого Наркомфіну через непотрібність»
549
. Пізніше 

Г. Сокольников любив повторювати: «Емісія – опіум для народного 

господарства».  

Зрештою, насправді рубль ніколи не скасовували. Але з травня 1918 р. 

державні підприємства повинні були здати всю готівку в державний банк, де 

перебували їх рахунки. Обмін між цими підприємствами повинен був 

проводитись або за допомогою чеків, або через ведення бухгалтерії в 

державному банку щодо рублевої вартості товарів, які торгуються за їх 

поточними цінами. Вимоги до використання готівки залишалися 

обмеженими лише виплатами заробітної плати. Незважаючи на твердження, 

що це був крок до «скасування грошей», деякі більшовики правильно 

зазначили, що це не відрізняється від розрахункового клірингу, який 

використовується в капіталістичних фінансових системах.  

Водночас у сфері грошового обігу епоха «військового комунізму» дала 

орієнтацію на повну ліквідацію грошей, на організацію безготівкових 

розрахунків, на прямий розподіл вироблених цінностей
550
. Зокрема, другий 

Всеросійський з‘їзд Рад народного господарства («Раднаргоспів») у грудні 

1918 р. підтвердив зазначені вище заходи і «висловив бажання остаточно 

усунути будь-який вплив грошей на відносини економічних одиниць». Як 

заявив один з делегатів: «Врешті-решт ми будемо працювати без будь-яких 

розрахунків у рублях, рахуючи енергію, що використовується, за кількістю 

днів та годин»
551

.  

Крім того, це положення було включено до нової партійної програми, 

прийнятій на VIII з‘їзді партії (березень 1919 р.), в якій зазначалося, що «[у] 

перший період переходу від капіталізму до комунізму ... скасування грошей є 

неможливим», утім там же передбачалося розширювати сферу безгрошових 
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розрахунків, «які готують до скасування грошей»
552
. Після цього такий підхід 

поширився на всі державні підприємства та установи і державний бюджет 

утримував усі їх платежі та надходження. Це було змістом так званої 

«натуралізації» економічних відносин – передумови майбутнього 

«скасування грошей» у державному секторі. В цей час з‘являється проєкт 

С. Розентука, згідно з яким передбачається анулювати гроші, а замість них 

запровадити «трудові білети» з купонами, які давали би право на отримання 

певної кількості продуктів
553

. 

Але наприкінці 1919 р. попит на готівку ще був настільки великим, що 

фабричні жетони випускалися на шматочках звичайного паперу з печаткою 

якоїсь відповідальної особи місцевої установи або голови якогось комітету і 

використовувалися як гроші. Але вже наступного року Г. Зінов‘єв сказав: 

«Ми рухаємось до повної ліквідації грошей», а Ю. Ларін
 

 мріяв, що 

«прогресивне «вимирання» грошей» зростатиме пропорційно зростанню 

організації радянської економіки. На його думку, в умовах, коли вся 

національна економіка повинна розглядатися як едине ціле, концепція 

порівняльного прибутку або збитку стає безглуздим; єдиним питанням може 

бути те, скільки днів потрібно витратити, щоб виготовити стільки-то виробів 

у певній галузі виробництва. Гроші більше не існують як єдина міра вартості. 

Гроші як засіб обміну вже можуть бути значною мірою скасовані. Гроші як 

платіжний засіб перестануть існувати, коли радянська держава зможе 

звільнити робітників від необхідності іти на Сухаревський ринок [тобто 

«чорний ринок»]. І те, й інше буде реалізоване на практиці протягом 
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найближчих кількох років. Тоді гроші втратять значення як втілення вартості 

й залишаться лише тим, чим вони є насправді: «кольоровим папером»
554

.  

Третій з‘їзд Раднаргоспів у січні 1920 р. висунув завдання встановити 

«тверду облікову одиницю», за основу якої має бути взята одиниця праці. 

Задля її розробки навіть створили спеціальну групу на чолі з 

С.Г. Струмиліним

. За одиницю виміру пропонувалося прийняти один 

нормальний день праці робітника I розряду. Також і «Робоча група Валютної 

підкомісії НКФ» у своєму проєкті писала: «За одиницю трудового обліку 

приймається середня продукція одного нормального дня простої праці за її 

нормальній напруженості для такого роду роботи. Зазначеній трудовій 

одиниці обліку присвоюється найменування «тред», тобто «трудова 

одиниця»
555

. 

У цей час Ю. Ларін стверджував, що постійно відмирання грошей 

зростає у міру організованості соціалістичного господарства: вони вже не 

існують як одиниця мірила вартості, а невдовзі залишаться тим, чим вони є в 

дійсності – «кольоровим папером». У зв‘язку з цим він навіть ініціював 

підготовку проєкта рішення з‘їзду Рад щодо ліквідації грошового обігу. 

З грудня 1920 р. декретом Раднаркому був встановлений безкоштовний 

відпуск спочатку продовольчих, а потім – і промислових товарів. Здавалося б 

комуністична, безгрошова система ось-ось буде створена… Залишилося 

розповсюдити її на сільське населення. Але проблема полягала ще й в тому, 

що таким «комуністичним» методом забезпечувалися лише мінімальні 

потреби  міського населення (та й то не всього, а тільки тих, кому видавалися 

відповідні «картки», а класово чуже («классово чуждое») населення мало 

виживати якось самостійно або помирати з голоду – як-от сталося з поетом 
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Олександром Блоком, який спочатку дуже радів приходу до влади 

революціонерів, які обіцяли: 

«…Мы на горе всем буржуям 

 Мировой пожар раздуем»…). 

У січні 1921 р. Раднарком доручив Наркомфіну «невідкладно 

приступити до розробки ... нової рахункової одиниці» – «треду». 

Відповідний проєкт декрету невдовзі було розроблено і після затвердження 

він мав набрати чинності з 1 січня 1922 р.
556
. Передбачалося, що один «тред» 

дорівнюватиме двом довоєнним рублям (тобто 1 долару).  

Слід згадати, що такий ентузіазм у боротьбі за скасування грошей  

підживлювався ідеями, що «надходили з Заходу». Йдеться про те, що 

західноєвропейські марксисти теж намагалися втілити в життя проєкти 

«безгрошового суспільства», – зокрема, під час нетривалого існування 

«радянських республік» в Угорщині (про що згадував Є. Варга, який 

працював там міністром фінансів), а також у Баварії та Саксонії. Зокрема, 

велику увагу ентузіастів привернула стаття О. Нейрата

, надрукована в 

одному з перших номерів журналу ВРНГ, де він описував основи 

міжнародного товарообміну між майбутніми радянськими республіками 

світу. В статті використовувся досвід натурального та військового 

господарства, який протиставлявся грошово-товарному обігу. О. Нейрат 

стверджував, що в рамках окремих республік ціни і гроші будуть подолані 

шляхом націоналізації планування, а у відносинах між країнами того ж 

самого буде досягнуто за рахунок обміну в натуральній формі, тобто 

клірингу. Значення цієї статті можна зрозуміти, порівнявши проєкти Нейрата 
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та його організаційні схеми (органограми) з проєктами економічної 

структури в радянській Росії (ВРНГ, Держплан, Держбанк тощо), – 

наприклад, «Центр раціоналізації» (за Нейратом) відповідає «ВРНГ», «Центр 

добрих розрахунків» – «Держплану», «Центр організації» – «Держбанку»
557

.   

«Соціалізм – це натуральне господарство, що не потребує для свого 

розвитку золотих і заснованих на золоті паперових грошей як засобів 

накопичення і засобів оцінювання товарів. Це безперечно», – писав журнал 

«Народное хозяйство» у 1921 р.. У газеті «Экономическая жизнь» з‘явився 

проєкт створення Центрального «матеріального банку», який повинен був 

займатися концентрацією натуральних ресурсів і продуктів та «планомірним 

і раціональним постачанням не тільки усієї промисловості, а й усього 

господарства республіки»
558

. 

Аналізуючи ті події, відомий радянський економіст З.В. Атлас писав: 

«Але чи не були ці треди по суті тими ж грошима, лише названі по-іншому? 

Буржуазні економісти зазвичай дають на це питання позитивну відповідь, але 

це абсолютно невірно. «При суспільному виробництві грошовий капітал 

відпадає. Суспільство розподіляє робочу силу і засоби виробництва між 

різними галузями праці. Виробники можуть, мабуть, отримувати паперові 

посвідчення, за якими вони беруть із громадських споживчих запасів ту 

кількість продуктів, яка відповідає їх робочому часу. Ці посвідчення аж ніяк 

не гроші. Вони не здійснюють обігу» (К. Маркс) Але проєкти уведення 

загального і єдиного господарського обліку в тредах і розподіл продукції в 

«паперових посвідченнях», які виражені в тредах, на практиці не були 

здійснені. Річ у тім, що обов‘язкову умову, за якої «можуть бути ліквідовані 

гроші, згідно з постановою VIII з‘їзду РКП – «повна організованість 

комуністичного виробництва і розподілу», неможливо було здійснити ані в 

1918 р., ані в 1919 р., ані в 1920 р. Якщо велике виробництво вже було 
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усуспільнене й організоване (…), то багато мільйонів селянських 

господарств, як і раніше, залишалися дезорганізованою масою і держава 

фактично не мало можливості, з одного боку, витягувати всі хлібні 

надлишки, а з іншого боку, забезпечувати селянство в необхідній кількості 

міською продукцією. Виконання «продрозверстки»  постійно відставало від 

планів; встановлено, що у селянства залишалися значні запаси хліба. Весь 

цей хліб йшов на «підпільний ринок», ринковий товарообіг, незважаючи на 

всі репресії, продовжував існувати. А раз існує ринок, значить… повинні 

бути і ціни, і гроші»
559

. 

Таким чином життя примусило більшовиків відмовитися від бажання 

«зруйнувати усе вщент» і повернутися до старої грошової системи (що, 

звісно, було названо «новою економічною політикою» – НЕП).  

 

 

 

 

 

Слід визнати, що вожді революції розуміли утопічність ідеї скасування 

грошей. У всякому випадку, зрозуміли, коли почали займатися практичними 

справами.   

Зокрема, В. Ульянов (Ленін) ще за місяць до Жовтневого перевороту 

писав: «Капіталізм створив апарати обліку на кшталт банків, синдикатів, 

пошти, споживчих товариств, спілок службовців. Без великих банків 

соціалізм був би неможливий (...). Єдиний найбільший із найбільших 

державний банк, з відділеннями в кожній волості, при кожній фабриці – це 

вже дев‘ять десятих соціалістічного апарату. Це – загальнодержавне 

рахівництво, загальнодержавний облік виробництва та розподілу продуктів, 

це, так би мовити, щось на зразок скелета соціалістичного суспільства». 
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Таблиця 3 

Порівняння теорій організації безгрошової соціалістичної економіки 

А. Вайнштейн 

О. Чаянов 

О. Нейрат 

M. Сміт 

С. Клепіков 

С. Струмілін 

 

Негрошовий обмін не за 

вартістю. 

 

Невартісне вимірювання 

(немає єдиної міри) 

 

Вимір вартості заснований 

на енергії (витрати енергії 

на людей та машини) 

Вимір вартості заснований 

на витратах праці (вимір у 

одиницях праці, суспільно-

необхідна праця).  

 

Імітація монетарної 

економіки –це математична 

проблема. Суспільна 

корисність (а не 

індивідуальна корисність, 

В.С. Джевонс)    

Фактори 

ефективності   

 

Коефіцієнт ефективності  

(підприємств та галузей…), 

кореляція між зусиллями та 

результатом у порівнянні із 

середнім співвідношенням 

(подібно до сучасного 

методу аналізу оболонки 

даних – DEA/ Data 

Envelopment Analysis ). 

 

 

 

О. Чаянов (1921) 

Натуральний обмін, 

прожитковий мінімум.  

Принцип «економії сили» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживання за місцем 

знаходження (пов‘язане 

споживання).  

 

 

 

 

Одиниця виміру – «одиниця 

робочої енергії» – «Енед» / 

Енергетична одиниця = 

людська енергія (жива 

робоча сила) + машинна 

енергія («омертвіла» робоча 

сила). 

 

Іншими словами, беручи до 

уваги витрати робочої сили, 

включаючи її технічне 

озброєння (спори точилися 

суперечки щодо того, чи 

потрібно враховувати тільки 

витрати робочої сили або 

робочої сили та капіталу, 

тобто  чи потрібно включати 

процентну ставку до ціни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема амортизації 

 

Існує впевненість, що 

безгрошовий варіант не 

виключає вимірювання 

вартості, яке необхідне у 

плановій системі (але «нової 

форми вартості»). 

Одиниця вартості робочої 

сили («тред» = трудова 

одиниця = «вартість 

продукту праці протягом 

нормального робочого дня 

робочого першого розряду 

за 100% виконання норми. 

(NN: Питання простої праці) 

1 кілотред = 1000 

тредів 

 

    

Згідно із С. Струміліним, 

потрібна подвійна система 

для різних секторів: (і) 

усередині суспільного 

сектора вимірювання в 

роботі («треди», робочі 

години), засобом обігу 

виступають совзнаки (які не 

є грошима по суті…); (іі) 

вимірювання між секторами 

(суспільним, приватним та 

зовнішнім) здійснюється в 

золоті (у золотих рублях), 

тоді як засобом обігу є 

гроші і це «робочі бони» 

(«тред»). 
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Раціонування (пайок)  

Два засоби обігу (золото та 

тред) пов‘язані фіксованим 

курсом; (ііі) а пізніше, в 

суспільному секторі – 

«грошова система з 

паралельним обігом двух 

валют: 1) забезпечених 

товарами (треди та робочі 

рублі) та 2)  не забезпечені 

(совзнаки). 

Джерело: Nenovsky N. The Soviets monetary experience (1917–1924) through the perspective 

of thediscussion on unity and diversity of money. MPRA Paper No. 79864, posted 28 Jun 2017. 

Р. 9–35. 

 

Чаянов Олександр Васильович (1888–1937), на той час – професор Петровської 

сільськогосподарської академії, ідеолог кооперативного руху. Слід зауважити, що пізніше 

(у 1930-х роках) О. Чаянов переглянув деякі свої ідеї щодо натурального співвиміру і 

погодився, що  він повинен існувати поряд із грошовим. 

Вайнштейн Альберт Львович (1892–1970), у ті часи працював разом з О. Чаяновим, а 

також в Інституті Наркомфіну. У 1960-х роках – у Центральному економічному 

математичному інституті АН СРСР. 

Сміт-Фалькнер Марія Натанівна (уроджена Амалія Нусимівна Фалькнер (1878–1968), 

старша сестра С.А. Фалькнера. У 1901–1905 вчилася у Лондоні (де і вийшла заміж). У 

1918–1919 рр. завідувала Відділом економічних досліджень ВРНГ. У 1930-ті роки активно 

викривала «ворожі настрої» серед вчених-статистиків. З 1939 р. – член-кореспондент АН 

СРСР.  

Клепіков Сократ Олександрович (1895–1978) , брат у перших О. Чаянова. В ті часи 

працював у системі ВРНГ. 
 

Щоправда, в такому варіанті банку пропонується займатися «не своєю 

справою», а функція міри  вартості підміняється «загальнодержавним 

обліком», який можна здійснювати й у «тредах». Але на початку 1919 р. він 

констатує: «Буржуазні елементи населення продовжують використовувати 

грошові знаки, що залишаються у приватній власності; ці свідоцтва на право 

отримання експлуататорами суспільного багатства, з метою спекуляції, 

наживи і пограбування трудящих». Але він вже не закликає просто позбутися 

«кольорових папірців», а зазначає, що «[о]днієї націоналізації банків для 

боротьби з цим пережитком буржуазного грабежу недостатньо. РКП 

прагнутиме до максимально швидкого знищення грошей, у першу голову 

замінити їх ощадними книжками, чеками, короткостроковими квитками на 
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право отримання громадських продуктів тощо, встановлення обов‘язкового 

тримання грошей у банках і таке інше»
560

  

У травні того ж 1919 р він роз‘яснює: «Ще до соціалістичної революції 

соціалісти писали, що гроші скасувати відразу не можна, і ми своїм досвідом 

можемо це підтвердити ... Ми говоримо: поки що гроші залишаються і досить 

довго залишатимуться протягом перехідного часу від старого 

капіталістичного суспільства до нового соціалістичного»
561

. 

Інший ідеолог більшовизму – Л. Бронштейн (Троцький) писав з цього 

приводу детальніше (щоправда двадцять років потому): «У комуністичному 

суспільстві держава та гроші зникнуть. Отже, їх поступове відмирання 

повинно початися в умовах соціалізму. Про фактичний тріумф соціалізму ми 

зможемо говорити лише в той історичний момент, коли держава 

перетворюється в напівдержаву, а гроші починають втрачати свою магічну 

силу. Це означатиме, що соціалізм, звільнившись від капіталістичних 

фетишів, починає створювати між людьми більш ясні, вільні та гідні 

стосунки. Такі характерні для анархізму вимоги, як «скасування» грошей, 

«скасування» заробітної плати або «ліквідація» держави та сім‘ї, 

представляють інтерес лише як моделі механічного мислення. Гроші не 

можуть бути самовільно «скасовані», а держава та стара сім‘я «ліквідовані». 

Вони повинні вичерпати свою історичну місію, випаруватися і відпасти.  

Але ми можемо повністю залишити це питання нащадкам, які будуть 

розумнішими за нас. Однак ці функції грошей, пов‘язані з експлуатацією, не 

ліквідуються на початку пролетарської революції, а в модифікованій формі 

передаються державі, універсальному купцю, кредитору та промисловцю. 

Водночас більш елементарні функції грошей – як міри вартості, засобів 

обміну та платіжного засобу – не тільки зберігаються, а й спектр їх дій стає 

ширшим, ніж при капіталізмі. 

                                                 
560

 Ленин В.И. Проект программы РКП (б). 11: Пункты экономической части программы. Полн. 

собр. соч. Москва: Политиздат, 1974. Т. 3. С. 119–122. С. 122.  
561

 Ленин В.И. Приветственная речь 6 мая. Первый Всероссийский съезд по внешкольному 

образованию, 6–19 мая 1919. Полн.собр.соч. Т. 38. С. 327–372. С. 353.  
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Роль грошей у радянській економіці не тільки не завершена, а й, як ми 

вже говорили, попереду іще довге зростання»
562

. 

Водночас, як визнають у своїй «Абетці комунізму» (що вперше була 

опублікована восени 1919 р.) М. Бухарін

 та Є. Преображенський, 

«література з цього приводу майже відсутня». Отож, їм доводиться 

популярно пояснювати необхідність грошей у соціалістичному суспільстві та 

заявляти, що скасування грошей настане, коли суспільство переходитиме від 

«соціалізму» (тобто, на їх думку, нижчої стадії комунізму) до власне 

комунізму. «Комуністичне суспільство не знатиме грошей. У ньому кожен 

працівник виготовлятиме продукти для загального казана і не буде 

отримувати свідоцтва про те, що він здав продукт суспільству, тобто не 

отримуватиме грошей. Точнісінько так само він не платитиме суспільству 

ніяких грошей, коли йому потрібно буде отримати щось із загального казана. 

Інша річ – при соціалістичному ладі, який повинен бути перехідним ладом 

від капіталізму до комунізму. Гроші неминуче виникають і відіграють свою 

роль при товарному господарстві. (…) Але соціалізм є комунізм у побудові, 

недобудований комунізм. У міру успіхів будівництва гроші повинні 

виходити з використання, і державі в один чудовий момент доведеться, 

можливо, придушити вмираючий грошовий обіг. (…) Поступово гроші 

втрачають своє значення з самого початку соціалістичної революції. Але 

найбільш потужного удару існуванню грошей буде завдано запровадженням 

бюджетних книжечок та сплатою за працю працюючих продуктами»
563
. Втім, 

як визнають автори, «…гроші,… можливо, зникнуть остаточно лише разом із 

самим дрібним господарством»
564

. 
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 Trotsky L. The Revolution Betrayed; What Is the Soviet Union and Where Is It Going? New York: 

Pathfinder Press,1972. 328 p. P. 74.  

 Бухарін Микола Іванович (1888–1938), теоретик партії більшовиків; на зазначений момент – член 

виконкому Комінтерну (Комуністичного Інтернаціоналу). 
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 Бухарин Н.И., Преображенский Е.А. Азбука коммунизма. Популярное объяснение программы 
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Отож, паралельно з теоретичними мріями про «безгрошове 

суспільство» комісари намагалися підняти податкові надходження (зокрема, 

указом Центрального виконавчого комітету Всеросійського з‘їзду Рад (ВЦІК) 

від 30 жовтня 1918 р були запроваджені два нових податки – одночасний 10-

мільярдний «Спеціальний революційний податок» («збір на потреби родин 

червоноармійців») та «Натуральний податок» на сільські домогосподарства 

(з січня 1919 р. замінений на примусове вилучення продовольства або т.зв. 

«продразверстку»). На практиці це не дало бажаних результатів, і тому 

єдиним відкритим джерелом збільшення доходів залишився друк паперових 

грошей, який лише підживлював спіральну інфляцію. Але це не тільки не 

викликало у більшовиків паніки, а навіть їх не занепокоїло. М.І. Бухарін в 

книзі «Економіка перехідного періоду» (1920) писав: «У перехідний період, у 

процесі знищення товарної системи як такої, відбувається процес 

«самозаперечення» грошей. Він виражається в так званому «знеціненні» 

грошей»
565
. У тому ж ключі висловлювався професор В.Я. Железнов: 

«Цінність грошей впала до розмірів надзвичайних і продовжує падати, 

погрожуючи повним знеціненням, – не біда, можна обійтися й без них, і 

навіть слід, бо гроші – фетиш, який засліплює неосвічені й відсталі маси і 

зберігає свою чарівність у середовищі людей, заражених застарілими 

соціальними забобонами. Можна перевести все господарство на натуральні 

розрахунки, розподіляти все, що кому потрібно, із громадських магазинів, і 

потреби кожного будуть задоволені не гірше, ніж раніше»
566

. 

Однак не склалося. Вже наприкінці жовтня 1921 р. на Московській 

губернській партконференції В. Ульянов (Ленін) визнає: «З товарообміном 

нічого не вийшло, приватний ринок виявився сильніший за нас і замість 

товарообміну вийшла звичайна купівля-продаж. Постарайтеся 

пристосуватися до неї, інакше ми захлинемося стихією купівлі-продажу, 
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грошових відносин»
567

. Ту саму думку висловлює він і в статті «Про значення 

золота тепер і після повної перемоги соціалізму», надрукованій у головній 

партійній газеті «Правда» 5 листопада того ж року. Власне про золото у 

статті йдеться лише в одному абзаці, а взагалі вона присвячена поясненню 

того факту, що ринок і гроші більшовикам не вдалося і не вдасться 

ліквідувати ще довго, тож, відповідно, потрібно налаштовуватися на 

опанування методів торгівлі та використання грошей. «Золота» назва 

потрібна була лише для того, щоб ця думку видавалася більш яскравою та 

добре запам‘яталася читачам. Із цією метою вождь революції (маючи на увазі 

– хоча і не нагадуючи безпосередньо – Утопію, мешканці якої 

використовували золото для виготовлення нічних горщиків) із пафосом 

заявляє: «Коли ми переможемо у світовому масштабі, ми, як я міркую, 

зробимо із золота громадські відхожі місця на вулицях кількох найбільших 

міст світу. Це було би «найсправедливішим» та наглядно повчальним 

використанням золота для тих поколінь, які не забули, як через золото 

перебили десять мільйонів людей у великій «визвольній війні» 1914–1918 

років». А далі, – оминаючи тему про те, скільки мільйонів перебили у 

громадянській війні за «владу Рад» і «визволення» від золота (тобто від 

ринку та грошей), – він пояснює: «Але яким би не «справедливим», яким би 

не корисним, яким би не гуманним було би згадане використання золота, ми 

все ж таки скажемо: потрібно десяток-другий років попрацювати з такою ж 

напругою і з таким же успіхом, як ми працювали у 1917–1921 роках, тільки 

на значно ширшому терені, щоб до цього добратися. Поки ж у РРФСР 

потрібно берегти золото, продавати його якомога дорожче, купувати за нього 

товари подешевше»
568
. Навряд чи цю думку можна вважати науковою, але 

контрреволюційною – безсумнівно. 
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Таким чином, практика, що, за словами Леніна, «є критерієм істини»

, 

довела, що економіка навіть за умови її «соціалістичного перетворення» не 

може існувати без грошей. Що, втім, було зрозуміло і просто із наукового 

розуміння сутності грошей. У цьому випадку цілком підходять слова  

Ж.-П. Сартра, який (щоправда, трохи пізніше) стверджував, що 

матеріалістична філософія Енгельса і Леніна «немислима», у сенсі «Unding» 

(нім. – «неможлива річ»), тобто вона не витримує випробування простою 

думкою, бо є різновидом метафізики — натуралістської, догматичної, 

докантівської, догегелівської; проте він визнавав за цією філософією 

функцію платонівського «міфу», що допомагає пролетаріям стати 

революціонерами
569

. 

Але, піднявши маси на революцію заради руйнування світу капіталу та 

грошей (що, зауважимо, повністю суперечило впевненості К. Маркса у 

необхідності капіталізму, з якого соціалізм повинен вирости на його вищій 

фазі, а зовсім не стати заміною капіталізму), більшовики (у всякому випадку 

їхні лідери) швидко збагнули, що задоволення потреб «не гірше, ніж раніше» 

не виходило і вирішили повернутися до старої, перевіреної часом грошової 

                                                 

 У цьому випадку ми залишаємо за дужками науковість самого поняття «критерій істини» – оскільки  він 

передбачає, що дещо («критерій») може стояти вище за «істину» та визначати її, а це просто суперечить 

визначенню істини. Тож у крайньому випадку можна говорити про «критерій істинності висловлення», але і 

в цьому випадку здається, що В. Ульянов програв своїм опонентам-прагматистам (задля критики яких він і 

написав у своїй роботі «Імперіалізм та емпіріокритицизм» про практику як критерій істини), адже останні 

вважали таким критерієм корисність, а саме корисність використання грошей, врешті-решт, і поклала край 

«кавалерійській атаці» більшовиків (за висловом того ж В. Ульянова) на ринок та грошові відносини. 
569

 Sartre J.-P. Matérialisme et Révolution. Les Temps Modernes, 1er Juin 1946. N° 9. Р. 27.  

«За то ль я гиб и мѐр в семнадцатом году, 

Чтоб частный собственник глумился в "Жигулях"! 

… 

Он мне не друг и не родственник – 

Он мне заклятый враг,  

Очкастый частный собственник 

В зелѐных, серых, белых "Жигулях"!». 
 

В. Высоцкий, «Песня автозавистника» 
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системи. І вже наприкінці 1921 р. ІХ Всеросійський з‘їзд Рад доручає 

Наркомату фінансів «здійснити з найбільшою напругою сил і з найбільшою 

швидкістю [виокремлено нами. – О.Ш.] скорочення і в подальшому 

припинення емісії та відновлення правильного грошового обігу на основі 

золотої валюти». Щоправда, прямо-таки з «золотою валютою» не вийшло (та 

й не потрібно, і не можливо було), але зробили хоча б у вигляді «червонця» 

(процес запровадження якого описаний нами в попередньому дослідженні).  

«Ідейним центром» цього процесу виступив Інститут економічних 

досліджень Наркомату фінансів, співробітник якого В. Тарновський 

(уродженець Херсонської губернії, колишній банкір-мільйонер) виступив із 

доповіддю про необхідність відтворення Держбанку, в якій докладно довів, 

що відновлення системи кредиту може бути здійснено тільки шляхом 

створення особливого інституту, що володіє правом емісії грошових знаків, 

які були б поставлені в кращі умови порівняно із совзнаками – як надійним 

забезпеченням, так і за допомогою впливу на їх курс. Невдовзі Держбанк 

РРФСР, дійсно, був створений і В. Тарновський перейшов до роботи в нову 

установу. Але він не забув результати своїх наукових досліджень і виступив 

із пропозицією запровадження «кредитних білетів Державного банку», яка у 

1922 р. була оприлюднена у вигляді статті у збірнику «Питання банкової 

політики». Того ж року його ідеї були запроваджені в життя: часу на 

революційні «прожекти» вже не залишалося. 

Однак після того, як завдяки поверненню до старої грошової системи (а 

емісія червонця принципово не відрізнялася від емісії банкнот Державного 

банку Російської імперії, – якщо не звертати увагу, що червонець не мав 

реальної конвертованості в золото, втім, цей «недолік» був притаманний і 

багатьом капіталістичним валютам того періоду) більшовистську систему 

вдалося врятувати від своєчасної загибелі, влада знову взялася за 

соціалізацію грошових відносин. Хоча деякі дослідники вважають, що такий 

«лівий поворот» у радянській політиці був продиктований не ідеологічними 

або суто політичними причинами, а скоріше «став передвісником 
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глобального політичного та ідеологічного зсуву, скутого рамками золотого 

стандарту в незбалансованій світовій економіці»
570
, втім по факту 

«Сталінська індустріалізація та колективізація призвели до руйнування 

грошової моделі НЕПу та до формування радянської грошової системи»
571

. 

Центром нової системи став Державний банк СРСР, а «[в]ідмінність цього 

інституту від ринкової грошової системи (РГС) полягало в тому, що під ним 

була відсутня система комерційних банків, на базі якої формується інститут 

Центрального банку. В радянській грошовій системі усі функції готівково-

грошового обігу та кредиту були вбудовані в систему Державного 

(Центрального) банку»
572

. Усе це дозволило забезпечити фінансування 

«будов соціалізму» за рахунок бюджетної грошової емісії, результатом чого 

стала інфляція, яку вдалося подолати лише у 1934 р. З того часу «інфляція у 

СРСР заборонена», як заявив на одній науково-практичній конференції вже у 

1985 році тодішній голова Держбанку В.С. Алхімов. Ще б пак, він-то добре  

пам‘ятав, що за період 1930–1940 рр. лише один голова Держбанку 

(М. Булганін, 1938–1940) не був страчений, чого не вдалося уникнути шести 

іншим: Г. П‘ятакову (1929–1930), М. Калмановичу (1930–1934), Л. Мар‘ясіну 

(1934–1936), С. Круглікову (1936–1937), О. Гричманову (1937–1938) та 

М. Соколову (1940). Останньому у розстрільному вироку прямо 

інкримінували «самовільне порушення касового плану на IV квартал 

1940 року». Звісно, за керівництва В. Алхімова часи були вже не такі 

«людожерські» і, коли не вдавалося виконати плани грошового обігу, 

Держбанк здійснював (особливо задля виплати заробітної плати робітникам) 

позапланову емісію, але дозвіл на неї давало лише Політбюро ЦК КПРС
573

. 

Так що «інфляція в СРСР» дійсно була заборонена. Хоча й існувала 
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 Sanchez-Sibony O. Red Globalization. The political economy of the Soviet Cold War from Stalin 

to Khrustchev. New York: Cambridge University Press, 2014. xiv+278 p. Р. 43.  
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 Кочеврин Ю.Б. Денежная модель социализма – советский опыт. Историко-экономический 
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Высшей школы экономики,2019. С. 546–616. С. 547. 
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повсякчасно, у вигляді «пригніченої інфляції» (тобто простої відсутності 

товарів, ціни на які, однак, залишалися постійними або навіть 

зменшувалися). Звісно, що, з іншого боку, відбувалося значне накопичення 

«зайвих» (тобто таких, що не знаходили відповідної товарної маси) грошей. 

Таким чином, оскільки гроші в руках окремих осіб в умовах соціалізму, на 

слушну думку радянських економістів
574

, не могли перетворитися на капітал 

(у всякому випадку – офіційно і масово), то їх накопичення виступало у 

формі тимчасово відкладеного попиту. Попиту – додамо, – відкладеного 

примусово і врешті-решт значною мірою вкраденого внаслідок т.зв. 

«банкрутства» Сбербанка СССР і втратою населенням значної частки своїх 

грошових накопичень. 

 

Соціалістична мутація грошей 

Як бачимо, більшовики не збиралися повністю відмовлятися від 

грошей, визнаючи їх існування об‘єктивною реальністю. Таким чином 

«марксисти», які стверджували, що гроші були «скасовані» в державному 

секторі під час воєнного комунізму, просто ставали на позиції позитивістів, 

відмовляючись, по суті, від теорії грошей Маркса.  

К.Маркс вважав, що «гроші є вираженням суспільних виробничих 

відносин», а якщо ці відносини змінюються, то або гроші повинні зникнути, 

або... насправді виробничі відносини не змінюються. Останнє видається 

абсурдним, адже засоби виробництва націоналізовано (тобто приватну 

власність скасовано)… Втім, як засвідчила подальша практика, 

націоналізація зовсім не означала, що засоби виробництва стали дійсно 

належати усім членам суспільства, оскільки на практиці приватна власність 

збереглася, щоправда для однієї монопольної особи – держави (про що 

більшовиків попереджали їхні критики із соціалістичного ж табору). 

Виявляється, що історичний час капіталізму ще не було вичерпано і та 
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революція була такою собі капіталістичною революцією «без буржуазії»
575

. 

Звісно ж, більшовики не могли цього визнати і тому знайшли інше пояснення 

– гроші не зникають, тому що це вже…інші гроші, соціалістичні.  

Пояснювати, що таке «соціалістичні гроші», почали заздалегідь – ще в 

часи ілюзій про світ без грошей. Зокрема, у травні 1919 р. на з‘їзді керівників 

фінансових секцій М. Мілютін

 сказав: «Система без грошей не є системою 

без оплати. Навпаки. Дохід підприємства, як і його витрати, повинен 

відображатись і обліковуватися в грошових символах; гроші не повинні 

переходити з рук в руки, а мають бути записані як певна кількість мільйонів 

рублів; рахунок повинен показувати, що певне підприємство витрачає 

стільки-то мільйонів і поставило товарів на стільки-то мільйонів»
576

. 

Привертає увагу те, що М. Мілютін приймає уявне або ідеальне існування 

грошей як «грошові символи», хоча така словесна еквілібристика мало що 

змінює. На тому ж самому з‘їзді нарком фінансів РРФСР М. Крестінський 

визнав , що «рубль може залишатися обліковою одиницею навіть тоді, коли 

гроші взагалі перестали існувати у матеріальній формі»
577
. Хоча це був 

«секрет Полішинеля», адже про існування грошей в ідеальній формі як міри 

вартості писав ще К. Маркс.    

 

На певний час питання про скасування грошей було вирішено. І пункт 

програми РКП, прийнятої у березні 1919 р., який констатував, що знищення 

грошей неможливе, поки повністю не організоване комуністичне 

виробництво та залишався чинним розподіл продуктів. У січні 1925 р. у 
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Комуністичній академії розгорнулася дискусія про предмет політичної 

економії. Тоді перемогла точка зору про те, що політекономія як наука 

вивчає лише «капіталістично-товарне суспільство». (Хоча проф. 

І.І. Скворцов-Степанов, О.О. Богданов, М.М. Покровский підтримували тезу 

про існування політичної економії «в широкому сенсі слова», предметом якої 

є вивчення економічних законів, загальних для всіх способів виробництва.) 

Для нас важливо, що така трактовка політекономії виключала розгляд 

категорій «товар», «вартість», «гроші» – як таких, що можуть існувати при 

соціалізмі.  

У грудні 1929 р. Сталін, виступаючи на конференції аграрників- 

марксистів, підвів підсумок дискусій про роль і місце товарно-ринкових 

відносин при соціалізмі, підкресливши, що економічна теорія кульгає і що 

погляди економістів, які висловлювали сумнів щодо доцільності форсованої 

індустріалізації і колективізації необхідно викорчувати, щоб не засмічували 

голови практикам. Таким чином, перемагала точка зору, що закони товарного 

виробництва при соціалізмі вже не діють, держава сама встановлює ціни, 

закон вартості подоланий.  

Але того ж року Інститут Маркса, Енгельса, Леніна (ІМЕЛ) 

опублікував зауваження Леніна на книгу М.І. Бухаріна «Економіка 

перехідного періоду». І, о жах! Виявилося, що напроти бухаринського 

висновку «Кінець капіталістично-товарного суспільства буде і кінцем 

політичної економії» стояла помітка вождя усіх пролетарів та генія людської 

думки: «Невірно. Навіть у чистому комунізмі хоча б стосовно I v + m до II з? 

І накопичення?». А поруч із твердженням Бухаріна «Політична економія 

вивчає товарне виробництво» була помітка: «Не тільки!»
578
. Це, зрозуміло, 

вимагало негайного переосмислення результатів дискусії 1920-х років. І 

невдовзі З.В. Атлас пояснював: « Усі ті, хто бачить в наших грошах тільки 

якусь одну сторону властивого їм протиріччя, тим самим підміняють закони 

перехідного господарства або законами капіталізму, або соціалізму. Але 
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наша економічна система не є ані капіталістичною, ані соціалістичною і наші 

гроші не є ані істинними грошима, ані соціалістичними ордерами, але і ті, й 

інші становлять два полюси протиріччя, притаманного нашим грошам»
579

. 

У 1931 р. М.О. Вознесенский

 заявляє: «Англійська буржуазія ще на 

зорі розвитку капіталізму створила свою політичну економію. Маркс дуже 

високо цінував політичну економію Рікардо і Сміта. Хіба ж наша партія, 

керуючи країною, що вступила у період соціалізму, де вже завершено 

побудову фундаменту соціалістичної економіки, не повинна створити 

«політичну економію соціалізму?»
580

. Саме Вознесенський уперше ввів 

поняття «політична економія соціалізму».  

 

Однак не всі революціонери погоджувалися з таким «ревізіоністським» 

підходом. В охопленій анархічною революцією Іспанії у багатьох громадах 

(особливо Арагону та Каталонії) спроби скасування грошей фіксувалися 

починаючи з січня 1933 р. З літа 1936 р. аналогічні випадки фіксувалися 

також в Андалузії та Естрамадурі. Але лідером все ж таки залишався Арагон. 

У лютому 1937 р. Установчий конгрес Федерації колективних господарств 

Арагону на засіданні в Каспе, в якому взяли участь 600 делегацій з 25 

регіональних федерацій, прийняли резолюцію: «Обіг грошей у громадах 

повинен бути скасований, для цього слід створити нормувальну картку, 

залишивши в руках колективу точну суму для її внутрішніх потреб». 

Щоправда, не всі анархісти погоджувалися з таким підходом. У сусідній 

Каталонії було визнано, що гроші певний час продовжуватимуть існувати
581

.   

Теоретично існували два механізми (які на практиці часто 

поєднувалися ): «карткові» (cartillas) та «колективістські» гроші. Тобто або 
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мешканці отримували продовольчі та товарні картки, або громади випускали 

свої місцеві «гроші» у вигляді облігацій, ваучерів чи купюр, забезпеченням 

яких – принаймні теоретично – був запас різних товарів та харчових 

продуктів, що контролюються органом, який здійснював їх емісію. Причому 

в багатьох місцях існував чорний ринок, на якому все ще  використовувались 

старі банкноти Банку Іспанії. 

Та і нові «гроші» зберігали певний зв‘язок з «клятим минулим», 

оскільки майже завжди нові купюри та ваучери були номіновані в песетах та 

центах, хоча існували й певні винятки: у Бінефарі (Binéfar) у провінції Уеска 

випускалися ваучери, номіновані в «градусах» та «пунктах». Відразу після 

скасування грошей встановили зарплату, одну – для чоловіків, однакову для 

всіх професій (7 песет/день), а іншу – для жінок, однакову для всіх професій 

(5 песет/день)
582
. Ще один зв‘язок з минулим полягав у тому, що за новими 

органами емісії зберегалося зобов‘язання стосовно товарного забезпечення 

нових засобів обігу. Отже, як зазначає відомий іспанський економіст Лінде 

де Кастро (Luis Marìa Linde de Castro, у момент написання своєї роботи – 

представник Іспанії в Міжамериканському банку розвитку, пізніше – у 2012–

2018 рр. він працював Головою центрального Банку Іспанії), «гроші, що, 

безумовно, є одним із великих ненавмисних винаходів людини, 

відроджуються після їх нібито скасування, навіть як негрошовий інструмент 

із кількома його основними характеристиками»
583

.  

Радянський Союз, однак, підтримуючи республіканську Іспанію, більш 

ніж насторожено ставився до проявів анархізму. У грудні 1936 р. іспанський 

комуніст Кодовілья (товариш Луїс) скаржився на анархістів на засіданні 

Комінтерну в Москві: «Там, де анархісти взяли керівництво підприємствами 

в свої руки й організували виробничі комітети, вони насаджують нечуваний 

бюрократизм». Сільські комуни, перетворені в безгрошові суспільства, 

насправді виявлялися цілком вигідними комерційними підприємствами, 
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дохід від яких ішов безпосередньо в анархістські кишені. «У Валенсії було 

кілька випадків, – розповідав товариш Луїс, – коли анархісти забирали весь 

урожай апельсинів, продавали його на каталонському ринку, гроші залишали 

собі, а селянам залишали бони. У Хаені вони вчинили так само з продукцією 

оливкового масла». Те, що відбувалося в Арагоні й Каталонії, турбувало не 

тільки Комінтерн, а й Кремль. Зрештою в Москві вирішили, що 

республіканський тил потрібно зміцнити: у травні 1937 р. республіканські 

війська в союзі з комуністами після важких боїв зі своїми вчорашніми 

союзниками взяли Барселону, а також пройшли Арагоном й Каталонією, 

розпускаючи комуни і розстрілюючи анархістів. А у березні 1939 р. війська 

генерала Франко зайняли Мадрид і лівим експериментам в Іспанії настав 

кінець
584

. 

 

А між тим у 1936 р. Й. Джугашвілі (Сталін) проголосив, що соціалізм в 

СРСР побудовано (щоправда, «в основному»). У 1936 р. вийшла постанова 

ЦК ВКП (б) «Про перебудову викладання політичної економії», в якій 

вперше була поставлене завдання більш глибокого вивчення економічних 

проблем імперіалізму та докапіталістичних формацій, а також включення у 

загальний курс політичної економії спеціального розділу «Політична 

економія соціалізму». Радянський керманич і «корифей усіх наук» І.В. Сталін 

не часто особисто втручався в дискусії 1920-х років, але із середини 1930-х 

років починає втручатися у цю сферу поки що шляхом участі в розробленні 

згаданої постанови ЦК ВКП (б).  

І ось у березні 1941 р. Сталін говорить про те, що «закон вартості ще не 

подолано. Невірно, що ми командуємо цінами, хочемо командувати, але не 

виходить ... Якщо немає вартості, тоді нічим вимірювати доходи. Доходи 

працею не вимірюються. Коли станемо розподіляти по потребах, тоді інша 

річ, а зараз закон вартості не подоланий». Але – додавав він – закон вартості 

в СРСР отримав іншу сутність та іншу форму. Необхідність, що випливає із 
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закону вартості, використовується при соціалізмі свідомо. Тому в основі ціни 

при соціалізмі – свідома політика держави. Із підтексту сталінських 

міркувань випливало, що в основі планів в СРСР повинні лежати не 

економічні закони, а пріоритети внутрішньої та зовнішньої політики
585

. 

Визнання дії закону вартості не було випадковим. Фактично протягом 30-х 

років у радянській літературі зріло поступове розуміння того, що радянська 

економіка зберігає категорії товару, вартості, товарного виробництва
586

. 

Більше того, захищаючи цю позицію, що явно розходиться із баченням 

класиків марксизму, Й. Сталін заявляє: «Якщо хочете на все шукати відповіді 

у Маркса, пропадете. Ви маєте таку лабораторію, як СРСР, що існує понад 20 

років, а думаєте, що Маркс мав знати більше за вас про соціалізм. Не 

передбачив, бачте, Маркс у «Критиці Готської програми»! Треба самим 

головою працювати, а не нанизувати цитати. Нові факти є, нова комбінація 

сил, будьте ласкаві головою працювати». 

Війна, звісно, не дуже сприяла роздумам про долю грошей, оскільки 

йшлося про долю держави. Але у 1943 р. курс політекономії був уведений у 

всіх вищих навчальних закладах СРСР. У журналі «Під прапором 

марксизму» вийшла стаття «Деякі питання викладання політичної 

економії», в якій офіційно було визнано закон вартості в соціалістичній 

економіці: «після знищення капіталізму соціалістичне суспільство в особі 

своєї держави опановує закон вартості та свідомо використовує його 

механізм ...». Наявність закону було пояснено необхідністю обліку міри 

праці й споживання. Підкреслювалося, що в соціалістичному суспільстві 

закон вартості діє в перетвореному вигляді, оскільки «вже не керує в 

стихійному порядку розподілом суспільної праці та засобів виробництва 

між галузями ...»
587

. 

                                                 
585

 Сорокин А. Учебник должен быть «образцом для всех». Родина 2014. № 3. С. 84–91. С. 85–86.  
586

 Джибути М.М. Экономическая наука накануне, во время войны и в первое послевоенное 

пятилетие (40-е годы). Всемирная история экономической мысли. Т. 6. Кн. 1: Отечественная 

экономическая наука / отв.ред. В.В. Радаев. Москва: Мысль, 1997. 784 с. 
587

 Сорокин А. Учебник должен быть «образцом для всех». Родина 2014. № 3. С. 84–91. 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

347 

Після війни, зрозуміло, потрібно було хоча би відновити зруйноване. 

Отже, у 1947 р. було проведено грошову реформу і СРСР навіть планував 

приєднатися до Міжнародного валютного фонду – тобто стати інтегральною 

частиною світової (за фактом – капіталістичної) монетарної системи. Експерт 

МВФ у спеціальному дослідженні навіть доходив висновку, що «[е]кономіка 

СРСР – це грошова економіка. Ціни виражаються в рублях, а розрахунки 

виробників і споживачів здійснюються грошима, хоча з цього правила є 

винятки. Як і в капіталістичних країнах, деякі послуги надаються 

безкоштовно; в СРСР, однак, ці послуги становлять більшу частку реальних 

доходів споживачів, ніж у будь-якій капіталістичній країні»
588
. А 

ціноутворення, хоч і не ринкове, але подібне до того, яке використовувалося 

капіталістичними країнами у воєнний час
589

. 

Але знову щось «пішло не так» і було вирішено розібратися з 

нагальними питаннями політекономії соціалізму – в тому числі із сутністю 

товару, вартості і грошей. З цією метою активізували (розпочату ще кілька 

років тому) підготовку підручника (велика державна справа), на обговоренні 

якого раптом взяв слово «нікому не відомий» представник Держплану СРСР 

Л. Ярошенко

. Він займав посаду заступника начальника відділу, і на 

обговорення такого високого рівня потрапив, скоріш за все, замість когось із 

більш обережних керівників, але до доручення поставився серйозно, 

попросив слова і рішуче виступив «проти надмірної політизації економіки, за 

необхідність розробити конкретну програму структурної перебудови 

виробництва, відкинути мертві догми «політекономії соціалізму»
590
. Більше 

того, з його слів можна було зрозуміти, що ніякої політекономії соціалізму 

немає, адже немає предмета її дослідження – виробничих відносин: які ж 
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відносини, якщо всі є рівноправними власниками засобів виробництва. А 

якщо так, то не повинно бути ані товару, ані грошей (спори про які він назвав 

«схоластичними міркуваннями»). Тобто висловив усе, що думав, оскільки 

дискусія була організована за вказівкою із «самого верху», адже, як заявив 

сам Сталін: «Орден мечоносців» (як він називав партію більшовиків) не 

повинен перетворюватися на «хор псаломщиків, загін алілуйщиків. 

Загальновідомо, що ніяка наука не може розвиватися без свободи критики, 

без боротьби думок…». І боротьба відбулася. Спрочатку сам Й. Сталін 

відповів Ярошенку: «Бухарін говорив, що зі знищенням капіталізму повинна 

знищитися політична економія. Тов. Ярошенко цього не говорить, але він це 

робить, ліквідує політичну економію соціалізму. Щоправда, він при цьому 

робить вигляд, що не зовсім погоджується з Бухаріним, але це – хитрість 

копійчана. Насправді він здійснює те, що проповідував Бухарін і проти чого 

виступав Ленін. Тов. Ярошенко плентається слідами Бухаріна»
591

. 

Враховуючи сумнівний кінець М. Бухаріна, це вже був вирок. І не 

теоретичний, а дуже практичний: Ярошенка було звільнено з Держплану і 

відправлено у Сибір (до Іркутска), там його виключили з партії, а коли він 

наважився скаржитися і приїхав до Москви, заарештували. За два місяці 

Сталін помер, але Ярошенка протримали на Лубянці ще дев‘ять місяців 

(мабуть чекали, чи не народить партійна система «нового Сталіна»), 

відновили в партії, потім знову виключили (часи були ще «ненадійні»), знову 

відновили у 1961 і відправили на пенсію. Але «крапка» в його дискусії зі 

Сталіном була поставлена у листопаді 1989 р., коли виступ старенького 

Л. Ярошенка зустріли овацією на економічній конференції вже в часи 

Перебудови.  

Але на початку 1950-х офіційною стала точка зору Й. Сталіна, який 

пояснював: «Наразі у нас існують дві основні форми соціалістичного 

виробництва: державна – загальнонародна, і колгоспна, яку не можна назвати 

загальнонародною. У державних підприємствах засоби виробництва і 
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продукція виробництва становлять всенародну власність. У колгоспних же 

підприємствах, хоча засоби виробництва (земля, машини) і належать державі, 

проте продукція виробництва становить власність окремих колгоспів, 

оскільки праця в колгоспах, як і насіння, – своя власна, а землею, що 

передана колгоспу в довічне користування, колгоспи розпоряджаються 

фактично як своєю власністю, незважаючи на те, що вони не можуть її 

продати, купити, здати в оренду або закласти. Ця обставина веде до того, що 

держава може розпоряджатися лише продукцією від державних підприємств, 

тоді як колгоспною продукцією як своєю власністю розпоряджаються лише 

колгоспи. Але колгоспи не хочуть відчужувати свої продукти інакше ніж у 

вигляді товарів, в обмін на які вони хочуть отримати потрібні їм товари. 

Інших економічних зв‘язків з містом, крім товарних, крім обміну через 

купівлю-продаж, наразі колгоспи не сприймають». Тому товарне 

виробництво і товарообіг є у нас зараз такою ж необхідністю, якою вони 

були, скажімо, років тридцять тому, коли Ленін проголосив необхідність 

усілякого розвороту товарообігу. Звичайно, коли замість двох основних 

виробничих секторів – державного і колгоспного – з‘явиться один 

всеохоплюючий виробничий сектор із правом розпоряджатися всією 

споживчою продукцією країни, товарний обіг з його «грошовим 

господарством» зникне як непотрібний елемент народного господарства». І з 

цього робився висновок: «Отже, наше товарне виробництво представляє 

собою не звичайне товарне виробництво, а товарне виробництво особливого 

роду, товарне виробництво без капіталістів»
592

.  

У цій останній книзі Й. Сталіна по суті відкидалася ринкова економіка 

та обґрунтовувалася політика подальшого одержавлення економічного життя 

в країні, що можна пояснити тим, що постарілий Сталін відчував певну 

ейфорію від здавалася близької остаточної перемоги соціалізму. 

Для нашого дослідження, однак, особливий інтерес становлять 

узагальнюючі довідки про спірні питання, які виявилися в ході дискусії (з 
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помітками Й. Сталіна)
593
. Зокрема, як відзначається в розділі «Про товар та 

закон вартості у соціалістичному суспільстві», кандидат економічних наук 

Мейман

 обґрунтовував необхідність збереження закону вартості та 

категорій вартості, ціни, а звідси – і грошей тим, що у випадку «визначення 

кількості праці, яка витрачається на вироблення продуктів, в робочому часі» 

усьому імперіалістичному табору стало б відомо все, що відбувається в 

економіці Радянського Союзу. А «грошова вуаль», за цією логікою, дозволяє 

займатися окозамилюванням. Думка, що не могла не сподобатися «будівнику 

соціалізму в окремій країні», і тому він навіть підкреслив слово 

«приховувати» у фразі: «Наявність товарно-грошової форми дозволяє 

приховувати все те, що не повинно стати відомим ворогам Радянського 

Союзу». 

У розділі «Про радянські гроші та їх зв‘язок із золотом» зазначається, 

що у дискусії були висловлені дві протилежні точки зору з питання про 

радянські гроші в зв‘язку з формулюванням проєкту підручника про те, що 

«радянські гроші виконують свою функцію міри вартості через свій зв‘язок із 

золотом».  

1. Професори Михалевський, Атлас, Гусаков, Гатовський, Злобін та 

інші вважають в основному правильною позицію авторів макета підручника. 

Радянські гроші мають золотий вміст і через це є мірою вартості. Радянська 

держава, використовуючи закон вартості, відштовхувалася від того факту, 

який склався історично, що як загальний еквівалент виступає золото. У 

зв‘язку з цим при проведенні грошової реформи 1922/24 років радянський 

уряд встановив вміст рубля. Надалі золотий вміст рубля фіксувався 

опосредковано через встановлення курсу радянського рубля спочатку у 

франках, потім – у доларах. З 1950 р. уряд встановив безпосередній золотий 
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вміст рубля і відповідно курс рубля по відношенню до іноземних валют. 

Оскільки рубль має золотий вміст, плануючі органи прирівнюють вартість 

конкретних товарів до грошей, тим самим виражають цю вартість у золоті, 

планомірно встановлюючи ціни товарів. Що стосується стійкості радянської 

валюти, то вона, як зазначав товариш Сталін, забезпечується не тільки 

золотом, а й головним чином величезним обсягом товарної маси, що 

перебуває в руках соціалістичної держави і запускається в обіг за твердими 

цінами. Це забезпечення радянських грошей і вся система 

народногосподарського планування дає соціалістичній державі можливість 

встановлювати кількісні відносини товарів до золота відповідно до інтересів 

розвитку соціалістичної економіки. (Пояснення цієї точки зору підкреслено 

Й. Сталіним з поміткою: «Так»). Той факт, що радянська валюта має золотий 

вміст, набуває зараз особливого практичного значення в зв‘язку із швидким 

зростанням міжнародного авторитету радянського рубля, із розгортанням і 

зміцненням економічних взаємин СРСР з країнами народної демократії. 

Валюти країн народної демократії орієнтуються на радянський рубль, який 

має твердий золотий вміст, про що свідчить, зокрема, грошова реформа в 

Польщі.  

2. Економісти, які дотримуються іншої точки зору (Іконніков, Кронрод, 

Батиров та інші), стверджують, що, оскільки при соціалізмі немає протиріччя 

між приватною і суспільною працею, золото або будь-який інший товар вже 

не виступають як міра вартості, тобто як гроші. (А ставлення Й. Сталіна до 

цієї думки зазначено поміткою: «Ха-ха-ха»). Зміна планових цін абсолютно 

вільна від зв‘язку зі змінами у вартості золота. Але оскільки ціни, навіть у 

кінцевому рахунку, не складаються залежно від зміни вартості золота як 

усередині країни, так і у зовнішньоторговельних зв‘язках, то золото вже не 

відіграє ролі еквівалента грошей в СРСР. (І знову помітка Й. Сталіна: «Не 

те»). Мірою вартості для кожного окремого товару слугує вартість сукупного 

товарного продукту, виражена як сума цін, що історично сформована і 

планомірно змінюється радянською державою. Ця вартість сукупного 
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товарного продукту і виконує в соціалістичній економіці роль загального 

еквівалента, тобто грошей. Соціалістична держава в плановому порядку 

встановлює радянську грошову одиницю – рубль, що представляє собою 

частку вартості суспільного продукту. Його вартісний вміст визначається 

державою, зважаючи на об‘єктивні умови і завдання розвитку господарства, 

шляхом планового визначення цін. Як засіб обігу, засіб платежу та засіб 

заощаджень гроші соціалістичного суспільства представлені банківськими і 

казначейськими білетами. 

    

Отже, видавалося, що «чим далі просуваються процес витіснення 

стихійно-ринкових відносин і будівництво соціалізму, тим більше гроші 

позбавляються своєї стихійно-ринкової «душі», тим більше обмежуються і 

позбавляються свого значення функції, властиві грошам»
594

.  

Наскільки це відповідало дійсності, дуже влучно було показано у 

романі А. Бека «Нове призначення» (Бек А., «Новое назначение»), герої якого 

– представники сталінської верхівки («кадри, а не трактори», які «вирішували 

усе») після чергового нічного засідання в Кремлі випадково залишилися 

зранку без власного транспорту і вирішили вирушити додому на метро, але 

раптом виявили, що ні в кого з них немає грошей. Вони просто були їм 

непотрібні, тому що вони жили в «номенклатурному комунізмі», де гроші не 

були потрібні. Тобто в СРСР просто реалізували стару як світ ідею Платона 

про спільну власність для можновладців: на усіх власності не вистачало, а 

ось для номенклатури уся країна виступала власністю.  

Виходило знову-таки – «буржуазна революція без буржуазії», а гроші – 

специфічні, «соціалістичні». Тому що… існують колгоспи. За вирішення 

проблеми колгоспів взявся М. Хрущов, за пропозицією якого партія записала 

у своїй новій програмі, що матеріальні основи комунізму будуть побудовані 

до 1980 р. Тож із грошима все ж таки потрібно було щось вирішувати. В 
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сенсі теоретичного з‘ясування сутності грошей при соціалізмі та перспектив 

їх відмирання в найближчому майбутньому. 

 

Незадовго до настання deadline соціалізму вийшла монографія Енріке 

Андерса (викладача Вищої партійної школи при ЦК КПРС), де викладалися 

основи теорії грошей реального соціалізму, в якому «…відбувається 

інтенсивний процес перетворення товарного виробництва у нетоварне, а 

грошей – в негроші»
595
. Відповідно і грошові функції поступово 

перетворювалися в негрошові: функція міри вартості – у функцію прямого 

обліку суспільно-необхідного часу; функція засобу обігу – у функцію 

прямого розподілу матеріальних благ; функція засобу платежу – у функцію  

засобу розподілу згідно з працею; функція засобу накопичення (колишня 

Марксова функція засобу створення скарбів) – у функцію засобу 

заощадження трудових доходів. Що ж до функції  світових грошей, то її, як і 

при капіталізмі, виконує золото, оскільки соціалістичні країни 

використовують уже існуючу у світовому масштабі грошову систему. Звісно, 

що, оскільки на капіталістичних ринках зникає золотий обіг (що тоді вже не 

можна було не помітити), то могло видатися, що і при капіталізмі, і при 

соціалізмі діють одні й ті ж самі закони грошового обігу. А це, на думку 

автора, невірно, тому, що «причини, які обумовлюють витіснення золота з 

обігу на світовому соціалістичному і на світовому капіталістичному ринках 

докорінно відрізняються між собою»
596
. При соціалізмі, зрозуміло, 

принципово новий характер товарно-грошових відносин обумовлює і нову 

природу грошей. Таким чином, стверджувалося, що при соціалізмі гроші – це 

не гроші не тільки в кількісному, а і в якісному вимірі. Що, зрештою, 

відповідало дійсності. 

       

                                                 
595

 Андерс Э.Д. Основы теории денег социалистического общества. Москва: Мысль, 1975. 288 с.  

С. 56. 
596

 Там само. С. 274. 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

354 

«Післявоєнна стабілізація несла риси того дефляційного пресу, яких їй 

були надано у середині 1930-х років. (Ми маємо на увазі нелюбов Сталіна до 

будь-якого підвищення цін, пов‘язану з пам‘яттю про інфляцію 1930– 

1934 рр. Звідси бере початок кампанія щорічного зниження роздрібних цін 

другої половини 1940-х років. Її успіх досягався за рахунок жорстокіших 

поборів з населення та низького рівня заробітної плати. Цим же 

забезпечувався відомий принцип наявності в магазинах «обов‘язкового 

асортименту»). І лише після 1955 р. виникла «класична» форма радянської 

грошової системи [РГС]. Те, що тут названо «класичною формою РГС, 

полягало в послабленні тоталітарних проявів цієї системи – таких, як 

обов‘язкові державні позики, – і в більш гнучкій емісійній політиці 

державного банку. В результаті РГС відносно стабільно працювала наступні 

30 років»
597

.  

Мабуть найбільш характерною рисою РГС було розподілення 

готівкового та безготівкового обігу. Звісно, що готівковий та безготівковий 

обіг виник задовго до початку побудови соціалізму і весь цей час успішно 

існував в умовах ринкової («капіталістичної») економіки. Втім, у радянській 

грошовоій системі всі операції перетворення готівкових коштів у безготівкові 

відбуваються за посередництва лише Держбанку: спеціалізовані «галузеві» 

банки (в ті періоди, коли вони взагалі існували) операції з готівковою взагалі 

не здійснювали, а в системі ощадних кас / ощадного банку відбувалося лише 

зарахування готівкових коштів. Потім накопичені заощадження з ощадних 

касс переходили до каси Держбанку (у формі короткострокового кредиту) і 

перетворювалися на безготівковий кредитний ресурс.  

Як уже зазначалося вище, така система нормально працювала протягом 

певного періоду, аж доки на початку 1980-х років темпи зростання грошової 

маси почали випереджати темпи зростання ощадних вкладів – накопичення 

здійснювалося не в державній системі, а в «матрацах». І це виявило недолік 

радянської системи прямого кредитування, а саме його однократність: тобто 
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відсутність ринкових інструментів кредитування (простіше кажучи, векселів) 

виключала використання ефекту грошового мультиплікатора і кредитування 

економіки ставало заручницею емісії, обмеженою нестачею споживчих 

товарів. Як говорив М. Жванецький: «замкнене коло, яке розмикнули у 

вигляді прямої, на різних кінцях якої ми і перебуваємо» – наразі – на 

протилежних кінцях опинилися економіка та населення. А оскільки 

практично фактичні всі дані, що стосувалися грошового обігу в СРСР, були 

засекречені

, то виявилося, що, як зазначає відомий російський вчений 

Ю. Кочеврін, «…теоретичні дослідження  проблем грошового ринку… 

перебували в Радянському Союзі на нульовому рівні». 

 

Ситуація, щоправда, могла б змінитися і раніше, оскільки т.зв. 

«косигінська реформа» повинна була таки дати позитивні результати, 

враховуючи рівень її підтримки в радянському керівництві. Початком цієї 

реформи прийнято вважати публікацію в «головній газеті країни» – «Правді» 

статті харківського професора О.Г. Лібермана


 «План, прибуток і премія»
598

. 

Особисть автора для такої «статті-бомби» виглядала дещо незвичайною: 

«всього лише» завідувач кафедри далекого провінційного (за радянськими 

стандартами) ВНЗ, найбільш фундаментальною працею якого була невелика 

десятирічної давнини монографія, присвячена госпрозрахунку 

машинобудівних заводів
599
. Але з іншого боку, деякі його праці з тієї ж 

                                                 

 Автор цієї монографії і сам переконався в цьому на самому початку своєї банківської кар‘єри наприкінці 

1970-х років.  Бажаючи підкреслити небезпеку перевитрат фондів заробітної плати (порівняно зі зростанням 

продуктивності праці), в аналітичній записці на адресу партійних органів обласного рівня (ідеться про 

Тернопільську обл.) він зауважив, що це може призвести до появи інфляції (насправді було використано 

більш м‘яку форму: «…це виступає як інфляціогенний фактор»). Єдиною, але швидкою реакцією було 

переведення записки у розряд «документів службового користування», а процедура оформлення такого 

документу надовго відбила бажання займатися «непотрібними дослідженнями». 

 


 Ліберман Овсій Григорович (1897–1981), на зазначений момент – завідувач кафедри економіки та 

організації машинобудівного виробництва Харківського інженерно-економічного інституту. Його дружина – 

Регіна Самойлівна Горовіц – була сестрою відомого піаніста Володимира Горовіца (який уже багато років 

жив у США), тож родина була «добре знайома» «компетентним органам» і це могло зіграти певну роль при 

«виборі жертви». 
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599

 Либерман Е.Г. Хозяйственный расчѐт машиностроительного завода. Москва: Изд. и 1-я тип. 

Машгиза в Л., 1950. 212 с. 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

356 

тематики раніше друкувалися в Польщі та Румунії, а у другій половині 1950-

х років – навіть у журналі «Комуніст» (теоретичному органі КПРС), де «аби-

кого» не друкували.  

Звісно, як зазначає сучасний дослідник його творчості, 

«висловлювання «єретичних» ідей було справою небезпечною і у разі 

негативного результату такою людиною не жаль і пожертвувати. Тим більше, 

що Ліберман уже відсидів у 1938–1939 рр. невеликий за тими часами строк, 

коли перебував під слідством за сфабрикованою за доносом одного з «колег» 

по інституту справою про шпигунство»
600

.  

 

 

 

 

 

 

Утім, спочатку все пішло «за планом»: нова система, орієнтована не 

стільки на виконання плану, скільки на отримання прибутку, в 1964 р. була 

запроваджена як експеримент під назвою «Більшовичка» – «Маяк» (за 

назвою великих підприємств) у системі легкої промисловості, а з 1965 р. 

масово запроваджувалася і в інших галузях. З 1966 р.директори підприємств 

отримали право навіть продавати зайві засоби виробництва (обладнання, 

сировину) – для чого були створені спеціальні «торговельні майданчики» в 

Горькому та Свердловську. Результатом стало збільшення частки прибутку, 

що залишалася на розвиток підприємств та преміювання робітників. Певним 

чином відроджувалися принципи організації господарства часів «нової 

економічної політики». Або ж відбувався ухил у бік «югославського 

ревізіонізму».  
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 Лисовицкий В.Н. Евсей Либерман – идеолог «Косыгинской» хозяйственной реформы. 

Историко-экономические исследования (Journal of Economic History & History of Economics). 2016. 

Т. 17. № 3. С. 433–452. С. 436–437. 

Чи будуть гроші при комунізмі? 

Югославські ревізіоністи вважають, що будуть. 

Маоїстські  догматики стверджують, що не будуть. 

А радянські комуністи вирішують це питання на основі діалектики:  

в когось будуть, а в когось – ні. 

                                                                                Анекдот радянських часів 
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Але супротив «хранителів» ідеологічної чистоти та політична істерика, 

викликана у Кремлі «Празькою весною», невдовзі призвели до гальмування, 

а потім і відмови від реформи. 

 

Приблизно в ті ж часи відбувався ще один, цікавий для нашого 

дослідження, експеримент. Тоді в СРСР (а саме – в Україні) було здійснено 

спробу «вдосконалити» схему грошових розрахунків у соціалістичному, 

тобто безгрошовому, напрямі. Річ у тім, що теоретичні основи для створення 

електронних грошей, які вирішували питання безготівкового обігу на 

принципово новій основі, заклав ще відомий український академік 

В.М. Глушков у середині 1960-х років, коли починалася (так і не завершена) 

робота зі створення ЗДАС – загальнодержавної автоматизованої системи, в 

рамках якої мав здійснюватися безгрошовий перерозподіл сукупного 

національного продукту. З технічної точки зору електронні одиниці обліку, 

що використовувалися б при цьому, власне, виконували би функції 

«електронних грошей». Передбачався і випуск електронних кредитних 

карток
601

. 

Однак реалізацію ідеї постійно відкладали в довгу шухляду: спочатку 

саме через її зайву ідеологічну спрямованість (нагадаю, що в ті часи 

радянський прем‘єр-міністр М.Косигін намагався якось перевести економіку 

СРСР на ринкові рейки і тому, звісно, його оточення виступило проти ідеї 

переходу до безгрошового товарообміну, чим, по суті, «виплеснуло дитину 

разом із брудною водою»). А потім (а треба зазначити, що ця ідея 

«дотягнула» навіть до горбачовських часів) на її реалізацію не вистачало 

коштів, витрачених попередниками на військове забезпечення тієї самої 

соціалістичної ідеології. (За оцінками, запровадження системи вимагало 

інвестицій в сумі 20 млрд руб., у той час як національний дохід СРСР за 

п‘ятирічку становив приблизно 100 млрд руб.). 
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Радикальна демонетизація суспільства 

Виявилося, однак, що «грошові термінатори» є не тільки в СРСР, а й 

поза його межами. І доволі рішучі: ті, хто не тільки вважає, що гроші мають 

бути ліквідовані, а й готові зробити це негайно. Їх називали «червоними 

кхмерами». Їх лідер Пол Пот

 намагався вивчати твори К. Маркса, але, як сам 

пізніше визнавав, «насправді їх не розумів». Утім, більш зрозумілими для 

нього виявилися прості ідеї Й. Сталіна, Мао Цзе Дуна і, особливо, 

російського анархіста Петра Кропоткіна, з якого він зрозумів, що головне – 

це те, що  революція повинна бути здійснена без компромісів аж до її 

завершення і що егалітаризм («загальна рівність») є основою комуністичного 

суспільства. В результаті саме Камбоджа (на той час проголошена 

Кампучією

) стала єдиною країною в світі, в якій коли-небудь скасовували 

гроші. Щоправда, фактично Пол Пот оголосив лише про тимчасове 

призупинення існування грошей, а не остаточне їх скасування. А тому в 

перші роки  заборони грошей серед населення країни час від часу 

поширювалися чутки про те, що партія планує відновити використання 

грошей та ринковий обмін у рамках сільськогосподарських колективів. Та й 

сам Пол Пот якось сказав журналістам з Югославії: «Наразі ми перестали 

використовувати гроші ... [але] ми не сприймаємо теперішню систему як 

постійну»
602

. 

Як стверджує професор Кентського університету (Велика Британія) 

Дж. Тийнер (James A. Tyner) – провідний дослідник «історії та географії 

марксизму у ХХ сторіччі», спочатку (ще під час громадянської війни) лідери 
                                                 

 Пол Пот, справжнє ім‘я Салот Сар (Saloth Sâr, 1925–1998). Пол Пот (скор. від  фр. politique potentielle – 

«політика можливого») – «брат номер 1». 

Ієнг Сарі (1925–2013) – родич Пол Пота та співзасновник організації «червоних кхмерів», міністр 

закордонних справ, «брат номер 3». 


 «Кампучія» – це лише інша (на відміну від «Камбоджі») європеїзована транскрипція назви країни – 

«країна кхмерів» ( кхмер. У січні 1976 р. Пол Пот оголосив зміні в конституції, які, зокрема, передбачали 

заміну назви «Королівство Камбоджа» на «Демократична Кампучія» , яка зберігалася до 1992 року. 
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Комуністичної партії Кампучії (КПК) – Пол Пот та Ієнг Сарі* передбачали 

просто провести грошову реформу і запровадити власні грошові знаки. З 

цією метою ще у грудні 1973 р. Ієнг Сарі представив Пол Поту на 

затвердження зразок нових банкнот (які він привіз з Пекіну). На той момент 

«червоні кхмери» запровадили на контрольованій ними території бартерну 

схему товарообміну і взагалі-то ще не уявляли, якою би вони хотіли бачити 

економічну систему країни. З цього питання ще тривала внутріпартійна 

дискусія. Загалом же вони схилялися до неринкового типу економіку і з 

часом відхилили гібридний тип економіки (який існував у СРСР і який вони 

вважали «державним капіталізмом»). 

Після того, як комуністичні повстанці – «червоні кхмери» (головним 

чином неписьменні селяни та юнаки 12–16 років) захопили столицю країни 

Пномпень 17 квітня 1975 року, їхній вождь – Пол Пот  наказав зруйнувати 

будівлю Центрального банку: після вибуху динаміту в фасаді будинку 

утворилася велика діра і камбоджійська валюта буквально летіла вниз по 

вулиці як простий папір
603

.  

За свідченням британо-австралійського журналіста Джона Пілгера 

(якому, враховуючи його лівацькі погляди, «червоні кхмери» дозволили 

спостерігати за своїми експериментами), Пномпень представляв після цього 

вельми екзотичне видовище: «Після полудня стічні канави раптово 

заповнилися папером – це були гроші. Вулицями текли гроші, здебільшого 

нові, невикористані купюри з Національного банку Камбоджі, який підірвали 

«червоні кхмери». ... Гроші були всюди»
604

. 

Але це ще не був кінець грошової економіки Кампучії. Це був тільки 

початок кінця. Попереду ще була ситуація, яку той самий Дж. Пілгер описав 

так: «На станції заправки «Еssо»  стара жінка та троє виснажених дітей 

присіли навколо горщика із сумішшю коріння та листя, що кипів над вогнем, 
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підживленим паперовими грошима: тисячі щільних, тріскучих новеньких 

рієлів: така хвороблива іронія грошей, вони більше не могли купити все, що 

потрібно цим людям»
605

. 

А поки що у травні 1975 р. керівництво КПК скликало військових та 

цивільних чиновників нового режиму на спеціальну нараду у Пномпені. 

Протягом п‘яти днів приблизно 1000 учасників конференції розглядали 

детальні плани, узгоджені членами Центрального Комітету КПК. Це була, по 

суті, перша велика спроба партії «червоних кхмерів» оголосити свій 

політичний маніфест, із багатьма обговореними темами та прийнятими 

ключовими рішеннями. (...) Зокрема, заступник генерального секретаря партії 

(«брат номер два») Нуон Чеа (Nuon Chea) проголосив, що побудова 

соціалізму включає дві складові: сільське господарство та промисловість, і 

що перша буде модернізована протягом 15 років шляхом застосування 

наукових методів. Крім того, Нуон Чеа пророкував ліквідацію як грошей, так 

і ринків, пояснюючи це тим, що їх існування відновить приватну власність, 

що само по собі є анафемою для марксистської партії, побудованої за 

ленінськими принципами. Опубліковані наступні документи партії, 

включаючи статті та коментарі в пропагандистському журналі КПК 

«Революційний прапор» наголошували на питанні грошей та ринку: «Ми не 

використовуємо гроші. Гроші є найбільш отруйним інструментом. Вони 

завжди спокушають нас повернутися до приватної власності. З грошима [,] 

ми завжди хочемо купити це або купити те. Тепер ніхто не думає, як 

витрачати гроші»
606

.  

Щоправда, з такою думкою погоджувалися не всі, і вже після 

конференції один із визнаних лідерів руху Хоу Юн (Hou Youn) виступив 

проти ідеї ліквідації ринку та грошей, стверджуючи, що в такому випадку 

режим не проіснує більше трьох років, оскільки країна, зруйнована війною, 
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потребує значних капіталів для свого відновлення. Тоді ця позиція знайшла 

певну підтримку і було навіть прийнято рішення створити Народний банк, 

головою якого призначили Нон Суона (Non Suon), а в основних 

адміністративних центрах з‘явилися пропагандистські плакати із взірцями 

нових грошових знаків. У серпні 1975 р. був призначений новий голова 

Народного банку – Піч Ченг (Pich Chheang), який негайно створив навчальну 

програму з підготовки загальнонаціональної банківської системи, а у вересні 

запровадив валюту у своєму рідному районі як «пілотний проєкт» 

соціалістичної грошової економіки. Однак противники грошової економіки 

також не змирилися і їхнім рупором став один із провінційних лідерів 

«червоних кхмерів» Чхіт Чхоун (Chhit Chhoeun, псевдо Mok), який висловив 

сильні застереження щодо використання грошей і наполягав на використанні 

бартерної системи, за якої продукти виробництва не продаються, а робота не 

оплачується через ринок. До такого підходу почав схилятися і Пол Пот – 

головним чином, під впливом не економічних, а ідеологічних аргументів. 

Пол Пот нібито сказав: «Дотепер той факт, що ми не використовуємо гроші, 

значно зменшив приватну власність і, таким чином, сприяв загальній 

тенденції до колективізму. Якщо ми знову почнемо використовувати гроші, 

це поверне почуття приватної власності та відштовхне окрему людину від 

колективу. Гроші – це інструмент, [який] створює привілей та владу. Ті, хто 

ним володіє, можуть використовувати його для підкупу кадрів ... [і] для 

підриву нашої системи. Якщо ми дозволимо розвиватися настроям приватної 

власності, поступово думки людей звертатимуться лише до способів 

накопичення приватної власності. (…) Гроші створюють загрозу зараз і в 

майбутньому. Ми не повинні поспішати ними користуватися. ... Нам слід 

глибше подумати над цим питанням»
607
. «Червоні кхмери» «думали» над цим 

питанням до самого кінця свого панування в країні… (Зрештою, правим 

виявився Хоу Юн – «червони кхмери» протрималися три роки). 
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Грошовий Ренесанс 

Після падіння режиму «червоних кхмерів» гроші повернулися до 

Камбоджі, але це були в‘єтнамські донги та тайські бати, які повсякчасно 

використовувалися населенням. А відновлення національної валюти 

Камбоджі розпочалося з того, що 20 березня 1980 р. до Пномпеня прибула 

перша партія нових камбоджійських ріелів, надрукованих у Москві. При 

цьому один новий ріел було прирівняно до 1 кілограма…(ні, не золота і не 

срібла) – простого рису. Простого для всіх, крім камбоджійців, сотні тисяч 

яких загинули саме в результаті його відсутності в часи «червоних кхмерів», 

оскільки як колись і зерно з України, рис ішов на експорт, а для самих селян 

залишалося одне – лише тихо вмирати. 

Утім, навіть після відновлення грошових відносин камбоджійці ще 

довго не довіряли (та й, мабуть, досі не довіряють) національній валюті, 

надаючи перевагу іноземній, а в ріелах тримають лише невеликі суми для 

поточних покупок
608

. 

Отже, жахливий експеримент «червоних кхмерів» довів, що 

комуністичне суспільство загалом і безгрошова економіка зокрема можливі 

лише за умови повернення навіть не до середньовічного, до доісторичного, 

примітивного ладу. 

Хотілося б вірити у те, що «[ч]ервоні кхмери» нарешті дискредитували 

ідею побудови безгрошового суспільства завдяки своєму успіху. Ми бачимо, 

що для того, щоб знищити грошовий обіг, суспільство потрібно спочатку 

повернути в кам‘яний вік, проливаючи при цьому ріки крові. Також 

вияснилося, що грошовий обіг зникає не із настанням загального товарного 

достатку, обіцяного при комунізмі, а саме навпаки – внаслідок абсолютного 

товарного голоду, коли у людини немає нічого, крім мізерного пайку. Якщо 

ж у людей з‘являються хоча б мінімальні надлишки, вони все одно 
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намагатимуться обміняти їх на що-небудь корисне, використовуючи при 

цьому якщо не гроші, то хоча би сіль, вугілля, патрони або кокаїн»
609

.  

 

В СРСР, як ми бачили, від таких радикальних кроків відмовилися ще в 

перші роки «соціалістичної революції». Але, з іншого боку, і ринкова 

тенденція розвитку радянської економіки виявилася занадто слабкою. Як 

зауважив відомий український економіст М.І. Сивульський, «[з]акон 

відмирання грошей відіграє важливу роль у подальшому вдосконаленні 

господарського механізму соціалістичного суспільства»
610

.  

Тому, мабуть, невдалою, з політичних причин, виявилася і спроба 

повернутися до цієї ідеї, втіленням чого стала спільна Постанова ЦК КПРС 

та Ради Міністрів СРСР від 14.07.1983 – відома професіоналам як 

«Постанова  № 659».  

Водночас, як зауважував академік М. Петраков, економічний радник 

нового (і останнього) генерального секретаря ЦК КПРС, «відраза до грошей 

почала передаватися професійним економістам, деякі з них дедалі гучніше 

подавали голоси за натуралізацію планових завдань, вимагали відмовитися 

або різко обмежити дію грошових, вартісних показників. Усе зло, мовляв, у 

грошах! Тому потрібно бути радикальнішими за поета

 та взяти курс на 

остаточне згортання товарно-грошових відносин». Однак, «у вуха» вищого 

керівництва вкладалися протилежні думки: «Гроші – це плід багатовікової 

еволюції господарського життя. Замкнуте патріархальне господарство не 

мало потреби в грошах. Розвиток економічних контактів, розподіл праці, 

розширення кола продуктів, що вироблялися, вимагали універсалізації 

засобів економічного обігу. Нерозвиненість грошових відносин завжди 

свідчила про убогість виробничих сил. У грошовому обігу як у дзеркалі 
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відображається рівень економіки, її успіхи, біди та суперечності. Втім, коли 

йдеться про роль грошей в організації господарського життя, образ дзеркала 

недостатньо точний. В одному з декретів Паризької комуни надавалося інше, 

більш яскраве порівняння: «Життя людини залежить від кровообігу. Життя 

народу залежить від грошового обігу. Тому питання про фінанси є головним і 

основним. Це питання життя або смерті»
611

. 

І партія обрала… смерть, смерть соціалізму: «Пора подолати 

упередженість відносно т о в а р н о – г р о ш о в и х  в і д н о с и н»  – заявив 

М.С. Горбачов з трибуни ХХVII (передостаннього) з‘їзду КПРС. Так було 

покладено край ідеї безгрошового суспільства в СРСР

. 

Хоча сама ідея не вмерла. Зокрема, сподівання на встановлення 

системи «безгрошового комунізму» знову покладають на сучасну 

комп‘ютерну техніку. 

Адже «тепер необхідні господарські зв‘язки між комунами неважко 

врахувати і втілити в єдину мережу, причому в двох потоках – у потоці 

необхідних поставок і в потоці дарування». (Хоча «тепер», якщо згадати 

експерименти академіка Глушкова, настало понад півсторіччя тому, а гроші 

залишаються грошима). Тим не менш, на думку адептів «Комунізму 2.0», 

саме «автономізація, роботизація, мініатюризація машин створює основу, як і 

припускав К. Маркс, ліквідації вартісних відносин, бо зникає не тільки 

необхідність торгівлі, а й самого обміну. Товарно-грошові операції стають 

безглуздими в епоху автономної енергетики та мініфабрикаторів. Одяг, 

взуття, дрібні предмети побуту люди зможуть вже найближчим часом 
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виробляти в домашніх умовах, а транспортні засоби, меблі, різні пристрої, 

агрегати і навіть будинки – за допомогою великих 3D-принтерів, але тільки 

якщо вони зможуть зорганізуватися в ті «продуктивно-споживчі комуни», 

про які писали класики анархізму і марксизму»
612
. Коротше кажучи, «Утопія 

2.0» на марші. 

Але якщо послідовники К. Маркса відштовхувалися від того, що при 

комунізмі грошей не буде взагалі, то деякі мислителі тепер вважають, що 

гроші можна таки «удосконалити», пристосувати до соціалізму (незважаючи 

на те, що це так і не вдалося зробити в умовах «реального соціалізму». Вони, 

наприклад, звертають увагу на погляди німецького філософа початку ХХ 

сторіччя Г. Зіммеля, а саме на його думки щодо взаємозв‘язку між грошима 

та соціалізмом, які перегукуються з давньою традицією думок про монетарні 

утопії, спрямовані не на скасування грошей, а на їх радикальну 

трансформацію як засіб поліпшення суспільства. Ця традиція сьогодні знову 

висувається на перший план, оскільки фінансові кризи дали новий поштовх 

для побудови нових форм грошей, які можуть забезпечити життєздатні 

альтернативи великим банкам та кредитним грошам
613

.  

Інші ж, спираючись практично на ті самі факти, стверджують, що 

гроші можуть зникнути саме на стадії «ультраімперіалізму» (якщо 

скористатися термінологією К. Каутського) або після того, як вже невдовзі 

встановиться повне панування «банкократії» у світі. «Адже найбільш 

«просунуті» лихварі, – пояснює професор російської «кузні» дипломатів 

МГІМО В. Катасонов, –протягом багатьох століть боротьби за панування над 

світом постійно повторювали (для «своїх», не для «зовнішніх»), що гроші – 

лише засіб. А метою є світова влада. Якщо мета досягнута, навіщо зберігати 

засіб?»
614

.  
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Своє оригінальне слово в цьому диспуті сказав і німецький 

літературознавець Е. Бокельманн (Eske Bockelmann), який вважає, що 

насправді гроші лише заважають людям: проблеми людства не від того, що 

грошей замало (наприклад, для придбання хліба для всіх голодуючих), а в 

тому, що їх забагато – і хтось вимагає платити йому гроші, замість того, 

щоб… За Е. Бокельманном виходить: замість того, щоб просто віддати його 

голодуючим. Необхідність еквівалентності обміну якось не вміщується в 

його неомарксистське розуміння справедливості. Справедливими є тільки 

експропріація і перерозподіл. Натхненний ідеєю іншого німецького філолога-

фантаста К. Ласвіца (Kurd Lasswitz, 1848–1910), який описав світ марсіан, 

котрі, попри те, що «випередили землян» все ж таки не відмовилися від 

грошей, але у них цю функцію виконувала енергія
615

, – теж упевнений, що 

енергія може бути «грошовим знаком», який просто накопичується тими, хто 

виробляє енергію, а потім передається тим…у кого енергії не вистачає. 

(Тобто повернення до тієї самої «енергетичної одиниці» часів більшовицьких 

дебатів про суспільство без грошей…).  

Питання про те, з яких міркувань продовжуватиметься подальше 

виробництво, для нього також не існує. Точніше, про це він, за прикладом 

Скарлет О‘Хари, пропонує «подумати завтра». Ось як він доволі 

красномовно (що, мабуть, природно для знавця латинської та давньогрецької 

літератури) пише про це у своїй брошурі (яку можна, звісно ж – 

безкоштовно, отримати в цюріхському Музеї грошей): «Усі ці люди, які все 

ще працюють упродовж повного робочого дня або іншим чином 

присвячують значну частину свого професійного життя розгляду, 

обчисленням та з‘ясуванням способу поводження з грошима на практиці, – 

від штатних державних службовців фінансових департаментів до міністерств; 

економічні експерти від МВФ до податкового консультанта, банківські 

професіонали з потворного відділення що розташовано на розі, аж до 

Європейського центрального банку і Світового банку; представники індустрії 
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страхування, рекламні агенти та корпоративні консультанти, рафінована 

інтелігенція бізнесу та економіки, бізнес-журналісти, брокери аж до 

лауреатів Нобелівської премією, які зі своїми формулами високо злітають у 

небо, щоб вже наступного року впасти; розробники банкоматів, 

антишахрайських пристроїв та транспортних квитків, співробітники 

розрахункових центрів, бухгалтерії та маркетингу; несчисленні адвокати, 

сторожі та охоронці тюрем, грабіжники банків та спекулянти, програмісти та 

дизайнери упаковок, профспілкові службовці та лотерейні гадалки, усі вони, 

ці мільйони та мільйони людей, які без грошей не мали б що робити (або 

принаймні мали б значно менше роботи), таким чином вивільняться для 

нового заняття; але це стосуватиметься також всіх інших людей, які все ще 

мають достатньо клопотів з грошима, – вони всі можуть зібратися разом на 

величезну сесію мозкового штурму, у своєрідну Кремнієву долину нової 

соціальної теорії, до критичної маси якісно звільненого інноваційного 

дискурсу, – ну, отже, вони могли б орієнтувати свій колективний інтелект, 

який до цього часу був спрямований на забезпечення високого рівня 

продуктивності плюс безтурботне адміністрування фінансових справ, і тепер 

зосередитися лише на першому. А тоді вони можуть подумати, як буде 

виготовлено та розподілено найнеобхідніше»
616
. Його власний рецепт 

здається йому самому дуже простим: потрібно планувати, але «не так, як при 

соціалізмі»
617

 (мається на увазі, з використанням псевдоринкової термінології 

про «продаж», «товари» та «додану вартість»)… А безпосередньо 

порахувати, скільки потрібно «рук», щоб виробити необхідні товари… 

Цікаво, чи знає він взагалі про те, що про способи такого 

«несоціалістичного» (мабуть, «комуністичного») планування вже ламали свої 

голови (і рубали чужі) більшовицькі, анархічні та полпотівські «мрійники». 

Ніякого іншого рецепта, окрім примушення шляхом кровавого терору, вони, 

як відомо, не винайшли…  
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Але ідеї скасування грошей не вмерли. «Вони приходять як частина 

філософії або політичної теорії, що продовжується висуватися опонентами 

капіталізму, і того, що вони вважають як домінування не намагається 

реалізувати ці ідеали і у зв‘язку з відсутністю грошей над життям – 

«грошових відносин» (cash nexus). Жодний уряд сьогодні офіційних намірів 

вони не можуть повторно призвести до масштабних злочинів та вбивств, 

здійснених в їх ім‘я. Але окремі особи та групи все ще натхненно 

сприймають такі ідеали»
618

. 

Звісно, можна розглядати такі вторгнення в економічну науку з боку 

профанів як певний казус, але, на жаль, в наші часи це стало модним трендом 

і проявом «креативності» та «хайпу». І такі погляди – це вже не стільки 

устремління до безгрошової економіки, скільки крайня демонізація грошей, 

яка переходить у хриматофобію – ненависть до грошей як економічної 

категорії, що вважається причиною та втіленням усіх негативних соціально-

економічних явищ, звідки робиться висновок про те, що тільки власне 

ліквідація грошей і здатна усунути ці явища, відкриваючи, таким чином, 

шлях до повної соціальної справедливості. 

Але річ у тім, що гроші самі по собі лише засіб, доволі зручний та 

слушний. А добро і зло вони зчиняють не самі. Їх зчиняє людина. І, судячи з 

усього, без грошей людина спромоглася наробити ще більше зла, аніж заради 

грошей. У всякому випадку практики геноциду від кривавих жертв ацтеків до 

кривавих розправ «червоних кхмерів» свідчать про те, що гроші тут ні до 

чого. 

Тисячоріччя історії грошей, включаючи спроби побудови безгрошової 

економіки, або скасування вже існуючих грошових відносин, доводять, що 

товарно-грошові відносини і гроші, як інструмент їх реалізації, мають 

об‟єктивний характер та є іманентною формою організації господарського 

життя цивілізованого суспільства, внаслідок чого будь-які спроби 
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ігнорування  або ліквідації грошових відносин неминуче призводять до їх 

відновлення (навіть, якщо це спочатку відбувається у спотворених формах). 

Цю їх властивість можна назвати законом незнищенності грошей. 

Гроші як економічна категорія все ще продовжують існувати. Вони не 

відмирають, але й не залишаються у своєму первісному стані: певні 

трансформації грошових відносин продовжують відбуватися, і причиною 

цього стала саме глобалізація. 
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ІІ. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ГРОШЕЙ 

 Так ось, якщо ці та подібні положення я нав‟язуватиму 

людям, дуже схильним до абсолютно протилежного 

мислення, чи не виступлю я в ролі проповідника перед 

глухими? 

 Безсумнівно, навіть і перед сильно глухими,  відповідаю 

я.  Я, далебі, анітрохи не здивуюся цьому, і, правду 

кажучи, не вважаю за необхідне нав‟язувати подібні 

розмови і давати такі поради, які, ти впевнений, ніколи не 

приймуть . Дійсно, яку користь може принести або яким 

чином може вплинути така незвичайна мова на настрій 

тих, в чиєму серці заздалегідь засіло абсолютно 

протилежне переконання? У дружній бесіді серед 

близьких приятелів подібні схоластичні міркування не 

позбавлені привабливості, але в Радах государів, де 

обговорюються справи важливі та з повним 

авторитетом, для них немає місця. 

 Це,  заперечив він,  те саме, що я говорив: у государів 

немає місця для філософії. 

 Так,  відповідаю я,  для тієї схоластичної, шо 

вважається придатною скрізь. Але є й інша філософія, 

більш життєва, що знає сцену свою дії і, 

пристосовуючись до неї в тій п‟єсі, що у неї в руках, 

витримує свою роль смиренно і благопристойно. Саме її 

тобі і треба застосовувати. 

Т. Мор, «Утопія» 
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2.1. Діалектика глобальних грошей (хриматогенезу) 

Аналізуючи природу грошей, необхідно враховувати, що «процес 

розвитку грошових відносин має діалектичний характер; він не є якимось 

стереотипом, однаковим для будь-якого суспільства»
619
. Діалектичний аналіз 

вимагає розглядати кожне явище а) конкретно, б) комплексно (тобто в його 

взаємозв‘язку з іншими та в) історично (тобто в динаміці його розвитку). Ми 

намагалися дотримуватися цих принципів у процесі огляду поглядів щодо 

процесу хриматогенезу загалом. Тепер спробуємо продовжити такий аналіз 

відносно майбутніх, ще не існуючих глобальних грошей. 

Як ми вже з‘ясували у попередньому дослідженні, гроші та грошові 

відносини (cash nexus) відіграли важливу й помітну роль у процесі 

глобалізації економіки. Тепер ми можемо додати, що й сама глобалізація 

суттєво вплинула й продовжує впливати на гроші й грошові відносини, 

змінюючи їх не тільки кількісно, але й якісно. Вирішальним фактором 

процесу еволюції грошей виступає їх глобалізація. До того ж грошам 

притаманна властивість подолання часу та простору, а отже, гроші самі 

несуть у собі зародок глобалізації. 

Глобалізація грошей – це процес зникнення кордонів у 

функціонуванні грошей, який знаходить своє відображення як у зростанні 

ролі грошей в міру розвитку глобалізації, так і в поширенні глобалізаційної 

складової в самій суті грошей. Певним чином, це дійсно процес «зняття 

національних мундирів», про яке писав К. Маркс
620
. Але тепер ідеться не про 

те, що гроші виступають на міжнародному ринку у формі злитків 

дорогоцінних металів, а скоріше навпаки – про те, що «національні мундири» 

за певних умов стають «інтернаціональними», так би мовити, 

перетворюються на космополітичний камуфляж, за яким уже важко 

розібрати національну приналежність сучасних міжнародних валют. 
                                                 
619
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Логіка глобалізації вимагає того, щоб глобальній економіці відповідали 

глобальні гроші, натомість на сьогодні глобалізація не завершилася (табл. 4):  

Таблиця 4 

Стан глобалізації економіки та грошей 

Показник Неглобалізована ХІХ ст. ХХ ст. Глобалізована 

Економіка Національна Національна Світова Світова 

Гроші Національні Світові 

(золото) 

Національні 

(ВКВ) 

Світові 

Джерело: узагальнено автором. 

Тобто ситуація в монетарній царині «половинчата»  вона має 

«дзеркальний характер» відносно ситуації наприкінці ХІХ ст., але може так і 

не перейти до кінцевої фази (відповідності світової економіки зі світовими 

грошима), як це врешті-решт не відбулося на початку ХХ ст., незважаючи на, 

здавалося б, переможну ходу «золотого стандарту» та бурхливу глобалізацію. 

(Нагадаємо, К. Маркс, ще у 1858 р. писав в одному з листів до Ф. Енгельса , 

що «...тепер світовий ринок існує насправді. З виходом Каліфорнії та Японії 

на світовий ринок глобалізація здійснилася»
621
. І навіть намагався усіляко 

затягнути завершення написання свого тритомного «Капіталу»,  за який він 

отримав і давно витратив значний грошовий аванс,  сподіваючись на крах 

капіталізму.) Проте «логіка глобалізації» тоді була порушена спалахом 

націоналізму.  

Досить складною та невизначеною залишається ситуація і зараз (як на 

національному, так і на міжнародному рівні; причому як щодо розвитку 

економіки в цілому, так і щодо її монетарного сектору зокрема). Вибір, а 

точніше перемога, тієї чи іншої моделі глобальних грошей залежатиме від 

того, яка з них повніше відповідатиме вимогам, обумовленим кількісною 

зміною якості грошей внаслідок переходу від численних національних 

грошей до єдиних глобальних грошей.  
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Ми бачимо, що нове зіткнення цивілізацій призводить до 

поліцентризму, амальгамації цивілізацій, що в монетарній сфері знаходить 

вираз у валютних війнах (з КНР), ісламському банкінгу та, в майбутньому, 

можливих (а з нашої точки зору – неминучих) проявів дхармічної та 

даоїстської монетарних традицій.  

Зрештою «криптовалюти» та електронні гроші вже зараз стали 

частиною розгалуженої грошово-емісійної системи, в якій вони більш-менш 

органічно перетинаються та поєднуються з іншими елементами, навіть 

такими архаїчними, як золоті монети. 

Якщо дотримуватися поміркованої антиеволюційної версії історичної 

динаміки Е. Гіденса
622
, то слід визнати неможливим перенесення на розвиток 

суспільства біологічної моделі еволюції, згідно з якою нові різновиди просто 

заміщують старі. У суспільному розвитку (в тому числі в її економічній 

складовій) нове, головним чином, не заміняє старе, а надбудовується над ним 

(за гегелівським принципом «діалектичного заперечення»).  

Власне, подібне ми могли побачити в еволюції грошових відносин у 

процесі глобалізації, коли різні форми грошових знаків (золото, банкноти 

комерційних банків, банкноти центральних банків, фідуціарні/фіатні гроші, 

електронні гроші) не зникають, будучи замінені новими, а зберігаються, 

одночасно віддаючи пріоритет новим формам, більш адекватним оновленим 

умовам економічного життя. Таким чином, накопичення досвіду 

супроводжується зміною співвідношення структурних компонентів та їх 

значення для функціонування усього механізму. 
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Рис. 7. Інфляція грошей 

Джерело: форзац книги Del Mar A. The Great Paper Bubble; or The Coming Financial 

Explosion. New York: Office of The Metropolitan Record, 1864. 

 

Як ми бачили, такі зміни відбуваються під впливом цілої низки 

новітніх явищ у царині грошового обігу – від фінансіалізації до 

діджиталізації, загальна риса яких, однак, полягає у вибуховому кількісному 

зростанні всіх монетарних параметрів. 

 

По суті, йдеться про ту саму інфляцію, яку мав на увазі А. дель Мар: не 

просто «розбухання» грошової маси, а її «розбухання» за рахунок нових 

компонентів. Точніше, навіть не «розбухання», а «роздування»  якщо 

врахувати, що ілюстрував інфляційний процес він «повітряною кулькою». 

Свого часу французький філософ Р. Ґенон надав своє пояснення кризи 

сучасної цивілізації, вказавши як один з основних проявів цієї кризи дедалі 

зростаючу перевагу кількісних характеристик над якісними. І спостерігаючи 

кількісне зростання поняття грошей, можна побачити, що гроші 

«Нестача грошей є джерелом усякого зла». 

   Б. Шоу 
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перевищують усе інше, а сучасний світ голосно визнав, що немає нічого 

більш важливо, ніж гроші.  

 Таким чином, відбувається еволюція інфляції (розбухання) глобальних 

грошей – кількісної та якісної. Гроші за своєю природою завжди глобальні (у 

зародку, це їх імпліцитна характеристика, ознака, риса) і саме тому вони 

найефективніший глобалізатор (як ми це намагалися показати у 

попередньому дослідженні). 

 Іншим, більш сучасним, варіантом ілюстрації цієї еволюції могла б 

слугувати модель «Всесвіту, що розширяється» внаслідок «великого вибуху» 

(Big Bang)

, в результаті якого грошові функції, як ми бачили, починають 

тією чи іншою мірою виконують різні фінансові інструменти з певними 

«грошовими якостями» (moneyness) – золото, «купони», фінансові 

деривативи, криптовалюти… Такий «великий вибух» викликає і відповідні 

якісні трансформації, в тому числі q у зв‘язку з появою «криптовалют»
623

.  

Все це не могло не відобразитися на порядку виконання грошима своїх 

функцій які, хоча й не визначають сутність грошей, але відображають 

сутність грошей у конкретних умовах їх функціонування. Тому передусім ми 

звернемося до аналізу змін саме грошових функцій для того, щоб спробувати 

з‘ясувати, чи відбуваються з ними якісь кардинальні зміни, які можуть 

свідчити про сутнісні зміни (англ. – «essential changes»; рос. – «сущностные 

изменения») самих грошей.  

Сучасні гроші, вочевидь, зовсім не є класичними грошима, які 

виступали як засіб обміну продуктами відповідно до їх вартості. «У 

сучасному ж суспільстві гроші віртуальні. Вони виступають не еквівалентом 

матеріалізованої в продукт або послуги праці, що задовольняє ту чи іншу 

                                                 

 Теорія «Всесвіту, що розширюється», починаючи з «первісного атому», яка належить бельгійському 

вченому-астрофізику, священнику-єзуїту, президенту Папської академії наук Ж. Леметру (Georges Lemaître, 

1894–1966), була іронічно названа «Великим вибухом» британським космологом Ф. Хойлом (Fred Hoyle, 

1915–2001) у 1949 р. Між іншим саме цим терміном прийнято називати і процес дерегуляції фінансових 

ринків, який розпочався на початку 1980-х років (в рамках політики рейганоміки та тетчеризму) і який 

безпосередньо стосується появи нових фінансових інструментів з «грошовими якостями». 
623

 Див.: Kelly B. The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies Are About to Change the World. 

London: Wiley, 2014. 240 p.  
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потребу, а нагородою за залученість у соціальну гру. Сучасні гроші – це 

фішечка, яка існує тільки для того, щоб надати соціальній взаємодії, що 

здійснюється за регламентованими правилами і тому виступає засобом 

контролю, привабливість азартної гри. Вони, таким чином, стають 

еквівалентні не уречевленій праці, а залученості в соціальну комунікацію, 

або, що те саме, еквівалентом потоку тієї інформації, яка йде каналами 

соціальної взаємодії і вміння оперувати цими потоками в рамках 

неформально заданих правил»
624

. 

Вони вже давно, як зазначає Ю.М. Осіпов, не один із реальних товарів і 

не виходять з товарообміну для його обслуговування, а, навпаки, вже входять 

у товарообмін і його визначають. Гроші давно не є вже лише елементами 

«крім-них-реальності» («помимо-них-реальности»), а виявляються 

моментами створюваної ними ж реальності і давно вже не стільки 

оцінюються негрошовими товарами і їх суб‘єктами, скільки самі оцінюють ці 

товари і цих суб‘єктів, які давно вже не збираються знизу і потім ллються 

зверху, а спочатку виливаються зверху і потім вже підбираються знизу. Такі 

гроші не виникають об'єктивно, а створюються суб'єктивно. Хоча це і не 

говорить про якесь безмежне суб'єктивне свавілля в грошовому питанні, а 

лише про те, що свавілля суб'єктивного зовсім і не виключає. Володіння 

грошима, їх створенням і їх потоками – найважливіше в сучасній 

(ліберальній?) економіці. «Все зовсім змінилося, все перевернулося! Людство 

і не помітило, як уже опинилося в новій по суті економіці – в 

неоекономіці»
625

.  

Відомий український філософ В.С. Пролеєв, щоб описати процес 

поступового розвитку поняття «гроші», виокремлює «три рівні існування 

грошей, які одночасно є трьома «стадіями» їх розвитку. 

1. Перший рівень – власне матеріальні гроші. Це самі гроші як 

уособлення купівельної, або мінової вартості. (...). Матеріальні гроші – чиста 

                                                 
624

 Строев С. А. Постиндустриальный симулякр: добро пожаловать в ролевую игру. Философия 

хозяйства. 2007. № 3. С. 103–115. С. 110. 
625 Осипов Ю. М. Курс философии хозяйства. Москва: Экономистъ, 2005. 320 с. С. 184.  
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досконала вартість, що має універсальну потугу. (...) Це чиста купівельна 

вартість: кількісно обчислена продуктивність. (...) Електронні гроші як ніщо 

інше наочно демонструють кількісну природу грошей. (...) 

2.  Друга стадія – умовно названа автаркічною – передбачає те, що 

тут гроші мають справу не з речами та продуктивністю діяльності, себто з 

вартістю як такою, а із самими собою. Тут виникають рефлективні, або 

універсальні гроші. (...) 

Універсальні гроші – уже не кількісні величини, будь-якого ґатунку чи 

форми. Вони існують у формі різноманітних відповідальностей та 

зобов‘язань грошей перед грошима. (...) Тут уже обертаються не величини, а 

формули, змінні, себто функції грошей. (...)  

3. Нарешті, треті гроші – це метагроші. Вони являють собою 

операції з формулами грошей: перезапуск та оновлення режимів існування 

фінансового світу, і більш того – у певному сенсі йдеться про продукування 

можливого взагалі (у межах цивілізаційно визначеної дії). Це, зокрема, 

ресурс довіри, схема розподілу сил, оцінки, ціннісні пріоритети тощо. 

(...) У системі арістотелівських понять матеріальні гроші є матерією, 

рефлективні гроші (формули) – формою, а метагроші відіграють роль 

першодвигуна. І, звісно, самі продуктивності є першоматерією. Так стає 

можливою і діє «фінансова цивілізація»
626

. 

Внаслідок свого послідовного розвитку упродовж останніх сорока–

п‘ятдесяти років процес дестафації грошей наблизився до свого логічного 

завершення, а саме дереїфікації самих грошей як економічної категорії, адже 

«штучний інтелект» може дозволити перетворити гроші в абсолютно 

нематеріальну, тобто ідеальну форму, що і призведе до збігу форми та 

сутності грошей. 

Передусім ці зміни позначилися на порядку виконання грошима своїх 

основоположних функцій. 
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2.2. Еволюція грошових функцій 

 «Визначаючи гроші через чотири функції, ми  

 помиляємося так само, як, відповідаючи на  

 запитання «Що таке пістолет?», кажемо:  

 «Пістолет – це річ, яка сприяє миру, захищаючи  

 невинних людей» 

 У. Бьєрг 

2.2.1. Модернізація та ротація грошових функцій 

Тепер, спираючись на фактологічний матеріал, викладений у 

дослідженні про монетарну глобалізацію, спробуємо зробити деякі 

теоретичні висновки відносно подальшої еволюції грошей в епоху сучасної 

глобалізації.  

Водночас ми, як уже згадувалося, відштовхуємося від того, що 

сутність грошей знаходить свій прояв в їхніх функціях. Саме тому важливо 

розібратися з тим, що, власне, відбувається з ними. Залишаються вони 

незмінними, «заморожуючи» таким чином і сутність грошей, або, навпаки, 

трансформуються під впливом нових обставин та факторів, обумовлюючи і 

зміну самої сутності грошей. 

Така постановка проблеми виступає логічним продовженням тієї 

дискусії, яка відбувалася серед економістів в останній чверті минулого 

сторіччя і стосувалася ролі золота в сучасній економіці та процесу його 

демонетизації. І якщо закордонні фахівці (Р. Тріффін, П. Самуельсон, 

Ж. Рюеф) фокусували свою увагу на фактичному стані грошового обігу, то у 

радянській науці не меншу увагу приділяли спробам теоретичного 

обґрунтування докорінних трансформацій, які відбувалися в цій царині. У 

результаті тієї дискусій навіть ті вчені, хто спочатку доволі скептично 

ставився до зміни сутності грошей внаслідок їх демонетизації, вимушені 

були визнати, що «...заміна золота у всіх його функціях кредитними 
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(точніше, паперовими) грошима, це не зміна форм грошей, а зміна їхньої 

сутності, оскільки вони втрачають свій колишній характер»
627

. 

Дискусія щодо модернізації грошових функцій (причому не тільки за 

умов соціалістичної, а й капіталістичної, тобто ринкової економіки) була 

досить активною ще за радянських часів, але після зняття з економічної 

науки «догматичних кайданків» ця дискусія, цілком логічно, посилилася за 

рахунок появи нових ідей (або простого ознайомлення з раніше не 

відомими). До того ж обговорювалися як загальні питання ролі та значення 

функцій, так і їх класифікації (включаючи вибір однієї головної функції, який 

можна було б надати визначальне значення). І хоча існує думка, що 

«суперечки про первісність та ступінь важливості тієї або іншої функції… 

неефективні з точки зору дослідження сутнісної природи грошей», а 

«[в]иокремлення певних властивостей грошей, які відповідають їх формам, 

суперечить різноманітності форм прояву грошей у новітніх умовах»
628
, а 

проте відомий російський вчений-економіст В.М. Усоскін визнає, що 

припущений у минулому акцент на функції скарбів та світових грошей 

абсолютизував властивості їх нижчих форм, які були притаманні простому 

товарному обігу (і в результаті призвели до появи металістичних теорій 

грошей)
629
. А ось «перенос центру тяжіння» на функції засобу обігу та 

платежу, навпаки, породжував номіналістичні погляди на природу грошей.  

Але найбільш плодотворна дискусія, з нашої точки зору, відбувалася 

навколо питання про новий зміст грошових функцій на сучасному етапі 

розвитку економічних систем (і, відповідно, на сучасному етапі глобалізації 

грошей). 

В одному з оглядів цієї дискусії
630

 зазначається, що відомий російський 

фахівець у галузі грошового обігу, Ю.І. Кашин зазначену проблему коментує 

не з точки зору зміни змісту функцій, а «з позиції мінливості ролі, яку 
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виконує кожна з функцій у всьому багатстві їх взаємозв‘язків і проявів»
631
. А 

інший, ще більш відомий фахівець – Л.М. Красавіна, характеризуючи 

функцію міри вартості, визначає, що сучасні форми грошей, не маючи 

власної вартості, виконують функцію порівняння вартостей, а не міри 

вартості. Що, власне, і намагався довести автор ще кілька десятиріч тому в 

ході дискусії зі «скептиками демонетизації»

, до поміркованого крила яких 

тоді належала і Л.М. Красавіна, вважаючи, що процес демонетизації ще 

далеко не завершений: цікаво було би дізнатися, а які саме докорінні зміни в 

грошовому обігу відбулися в останній декаді минулого сторіччя, що 

призвели до такої радикальної зміни точки зору (крім краху марксистсько-

ленінської політекономії, звісно). Тепер Л.М. Красавіна погоджується з тим, 

що сучасні форми грошей на відміну від золотого стандарту не мають 

власної вартості, однак у процесі аналізу сутнісного наповнення феномена 

грошей проявляється їх вартісний зміст.  

Про збереження вартісного змісту сучасних грошей говорить і 

А.М. Косой, мотивуючи це тим, що, по-перше, випуск грошей базується на 

пропорції між приростом грошової маси і новоствореної вартості в галузях 

господарства; по-друге, крім грошової емісії на збільшення грошей впливає 

процес перерозподілу доходів по каналах консолідованого бюджету, банків і 

фінансового ринку, а також швидкість обігу грошей; і по-третє, ефективне 

інвестування грошей, як правило, сприяє підвищенню реальної вартості, 

створюваної в суспільстві, і навпаки
632

.  

Далі в огляді згадується і давня позиція автора
633
, яка також 

підтверджувала думку про вартісну основу сучасних грошей. Ідеться про 

наше твердження про те, що якщо право на придбання еквівалентної вартості 
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С. 5254.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

381 

гарантувалося раніше вартістю, яка містилася в грошовому матеріалі, то 

тепер це гарантується самим процесом розвитку товарно-грошових відносин 

і кредиту, що робить можливим функціонування як остаточного засобу 

платежу кредитних грошей. Кредитні відносини набули загального характеру 

і привели до того, що зникла необхідність в остаточних платежах в 

колишньому вигляді.  

Звісно, приємно, коли твої навіть старі роботи потрапляють до огляду 

наукових праць. Втім, нам здається не зовсім коректним поєднання в одному 

тексті думок, висловлених в ході дискусії не просто з розривом у більш ніж 

десятиріччя, а саме поєднання «езопової мови» часів диктату марксистсько-

ленінської політекономії та сучасного вільного наукового обговорення, і 

тому ми пояснімо свою сучасну точку зору в належному місці нашого 

дослідження. Зараз же лише зауважимо, що, як правильно зазначали свого 

часу І.Д. Злобін та І.І. Коннік, «жоден з радянських економістів, які 

поділяють точку зору «демонетизації золота» і переходу грошових функцій, 

включаючи й функцію міри вартості, до знаків вартості (паперових або 

кредитних грошей), не показав, як подібна точка зору узгоджується з 

трудовою теорією вартості К. Маркса»
634
. Інакше кажучи, ідеологічні 

обмеження просто не дозволяли побачити всю суть проблеми, а тим більше, 

дати їй адекватне наукове пояснення, незважаючи на усі намагання 

«сучасного трактування» вчення К. Маркса. 

Така ситуація виникла з приходом «вільної» «радянської» влади, але 

особливо загострилася, точніше стабілізувалася на рівні «сталінської зими» 

після припинення НЕПу


, трохи (але не надовго) пом‘якшилася під час 

«хрущовської відлиги», що й надало можливість хоча б поставити на 

                                                 
634

 Злобин И. Д., Конник И. И. О природе денег в современном капитализме. Деньги и кредит, 

1983, № 7. С. 3947. С. 40.  

 «Нової економічної політики», завдання якої полягало в тому, щоб відступити від провальної політики 

«кавалерійського наскоку» нав‘язування комуністичних норм економічного життя заради фізичного 

спасіння більшовицької влади. Але відступу – невеличкого та короткострокового – лише для 

перегрупування сил. Цим вона докорінно відрізняється від китайської політики Ден Сяопіна (яку доволі 

часто і недоречно порівнюють саме з НЕПом), оскільки КПК дійсно [а не на словах, як ВКП (б)] 

відмовилася від комуністичних ілюзій «всерьез и надолго», просто намагаючись побудувати капіталістичне 

суспільство (ринкову економіку) під комуністичними лозунгами – що, схоже, непогано вдалося. 
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обговорення деякі проблеми економічної теорії (зокрема, і питання про 

сучасну природу грошей) в часи «брежнєвського застою», дискусії щодо 

яких завмерли в період «андропівського» та «черненківського» міжчасся і 

поступово набрали не тільки силу, але й нові напрями вже в рамках 

«горбачовської» політики Прискорення, Нового Мислення та, зрештою, 

Перебудови.  

Дослідники науки свого часу віднесли автора до тих вчених, які «пішли 

далі і з урахуванням умов, що змінилися, зробили висновок про завершення 

процесу демонетизації золота, тобто про втрату ним усіх грошових 

функцій»
635
. Це, в принципі, правильно, але не до кінця. Оскільки, з нашої 

точки зору, недостатньо було довести, що золото не виконує грошові 

функції. Потрібно було також пояснити, як же вони виконуються не 

товарними, а кредитними грошима. Саме тому ще в ті часи автор відстоював 

ідею про еволюцію грошей, а відповідно, і грошових функцій. Це бачення 

було викладено у вісімдесятих роках минулого сторіччя в кількох 

публікаціях і, зрештою, в монографії «Еволюція грошей при капіталізмі» (яку 

вдалося опублікувати лише в часи горбачовської перебудови). Не можна 

сказати, що це стало науковою подією, але в Росії і до останніх років 

посилання на ці висновки можна було зустріти в окремих публікаціях та 

наукових дослідженнях (дисертаціях). Причому географія таких робіт досить 

широка, від Москви
636

 до самих до окраїн: до Іваново
637
, Астрахані

638
 та 

Казані
639

 і далі до самого Владивостока
640
, а навіть і «далекого зарубіжжя»

641
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 История политической экономии капитализма. Очерки. Ленинград: Издательство 

Ленинградского университета, 1989. 480 с. С. 16.  
636

 Кропин Ю. А. К вопросу об «обоснованности» марксистской теории трудовой стоимости. 

Финансы: теория и практика. 2017. № 21 (4). С. 2229. 
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 Рыжачков А.А. Деньги и денежные агрегаты: воспроизводственный поход: дисс. на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. Иваново: Ивановский государственный 

университет, 2003. 
638

 Танющева Н. Ю. Дискуссионные вопросы финансовой сущности электронных денег. 

Экономические науки, 2015. № 8(129). С. 134137. 
639 Сабитов Н. Х., Чистякова Ф. Г. Сущность и природа денег в экономической теории. Финансы и 

кредит. 2005. № 23 (191). С. 919. 
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 Ханчук Н. Н. История денежных отношений. Владивосток: ДВГУ, 2002. 118 с. 
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 в останньому випадку з цитуванням якраз доречного висновку про те, що 

«еволюція грошей знаходить свій вираз у зміні їх форм та способів 

виконання ними своїх функцій»
642
. Оскільки ж в українській науці вони, 

здебільшого, залишаються маловідомими, нам здається цілком логічним (у 

всякому разі – припустимим) повторити ті з них, які безпосередньо 

стосуються питання про глобалізацію грошей (хоча, звісно, – в ті часи цей 

термін не входив до основного наукового дискурсу). Тим більше, що за 

майже півсторіччя у грошовому обігу (як внутрішньому, так і міжнародному) 

відбулося багато знакових подій, які дозволяють певною мірою скорегувати 

деякі теоретичні висновки. 

Саме поняття «функція» можна визначити як окремий, специфічний 

прояв сутності економічної категорії. Таким чином, той, хто говорить про 

модифікацію функцій грошей, насправді, говорить про модифікацію самої 

сутності грошей. Наскільки б помірні зміни не малися на увазі 

використанням терміна «модифікація», це в будь-якому разі має передбачати 

зміну сутності, тобто того, що внутрішньо необхідне, притаманне цій речі. 

Зміна сутності речі означає просто її заперечення як такої, її перетворення 

в щось інше. Отже, ті, хто говорили про модифікацію грошових функцій, по 

суті, хотіли вони того чи ні, стверджували, що гроші перестали бути грошима 

в марксистському розумінні цього терміна, тобто визнавали, що гроші 

втратили свою товарну природу, що в рамках марксистського дискурсу було 

неприпустимо. Обговорюючи різні варіанти вирішення проблеми вартості 

золота, Є. С. Варга свого часу написав: «Ми ставимо ці питання, хоча і не 

можемо дати на них задовільної відповіді. Тут є великий простір для 

дослідницької роботи марксистів-теоретиків, фінансистів»
643

. 

                                                                                                                                                             
641

 Цифровизация финансово-кредитной сферы в современной России. Москва  Берлин: 

DirectMedia, 2019.  406 с.C. 17. 406 с. 
642

 Шаров А.Н. Эволюция денег при капитализме. С. 3. 
643

 Варга Е.С. Избранные произведения: в 3-х т. Т. 3: Капитализм после Второй мировой войны 

(работы 1945–1964 гг.). Москва: Наука, 1974. С. 365.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

384 

Таким чином, марксистська політекономія сама надягла на себе 

«ідеологічні шори», які не дозволяли побачити рішення проблеми поза 

межами свого наукового кругозору. А втім, перед науковцями стояло 

важливе теоретичне питання, правильне, наукове осмислення якого мало 

істотне значення не тільки для теорії і практики грошового обігу, а й для всієї 

політичної економії. Його рішення, без сумніву, було б величезним кроком 

уперед у вивченні особливостей сучасної глобальної економіки.  

Звернемо увагу на те, що, як ми вже могли впевнитися раніше, 

категорія грошей має доволі суб‘єктивний характер. А це означає, що і 

сутність грошей сприймається по-різному залежно від сутності таких 

відносин. Простіше кажучи, в соціально-орієнтованому суспільстві 

існуватиме схильність до сприйняття цінності кожного товару як похідної від 

витрат людської праці на його виготовлення, а отже, і гроші сприймаються як 

представник такої абстрактної праці (яка лежить в основі вартості – згідно з 

трудовою теорію). В суспільстві з жорсткою державною владою (а тим 

більше схильного до патерналізму) гроші виражатимуть волю цієї влади і 

ціна товарів, тобто зворотна величина цінності грошей, сприйматиметься як 

декларативна величина («адміністративні ціни»). А в ліберальному 

суспільстві, в якому і сама держава сприймається лише як «система надання 

публічних послуг», гроші відображають суспільно-узгоджений стандарт 

(«нюмейрер») вимірювання товарних цінностей, наприклад, витрат 

суспільної енергії з урахуванням граничної корисності товарів. 

У зв‘язку з цим слід згадати думку українського філософа С.В. Про-

леєва, який звернув увагу на відмінності соціокультурного ефекту грошей у 

західному світі, з одного боку, та на східному узбіччі Європи (до якого 

належать як Україна, так і Росія) – з іншого. Як вважає С.В. Пролеєв, 

«[п]ерша очевидна відмінність грошей у західному світі та на європейському 

маргінесі полягає в різниці їх ефекту як соціального капіталу»
644
, яка 
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 Пролеєв С.В. Про цивілізованість і варварство грошей. Філософія фінансової цивілізації: 
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«пов‘язана з відмінним сенсом власності у першому і другому випадках». 

Йдеться про те, що «гроші і власність у західному світі є гідним місцем самі 

по собі. (...) Натомість на європейському маргінесі гроші втрачають дієвість 

поза контекстом влади». У зв‘язку з цим існує різниця і в «соціальній 

відповідальності» грошей»: на Заході «гроші як учасники ринку працюють не 

лише на приватний інтерес, а й на відтворення системи, в якій приватний 

інтерес має свої права і гарантії, себто на спільне благо. Натомість, на 

європейському узбіччі ... капітал залучається в систему державної 

відповідальності», а тому «[у]творивши альянс з державною владою, капітал 

може нехтувати суспільством та його благом»
645
. Отже, «режим соціальної 

відповідальності грошей на європейському узбіччі (тобто їх якість як 

соціального капіталу) можна визначити як варварський, на противагу 

соціальній відповідальності грошей в рамках фінансової цивілізації»
646

. 

У принципі думка про різницю у сутності грошей залежно від їх 

цивілізаційного походження не є новою і ми самі вказували на такі 

розбіжності. Однак, на нашу думку, ці розбіжності були «подолані» 

внаслідок «монетарного поглинання», тобто перемоги однієї цивілізаційної 

ідеї над іншими в процесі хриматогенезу (про що йшлося в нашому 

попередньому дослідженні). Отже, сучасні гроші за своїм цивілізаційним 

походженням єдині у всьому світі. Що стосується їх сприйняття, то, дійсно, 

представники різних цивілізацій по-різному ставляться до їхніх функцій. 

Однак у такому разі скоріше йдеться не про «відповідальність» грошей, а про 

відповідальне поводження членів різних соціальних спільнот. Це стосується, 

зокрема, і східноєвропейської (православної) субцивілізації. Так, можна 

згадати вже розглянуту вище теорію «грошей Росії» С.Ф. Шарапова. 

На нашу думку, в усіх цих випадках гроші виконуватимуть ті самі 

функції з тією, однак, різницею, що формальне суб‘єктивне сприйняття їх 

                                                                                                                                                             
2010 року, м. Львів) / Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ); 

редкол.; відп. секретар З. Е. Скринник. Львів, 2010. С. 2225. С. 23. 
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 Там само. С. 24. 
646

 Там само. С. 2425. 
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залежатиме від конкретних суспільно-економічних відносин. Як аналогію 

можна навести хоча б виконання правил дорожнього руху: хтось не 

рухається на «червоний», оскільки є в принципі законослухняним 

громадянином; хтось розуміє їх логічність і не бажає сприяти хаосу на 

дорогах, а хтось просто побоюється штрафу... Результат той самий, але 

мотивації (суспільні відносини) – різні. 

Але нас у зазначеному прикладі цікавлять не правила дорожнього руху, 

а наукове обґрунтування виконання кредитними грошима своїх функцій. Такі 

обґрунтування можна давати з точки зору різних теоретичних концепцій 

грошей – трудової, або номіналістичної (хартальної, ММТ), оскільки йдеться 

про суб‘єктивне пояснення об‘єктивних процесів. І суб‘єктивність 

залежатиме від рівня (краще, мабуть, сказати – типу) соціально-економічних 

відносин у певному суспільстві. 

Нагадаємо, що і К. Маркс розглядав гроші не як річ або технічний 

засіб, а як історично визначену форму суспільно-економічних відносин між 

людьми. Як і будь-які інші суспільно-економічні відносини, гроші не є 

чимось застиглим, а розвиваються в міру розвитку продуктивних сил 

суспільства. Однак коло цих відносин фіксоване. Відносини ззовні цього 

кола – це вже відносини з іншого приводу, і їм буде відповідати інша 

категорія. Які ж відносини між людьми визначаються категорією «гроші»? 

Звернувшись до чорнового начерку до «Критики політичної економії» 

18571859 рр., ми можемо виявити у К. Маркса те коло відносин, яке і є 

основою грошей: це відносини між роз'єднаними товаровиробниками з 

приводу розподілу продуктів, створених сукупною працею пропорційно 

індивідуальним витратам суспільно необхідної праці
647
. Сам зміст цих 

відносин коливається в досить широких межах, крайні точки яких 

(первіснообщинні і комуністичні відносини) взагалі виключають наявність 

грошей. 
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В умовах сучасної глобалізації ринкової економіки також відбуваються 

істотні зміни в порівнянні з її попередніми етапами. Товари та послуги вже 

давно не потрапляють на «вільний» ринок, на якому відбувається хаотичне 

зіткнення попиту та пропозиції, яке врегульовується втручанням 

славнозвісної «невидимої руки» ринку.  

Вважається, що ідея «вільної торгівлі» та капіталізму laissez faire laissez 

passer

  вільного від втручання держави почала переможну ходу після 

виходу у світ відомої роботи А. Сміта «Багатство народів», в якій автор, 

серед іншого, описує бажану економічну систему «природної свободи» 

(system of natural liberty), коли «[к]ожна людина, доки вона не порушує 

встановлених законів, має повну свободу переслідувати власні інтереси по-

своєму і входити як своєю справою, так і капіталом у конкуренцію з іншою 

людиною або групою людей. Державна влада (The sovereign) повністю 

звільняється від обов'язку, намагаючись виконати який, вона завжди повинна 

піддаватися незліченним помилковим судженням (delusions), і для належного 

виконання якого жодна людська мудрість або знання ніколи не можуть бути 

достатніми; обов'язку керувати справами приватних людей та спрямовувати 

її на наймання праці, що найбільш відповідає інтересам суспільства»
648
. А 

замість державної влади цю функцію зможе виконувати «невидима рука» 

ринкових відносин, яка спрямовує усе таким чином, що, діючи заради 

                                                 

 Принцип повного невтручання держави в економічні процеси, який, як правило перекладають, як 

«дозвольте робити, хто що хоче». Вперше цей вислів в обіг серед економістів ввів Вінсент де Гарне (Vincent 

de Gournay), інтендант торгівлі у 1750-х роках, пропонуючи усунути обмеження в торгівлі і перерегулювати 

промислове виробництво. На такий вислів його, судячи з усього, надихнув історичний анекдот про  

Ж.-Б. Кольбера. Коли у 1680 р. на зустрічі з поважними торговцями та промисловцями всесильний міністр 

запитав, що повинна зробити держава для підтримки ділових кіл, то отримав відповідь від керівника 

делегації М. Ля Гендре (M. Le Gendre ): «Laissez-nous faire»  («Дайте нам спокій» або «Не чіпайте нас»). Це 

був парафраз з відомої у той час жартівливої пісеньки про сонечко, яке котиться по небу: «Laissez faire et 

laissez passer, le monde va de lui même!» («Нехай собі котиться [по небу], а світ рухатиметься сам по собі»). 

Відомий економіст Гурне вживав цей вислів у 1758 р. на асамблеї фізіократів, а за межами Франції новий 

термін уперше використав у 1774 р. американець Дж. Вотлі (George Whatley) в книзі «Принципи торгівлі» 

(«Principles of Trade»), яку вони написали спільно з Бенджаміном Франкліним. Нове життя терміну дав у 

своїх статтях відомий лондонський торговець Ч. Босанквіт (Charles Bosanquet) у 1808 р., але у широкий 

вжиток він почав входити тільки після того, як Дж. Міль (James Mill) вніс відповідну інформацію до 

«Британської енциклопедії» (Encyclopedia Britannica). 
648
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власного інтересу, кожен підприємець, врешті-решт, «найбільш відповідає 

інтересам суспільства». 

Втім, як справедливо зауважує А. Ронкалья (Alessandro Roncaglia), 

«ідея "невидимої руки ринку"  це перекручення історії думки; той факт, що 

це часто повторювалося – і все ще повторюється, особливо теоретиками 

загальної економічної рівноваги, свідчить лише про їх незнання текстів та 

історичну поверховість»
649
. Це до того, що вираз «невидима рука» 

використовувався А. Смітом лише двічі: в його «Історії астрономії»
650

 та в 

«Теорії моральних почуттів»
651

 – причому термін цей мав іронічний характер 

і стосувався не ринкового механізму, а, скоріше, етичної поведінки людей у 

ринкових умовах: тож «невидима рука», яка робить етичними (загально 

корисними) навіть егоїстичні дії комерсантів, – це, насправді, «рука Бога».  

Що ж стосується «Багатства націй», то в цій роботі він згадує 

«невидиму руку» лише у другій главі четвертої книги («Про обмеження ввозу 

з-за кордону таких продуктів, які можуть бути вироблені всередині країни»), 

де пише: «Віддаючи перевагу наданню допомоги вітчизняному виробництву, 

а не іноземному, він [капіталіст. – О.Ш.] має на увазі лише свій власний 

інтерес, і здійснюючи це виробництво таким чином, щоб його продукт мав 

максимальну вартість, він переслідує лише свою власну вигоду, причому в 

цьому випадку, як і в багатьох інших, він невидимою рукою спрямовується 

до цілі, яка зовсім не входила в його наміри; до того ж суспільство не завжди 

страждає від того, що ця ціль не входила в його наміри. Переслідуючи свої 

власні інтереси, він часто служить інтересам суспільства більш дієвим 

способом, аніж тоді, коли свідомо намагається зробити це»
652
. Як бачимо, 

знову зовсім не мається на увазі, що якась «невидима рука» ринку (про 
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«ринок» взагалі і не згадується) повинна вирішити усі питання організації 

економічного життя. І лише наприкінці першої половини минулого сторіччя 

К. Ерроу (Kenneth Joseph Arrow) та Ж. Дебрьо (Gerard Debreu) почали 

розвивати аксіоматичну теорію загальної економічної рівноваги, у зв‘язку з 

чим і згадали про «невидиму руку», яка начебто забезпечує «досконалу 

конкуренцію» (про що у А. Сміта взагалі не йдеться).  

Але з цього приводу слід також згадати статтю Дж.М. Кейнса «Кінець 

laissez faire», в якій він критикує безжалісну конкуренцію, що базується на 

класичній теорії розподілу ресурсів, і образно порівнює її учасників з 

жирафами, мета яких полягає у споживанні листя на найвищих гілках і тому 

«довгошиї жирафи виживають за рахунок інших». «Таким чином, якщо 

тільки ми залишимо жирафів самим собі, то 1) буде зрізана максимально 

велика кількість листя, оскільки найбільш довгошиї жирафи опиняються 

найближчими до дерев, прирікаючи інших на вимирання від голоду; 2) кожен 

жираф накинеться на те листя, яке буде найбільш соковитим серед тих, які 

доступні; 3) жирафи, яким смак цього листя найбільш до вподоби, витягнуть 

шиї довші за інших, аби тільки дістати його. Таким чином буде з‘їдено 

більшу кількість найбільш соковитого листя, а кожен окремий лист досягне 

того рота, який вважає, що він доклав найбільших зусиль»
653
. Тобто йдеться 

про те, що якщо економіку залишити на «розсуд» довгошиїх жирафів, це 

призведе до нераціонального використання загальних ресурсів і 

демографічного колапсу – чому повинна завадити держава. 

З іншого боку, вже пізніше, у своїй всесвітньо відомій праці «Загальна 

теорія зайнятості, процента та грошей» Д. М. Кейнс наполягав на тому, що 

держава має братись лише за те, чого на цей час не робить ніхто інший.  

Таким чином, можна дійти висновку, що між неоліберальною та 

кейнсіанською (особливо, якщо мати на увазі сучасне т. зв. «приватизоване 
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кейнсіанство»

) концепцією ролі держави в управлінні економічними 

процесами немає принципової, антагоністичної розбіжності: вони 

виконують функції двох весел, якими потрібно користуватися для того, щоб 

човен не йшов по «замкнутому колу», а направлявся до обраної цілі. Тобто 

держава не втручається до того часу, поки ринкові сили (якщо вони вже 

існують) справляються з організацією національної економіки. 

У сучасних умовах інтернаціоналізації економічних стосунків, 

обумовлених вимогами глобалізації, суттєво змінюються й економічні 

функції держави. Давно зауважено, що «[п]рактично всі національні держави 

стають частиною більшої моделі глобальних трансформацій та глобальних 

потоків. Товари, капітал, люди, знання, засоби зв‘язку та зброя, а також 

злочинність, забруднюючі речовини, мода та вірування швидко переходять 

територіальні кордони. Це стало цілком взаємопов‘язаним глобальним 

порядком»
654
. Бурхливий розвиток глобалізації останніми десятиріччями дав 

підстави говорити про те, що вона знищує саме підґрунтя економічної 

функції держави, і навіть поставив під сумнів майбутнє існування держави як 

політичного інституту. «Відповідно, існують аргументи, що економічна 

глобалізація, особливо діяльність ТНК, масові міжнародні фінансові потоки 

та зростання міжнародної торгівлі, які підтримуються технологічним 

розвитком, інноваціями, розвитком систем зв‘язку та транспорту, кидають 

виклик державі. Виклики численні: національні уряди більше не 

контролюють розповсюдження ідей, капіталу, технологій, праці, торгівлі чи 

власності на економічні активи. Зараз національні уряди мають менший 

вплив на господарські операції; глобалізація призводить до збільшення 

взаємозалежності та посилення міжнародної конкуренції. Національні уряди 

втрачають контроль над національною економічною політикою та власним 

                                                 

 Privatized Keynesianism – термін англійського соціолога К. Крауча, який описує стан, коли уряд та бізнес 
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економічним майбутнім»
655
. Таким чином, на думку деяких дослідників, 

економічна глобалізація надає сигнал про тріумф ринку над державою-

нацією та економіки над політикою. Водночас, на думку експертів 

Організації Об‘єднаних Націй, «[н]езважаючи на численні занепокоєння 

щодо втрати суверенітету, держава залишається ключовим учасником як на 

внутрішній, так і на міжнародній арені. Поширене припущення, що поява 

світового громадянського суспільства та підвищення рівня транскордонної 

торгівлі, фінансів та інвестиційних потоків перетворює національну державу 

в анахронізм, є помилковим. На міжнародній арені тісніша співпраця та 

узгоджені дії між державами є втіленням державного суверенітету. Такі 

узгоджені дії не обов'язково послаблюють держави; швидше, це може 

зміцнити їх, зробивши зовнішнє середовище більш стабільним і надавши їм 

більше можливостей для розширення своїх обмінів у різних сферах. Крім 

того, глобалізація без ефективної та міцної багатосторонності обов‘язково 

призведе до кризи, оскільки ринки за своєю суттю не є ні стабільними, ні 

справедливими»
656

. 

Окремо слід нагадати про активізацію ролі транснаціональних 

(багатонаціональних) корпорацій, які є окремим «третім механізмом», 

відмінним від ринку, своєрідною «державою над державами» зі своїми 

власними інтересами, цілями та методами їх досягнення – як про це писали 

ще Дж. Гелбрейт, Р. Коуз, О. Вільямсон, а останнім часом – відомий 

англійський політолог К. Крауч (Colin Crouch). І цей «механізм», залежно від 

ситуації, об‘єднується то з ринком (акторами вільної конкуренції), то з 

державою (представником монопольної влади), причому маючи можливість 

самостійно обирати для себе державу-партнера або здійснювати, за давнім 

визначенням В. Штреєка, «regime shopping» . 
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Отже, в сучасних умовах держава та ринок не протистоять, а 

взаємодіють, підсилюючи потенціал одне одного, взаємно забезпечуючи 

суттєво модифіковані виробничі відносини, які докорінно відрізняються від 

тих, які існували за часів, що їх описував К. Маркс та його послідовники. 

Зокрема, ці стосунки мають більш організований, скоординований та 

прогнозований характер – не тільки за рахунок чисельних формальних та 

неформальних стосунків між органами влади та підприємницькими 

структурами, а й за рахунок практики ринкових операцій та організації 

виробництва, включаючи міжнародні «майданчики» обміну ідеями 

(«Більдерберзький клуб», міжнародний економічний форум в Давосі та ін.), 

створення глобальних ланцюжків доданої вартості, використання 

деривативних інструментів та практики хеджування тощо. 

В умовах ринкової економіки (незалежно від ступеня її розвитку та 

глобалізації) гроші залишаються абсолютною необхідністю. Але категорії 

«гроші» і «грошовий товар», як відомо, не одне й те саме. І грошовий товар 

як гроші – це було лише реальною дійсністю (для капіталізму «laissez faire»), 

яка, з одного боку, була реально необхідна, а з іншого – випадкова. Ця 

дійсність не могла бути іншою за змістом, оскільки він визначається 

сутністю основоположних для цієї категорії відносин, але зате може бути 

іншою за формою. Грошовий товар (золото і срібло) – це лише окремий 

прояв загального поняття «гроші». 

До речі, до такого висновку приводять і деякі зауваження К. Маркса. 

Він писав: «Перша форма грошей відповідає нижчому щаблю обміну й 

мінової торгівлі ... (Але мушлі та ін. вже більше відповідають тому ряду, 

остання вершина якого – золото і срібло)»
657
. Якщо ці його слова дозволяють 

простежити генезис грошового товару, то далі К. Маркс ясно вказував, що 

поняття «гроші», їх сутність не вичерпуються лише визначенням їх як 

монопольного товару-еквівалента. Він писав: «Гроші як капітал – це таке 

визначення грошей, яке виходить за межі їх простого визначення як грошей. 
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Гроші як капітал можна розглядати як вищу реалізацію грошей, подібно до 

того, як можна сказати, що мавпа розвивається в людину»
658

. 

У зв'язку з цим, з нашої точки зору, категорія «грошовий товар» 

включає в себе елемент як загального (грошей), так і особливого (товару). І 

ця двоїстість основи не могла не проявлятися у вигляді двоїстості всіх 

функцій, які виконувалися грошовим товаром. Таким чином, всі грошові 

функції, що виконувалися золотом, з одного боку, дійсно були функціями 

грошей, але з іншого – це і функції товару. До тих пір, поки поняття «золото» 

і «гроші» були ідентичні, ця двоїстість залишалася прихованою. Але як 

тільки відбулася демонетизація золота, товарні та грошові функції 

поділяються. Золото, будучи звичайним товаром, продовжує виконувати (або 

потенційно може виконувати) низку функцій, які притаманні йому саме як 

товару. Грошові ж функції в їх чистому, а не «позолоченому», вигляді 

продовжують виконуватися грошима як особливим товаром (або навіть 

втрачаючи свою товарну ідентичність – у всякому разі в марксистському 

розумінні товару – як продукту людської абстрактної праці).  

При такому розумінні ніякої модифікації грошових функцій – тобто 

видозміни, перетворення цих функцій у щось нове, що має певні додаткові 

нові властивості, не відбувається. Просто, оскільки грошовий товар золото у 

якості грошей замінюється кредитно-паперовими грошима, остільки 

змінюється і форма виконання грошових функцій, тобто відбувається їх 

модернізація – глибинна сутність функції не змінюється, але виконується 

вона способом, який відповідає новим умовам, умовам пізньомодерної 

глобалізації. І така модернізація відбувається, як ми спробуємо довести 

нижче, у формі не модифікації, а дереїфікації – тобто змін, які долають, 

позбуваються уречевлення (реїфікації) і повертають функції до їх абстрактної 

якості, яка до цього часу була прихована речовинною оболонкою 

монетарного матеріалу. Саме з цією зміною форми виконання грошових 

функцій і пов'язані ті нові явища в процесі функціонування грошей, які є в 
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центрі нашого дослідження і визначаються нами як подальша еволюція 

грошей.  

Як вважає А.А. Гриценко, кожна функція грошей може бути розкрита 

через більш окремі («частные») функції (підфункції) та інтегрована в 

загальніші. Зокрема, функція міри вартостей інтегрується за рахунок двох 

підфункцій – засобу вираження вартості та засобу вираження одиниці 

вартості, а функції збереження вартості й заощадження інтегруються у 

функції накопичення
659

. Взагалі, аналізуючи погляди різних фахівців щодо 

функцій грошей, ми доходимо висновку, що не існує єдиного, раз і назавжди 

даного переліку таких функцій, а в ході еволюції грошей відбуваються 

процеси селекції, сепарації, ротації та модернізації функцій. Внаслідок цього 

на різних етапах розвитку (стосовно теми нашого дослідження – «на різних 

етапах глобалізації грошей») з‘являються різні функції з різним порядком 

пріоритетності та значення («селекція грошових функцій»), які можуть 

поділятися на певні підфункції або похідні функції («сепарація»), замінювати 

одна одну повністю або в ієрархії важливості функцій («ротація») і, зрештою, 

помітно, докорінно змінюватися внаслідок саморозвитку під впливом ендо- 

або екзогенних факторів («модифікація або модернізація»). 

Зважаючи на це, ми піддамо більш детальному аналізу модернізації тих 

функцій, з якими, на нашу думку, гроші підійшли у своєму розвитку до етапу 

постмодерної глобалізації. 

2.2.1.1. Дереїфікація функції міри вартості 

Ще Г. Зіммель писав, що «через усі дискусії щодо природи грошей 

проходить питання про те, чи гроші для того, щоб здійснювати свої послуги з 

вимірювання, обміну та вираження цінностей; мають бути вартістю самі по 

собі; або чи достатньо, якщо гроші – це просто знак і символ без внутрішньої 

вартості, наприклад, бухгалтерська сума, яка означає вартість, не будучи 
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нею»
660
. Отож, і в дискусії про демонетизацію золота проблема виконання в 

умовах пізньомодерної глобалізації функції міри вартості не золотом, а 

кредитними грошима було, без сумніву, найбільш спірним і теоретично 

досить складним питанням. Але, мабуть, тільки для прихильників трудової 

теорії вартості і, відповідно, еволюційної теорії грошей. Оскільки для інших 

теорій вартість та її вимірювання здебільшого не мають значення, адже і ціни 

встановлюються не відповідно до їх вартості, а за іншими критеріями 

(наприклад, цінність товарів визначається граничною корисністю, а ціна – 

змінним співвідношенням попиту та пропозиції) і гроші не вирізняються зі 

світу товарних вартостей (а запроваджуються державою, наприклад). Тому, з 

точки зору таких теорій, йдеться лише про виконання суто технічної функції 

масштабу цін. Зокрема, відомий російський фахівець в питаннях теорії 

грошей М.А. Портной визначав гроші як «засіб вираження цінності товарних 

ресурсів, які натепер беруть участь у господарському житті суспільства, це 

універсальне втілення цінності у формах, що відповідають певному рівню 

товарних відносин»
661

. 

Інакше для «еволюціоністів». У цьому разі згадану проблему можна 

назвати, мабуть, навіть основним питанням дискусії тому, що саме ця 

функція є основоположною для грошей або, за виразом К. Маркса, «першим 

визначенням грошей». 

І в такому контексті наявність вартості грошей стає ключовим 

моментом, оскільки, на думку прихильників марксистського підходу, подібно 

до того, як вага може вимірюватися предметом, що володіє тяжкістю, 

наприклад гирею, вартість

 може вимірюватися лише такою матеріальною 

                                                 
660

 Simmel, G. The Philosophy of Money (3rd enlarged ed.). London: Routledge, 2004 [1900]. P. 129. 
661

 Портной М. А. Деньги: их виды и функции. Москва: АНКИЛ, 1998. С. 14–166; Портной М. А. 

Современные деньги. Уточнение понятий. США-Канада: экономика-политика-культура, 2015. № 

11 (551). С. 46. С. 45-61; Портной М. А. Деньги в национальном и мировом хозяйстве. Москва: 

Магистр, 2017. С. 21. 496 с.  
 

 Як ми вже з‘ясовували це раніше, термін Wert у роботах К. Маркса перекладався або як «вартість» 

(переклад І. Скворцова-Степанова), або як «цінність» (П. Струве). У німецькій мові термін Wert взагалі-то 

ближчий до поняття «цінність»: тобто він відображає найімовірніше те, наскільки річ корисна, аніж скільки 

вона коштує (Kosten). І якщо ще мінову цінність можна назвати «вартістю», то споживчу цінність назвати 
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субстанцією, яка сама є стійкою, високою вартістю
662
. Думка, що підкуповує 

своєю простотою. Але в політекономії, як і в будь-якій науці, аж ніяк не вcе 

так просто, як може здатися на перший погляд. Адже якщо вже підходити до 

питання про вимірювання вартості з принципових позицій, то передусім слід 

визнати, що і золото ніколи не оцінювало вартість. Як зауважував навіть 

К. Маркс (який, нагадаю, стверджував, що гроші за своєю природою – золото 

і срібло), «[з]олото... як гроші виражає зовсім не вартість, а певну кількість 

своєї власної матерії, виражає, несе на своєму чолі свою власну кількісну 

визначеність»
663

.  

Г. Зіммель пішов ще далі, використовуючи як приклад порівняння між 

матеріальними рухами та явищами свідомості, які є найбільш 

неоднорідними об‘єктами, – проте фізіологічні психологи відслідковують 

зміни зовнішніх рухів, які виступають як подразники чуттєвих органів 

людини і через їх кількісні показники вимірює відносні зміни інтенсивності 

усвідомлених відчуттів. «Оскільки між цими чинниками існує постійний 

кількісний зв'язок, розмір одного визначає відносний розмір іншого, хоча між 

ними не існує жодного якісного співвідношення або ідентичності. Таким 

чином порушується логічний принцип, який, здавалося, робить здатність 

грошей вимірювати вартість залежною від їх власної вартості. І це дійсно 

вірно, що кількість різних об‘єктів можна порівнювати, лише якщо вони 

мають однакову якість; скрізь, де вимірювання проводиться шляхом прямого 

порівняння двох величин, воно передбачає однакові якості. Але скрізь, де 

потрібно виміряти зміну, різницю або співвідношення між двома 

                                                                                                                                                             
«вартістю» важко. І в першому томі «Капіталу» К. Маркс, звісно, говорить про цінності та «трудову теорію 

цінності» (яку він запозичив у Д. Рікардо). Але коли К. Маркс переходить до вигаданого ним товару – 

«робоча сила»,  то йдеться вже про «вартість робочої сили», оскільки вона визначається вартістю товарів, 

які необхідні для її відновлення. Звідси і «додаткова вартість» як надлишок у вартості у порівнянні з 

вартістю робочої сили. 

 У зв‘язку з цим ми будемо використовувати термін «цінність» для усіх випадків, крім розгляду та 

посилання на марксистську теорію, коли, задля уникнення плутанини та спотворення широко відомих цитат 

та тверджень, термін «вартість» буде використовуватися в лапках. 
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величинами, для їх визначення достатньо, щоб пропорції вимірюваних 

об‘єктів відображалися пропорціями виміряних; і не вимагається якісної 

ідентичності об‘єктів»
664

.  

А далі він зауважував: «Якби один товар безпосередньо прирівнювався 

до грошової вартості, було б розумно наполягати на тому, що товар та його 

міра повинні мати певну спільну якість. Але для цілей обміну та оцінки 

необхідно лише визначити відношення різних (або всіх) товарів один до 

одного (тобто результат поділу єдиного товару на всі інші) і прирівняти це до 

відповідної частки наявної пропозиції грошей. Для цього потрібна лише яка-

небудь чисельно визначувана величина»
665

. 

Інакше кажучи, «золота ціна» товару нічого не говорила про його 

дійсну вартість, а лише вказувала, в якій пропорції його вартість 

співвідноситься з вартістю вагової кількості золота, прийнятого в певній 

країні як масштаб цін. Тобто це був лише «загальний знаменник мінових 

вартостей», оскільки, за виразом А. Сміта, «праця дійсна, а гроші – 

номінальна міра вартості»
666

. 

Таким чином, хоча золото виступало вартісним еквівалентом, а також 

внаслідок цього і мірою вартостей, для грошей важливим є не те, що вони 

можуть вимірювати, а те, що вони можуть співвимірювати (порівнювати) 

різні вартості. Адже згідно з трудовою теорією вартості ціни товарів 

встановлюються залежно від співвідношення витраченої на їх виробництво 

суспільно необхідної праці. Вартість, або, що рівнозначно, праця, витрачена 

на виробництво товару, який функціонує як міра вартостей, не має значення. 

Це в кінцевому рахунку може бути взагалі, «наприклад, шматочок паперу або 
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their real price; money is their nominal price only» – «Отже, лише праця, яка ніколи не змінюється за своєю 

власною вартістю, є єдиним остаточним і реальним еталоном, за яким вартість усіх товарів може бути 

оцінена та порівняна у будь-який час і в будь-якому місці. Це їх реальна ціна; гроші – це лише їх номінальна 

ціна» (Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. New York: ΜεηαLibri, 2007.  

744 p. P. 30). Залишається питання про те, наскільки коректною була заміна терміна «ціна» на «вартість» 

(К. Марксом чи перекладачем?). 
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шкіри, який виражає ту чи іншу частку робочого часу. (Такий символ 

передбачає загальне визнання, він може бути тільки суспільним символом, 

він, по суті, висловлює тільки деякі суспільні відносини.)»
667

. 

А.А. Гриценко у зв‘язку з цим говорить про певну еволюцію самої 

грошової форми вартості: «Грошово-монетна форма вартості є зародок 

знакової форми вартості ... (...) Першою сходинкою знакової форми 

вартості є монетно-знакова. (...) Наступною за монетно-знаковою формою 

вартості є паперово-грошова, яка виступає початковою сходинкою паперово-

кредитної форми вартості. (...) На основі паперово-кредитної форми вартості 

виникає і розвивається розрахунково-знакова форма. (...) На цій основі 

здійснюється перехід до ідеальної форми вартості»
668

.  

Унаслідок того, що суспільні відносини не відразу досягають 

необхідного рівня розвитку, спочатку функція міри вартостей виконується 

такими грошима, які гарантують загальне визнання самими собою, своєю 

вартістю, а саме – золотом. У міру зростання рівня усуспільнення 

виробництва і посилення держави необхідність у використанні для 

ціноутворення громіздкого «золотого механізму» відпадає. 

На сучасній стадії розвитку глобальних ринкових відносин не є 

принципово неможливим ціноутворення за допомогою кредитних грошей, 

навіть якщо ми уявимо собі ситуацію, коли людство з яких-небудь причин 

забуло всі раніше встановлені за допомогою золотих грошей мінові 

пропорції. І тим більше немає необхідності у використанні тепер золота в 

ціноутворенні, оскільки ці пропорції один раз вже були встановлені за його 

посередництва і в подальшому вони встановлюються в результаті простого 

складання елементів виробничих витрат (вартісна оцінка яких вже існує у 

вигляді цін). 

Наведені вище міркування дозволяють нам відкинути ймовірність того, 

що «золоті ціни», які, здається, назавжди пішли в небуття, залишаються 
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першоосновою ціноутворення. Насправді, в умовах демонетизації жовтого 

металу рух товарних цін повністю відривається від їхньої колишньої золотої 

основи. Постійне (в довготерміновому аспекті) зростання продуктивності 

праці призводить до зниження вартості вироблених товарів. Внаслідок цього 

факту однією з основних причин зростання цін в умовах золотого стандарту 

було падіння вартості золота в результаті більш швидкого зростання 

продуктивності праці в золотодобувній галузі.  

Класичним прикладом (яким колись скористався ще К. Каутський) 

служить так звана «революція цін» XVI ст., викликана напливом до Європи 

дешевого золота з Нового cвіту. Як можна було побачити (в тому числі з 

нашого попереднього дослідження), зв`язок золота з цінами інших товарів не 

був однозначним навіть e ті часи. З моменту відмови від золотого стандарту 

він виявився фактично повністю розірваним і вже не міг реалізуватися навіть 

в умовах обмеженого золотого обігу, який практикувався деякий час після 

Першої світової війни. Вже тоді це заводило у глухий кут марксистських 

теоретиків, і згаданий у нашому огляді теорій грошей Є.С. Варга (на той час 

директор Інституту світового господарства та світової політики) наприкінці 

20-х років минулого сторіччя писав, що для марксистської політекономії 

питання про динаміку цін на сьогодні є проблемою, що потребує вирішення, 

оскільки, як свідчить практика, високий рівень цін не може жодною мірою 

бути пояснений зменшенням витрат з видобутку золота. А практика, як 

відомо, для марксистів – критерій істини.  

Подібна картина спостерігалася і в подальшому, включно до повної 

демонетизації золота. Зокрема, якщо взяти Південно-Африканську Республіку 

(ПАР), де здійснювалося більше 2/3 видобутку жовтого металу в 

капіталістичному світі, то індекс виробництва в обробній промисловості виріс 

за період 19141963 рр. зі 100 до 221, в той час як індекс видобутку золота на 

одного працюючого – до 158, а до 1981 року останній уже знизився до 111
669

.  
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Якби ціноутворення, як і раніше, базувалося на золоті, то подібне 

явище мало б призвести до падіння загального індексу цін, тим паче що за 

період з 1914 до 1981 року видобуток цього металу в капіталістичному світі 

становив близько 60 % (в ПАР – 35 %) від усієї його кількості, яка була 

видобута за останні шість тисяч років людської історії і становить орієнтовно 

100 тис. т (в тому числі в ПАР – 34,9 тис. т, або 26,9 %). А така кількість 

здешевленого золота не могло б не позначитися на функціонуванні 

«золотого» механізму ціноутворення. Однак явища, які повинні були б 

спостерігатися в такому разі, за умови існування прямого зв‘язку вартості 

золота з цінами на товари, в дійсності не мали місця. 

Втім, з огляду на відсутність переконливого пояснення механізму 

виконання функції міри вартостей кредитними грошима, необхідно внести 

ясність у наше розуміння цього питання. Ми вважаємо, що насправді 

грошима зараз служать не золоті чи які-небудь інші гроші, які є одночасно не 

тільки особливим, але і звичайним товаром, а кредитно-паперові гроші, які, 

не будучи всього лише представниками в обігу т. зв. дійсних грошей, 

грошового товару, самі є товаром, причому виключно особливим товаром. 

Про товарну природу сучасних кредитно-паперових грошей говорили 

ще радянські економісти. При цьому висловлювалися досить оригінальні та 

цікаві судження. Наприклад, С.М. Нікітін висунув припущення, що товарна 

природа сучасних паперових грошей полягає в тому, що за допомогою 

зв'язку через заробітну плату вони виступають представниками специфічного 

товару капіталістичного способу виробництва – робочої сили
670

.  

До цієї самої думки повертаються за два десятиріччя: «Золото зникло з 

обігу, отже, ... зник офіційний масштаб цін. Роль економічної основи 

масштабу цін може виконувати товар, мінімальна ціна якого офіційно за 

законом встановлюється державою. Таким товаром є робоча сила»
671
. У 

зв‘язку з цим можна було би просто погодитися з зауваженням, що «автор 
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статті припускає змішання грошей зі рахунковою одиницею, що означає 

з'єднання функцій міри вартостей з масштабом цін. Однак масштаб цін є 

технічним способом вираження мінової вартості. Він не може її замінювати. 

Це зовнішня оболонка суті цієї функції. Зведення її до вартості одного товару 

позбавляє гроші суспільного характеру»
672

. 

Однак, насправді, проблема глибша, оскільки це означало б, по суті, 

відсутність принципових змін у механізмі функціонування грошей у 

порівнянні з золотим стандартом: просто паперові грошові знаки стали б 

репрезентувати в обігу інший грошовий товар. 

На нашу думку, зміна полягала в іншому. Адже вочевидь, що золото і в 

сучасних умовах не втратило здатності виконувати функцію міри 

вартостей, оскільки властивості, які дозволяли цього металу виконувати її 

раніше, ніяких змін не зазнали. Натомість відбулися важливі зміни в 

зовнішніх умовах функціонування золота як грошей, що і призвело до втрати 

жовтим металом можливості служити мірою вартостей. Інакше кажучи, в 

сучасній економіці можливість золота виступати мірою вартостей є 

формальною, а не реальною. Але подібною формальною можливістю, 

зрештою, володіють й інші товари, які мають вартісне вираження. Однак у 

сучасних умовах це не актуально. 

Як відомо, товари вступають в обіг, вже маючи вартість. А в процесі 

обміну виникає потреба не в тому, щоб визначити, яка саме вартість вміщується 

в тому чи іншому товарі, а в тому, щоб з‘ясувати, у скільки разів вона більша 

або менша вартості, яка вміщується в товарі, запропонованому для обміну.  

Отже, функцією грошей в кінцевому рахунку є порівняння вартостей, 

тобто їх співвимір, а функція міри вартості – це лише її окремий прояв на 

певній стадії розвитку виробничих відносин. Те, що для порівняння 

вартостей у принципі не потрібно обов'язково використовувати вартість 

будь-якого реально існуючого в речовій формі товару, відомо людству давно. 

І сам К. Маркс у зв‘язку з цим зазначав для себе спостереження англійського 
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комерсанта, автора низки економічних робіт У. Джейкоба про те, що на 

африканському узбережжі ні золото, ні срібло не служили мірою вартості до 

появи європейців, а замість них застосовувався залізний брусок; причому і 

саме залізо вимірювали цими уявними «брусками»
673

.  

Г. Зіммель свого часу пропонував використовувати «тільки зовсім 

загальне співвідношення міри [Maßverhältnis] між величиною товарів і 

грошовою величиною, як воно виявляється у (звісно, часто прихованому і 

багатому на винятки) взаємозв‘язку між зростаючим грошовим запасом і 

зростаючими цінами, зростаючим товарним запасом і спадаючими цінами»
674

. 

Дію подібного механізму порівняння вартостей в умовах паперового 

грошового обігу, як згадувалося вище, описував також ще Р. Гільфердінг.  

Справа в тому, що метою товарного обігу є обмін товарів пропорційно 

здійсненим витратам праці або пропорційно цінам. Давно вже відомо, що на 

практиці товари обмінюються не за вартостями, а за цінами, які, хоча і 

коливаються близько величини вартості (скоріше, все ж таки, «цінності»), 

але, як правило, не збігаються з нею. Однак у масштабах всього суспільства 

сума цін товарів, що обмінюються, збігається з сумою їх вартостей, оскільки 

не можна обміняти більше того, що вироблено (точніше – того, що перебуває 

в обігу, маючи на увазі як вироблене раніше, так і природні ресурси). У 

цьому, по суті, і полягає закон вартості, відповідно до якого відмовлялося 

формулі, яку наводив Р. Гільфердінг. 

Спробуємо, однак, простежити за логікою міркувань Р. Гільфердінга, 

починаючи з аналізу металевого обігу.  

Чому К. Маркс вживає при формулюванні закону грошового обігу 

термін «сума цін товарів», а не «сума вартостей», хоча для забезпечення 

еквівалентності товарообміну необхідно забезпечити рівність саме товарних 

вартостей? Та тому, що вартість як така не має виміру і в будь-якому разі на 

поверхні явищ проявляється тільки як ціна. 
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Для розуміння цього положення умовно уявимо собі формулу закону 

грошового обігу (у спрощеному вигляді) так: 

  

 

 

 

Застосувавши умовні позначення: Т – кількість одиниць кожного 

товару; С – вартість одиниці кожного окремого товару; К – кількість 

однойменних грошових одиниць в обігу; С' – вартість грошової одиниці; О – 

кількість обертів однойменних грошових одиниць, ми отримаємо: 

'1 CK
O
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n
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ii




                                                         (1)  

У цій формулі не можуть бути виміряні в абсолютних величинах дві 

величини В та В‘, тобто не може бути виміряна «вартість». Але ми можемо 

уявити її у вигляді добутку суспільно необхідного робочого часу, який 

потрібен для виробництва кожного товару – і яке при високому рівні обліку 

навіть у ринкових умовах, а точніше – саме в умовах ринкової конкуренції 

може бути більш-менш точно виміряний (позначимо його відповідно t і t`) – 

на величину вартості, створюваної за одиницю робочого часу працею із 

середніми для цього суспільства інтенсивністю і ступенем вмілості (с). Ця 

остання і залишається тепер єдиною невідомою величиною: 
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Найпростіше перетворення цієї формули призводить її до такого 

вигляду: 
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де 
't

ti   — співвідношення витрат суспільно необхідного робочого часу 

на виробництво і-го товару і вагової кількості золота (срібла), що виступає як 

грошова одиниця (тобто масштаб цін). 

Інакше кажучи, це співвідношення є кількісним вираженням вартості 

товару у вартості грошового матеріалу, що і називається ціною товару. 

Таким чином, аналіз призводить до того, здавалося б, парадоксального 

висновку, що в умовах золотого стандарту терміни «сума вартостей товарів» 

і «сума цін товарів» з точки зору формулювання закону, що визначає 

кількість грошей, необхідних в обігу, виявляються практично рівнозначними. 

Хоча, звичайно, вони не повністю тотожні: перший термін правильніше 

відображає сутність, зате другий – її прояв на поверхні процесу товарного 

обміну. У зв'язку з цим можна сказати, що формула (1) виражає теоретичний, 

а формула (3) – практичний інтерес для грошового обігу. 

Отже, наявність у грошей самостійної вартості не є абсолютною 

необхідністю. Важливо лише те, що вони можуть у процесі обміну 

перебувати в певній пропорції до товарів, тобто мати мінову вартість. Однак 

історично це могло статися лише за умови, коли ця пропорція визначалася 

реальним співвідношенням вартостей, а для цього потрібно, щоб гроші самі 

мали вартість. Але як тільки циркуляція золота як грошей обмежувалася, 

його вартість втрачала свій вплив на ціноутворення. Це стосується, 

наприклад, випадків металевого обігу з закритим карбуванням, коли цінність 

паперових знаків, які обслуговують товарний обіг, відривається від цінності 

золота. Інакше кажучи, ціноутворення здійснювалося паперовими знаками, 

до того ж 1 грошова одиниця виражала більшу вартість, ніж вартість золота, 

яке вона формально заміщувала в обігу. Навіть більше, цей феномен 

спостерігався з найперших днів появи грошей: нагадаємо, що вміст золота в 

грошовому електрі (сплаву золота та срібла, з якого карбувалися історичні 

перші монети) був меншим, аніж у натуральному, річковому і, таким чином, 

навіть ці перші монети вже не були еквівалентні за своєю внутрішньою 

вартістю вартості відповідного за ціною товару.  
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Чому ж таке стало можливим? Відповідно до закону вартості сума 

вартостей товарів, що перебувала в обігу, дорівнює сумі їх цін. Отже, сума 

товарних вартостей, які підлягають обміну, відповідає масі грошей, що 

функціонують як засіб обігу (з урахуванням швидкості обігу останніх, 

зрозуміло). Таким чином, вартість грошей в обігу повинна дорівнювати 

вартості товарів, що є в ринковому обігу. Але товарний обіг здійснюється з 

метою обміну в кінцевому рахунку товару на товар, а не на гроші. Звідси 

випливає, що з точки зору товарного обігу важливо, щоб гроші в обігу 

виражали вартість, еквівалентну вартості обмінюваних товарів, але не 

обов'язково самі мали таку. Саме це і дозволило замінити в обігу золото 

простими паперовими знаками, які теж є особливим товаром. 

Цей особливий товар є безпосереднім втіленням вартості, оскільки 

його споживча вартість/цінність полягає в здатності виражати мінову 

вартість. «Вартість» паперових грошових знаків була еквівалентна вартості, 

яку виражала в обігу «дзвінка монета» – золото, але вартість останнього 

завжди дорівнювала вартості обмінюваних товарів. Отже, і «вартість» 

паперових грошей дорівнювала сумі вартостей товарів, з тією лише 

особливістю, що при цьому збігалася і з вартістю заміщуваного в обігу 

золота. Як тільки ліквідується механізм, що підтримує цю триєдину рівність 

(тобто механізм вільної конвертованості паперових грошових знаків у 

жовтий метал), «вартість» паперових грошей починає відхилятися від 

вартості золота (уявний вміст якого в грошовій одиниці ще фіксується 

протягом деякого часу, хоча і не має реального значення), залишаючись при 

цьому рівною сумі вартостей товарів. Це відбувається з тієї простої причини, 

що, згідно з трудовою теорією вартості, вартість золота, як і вартість будь-

якого іншого товару, визначається витраченою на його виробництво 

(видобуток) суспільно необхідною працею. А «вартість» (цінність) грошей 

визначається зовсім іншими факторами. Але поки грошима є золото, 

вартість відповідної ваговій одиниці жовтого металу як звичайного 

товару і визначає «вартість» грошової одиниці. 
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Так що загальна вартість функціонуючих золотих грошей узгоджується 

з сумою вартостей товарів шляхом зміни кількості грошей в обігу, які то 

«ховаються» в скарби, то «виштовхуються» з них в обіг. 

Але після скасування золотої конвертованості вартість грошового 

матеріалу перестає тяжіти над «вартістю» грошової одиниці. 

Формула (1), як і раніше, відображає необхідні умови товарного обігу, 

що визначаються дією закону вартості. Але тепер уже «вартість» грошової 

одиниці втрачає свою подвійність, через що вона була одночасно також 

вартістю певного вагового кількості металу, і більш не визначається 

витратами праці на його видобуток. Внаслідок цього у формулі (1) тепер 

правильніше замінити С' на С", що і буде означати «вартість» (цінність) 

безпосередньо грошової одиниці, тобто її мінову вартість, а не вартість 

матеріалу, з якого вона виготовлена: 

 "1 CK
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                                                       (4)  

У такому разі «вартість» грошової одиниці може бути визначена так: 
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1"                                                               (5) 

Усі величини, які необхідні для подібного обчислення, крім вартості 

товару, можна з різним ступенем точності визначити. Але вартість товару не 

може бути виміряна і золотом. Співвідношення ж, в якому товари 

обмінюються один на один (в тому числі також на золото), тобто їхня мінова 

вартість, визначається в ринкових умовах стихійно. Як тільки товарообмін стає 

регулярним, товари надходять на ринок, маючи вже не тільки вартість, але 

також мінову вартість абсолютно незалежно від того, буде вона вимірюватися 

грошима чи ні. Виявляється, що для ціноутворення не тільки вартість 

грошей, а й вартість товарів не має значення, важлива лише їхня мінова 

вартість. А оскільки товари виходять на ринок з міновою вартістю, то 

визначення вартості грошової одиниці вже не становить труднощів. 
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Таким чином, вартість кредитно-паперових грошей – це не що інше, як 

мінова вартість всіх товарів, яка, будучи відокремленою від самих товарів, 

існує поряд із ними як самостійний товар – гроші.  

Саме кредитно-паперові грошові знаки, що є у сукупності міновою 

вартістю всіх товарів, і стають основою ціноутворення, так що ціна будь-

якого товару визначається як відношення С/С``. Як бачимо, жодної 

тавтології, яку К. Каутський приписував Р. Гільфердінгу, насправді немає. 

Мінова вартість (цінність) одиниці засобу обігу виявляється залежною від 

середнього рівня мінових вартостей, які товари мають вже тому, що 

виготовляються в умовах товарного виробництва, коли вони (мінові вартості) 

перетворюються з можливості в дійсність з необхідністю (тобто неминуче). 

Ціни ж товарів залежать від мінової вартості (цінності) засобів обігу 

(паперових грошей), тобто в кінцевому рахунку є відображенням вартості. 

Дія закону вартості, таким чином, ні в якій мірі не порушується, 

оскільки сума товарних цін, як і раніше, дорівнює сумі товарних вартостей. 

Однак механізм встановлення подібної рівності докорінно змінюється. Якщо 

раніше грошовим обігом воно досягалося виключно завдяки дії механізму 

скарбів, тобто за рахунок зміни кількості грошей в обігу, то в сучасних 

умовах еластичними стають обидва елементи: як кількість грошових одиниць 

в обігу, так і вартість однієї грошової одиниці. Процес ціноутворення 

сходить з обхідного шляху, коли вартості товарів, перш ніж бути 

порівнянними, повинні були спочатку вимірюватися у вартості грошового 

товару. У результаті демонетизації жовтого металу процес ціноутворення 

повністю втратив свій колишній зв'язок з золотом, а сам жовтий метал, так 

само як і всі інші товари, виражає свою вартість у вигляді ціни в паперових 

грошових знаках. Причому ця ціна абсолютно не узгоджується ані з рухом 

цін на інші товари, ані зі зміною валютних курсів. Не узгоджується в тому 

сенсі, що співвідношення цих величин разюче відрізняється від того, чого 

слід було б очікувати, якби паперові гроші, як і раніше, були лише 

представниками золота, а останнє і нині служило б основою ціноутворення.  
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Ціна жовтого металу була абсурдом з економічної точки зору в умовах 

золотого стандарту (як чиста тавтологія). Поява ж ціни золота (яку 

марксистські теоретики довгий час намагалися приховати сором'язливими 

лапками) зайвий раз свідчить про те, що золото вже не служить елементом 

визначення цін, тобто втратило основну грошову функцію. 

Деякі автори свого часу зазначали, що зливкове золото продавалося як 

товар ще при золотомонетному стандарті і вже тоді мало ринкову ціну, яка 

виражалася в грошових номіналах засобів обігу. Проте грошові знаки тоді 

безсумнівно залишалися представниками золота у сфері обміну. Це дуже 

доречне зауваження, тільки висновки, які, на нашу думку, випливають з 

нього, говорять не на користь «золотий концепції». 

Справді, злитки золота були товаром і в умовах золотого стандарту. До 

того ж золото не тільки продавалося на паперові гроші за ціною, що не 

відповідала їх реальному золотому вмісту, але навіть при продажу на 

повноцінні монети обмінювалось не на рівну вагову кількість металу: той, кому 

потрібні були зливки, наприклад, для транспортування металу на великі 

відстані, змушений був пропонувати більшу кількість металу в монетах; а той, 

хто хотів переплавити злитки, зрозуміло, здавав на монетний двір більше 

металу, ніж отримував назад у дзвінкій монеті. Все це цілком пояснюється 

різницею споживчих вартостей золота як товару і як грошей. Адже послуги, як і 

будь-який товар, теж підлягають оплаті. Однак при цьому паперові гроші все ж 

залишалися представниками золота, оскільки могли бути перетворені в касах 

банку в дзвінку монету, вартість якої і служила мірою вартостей всіх інших 

товарів. У тому числі і немонетарного золота. Та тепер, коли категорії «золоті 

гроші» (саме «гроші», а не «монети», оскільки мається на увазі сукупність всіх 

грошових функцій, а не тільки функція засобу обігу) фактично не існує, 

твердження про те, що кредитно-паперові гроші як і раніше служать 

представниками жовтого металу, є абсолютно необґрунтованим. 

Ще раз підкреслимо, що приведене вище пояснення було дано нами 

сорок років тому і стосується пояснення феномена виконання функції міри 
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вартості сучасними грошима, які не мають внутрішньої вартості – з точки 

зору теорії трудової вартості.  

Втім, сама ця теорія, як відомо, завжди викликала багато зауважень. 

Ще у XVIII ст. Леон Вальрас прийняв визначення батьком (Антуаном 

Огюстом Вальрасом) капіталу як багатства, яке можна використовувати 

більше одного разу, а доходи – як багатство, яке можна використовувати 

лише один раз, і запровадив невизначений до кінця термін «велика 

корисність» (―extensive utility‖), використовуючи цей термін для позначення 

кількості певного товару, яку можна отримати за нульовою ціною. Тема 

корисності була розглянута французькою економіко-філософською думкою і 

йому було надано подальший розвиток під назвою rarété А. Огюста 

Вальраса, який передав своєму сину Леону інтерес до концепції 

співвідношення корисності та вартості товарів і усвідомлення їх залежності 

від дефіциту та зацікавленості з боку споживачів, що, зрештою, призвело до 

того, що rarété було визначено як гранична корисність. А. Огюст Вальрас 

використовував слово numéraire для позначення абстрактної одиниці обліку, 

і Леон також адаптував сенс цього слова до своїх цілей. 

А після виходу на початку ХХ ст. роботи Г. Кнаппа «Державні гроші» 

економісти немарксистського напрямку здебільшого замінюють функцію 

міри вартості функцією рахункової одиниці і вважають, що «гроші ... діють 

як одиниця рахунку, оскільки вартість товару зазвичай виражається в 

одиницях грошей»
675
. Або що «…сучасні гроші-нетовар, маючи мінову 

вартість (купівельну спроможність або цінність), відображають посередньо, 

тобто через ціни, цінові пропорції між товарами»
676

.  

За цих обставин, однак, якось зникає з поля зору питання про те, а яким 

є розмір цього стандарту вимірювання або цієї «рахункової одиниці». Тобто, 

а що, власне, являє собою «один долар» або інша грошова одиниця? І тут ми 

                                                 
675

 Харрис Л. Денежная теория. Москва: Прогресс, 1999. 750 c. C. 82.  
676

 Рябинина Л. Н. Деньги и кредит: учебное пособие. Киев: Центр учебной литературы, 2008.  

602 с. С. 56. 
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знову таки погодимося з тим, що «…міра вартостей не повинна зводитися до 

одиниці рахунку, інакше зникає в теорії грошей фундаментальне поняття 

вартості»
677

. Намагаючись вирішити цю проблему, А.А. Гриценко пропонує 

розглядати цінність як єдність корисності та мінової вартості, в якій 

поєднуються суб'єктивна оцінка корисності і кількісне співвідношення 

обмінюваних благ»
678
. У такому разі, дійсно, «...гроші, будучи похідними від 

вартості, лише інструментально забезпечували її еквівалентну оцінку і самі за 

визначенням були одним із множини ряду порівнюваних товарів»
679
. Отож, 

тепер функція співвимірювання вартостей проявляється через функцію засобу 

обігу. 

2.2.1.2. Конвергенція та дереїфікація функцій засобу обігу та платежу 

На відміну від функції міри вартостей, виконання паперовими грошима 

функції засобу обігу не викликало особливих суперечок. Річ у тім, що 

функціонування паперових засобів обігу, які слугували представниками 

золота, не суперечить твердженням про те, що істинними грошима є все-таки 

жовтий метал, хоча б при цьому він лежав нерухомо в банківських підвалах. 

Але одна справа, коли паперові гроші служать лише представниками золота і 

можуть бути обмінені на нього (нехай навіть не в банку, а на ринку, але не 

куплені, а саме обмінені: це передбачає, що пропорція такого обміну буде 

відображати реальний золотий вміст грошової одиниці), і зовсім інша – коли 

будь-який зв'язок їх із золотом переривається. 

Процес виштовхування дзвінкої монети паперовими грошовими 

знаками почав розвиватися ще задовго до демонетизації золота. Як показує 

практика, загальне зростання капіталістичного виробництва і товарообігу 

постійно випереджало збільшення видобутку благородних металів. Зважаючи 

на брак золота для обслуговування обігу товарів (хоча це лише одна з 

причин) як представників, замінників дзвінкої монети практично в усіх 

                                                 
677

 Сабитов Н. Х. Чистякова Ф. Г. Сущность и природа денег в экономической теории. С.13. 
678

 Гриценко А. А. Развитие форм обмена, стоимости и денег. Киев: Основа, 2005. С. 50. 
679

 Кашин Ю. И. К вопросу о модификации функции денег.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

411 

країнах, стали використовуватися в найширших масштабах паперові грошові 

знаки. 

Отже, «рішення проблеми «депресивних» грошей (тут мається на увазі 

золото, обсяг якого неможливо збільшити швидко і узгодити з масштабами 

товарного обігу) призвело до відмови від золота як дійсних грошей. 

Центральні банки могли випускати грошей стільки, скільки це потрібно для 

економіки, щоб не стримувати її розвиток, вирішуючи тим самим проблеми 

нестачі коштів»
680
. Як ми могли побачити, процес витіснення золота як 

засобу обігу інтенсивно здійснювався вже в XVIIIXIX ст., тобто в ті роки, 

коли золотий стандарт ще розвивався по висхідній лінії. Зменшення частки 

золота в грошовій масі спостерігалося в провідних державах і на початку ХХ 

століття. Під час Першої світової війни золото остаточно зникло з обігу. Це 

було першим етапом процесу демонетизації жовтого металу. Другим етапом 

стало подальше ослаблення не тільки фактичного, а й формального зв'язку 

паперових грошей з офіційними золотими запасами. Протягом післявоєнних 

десятиріч ХХ ст. спостерігалося вже навіть не уповільнення приростів 

золотих запасів розвинених держав у порівнянні з приростом грошової маси, 

а абсолютне зменшення цих запасів (у натуральному вимірі). І взагалі, саме 

існування золотих запасів центральних банків мало, скоріше, технічні, аніж 

економічні причини: йдеться, як правило, про небажання призвести до 

обвального падіння ринкової ціни золота та, відповідно, певного знецінення 

банківських резервів. Той факт, що ця тенденція розвивалася навіть 

незважаючи на те, що в окремі періоди ціна жовтого металу на 

міжнародному ринку бурхливо зростала, зайвий раз підкреслює глибину 

розриву золота зі сферою грошового обігу. 

Золото не тільки перестало бути засобом обігу, але, що найважливіше, 

перестало бути тими справжніми грошима, якими мали б бути в обігу прості 
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паперові знаки, якби грошовий обіг за попередні сто років не зазнав ніяких 

принципових змін. 

Золотий запас держави перестав визначати курс кредитних грошей у 

вирішальній мірі. Іншими словами, його вплив тепер не більше, а в певних 

ситуаціях і менше, ніж вплив запасів будь-якого іншого товару адекватної 

вартості. Як обґрунтування цієї тези можна навести хоча б той факт, що 

зменшення золотого запасу США за десять років (19581968 рр.) майже 

вдвічі аж ніяк не призвело до такого ж знецінення долара, незважаючи на те, 

що кількість американської валюти в обігу за цей період зросла з 32,3 млрд 

до 51,0 млрд дол.
681

  

Купівельна спроможність долара за цей період дійсно зменшилася, 

причому помітно – на 1520 %. І все-таки це не йде в жодне порівняння з 

тим, чого слід було би очікувати, якби золото залишалося дійсними грошима. 

Відповідні порівняння за більш пізні періоди взагалі не мають сенсу, 

оскільки було розірвано навіть формальний зв'язок між емісією грошей та 

золотими запасами центральних банків. 

Таким чином, сучасні паперові гроші, кредитні за своєю природою, не 

мають з золотом ніякого зв'язку (навіть «завуальованого», «модифікованого» 

тощо). Золото як засіб обігу завжди демонетизувалося, коли його мінова 

вартість опускалася нижче його вартості як товару, а в нових умовах це 

явище просто набуло постійного характеру, характеру, адекватного цим 

новим умовам. 

Отже, сьогодні ніде у світі золото більше не слугує засобом обігу (а 

екзотичні спроби впровадження, наприклад, «золотого динару», на практиці 

зводяться, в кращому випадку, до появи нових «інвестиційних монет», які 

товарний обіг не обслуговують). Та й потреби в цьому немає вже давно. У 

всякому разі протягом понад трьох останніх десятиріч говорити про 

ремонетизацію золота було майже «поганим тоном». Недарма професор 
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Чиказького університету А. Кашіап (Anil K. Kashyap) з приводу закликів 

щодо повернення до золотого стандарту зазначав: ―Я не знаю жодного 

економіста з серйозною репутацією, який би думав, що це мудра ідея, хоча 

вона має велику політичну привабливість»
682

. І саме тому, як це не дивно, все 

ще можна почути твердження, ніби золоті монети насправді прагнуть 

повернутися в обіг.  

А річ у тім, що ціла низка країн дійсно карбує офіційні золоті монети. 

Їх можна поділити на пам‘ятні та інвестиційні

 – тобто такі, які купуються, 

головним чином, колекціонерами-нумізматами та такі, які купують 

інвестори, які бажають забезпечити собі дохід за рахунок більш інтенсивного 

зростання ціни дорогоцінного металу (у порівнянні з іншими видами 

пасивних доходів, наприклад, відсотків за банківськими депозитами або 

навіть дивідендів за цінними паперами). 

Частина з таких монет являє собою імітацію («репліку») старих, давно 

вилучених з обігу монет часів золотого стандарту, а частина – зовсім нові 

монети, випуск яких, як правило, приурочений до знаменної події або 

ювілею. Деякі з них навіть формально вважаються законним платіжним 

засобом, хоча на практиці в цій іпостасі ніде не обертаються. Вся справа в 

тому, що в сучасних умовах угоди з золотом стають об'єктом звичайного 

торгового регулювання, в рамках якого вони обкладаються податками і 

митними зборами. Формальне надання золотим монетам статусу законного 

засобу платежу виводить їх з-під рубрики «товари» і дозволяє уникнути, 

таким чином, додаткових витрат. (Таке право на початку 1980-х років, тобто 

на момент вступу в дію Ямайських поправок до статуту МВФ стосовно 

прив‘язки валют до золота, розповсюджувалося на 230 випусків різних 

монет, що карбувалися у 80 країнах.) Останніми роками у понад сімдесяти 

країнах світу щорічно випускається близько 650 видів «зливкових» монет. 
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Розвиток ринку золотих «зливкових» монет почався, по суті, у середині 

1960-х років з випуску «крюґеррандів» – південноафриканських монет, що 

містять рівно 1 тройську унцію жовтого металу. Першим кроком до їх появи 

було карбування і продаж південноафриканським монетним двором 7 тис. 

одноунцієвих золотих медальйонів, великий попит на які і наштовхнув на 

ідею систематичної карбування одноунцієвих монет, в проєкті умовно 

названих «троян». Згодом було прийнято іншу назву, яка з'єднала ім'я 

президента Трансвааля часів англо-бурської війни Паулуса Крюгера і 

найменування грошової одиниці ПАР. Перші «крюґерранди» надійшли у 

продаж в 1967 р. Вони також і зараз є «законним платіжним засобом», хоча 

навіть не мають номіналу і, природно, не застосовуються як гроші. 

Кількість жовтого металу, використовуваного для карбування 

«крюґеррандів», неухильно зростала, досягнувши у 1978 р. піку в 187 т (6 

млн монет), після чого почала поступово знижуватися з метою підтримки 

стабільного попиту і високої «премії» (націнки в порівнянні з ціною 

злиткового золота). Ще більше скорочення випуску і продажу 

«крюґеррандів» відбулося в другій половині 80-х років, після того як у 

багатьох країнах Заходу заборонили імпорт нових південноафриканських 

монет (у рамках санкцій проти режиму апартеїду). У результаті на їх 

карбування в 1984 р було витрачено вже 74,1 т, в 1985 р. – 24,4 т, а в 1986 р. – 

всього 1,7 т. У 1998 році кількість викарбуваних «крюґеррандів» впала до 23 

тис. монет, і хоча пізніше пропозиція зросла, вона вже ніколи не досягала 

минулих рекордів.  

Але це дало можливість збільшити випуск своїх золотих монет деяким 

іншим країнам: в 1985 р. рекордсменом серед постійно емітованих 

«інвестиційних», або «зливковий» монет став одноунцієвий канадський 

«кленовий лист», на карбування якого було витрачено 66,4 т золота, а в  

1986 році його витіснив з «олімпу» «американский орел»  перша «законна» 

золота монета США, випущена за попередні 50 років.  
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Однак абсолютним рекордсменом в 1986 р. виявилася ювілейна 

японська монета, присвячена 60-річчю правління імператора Хірохіто, на 

чеканку якої пішло 182 т металу. Номінал «імператора» становив 100 тис. єн, 

і, хоча ринкова ціна 20 г вміщеного в монеті золота не перевищувала 40 тис. 

єн, попит був настільки великий, що владі довелося організувати їх продаж у 

вигляді лотереї: продали 50 млн квитків , що давали право придбати 10 млн 

монет. Розпродавши таким чином весь випуск, Міністерство фінансів Японії 

вирішило повторно викарбувати ще 5 млн монет в наступному році. 

Серед інших золотих монет, що мають міцні позиції на світовому 

ринку, слід вказати на англійський «соверен», французький «наполеондор», 

мексиканський «Сентенаріо», швейцарський «вренелі», американський 

«подвійний орел – double eagle»... Всезростаючою популярністю 

користуються англійська «Британія» і монети, які виробляються в рамках 

австралійської програми «Нагіт» («Самородок»), а також китайські та 

російські монети (серед останніх можна згадати «золотий червонець», 

відомий як «Сіяч» / «Сеятель»  репліку часів радянського НЕПу, яку 

поставляв на капіталістичний ринок інвестиційних монет ще СРСР.  

Після лібералізації середини 1990-х років активізувався ринок золота в 

Туреччині

. Не оминув цей процес і торгівлю інвестиційними монетами. 

Турецький державний монетний двір випустив за перше десятиріччя нового 

сторіччя 134 мільйонів золотих злиткових монет Meskuk та Ziynet (еквівалент 

405 метричних тонн), що зробило їх найпопулярнішими золотими монетами.  

За даними Gold Fields, з усього обсягу золотих монет, виготовлених і 

реалізованих в період 1971–2000 рр., на перше десятиліття припало 40 % 

їхньої ваги, на друге – 36%, а на третє – лише 24%. Середньорічна витрата 

золота на карбування офіційних монет становила в 1970-х рр. 186 тонн, в 

1980-х – 169 т, а в 1990-х – 112 т. На карбування золотих інвестиційних 
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ринок золота. Але ця ідея на практиці не була підтримана ані Нацбанком, ані Міністерством фінансів 

України. 
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монет у 2011 році у світі було витрачено 238,7 тонн «жовтого металу», а 

провідними виробниками були Туреччина (58,9 т), США (36,5 т), Канада 

(35,8 т), Китай (23,9) та Південна Африка (23,8 т). У 2014 році обсяги 

карбування зменшилися до 173,2 тонн, а ПАР піднялася на четверте місце. У 

2016 році «крюґерранд» знову став найбільш поширеною інвестиційною 

монетою – на той момент з початку проєкту було продано 60 млн монет, а у 

2018 році ПАР розпочала карбування навіть «срібних крюґеррандів». 

Весь цей ринок золотих («зливкових») монет, маючи свою специфіку, 

діє все ж таки за законами звичайного товарного ринку, і сучасні золоті 

монети мають до грошового обігу такий самий стосунок, як, скажімо, медалі 

та медальйони, тезаврація яких теж дуже поширена.  

Щодо України, то, як пояснюють експерти, «…інвестиційні монети 

випускають країни, що мають відповідні родовища дорогоцінних металів 

(Росія, Канада, Китай, ПАР, Австралія, США та ін.) або володіють значними 

резервами цих металів (Австрія). На сьогодні Національний банк України не 

випускає інвестиційні монети, оскільки запаси дорогоцінних металів в нашій 

країні обмежені. (…) До того ж відсутність в Україні власного заготівельного 

виробництва монет з дорогоцінних металів призводить до подорожчання 

вартості виготовлення, що робить їх неконкурентоспроможними на 

зовнішньому ринку. Одночасно … Нацбанк України випускає в обіг пам'ятні 

монети з дорогоцінних і недорогоцінних металів»
683

.  

Згадане вище стосується негативної частини відповіді на питання про 

сучасні засоби обігу: золото навіть у формі монет таким засобом більше не 

слугує. Але і позитивна частина відповіді – тобто з‘ясування того, що ж у 

сучасних умовах виконує функції засобу обігу і платежу,  неоднозначна. 

Адже це аж ніяк не тільки такі форми кредитних грошей, як банкноти і чеки.  

Витіснення золота кредитними грошима отримало своє подальше 

продовження в розвитку порівняно нового явища – процесу усунення з 
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обороту значної частини носіїв грошових функцій (банкнот, чеків тощо). 

Спочатку, шляхом використання кредитних карток.
 
Банківська емісія 

електронних карток надає їм специфічний характер, що дозволяє говорити 

про банківські картки як про щось принципово відмінне від просто 

кредитних карток. Кредитні відносини між банком і його клієнтами при 

системі використання банківських карток доводяться до своєї логічної межі. 

Вони стають постійними: якщо на депозиті є гроші, то, отже, кредитом 

користується банк і він, природно, платить відсотки клієнту; якщо на 

депозиті грошей немає, то в разі застосування для оплати товару або послуг 

банківської картки кредит надається банком і тепер уже він стягує відсотки 

на свою користь. 

Використання банківських карток дозволяє в принципі зв‘язати всі 

банки в єдину систему, так що, користуючись персональними комп‘ютерами, 

клієнти можуть проводити розрахунки за картками будь-якого банку. У 

зв‘язку з цим важливим був не кількісний, а якісний аспект: якщо раніше ми 

могли спостерігати процес витіснення готівки як засобу обігу тільки у разі 

великих угод, то тепер цей процес практично втратив нижню межу. Дебет-

картки дозволили відмовитися від готівки при найменших платежах (на 

кшталт оплати телефонних розмов).  

І подальший розвиток ІТ-технологій (зокрема, phone-banking з його 

подальшою модифікацією у формі mobile-banking) лише посилив перехід до 

«безготівкового суспільства», лідером у розвитку якого на сьогодні виступає, 

як видається, Швеція: «Чотири з п‘яти платежів у Швеції здійснюються 

електронним шляхом, а центральний банк Швеції, Riksbanken, оцінює, що в 

період з 2012 р. по 2020 рік готівка в обігу скоротиться на 20–50 

відсотків»
684

.  

Таким чином, системи «електронних грошей» набувають дедалі 

більшого поширення і є, мабуть, об'єктивною закономірністю розвитку 
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грошової системи. Якщо раніше грошовим знаком (який замінив в обігу 

золото та срібло) служили паперові гроші, то сьогодні завдяки досягненням 

науково-технічної революції вони замінюються різними формами 

«електронних грошей», простими електронними імпульсами. Все це дозволяє 

з упевненістю говорити про те, що відбувається процес заміни традиційних 

форм засобів обігу новими, неречовими формами – процес, який ми свого 

часу назвали дестафацією. 

Кілька десятиріч тому автор детально досліджував нові грошові 

інструменти та розрахункові системи, які того часу були для нас скоріш 

науковою фантастикою, а тепер таки стали елементом повсякденного життя – 

«електронні гроші», «дебетові картки», системи «домашнього банкінгу» 

тощо
685
. Результатом цього аналізу і став висновок щодо «дестафації 

грошей», про який ми вже згадували раніше.  

В принципі, можна було б використати термін «дереїфікація» (тобто, 

розречевлення від лат. res – «річ»), протилежний за значенням терміну 

«реїфікація»  «уречевлення». Ці терміни, здавалося б, підходили до 

позначення «уречевлення» грошей у формі конкретних речових знаків 

(золота, паперових грошей) та їх подальшого «розречевленння»  коли речові 

носії зникають і замінюються на неречові (електронні сигнали). Проблема, 

однак, у тому, що обидва терміни давно і активно використовуються у 

філософії з дещо іншим значенням – надання абстрактним поняттям реально 

існуючих речових форм та, відповідно, позбавлення їх цих атрибутів. Звісно, 

ці поняття можуть стосуватися і грошей, але суто технічний процес заміни 

речових носіїв грошових функцій – яким він бачився нам тоді, на зорі 

комп‘ютеризації банківської справи – вимагав іншого терміна. 

Термін «дестафація» був обґрунтований нами в дисертації «Некоторые 

новые явления в денежном обращении развитых капиталистических стран / 
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Деякі нові явища у грошовому обігу розвинених капіталістичних країн» 

(ІМЕМО, 1984), а вперше був запропонований у науковій статті
686
, пізніше – 

в монографії
687

. Така назва мала на увазі втрату грошима речової форми (від 

англ. stuff‘ – річ, предмет). Первісно автор пропонував назвати це явище 

дематеріалізацією – маючи на увазі, що йдеться про появу грошових знаків, 

для виготовлення яких не використовуються жодні матеріали (речовина), 

оскільки вони існують у формі електронних сигналів. Утім, у ході 

обговорення матеріалів майбутньої дисертації увагу автора звернули на те, 

що в межах філософського дискурсу «дематеріалізація» означає відсутність 

не матеріалів, а матерії, тоді як навіть електрони та електронні поля 

належать все ж таки до матеріального (а не ідеального) світу. Тобто термін 

«дематеріалізація» не точно відображав би суть явища: адже гроші не 

зникали і не переміщувалися у світ «ідеальних уявлень», а лише змінювали 

свою матеріальну форму відповідно до загальних тенденцій. У зв‘язку з цим 

автор і використав термін «дестафація» – тобто «розречевлення» 

(«деовеществление»)

. 

Пізніше мені довелося дізнатись про аналогічні висновки й інших 

дослідників, які зазначали, що «в ході триваючої еволюції грошей, здається, 

що долар у кінцевому підсумку стане абстрактною одиницею валюти без 

конкретного втілення в металі або папері. Цей зсув у бік абстрактної валюти 

стане ще більш складним внаслідок еволюції регіональних та глобальних 

ринків»
688

.  

Тобто, «[г]роші спочатку виникають як особливий товар, у якому 

втілена вартість, яку він виражає. Але оскільки виражати вартість може не 

тільки реальний товар, а й будь-який інший знак або символ, то поступово в 
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 Ми так детально зупинилися на поясненні вибору терміна не тільки для кращого роз‘яснення його суті, але 
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процесі історичного розвитку матеріальність представника зникає і 

залишається лише його ідеальний образ. (...) В ідеальних грошах сутність 

грошей знайшла свою най адекватнішу (ідеальну) форму існування»
689

.  

 Таким чином, сьогодні ми можемо стверджувати, що суто технічний 

процес дестафації грошових знаків все чіткіше виступає як прояв більш 

суттєвої трансформації у вигляді дереїфікації самої функції грошей як 

засобу обігу. 

Функція грошей як засобу обігу знаходить свій вираз у використанні 

обміну товарів на гроші для подальшого обміну грошей на інший товар, 

тобто ця функція полягає в забезпеченні проміжної ланки процесу 

товарообміну, або економічного обігу товарів. Зрозуміло, що для успішного 

виконання цієї функції необхідно, щоб у розпорядженні власників товарів 

завжди була необхідна маса грошових засобів. Але «необхідна»  це не лише 

«достатня», але й не «надлишкова». Прояв цієї особливості на поверхні 

економічного життя добре відомий мільйонам людей, які навіть не є 

фахівцями в галузі грошового обігу: це – інфляція. 

Явище інфляції

, тобто переповнення каналів обігу надмірною 

кількістю грошових знаків, що призводить до їх знецінення, відоме вже 

досить давно.  
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В умовах золотого обігу питання про частку надмірної («зайвої») 

кількості грошей в обігу вирішувалося просто. Якщо представницька вартість 

грошової одиниці,  тобто частина сукупної вартості усіх товарі, що були в 

обігу, яка припадала на одну грошову одиницю,  опускалася нижче вартості 

вміщеного в ній металу, негайно починав діяти механізм скарбів: зайві гроші 

вилучалися з обігу, й еквівалентність обміну відновлювалася. 

Інакше кажучи, в період, коли як дійсні гроші виступало золото і 

мінова вартість грошової одиниці автоматично збігалася з вартістю 

відповідної кількості жовтого металу, єдиною суттєвою визначеністю, 

необхідною для того, щоб гроші могли функціонувати як засіб обігу, була 

«визначеність кількості»: 

i

n

i

i CTcOK  
1

''       (6) 

Мінова вартість грошей (с") не могла змінюватися, оскільки над нею 

тяжіла вартість грошового матеріалу – золота. За таких умов еластичним був 

тільки один елемент – кількість грошей в обігу (з урахуванням швидкості їх 

обороту). Внаслідок його зміни і відбувалося встановлення рівноваги між 

сумою мінових вартостей всіх товарів, які надійшли на ринок, і міновою 

вартістю грошей в обігу. 

У міру розширення обігу паперових грошових знаків – представників 

золота  ситуація змінювалася. Паперові гроші практично не мали власної 

вартості. Отже, їх представницька вартість могла б дорівнювати будь-якій 

необхідній з точки зору грошового обігу величині, якби ... Якби вони не 

служили реальними представниками золота. Але оскільки паперові знаки 

підлягали розміну на дзвінкі монети, то вартість золота все-таки тяжіла над 

мінової вартості грошової одиниці. Правда, автоматизм механізму скарбів 

був значною мірою втрачений, але все ж поява лажа на золото, тобто 

підвищення ринкової ціни золота, вираженої в паперових грошах, у 

порівнянні з кількістю паперових грошових знаків, які номінально 

виражають цю кількість жовтого металу, також відновлювала порушену 
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еквівалентність обміну. У цьому разі в наявності була еластичність не тільки 

кількісної, а й деякою мірою якісної визначеності. А саме, у формулі (7), що 

виражає умови еквівалентності товарно-грошового обміну в аналізованій 

ситуації, поряд з елементами 1K  та 2K  змінювалася і мінова вартість частини 

паперових грошей ( 2c ")  тієї їх частини, яка обмінювалася безпосередньо на 

золото не в банку , а на ринку: 

i

n

i

i CTcOKcOK  
1

''

222

''

111 ,    (7) 

де, K1, O1, c1`` — відповідно: кількість, швидкість обігу і мінова 

вартість золотих і частини паперових грошей, які реально обмінювалися на 

золото (за номіналом); 

K2, O2, c2``— відповідно: кількість, швидкість обігу і мінова вартість (з 

урахуванням лажа) частини паперових грошей, які реально не розмінювалися 

на золото. 

За такої системи інфляція не могла бути постійним явищем або 

досягати великих розмірів без того, щоб не призвести до повного порушення 

пропорцій товарообміну і в кінцевому рахунку до краху існуючої 

економічній системи, як це було, наприклад, на початку 20-х років в 

Німеччині. (Хоча видається, що німецькі соціал-демократи навмисно 

скористалися цією новою можливістю для зменшення реального обсягу 

контрибуцій, які були накладені на переможену Німеччину, так само, як у 

більшовицькій Росії С. Фалькнер зі своєю теорією «емісійного господарства» 

пропонував знецінювати гроші заради поповнення бюджету та розорення 

«буржуїв»  з середовища яких, до речі, сам і походив). 

На противагу цієї концепції В.В. Новожилов (18921970, уродженець 

Харкова, випускник та викладач політекономії Київського університету св. 

Володимира) сформулював положення про те, що за певними межами 

подальше існування емісійного господарства стає неможливим, оскільки 

знецінення грошей діє руйнівним чином на всю систему суспільного 

виробництва. Постійне знецінення грошей веде до порушення господарських 
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зв'язків, уповільнення темпу відтворення, натуралізації господарських 

відносин, нарешті, до знецінення державних доходів. 

Інфляція проявила себе в історії грошових відносин досить давно. 

Найбільш відомим був, мабуть, випадок, пов‘язаний з напливом до Європи 

золота та, особливо, срібла з Нового світу, який був настільки інтенсивним, 

що механізм відпливу зайвих грошей до скарбів просто не встигав 

відреагувати необхідним чином. Можна сказати, що спостерігалося 

«забруднення» монетарної грошової системи. Крім того, кількість нового 

металу – більш дешевого за витратами на його видобуток – була настільки 

велика, що вона помітно вплинуло на сумарну вартість усього монетарного 

металу, який був в обігу і це не могло не позначитися на співвідношенні 

мінової вартості товарів і мінової вартості (цінності) грошей, що й призвело 

до загального зростання цін. 

Але протягом більшості часу функціонування металевого (золотого) 

стандарту таке співвідношення зберігало свою стабільність, що 

забезпечувало і відносну стабільність цін. Зміни, які відбулися наприкінці 

ХІХ  початку ХХ ст. і припинення функціонування золотого стандарту 

створили зовсім іншу ситуацію: гроші почали знецінюватися постійно і 

неочікувано. 

У зв‘язку з цим спостерігалася схильність людей сприймати 

номінальну вартість грошей, а не їх реальну вартість, що виражається в 

купівельній спроможності. Внаслідок цього додаткова, надмірна емісія не 

зразу викликає зростання цін, оскільки населення не усвідомлює негативні 

наслідки цього і віддає перевагу заощадженню грошей, аніж збільшенню 

попиту на товари. (Мабуть, вперше така ситуація спостерігалася у 

післявоєнній Німеччині.) Але потім, після того, як стає зрозумілим падіння 

купівельної спроможності грошей, попит швидко зростає, обіг грошей 

прискорюється й інфляційне зростання цін переходить на галопуючу стадію.  

Американський професор І. Фішер в остаточному, монографічному 

варіанті своєї роботи «Стабілізація долара» (над якою він працював у 1918–
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1920 рр., періодично публікуючи попередні варіанти, або роблячи доповіді) 

назвав це явище «грошовою ілюзією»
690
. Ця назва дуже сподобалася 

Дж. Кейнсу, і він усіляко пропагував її, а у 1928 р. І. Фішер написав з цього 

приводу цілу книгу під назвою «Грошова ілюзія»
691
. Ця концепція, однак, 

сподобалася не всім фахівцям, і був навіть оголошений конкурс на критичну 

роботу, свого роду «антифішер». В.В. Новожилов взяв у ньому участь і 

виграв четверту премію. У своєму есеї «Price Level and Price Relations»
692

 І. 

Фішеру спочатку писав, що проблема нестабільності цін полягає просто в 

недосконалості грошових одиниць, а гнучкість їх вартісних стандартів 

вважалася лише технічним недоліком: «Інші одиниці  фунт, ярд, бушель – 

колись коливалися, як зараз «одиниця вартості», але з розвитком цивілізації 

вони одна за одною були стандартизовані. Наші нестабільні та 

нестандартизовані грошові одиниці є одними з останніх залишків варварства 

і недоречні в сучасній цивілізації»
693

. Тож В.В. Новожилов писав, що великі 

коливання в рівнях цін, без сумніву, є злом і тому, справді, бажано обмежити 

зміни в купівельній спроможності грошей, але ключовим є питання про те, 

яким ж є ступінь коливання рівня цін, якого слід уникати. На його думку, 

рішення грошово-кредитної проблеми не слід було шукати в простому 

стабілізуванні рівня цін. Відмова від «золотого стандарту» (яка тоді вже 

намітилася), позбавляла грошову одиницю вартісної стабільності. «Фактично 

ж ціни змінюються і повинні змінюватися постійно відносно один одного,  

зазначав В.В. Новожилов,  а зростання цін у результаті інфляційних заходів, 

вжитих для покриття бюджетного дефіциту, очевидно, триватиме стільки ж, 

скільки й інфляція». Проблема, з його точки зору, полягала в тому, яке із 

двох явищ – тенденція цін до зростання або темп економічного зростання – є 
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 Fisher I. Stabilizing The Dollar: A Plan To Stabilize The General Price Level Without Fixing 

Individual Prices. N.Y., N.Y.: The MacMillan Co., 1920. 305 p. P. 36.  
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 Fisher I. The Money Illusion.  New York: Adelphi Company, 1928. xv +245 p.  
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Наука, 1995. 234 с. 
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причиною, а яке – наслідком у цьому ланцюгу подій. Деякі економісти 

схильні були пояснювати зміни в діловій кон‘юнктурі чисто грошово-

кредитними причинами і В.В. Новожилов бачив у цьому «частину правди». 

Іншу частина правди він бачив у старій тезі Т. Тука (Thomas Tоoke, 

17741858) стосовно того, що «зміна кількості коштів обігу зовсім не 

впливає на ціни»

. Звичайно, в такому вигляді заява неправильна,  

погоджувався В.В. Новожилов, але деякі зміни рівня цін відбуваються все ж 

таки через причини, пов‘язані з самими товарами. Звичайно, на практиці 

часто важко встановити, яку природу мають зміни рівня цін. Отже, чисто 

монетарні порушення стабільності цін повинні лікуватися методами чисто 

монетарної політики, а зміни рівня цін через немонетарні причини повинні 

усуватися як методами грошово-кредитної політики, так і прямими діями, що 

впливають на ці причини.  

Щодо «грошової ілюзії», то монетаристи довго не визнавали її 

існування. Ще у 1972 році нобелівський лауреат Дж. Тобін цілком серйозно 

заявляв, що «найбільший злочин, який може зробити економічний теоретик, 

це припустити існування грошової ілюзії»
694
. Таких порушників просто 

відмовлялися визнавати академічними вченими
*
. Причина такого підходу 

полягала у впевненості ринкових фундаменталістів у тому, що ринковий 

механізм працює автоматично, не припускаючи суб‘єктивного впливу з боку 

людини і її поведінки. Ситуація змінилася лише останніми десятиріччями, 

завдяки появи багатьох емпіричних досліджень (особливо, в рамках 

«поведінкової економіки»/ behavoir economics), які підтверджують наявність 

«грошової ілюзії». Навіть більше, емпірично було визначено т. зв. «поріг 

                                                 

 Т. Тук був противником Банківського акта Р. Піля 1844 р., стверджуючи, що за умови дотримання 

розмінності банкнот на золото, банк не може випустити їх у кількості, яка перевищує попит, а отже, 

кількість емітованих банкнот жодним чином не впливатиме на товарні ціни і не призводитиме до падіння 

вексельного курсу – а звідси, і до відпливу золота за кордон. 
694

 Tobin J. Inflation and Unemployment. The American Economic Review. Vol. 62. No. 1. March 1972.  

P. 118. P. 3.  


 Дивно дізнаватися, що, з одного боку марксистські фундаменталісти вважали автора ренегатом за відмову 

від марксової теорії грошей і тавруючи як «монетариста», а з іншого – виявляється, що в ті самі часи 

монетаристські фундаменталісти також могли зацькувати, якби дізналися, що автор розповідав своїм 

студентам про «грошову ілюзію» як про цілком достовірний факт. O tempora, o mores! 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

426 

відчуття» інфляційного зростання цін – у 2% (саме тому в процесі 

інфляційного таргетування досягнення показника зростання CPI у 2 % на рік 

вважається «стабілізацією цін»)

.  

У сучасних умовах інфляція не тільки має хронічний характер, але її 

темпи досягають часто тризначних чисел (в тих випадках, коли не вживають 

заходів жорсткої монетарної політики). 

Але ж «... вартість грошей – це інформація фундаментального значення 

для ринкового господарства, яка регулює господарські процеси (насамперед, 

інвестиційні). Планомірне великомасштабне здешевлення грошей обумовлює 

штучне подорожчання вартості активів (низькі процентні ставки підвищують 

доходи по акціях, корпоративних облігаціях, нерухомості та інших активів, 

підштовхуючи їх вартість вгору), заохочує підприємства до досягнення 

критичних рівнів заборгованості і спотворює економічну інформацію для 

інвесторів. Все це має довгострокові негативні наслідки, підвищує ризики 

«надування» чергових фінансових «бульбашок» і підтримує на плаву 

«корпорації-зомбі», які тим самим уникають творчого руйнування за 

Шумпетером».
695

 

Це істотно ускладнює дію економічного механізму, але не руйнує його. 

Річ у тім, що тепер, коли «золоті кайдани» зняті повністю, еластичними 

стають обидва елементи: як кількість грошових одиниць, що перебувають в 

обігу, так і мінова вартість самої грошової одиниці. Через цей факт потреба в 

суворій кількісній визначеності засобів обігу відпадає. Органи монетарного 

управління регулюють процес грошового обігу за допомогою то одного, то 

іншого елемента залежно від тих політичних і економічних завдань, які вони 

вважають на той час першорядними: наприклад, стабілізацію цін чи 

скорочення рівня безробіття. 

                                                 

 До того ж: люди, як правило, сприймають як несправедливе скорочення номінального доходу приблизно 

на 2 % без зміни цін на товари. Але водночас зростання на 2 % номінальних доходів при одночасній інфляції 

в 4 % вважають справедливим, хоча ці два варіанти економічно майже еквівалентні. Крім того, грошова 

ілюзія призводить до того, що номінальна зміна цін може вплинути на попит, навіть якщо реальні споживчі 

співвідношення залишилися незмінними 
695
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Щоправда, суттєвої корекції ця теза потребує у зв‘язку з поширенням 

т. зв. «японської хвороби» або «дефляційної пастки», коли навіть описані 

нами вище заходи «кількісного пом‘якшення» монетарної політики не 

приводять до бажаних наслідків у вигляді інфляційного зростання рівня цін 

заради «перезапуску» механізму економічного зростання. 

Як зазначають експерти, незважаючи на вкинуті в економіки протягом 

останніх років трильйони доларів, євро, фунтів та єн, інфляція в західних 

економіках залишається на достатньо низькому рівні, притому велика 

частина вкладених грошей була створена, як то кажуть, «з повітря» (або, 

користуючись іншою аналогією, «скинута з гелікоптера») за допомогою 

політики центральних банків.  

Така «нелогічна» поведінка економічних параметрів видається досить 

дивною, причому не тільки на перший погляд. Вочевидь, щось суттєво 

змінилося у глобальній економіці. Питання стосовно суті таких змін, причин 

«зникнення» грошей, які не створюють інфляції (та інфляційного зростання 

цін) залишаються, поки що, без чіткої відповіді.  

Втім, загалом зрозуміло, що всі економічні закони продовжують 

працювати, хоча і з певними змінами, які пов'язані, зокрема, з розвитком 

економічної та фінансової глобалізації, а також з так званою фінансовою 

революцією, яка зробила переміщення міжнародних капіталів набагато 

швидшим і вільнішим. У будь-якому разі «відсутність» звичної інфляції при 

емісії грошей означає, що без цієї емісії або посилилися б дефляційні 

процеси, або інфляція набула б трансформованого вигляду (в окремих 

секторах вона або експортується, або веде до спотворення пропорцій у 

паритетах тощо)
696

.  

Водночас звертає на себе увагу те, що, наприклад, можливості розвитку 

«інфляції витрат» дещо підірвані глобалізацією, оскільки завдяки швидким 

видам зв'язку і комунікацій найбільш дорогі послуги можуть бути тепер 
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передані в аутсорсинг. Щодо «інфляції попиту», то вона нівелюється 

відсутністю адекватного зростання попиту в промислово-розвинених країнах.  

Та й сама спрощена (посилена) емісія грошей нівелюється за рахунок 

деяких нових явищ, таких як «згорання» багатьох капіталів під час кризи 

(«фінансові бульбашки»); використання валют провідних країн як 

міжнародних засобів платежу; накопичення значних валютних резервів 

(«нова тезаврація»), продаж криптовалют тощо, які сприяють абсорбції 

зайвих грошей. (Деякі з цих явищ ми ще проаналізуємо пізніше.)  

Загалом же йдеться про те, що слабке економічне зростання за інших 

рівних умов багато в чому пояснюється тим, що вичерпалися основні резерви 

зростання у відповідних суспільствах
697

.  

Не менш важливою особливістю функціонування грошей в нових 

умовах є те, що в міру подальшого розвитку системи електронних грошей 

відбувається процес, який, по суті, стирає грань між функціями засобу обігу і 

засобу платежу. Відбувається сутнісне зближення та злиття цих функцій, їх 

конвергенція, оскільки нові види засобів обігу фактично використовуються 

при виконанні ними функції засобу платежу, адже при їх застосуванні не 

здійснюється передача покупцем ні еквівалентної придбаному товару 

вартості, ні її знаку. По суті, передається лише право на отримання 

еквівалента придбаному товару або послуги. 

Британський економіст Б. Браун, звертаючи увагу на те, що золото 

вже не використовується для обчислення суми боргів, писав: «... відмова від 

використання золота як рахункової одиниці за приватними контрактами про 

кредити є дуже великим симптомом його немонетарної природи»
698
. А це 

говорить про помилковість думки про те, що нібито остаточні платежі все ж 

таки повинні здійснюватися в золоті. В останні десятиріччя практично 

перестали застосовуватися навіть «золоті застереження», що являють собою 

фіксування суми боргу у ваговій кількості жовтого металу (хоча в США 
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заборона на їх використання була знята ще в 1977 р). Втім, у зв'язку з тим, 

що постійно спостерігаються різкі коливання ціни золота, застосування 

подібних застережень втратило будь-який сенс, ставши досить ризикованим 

і для кредитора, і для боржника. Тому для цього зазвичай використовують 

так звані «мультивалютні застереження»  фіксування суми боргу в 

певному кошику валют. Або просто паралельно здійснення операцій 

хеджування. 

Слід визнати, однак, що питання про остаточні платежі і можливості їх 

здійснення кредитними грошима в принципі одне з найбільш спірних 

теоретичних питань в цій сфері. 

Як відомо, остаточною метою товарообміну є обмін товару на товар, а 

не на гроші. Однак у рамках товарно-грошового обігу відносини між 

продавцем і покупцем з приводу цього акта купівлі-продажу вичерпуються 

здійсненням остаточного платежу, тобто наданням в обмін на товар певного 

грошового еквіваленту. Надалі саме отримані гроші гарантують можливість 

придбання в потрібний момент необхідної споживчої вартості. Гарантують 

внаслідок того, що вони служать загальним купівельним засобом або, інакше 

кажучи, функціонують як засіб обігу та платежу. При цьому вони повинні 

виконувати ці функції не як представники грошового товару, а самі будучи 

цим грошовим товаром. За інших умов розрахунки такими грошима не 

стануть остаточним платежем, оскільки буде матися на увазі необхідність 

обміну грошових знаків на дійсні гроші, а такий обмін може з тих чи інших 

причин і не здійснитися. У подібній ситуації продавець не отримає за свій 

товар мінового еквіваленту. 

В умовах металевого обігу золото мало мінову вартість тому, що мало 

вартість (цінність). Тому-то остаточний платіж і виступав у формі обміну 

вартості золота на рівновелику вартість товару, хоча абсолютно необхідним 

було отримання всього лише мінової вартості. Це наочно проявлялося за 

умови здійснення платежів зіпсованою, стертою монетою, вартість якої 

фактично була менше її мінової вартості. 
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Оскільки сучасні кредитні гроші є специфічним товаром, що має 

мінову вартість, то, отже, в них можуть проводитися і остаточні платежі за 

торговельними угодами. Використання для цієї мети золота в нинішніх 

умовах не тільки не є необхідним, але взагалі неможливе. Жовтий метал, 

маючи, як і будь-який товар, мінову вартість, не служить більше загальним 

купівельним засобом. Єдиний товар, на який можна поки що майже 

безперешкодно (внаслідок сформованої кон'юнктури) обміняти золото,  це 

... кредитні гроші. 

При платежах золотом продавець отримував виражене в грошах право, 

гарантію отримання в майбутньому необхідної йому споживчої вартості. 

Таке право, яке на перших етапах розвитку виробничих відносин 

гарантувалося лише вартістю, вміщеною у грошовому матеріалі, тепер 

гарантується розвитком товарного виробництва й кредиту, що робить 

можливим функціонування як остаточного засобу платежу не золотих, а 

кредитних грошей. Як зауважив ще Й. Шумпетер, «гроші зі свого боку є 

нічим іншим, як знаряддям кредиту, правом, яке дає доступ до єдиного 

засобу остаточного платежу, а саме: споживчих товарів»
699

. 

Ймовірно, немає необхідності говорити про те, яких значних розмірів 

досяг розвиток кредиту в сучасному світі. Зауважимо тільки, що тенденція до 

посилення кредитних відносин властива не тільки великим монополіям. 

Більше половини всього позичкового капіталу в розвинених країнах 

використовується міським населенням, фермерами і дрібними промисловими 

і торговими підприємствами. Величезних розмірів досягає також споживчий 

кредит – особливо в рамках політики ―приватизованого кейнсіанства». 

У сучасних умовах переважна частина всіх розрахунків здійснюється за 

допомогою кредиту: робочі продають у кредит свою робочу силу, а потім 

купують у кредит предмети споживання; підприємці користуються 

банківським і комерційним кредитом як для розширення діяльності своїх 
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підприємств, так і для забезпечення виробничого процесу на незмінному або 

зростаючому рівні; водночас вони самі тримають свої тимчасово вільні 

капітали на банківських рахунках, чим створюють кредитні ресурси банків; 

держава також активно вступає в кредитні відносини, виступаючи і як 

кредитор, і як позичальник.  

Таким чином, основне ринкове відношення – відношення купівлі-

продажу повсюдно має характер кредитних угод. А раз так, то зникає 

необхідність у використанні золота або будь-яких його представників для 

здійснення платежів. Всі платежі тепер в кінцевому рахунку 

здійснюються за допомогою кредиту. Одна позика сплачується за рахунок 

іншої, і практично неможливо досягти остаточних розрахунків. В умовах 

глобального ринку ці відносини практично набувають загального характеру. 

З огляду на загальний характер кредитних відносин зникає і 

необхідність використання повноцінних грошей у функції засобу платежу, 

оскільки зникає необхідність в остаточних платежах у колишньому вигляді, 

які вони одні могли забезпечити. У сучасних умовах функція засобу платежу 

повністю виконується кредитними грошима, які не мають жодного зв‘язку з 

золотом. 

Уся сума одночасно наданого кредиту функціонує як свого роду «фонд 

загального кредиту». Цей «фонд» охоплює сукупність кредитних відносин 

певної країни, а кредитні гроші служать ніби одиницею цього «фонду». 

Отримання платежу в таких грошах означає, що їх платник передав 

кредитору право на певну частину «фонду», яка раніше перейшла до нього 

самого від якоїсь третьої особи. У рамках існуючих відносин це і означатиме 

вчинення остаточного платежу, оскільки поза участю у «фонді загального 

кредиту» здійснення розширеного виробництва стає неможливим. 

У минулому платежі золотом вважалися остаточними, оскільки 

кредитор отримував еквівалент вартості товарів або послуг, які він надав 

раніше. Однак оскільки ця вартість, як правило, не була тією споживчою 

вартістю, яка була йому безпосередньо необхідна, то для нього важливе 
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значення мало отримання еквіваленту мінової вартості. Таким чином, 

виконання кредитними грошима функції засобу платежу стає можливим 

саме тому, що вони стають мірою вартостей і основою ціноутворення, а 

також функціонують як засіб обігу. Іншими словами, в сучасних умовах 

кредитні гроші стають самостійними засобами платежу тому, що весь хід 

розвитку виробничих відносин перетворює їх в міновий еквівалент, 

отримання якого і є змістом платежу як такого. 

Таким чином відбувається поєднання «першого» та «другого 

визначення грошей»  якщо користуватися термінологією К. Маркса. Однак 

така єдність має лише теоретичний характер, оскільки на практиці вона може 

втілюватися в різних формах – від повного поєднання («унікальності») до 

широкої, «нерегульованої плюральності» / множинності, як це показано на 

схемі, розробленій групою французьких дослідників.  
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Рис. 8. Діапазони конфігурації унікальності та плюральності грошей 

Джерело: Blanc J., Desmedt L. et al. Monetary Plurality in Economic Theory, Monetary 

Plurality in Local, Regional and Global Economies. London: Routledge, 2018. P. 1847. Р. 42.  
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єднання в унікальному грошовому засобі, який одночасно виконує обидві 

функції (наприклад, золоті монети). Ступінь плюральності засобів обігу та 

платежу в такому разі визначатиметься ступенем централізації їх емісії – 

тобто наявністю державної монетарної монополії. Сьогодні національні 

грошові системи в принципі формують зв'язок між унікальністю одиниці 

обліку (держава встановлює свій суверенітет у грошових питаннях, 

встановлюючи розрахункову одиницю для використання державними та 

приватними економічними агентами) та плюральністю платіжних засобів 

(через уповноваження центрального банку та змінної кількості комерційних 

банків, що емітують кредитні гроші). Ця плюральність способів платежу 

організована централізовано, через встановлення гарантії конвертованості на 

рівні банківських грошей відносно один одного та базових грошей, які 

емітуються центральним банком. Ця гарантія настільки сильна, що 

економічні агенти, як правило, не бачать різниці між відповідними формами 

грошей. Цю канонічну конфігурацію вони називають слабкою плюральністю. 

Трохи більший ступінь плюральності (середній) спостерігався, наприклад, у 

США до запровадження Федеральної резервної системи, коли емісійна 

система була уніфікованою, однорідною, ієрархічною, але побудованою на 

безлічі платіжних засобів, які емітували комерційні банки і не було вказаної 

гарантії конвертованості. У цьому разі плюральність засобів платежу 

робиться співмірною шляхом використання спільної одиниці обігу (міри 

вартості) без того, однак, результату в системі, який робить усі засоби 

платежу еквівалентними.  

Таким чином, існує ціла низка можливих конфігурацій: від теоретичної 

конфігурації унікального емітенту (в рамках, скажімо, «Чиказького плану») 

до нерегульованої плюральності (в рамках теорії «вільного банкінгу» / free 

banking). Між ними є проміжні форми, такі як слабка множинність (сучасні 

національні грошові системи в ідеальній формі) та середня множинність 

(платіжні засоби, що випускаються різними органами влади (т. зв. «додаткові 
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гроші»/complementary currency), але не стають еквівалентними банківським 

грошам.  

Натомість «унікальність» не є точним зворотним образом 

«плюральності»: для більш точної градації необхідно враховувати «силу» або 

«міцність» (strength) такої унікальності. Для цього використовується рівень 

уніфікації (degree of unification) облікових одиниць, який зі свого боку 

залежить від того, як плюральність платіжних засобів артикулюється з 

одиницею обліку та гомогенізується за допомогою цих відносин. В 

економічній теорії «нюмейрер» (numeraire) є унікальним за визначенням, 

тоді як у кожній національній системі сьогодні розрахункова одиниця країни 

також унікальна за визначенням, як і суверенна влада, яка її визначає. Таким 

чином, плюральність розрахункових одиниць аж ніяк не очевидна. Маючи це 

на увазі, градація встановлюється від сильної унікальності до повної 

відсутності унікальності
700

.  

Відомий англійський соціолог (колишній директор Лондонської школи 

економіки, якому у 2004 році за його наукові заслуги було даровано перство 

та титул барона) Е. Ґіденс (Anthony Giddens) вважає, що сучасні гроші не 

можна беззастережно вважати засобом обігу (a circulating medium). 

«Відстороненість, передбачена в сучасних грошових економіках, 

набагато більша, ніж у будь-якій із домодерних цивілізацій, в яких існували 

гроші. Навіть у найбільш розвинених грошових системах в домодерну епоху, 

таких як Римська імперія, не здійснювалися авансові платежі іншим чином, 

крім того, що, за висловом Дж. Кейнса, було б товарними грошима у формі 

матеріальних монет. Сьогодні «власне гроші» (money proper) не залежать від 

засобів, за допомогою яких вони виражені, у формі чистої інформації, 

поданої у вигляді цифр на комп‘ютерній роздруківці. (...) Як монети або 
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готівка гроші обертаються; але в сучасному економічному порядку велика 

частина грошових операцій не набуває такої форми. (...) Однак «власне 

гроші», звичайно, є невід‘ємною частиною сучасного суспільного життя, а 

також певним типом символічного знаку. Це є фундаментальним для 

«відстороненості» сучасної економічної діяльності загалом»
701

.  

Швейцарський економіст А. Ченчіні (Alvaro Cencini ), завідувач 

кафедрою монетарної економіки університету Лугано також вже давно 

зазначає, що загальноприйняті ідеї про те, що гроші «циркулюють», і тому їх 

і можна сприймати як «потік», по суті, ведуть до помилки: якби гроші текли 

як вода, їх обіг виражався б безпосередньо в термінах часу, з чого випливає, 

що чим більша швидкість, тим вужчий потік необхідний, щоб одна і та ж 

кількість текла за одиницю часу

. Але гроші співвідносяться з часом (або, 

точніше, часом-простором) не як потік, а скоріше як засіб брекетингу часу-

простору шляхом поєднання нестабільності та відстрочки, присутності та 

відсутності
702

.  

2.2.1.3. Дереїфікація функції накопичення скарбів  

Тепер ми переходимо до третього визначення грошей – до розгляду тих 

явищ, які характеризують зміни, що стосуються грошей як матеріального 

представника багатства.  

Модернізація цієї функції також не залишилася поза увагою 

дослідників, але більш-менш помітна увага до неї виникає лише у минулому 

сторіччі. Так, К. Менгер вказував, що «[с]ума грошей, яка використовується 

для здійснення платежів, являє собою лише відносно невелику частину 

грошових засобів, які необхідні людям, а інша частина – у вигляді різного 
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типу резервів – існує для убезпечення проти невизначеності майбутнього»
703

. 

Ще раніше, розглядаючи функцію грошей як засобу отримання 

односторонніх і субсидіарних майнових вигод, у своїх «Принципах 

економіки» (Grundsätze der Volkswirtschaftslehre , IX. Die Lehre vom Gelde, §2. 

Über die Funktionen und den Begriff des Geldes, a) Das Geld als Mittel für 

einseitige und subsidiäre vermögensrechtliche Leistungen) К. Менгер трактує 

гроші як засіб накопичення, капіталізації, міжчасової та міжтериторіальної 

передачі багатства і висловлює важливу ідею про те, що явище накопичення 

за своєю природою старше, аніж товарно-грошовий обмін. В історії багато 

прикладів, коли роль засобу обігу виконували одні товари (худоба, чайні 

брикети, раби), а засобу накопичення – інші (дорогоцінні метали, коштовне 

каміння, перлини), оскільки для засобу накопичення потрібні інші якості 

(довговічне зберігання мінової та споживчої вартості, низькі витрати на 

зберігання), аніж для засобу обігу. А коли засобом обігу стали дорогоцінні 

метали, тоді, внаслідок збігу вимог, до них перейшло виконання обох 

функцій. Накопичувати багатства стало зручніше в грошах, оскільки «ті, хто 

накопичує інші види товарів… повинні використовувати їх проти загального 

засобу обміну, в той час як ті, хто накопичує загальний засіб обміну, 

уникають додаткових зусиль, невизначеності та економічних втрат при 

обігу». Він вважав невірним говорити про переважне використання, не 

кажучи вже про функцію грошей (грошей par excellence!) (des Geldes 

schlechthin!) (грошей абсолютних) як засобу накопичення. Тим часом деякі 

дослідники вважають, що якщо говорити про родові ознаки грошей, то вони, 

скоріше за все, є саме засобом накопичення
704

. 

Втім, у рамках металевої концепції грошей цю функцію трактували як 

притаманну тільки металевим грошам і уявляли лише у формі тезаврації 

грошового металу. Марксистів також цілком влаштовувало таке трактування, 

оскільки накопичення «грошового товару» (золота) служило додатковим 
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підтвердженням трудової теорії вартості та товарної концепції грошей 

(оскільки накопичення грошового товару в такому разі свідчило про 

накопичення абстрактної вартості – результату абстрактної праці). 

Номіналісти не особливо цікавилися цією функцією. Вперше акцентували 

увагу на значенні єдності функцій засобу обігу та накопичення грошей 

економісти кембриджської школи  А. Маршалл, А. Пігу, Д. Робертсон. Але 

вони якось обійшли проблему «створення скарбів» грошима, які не мають 

власної вартості, просто називаючи цю функцію заощадженням або 

накопиченням грошей (грошових знаків). 

Дж. Кейнс, зокрема, вважав, що накопичення грошей у нормальних 

економічних умовах подібне до безумства, оскільки збереження грошей – 

єдиного активу, який не приносить дохід,  є алогічним, «рішення 

приберегти готівкові гроші зовсім не приймається незалежно від нічого, 

зокрема, незалежно від оцінки тих вигід, які обіцяє відмова від ліквідності. 

Вона випливає із зіставлення переваг. Тому необхідно знати, що лежить на 

іншій чаші терезів»
705
. З точки зору Дж. М. Кейнса, «[п]оняття тезаврування 

може розглядатися як перше наближення до поняття надання переваги 

ліквідності. Насправді, якби ми захотіли просто поставити «тезаврування» на 

місце «схильності до тезаврування», то це не внесло б суттєвих змін у 

подальші міркування. Але якщо мати на увазі під «тезавруванням» фактичне 

збільшення накопичення готівкових грошей, то це вже не кращий варіант. 

Навіть більше, цей варіант чреватий серйозними помилками, якщо він дає 

підстави думати, буцімто «тезаврування» та «нетезаврування» по суті прості 

альтернативи»
706

. 

Дж. М. Кейнс теоретично ділив гроші на активні і ліниві/ледачі (idle 

money) і вважав, що готовність суспільства збільшувати свій запас грошей у 

відповідь на порівняно слабке спонукання викликається реальними або 
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передбачуваними стимулами ліквідності, які не зустрічають протидії у формі 

витрат обігу, що неухильно зростають
707
. Отже, Дж. Кейнс пояснював, чому 

гроші зберігаються через співвідношення ліквідності і витрат утримання 

грошей. У грошей ліквідність перевищує такі витрати і це дозволяє вигідно 

зберігати гроші. На сучасному етапі у зв'язку з розвитком фінансово-

кредитних відносин зміст функції заощадження можна звести до двох 

основних цілей: збереження вартості та збільшення первісної вартості. 

Відмінності між ними виявляються в тому, що якщо при збільшенні вартості 

гроші збільшують ресурси кредитної системи обхідним, опосередкованим 

шляхом, то при виконанні грошима функції збереження вартості 

безпосередньо нарощується потенціал кредитної системи.  

Російський дослідник А.М. Косой ілюструє непрямий і прямий вплив 

функції накопичення на кредитну систему на прикладі «вкладника, який 

вносить певну суму грошей на банківський вклад»
708
, показуючи, що гроші 

як засіб збереження вартості безпосередньо нарощують потенціал кредитної 

системи. А отже, якщо функція накопичення збільшує потенціал кредитної 

системи, то можна говорити про те, що гроші як засіб платежу створюють 

нові форми грошей – кредитні гроші.  

Втім, той важкий щодо спростування факт, що золото і нині служить 

основним засобом утворення скарбів, став каменем спотикання для багатьох 

дослідників-марксистів , які відзначали наявність процесу демонетизації, але 

не наважувалися констатувати його повне завершення. Адже, здавалося б, 

поки золото виконує хоча б одну грошову функцію, воно залишається 

дійсними грошима, оскільки, на думку одного з прихильників такого підходу 

(Г.П. Солюса), золото не може бути напівгрошовим товаром, виконуючи одні 

функції і не виконуючи інші. «Вихід золота з обігу в скарб, не означає, що 

воно перестало служити грошовим товаром»,  стверджувала також 
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Л.М. Красавіна. «Корисна методологічна аналогія між концепцією, що 

заперечує роль золота як грошового товару в умовах витіснення його з обігу 

нерозмінними кредитними грошима і точкою зору деяких учених-фізиків, 

коли у зв‘язку з відкриттям подільності атома було оголошено про зникнення 

матерії, що було блискуче піддано критиці В.І. Леніним у роботі 

«Матеріалізм і емпіріокритицизм». Золото не втратило роль загального 

вартісного еквіваленту. Але зникли ті властивості грошей, які характерні для 

періоду золотого обігу»
709

.  

Хоча, насправді, здається зникла необхідність у використанні певних 

властивостей золота, які були корисні для забезпечення певних грошових 

функцій, оскільки новий грошовий еквівалент (кредитний) виявився більш 

придатним для їх забезпечення в нових умовах. 

Не будемо з‘ясовувати, чому, власне, одна функція, причому не 

основна, яка виконується золотом, вагоміша від усіх інших грошових 

функцій, які більше невластиві жовтого металу. А просто запитаємо себе: а 

що, власне, в цьому разі є функцією грошей? 

Функція засобу утворення скарбів не основоположна в системі 

грошового обігу. Хоча свого часу хризогедоністичний ( від грец. ρξπζό – 

«золото» та ἡδνλή – «задоволення») підхід до розуміння багатства як 

накопичення золота та дорогоцінного каміння був досить поширеним: 

згадаємо хоча б італійського автора А. Серра (Antonio Serra) або англійських 

«буліоністів» XVIXVII ст. Такі погляди були досить поширені, доки 

Дж. Ботеро

, В. Петті та Р. Кантільйон не розвінчали цю теорію. Втім, 

насправді, роль скарбів як регулятора механізму грошового обігу важко 

переоцінити. 

                                                 
709

 Красавина Л. Н. Актуальные проблемы теории денег в условиях современного капитализма. 

Деньги и кредит, 1983. № 3. С. 2839. С. 32.  


 Дж. Ботеро (Gionanni Botero) у своїй відомій праці «Інтерес держави» писав, що торгівля та промисловість 

набагато прибутковіші, аніж копальні золота або срібла, а справжніми «Індіями» для іспанського монарха є 

промислово розвинута Фландрія. (Giovanni Botero. Della ragion di stato. Venice: Gioliti, 1589, VIII.3, p. 152). 

Принагідно було би згадати, що саме Дж. Ботеро є автором поняття «інтерес держави» , який так 

наполегливо втілював у життя кардинал Ришельє у Франції. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%A1%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AE#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

440 

Скарби – це омертвіла вартість. Утворювати їх можуть, отже, тільки 

такі субстанції, які через свої особливі властивості (передусім високу 

концентрацію вартості та можливості її тривалого зберігання) можуть 

виражати вартість як таку; абстрактну вартість, тобто вартість, створювану 

абстрактною працею

. Але саме ця властивість є тією специфічною 

властивістю, яка виділяє з усього різноманіття товарного світу один товар і 

протиставляє його іншим як гроші. 

Всім добре відомо, що скарби утворювалися і утворюються шляхом 

накопичення не тільки золота (або іншого грошового товару), але також і 

інших високих і стійких вартостей, в якості яких в першу чергу виступають 

благородні метали і дорогоцінне каміння. Від епохи до епохи, від народу до 

народу видозмінюється склад скарбів. Незмінним залишається лише те, що 

серед їх компонентів обов‘язково знаходиться товар, який функціонує як 

гроші, і те, що він ніколи не є єдиним їх компонентом. Висока і стійка 

абстрактна вартість – це те спільне, що є присутнім і в грошах, і в скарбах. 

Але всяке окреме не в повному обсязі входить у загальне, а лише окремими 

своїми гранями. Тому-то гроші не є тільки абстрактною вартістю, не є 

тільки скарбом. Але і скарби не є тільки грошима. 

Скарби в значній мірі визначаються абстрактної вартістю. З точки зору 

втілення абстрактної вартості, скарби є більш широким поняттям, ніж гроші. 

Адже не тільки «товари можуть зберігатися у формі золота і срібла, тобто в 

грошовому матеріалі, але золото і срібло суть багатство в збереженій 

формі»
710

.  

                                                 

 У цьому контексті цікавим виглядав би факт використання великих каменів як не тільки засобу обігу (що 

було досить поширеним явищем), а й як, по суті, засобу утворення скарбів – згаданого у роботі професора 

Одеського національного економічного університету Рябініної Л. М. ("Деньги и кредит", Киев, 2008. С. 13). 

Водночас у підручнику зроблено посилання на роботу В. Джевонса «Металлические деньги». Одесса: Тип. 

Высочайше утвержд. Южно-Русск. О-ва Печатного Дела, 189.), але нам не вдалося знайти відповідну 

інформацію ані в цьому виданні, ані в її англійському оригіналі (Jevons W. S. Money and the Mechanism of 

Exchange. N.Y.: D. Appleton and Company, 1898. 342 p.). До того ж нам не вдалося розшукати місце 

розташування т. зв. Палеуських островів – у зв‘язку з цим ми утримуємося від включення цього факту до 

основного тексту нашого дослідження.  
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Щодо здатності золота зберігати вартість у кризові періоди (особливо 

під час військових конфліктів), то історичні дані свідчать про те, що його 

«мінова вартість» якраз падає, і на золото можна придбати значно менше 

товарів (особливо першої потреби), аніж у мирний час. Це пояснюється тим, 

що «[з]олото не є насущним товаром, а є швидше річчю, яка 

використовується для демонстрації багатства і збереження вартості. Тому під 

час відносного благополуччя населення пред'являє підвищений попит на 

золото, а під час важких потрясінь змушує його власників розлучатися з ним. 

Це і викликає підвищення мінової вартості золота під час благополуччя і 

падіння під час потрясінь»
711

. 

Водночас «…стійкість мінової вартості золота, як не парадоксально, є 

тоді, коли золото відіграє роль грошей. Інакше його мінова вартість не буде 

достатньо стабільною. Стійкість мінової вартості золота, коли воно відіграє 

роль грошей, можна пояснити тим, що вартість формують чинники запасу, 

які в короткостроковому періоді виявляються більш-менш стабільними, а 

фактори потоку не працюють. У сучасній економіці ціна золота зазнає 

значних коливань, що робить також його мінову вартість величиною 

нестабільною. 

Таким чином, тип грошової системи впливає на мінову вартість золота, 

але грошова система не може визначати його вартості, оскільки остання 

визначається ступенем трудомісткості його видобутку. Грошова система 

здатна впливати на попит на золото, а також на обсяг його видобутку і 

мінову вартість»
712

.  

Все згадане вище дозволяє нам зробити висновок про те, що скарби за 

своєю природою не гроші, але гроші внаслідок своїх властивостей 

особливого товару-еквівалента, що виражає абстрактну вартість,  

скарби. 

                                                 
711 Сухарев А. Н. Меновая стоимость золота: парадоксы исторических закономерностей. 
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Зв‘язок, внаслідок якого накопичення грошей призводить до утворення 

скарбів, виникає через тотожність грошей і скарбів, обумовлену наявністю 

загальної властивості. Але всяка тотожність передбачає і відмінність. Така 

відмінність не тільки існує, а й поглиблюється в міру розвитку грошей як 

економічної категорії. 

Згідно марксистської концепції, гроші виникають у результаті розвитку 

внутрішньої суперечності товару, внаслідок чого на будь-якому етапі 

еволюції вони зберігають свою товарну природу. Саме товарна визначеність 

золота, яке функціонує як гроші, обумовлює властивість загальної 

обмінності. Тим самим формується подвійність: «Гроші видають себе за 

загальний товар, але, зважаючи на свою натуральну особливість, вони зі 

свого боку є деяким особливим товаром, вартість якого залежить від попиту і 

пропозиції і змінюється разом зі зміною їх специфічних витрат 

виробництва»
713
. Таким чином, золото (срібло) виступає як гроші і в той же 

час – як товар. Єдність товарної і грошової сторін уже на самому початку 

еволюції загального товару-еквівалента стає суперечливою, будучи джерелом 

розвитку, самостійного руху всіх функцій грошей і, зокрема, визначає 

розвиток функції засобу утворення скарбів. 

Ця функція є однією зі специфічних функцій грошей тому, що скарби 

виступають як приводні і відвідні канали грошей, які перебувають в обігу. З 

точки зору грошового обігу скарби – це передусім накопичення засобів обігу. 

Можна сказати, що специфічною, технічною функцією грошей є 

накопичення грошових резервів. Основою золотого стандарту служить 

функція засобу обігу, тому і накопичення грошей виступає за такої системи 

як накопичення засобів обігу. 

Якщо розглядати гроші у всіх функціях як такі, що матеріалізовані в 

одній і тій самій субстанції – золоті (сріблі), то функції накопичення і 

утворення скарбів будуть виглядати єдиною функцією. У подібній ситуації 

не існує відмінності в накопиченні грошей як засобу обігу або як засобу 
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платежу: в будь-якому випадку відбувається накопичення золота (срібла), 

накопичення абстрактної вартості, тобто утворення скарбів. Це обумовлено і 

дуалізмом функцій монетарного золота, яке виконує функції грошей і 

функцію скарбів. У результаті функція скарбів виступає як прояв фінансової 

функції засобу накопичення. На цій стадії суперечність між накопиченнями і 

скарбами приховано їхньою єдиною матеріальною основою. 

У системі слаборозвиненої докапіталістичної економіки скарби 

служили передусім для збереження накопиченого матеріального багатства в 

періоди соціальних потрясінь (коли завмирало виробництво і потреба 

товарообігу в золоті різко скорочувалася) або являли собою неспожиті 

«надлишки», що утворилися в результаті недостатньо високого рівня 

розвитку виробництва. Але вже це було нерозвиненим проявом функції 

скарбів (накопичення грошей) як приводних і відвідних каналів грошового 

обігу. Згадаймо ще раз, як виконувалася скарбами ця роль. У разі надлишку в 

обігу золота ціни на товари, що протистоять йому, повинні були падати. У 

результаті виникала ситуація, коли вартості, втілені в товарах, повинні були 

обмінюватися на більшу вартість, втілену у дзвінкій монеті. Але як тільки 

виникала така ситуація, частина золота неминуче осідала в скарби, уникаючи 

нееквівалентного обміну. Коли в скарби йшло стільки золота, що залишок 

його в обігу був меншим необхідної кількості, то вартості, втілені в товарах, 

підлягали обміну на меншу вартість, втілену у грошах в обігу. Тоді 

вигідність нееквівалентного обміну «виштовхувала» золото зі скарбів до тих 

пір, поки не відновлювалася тотожність обмінюваних вартостей. Якщо ж 

збільшення кількості золота в обігу обумовлювалося падінням вартості його 

видобутку (як в XVIXVII ст., коли в Європу потоком полилися срібло і 

золото з Нового світу), це призводило не до зростання скарбів, а до зростання 

товарних цін, викликаного падінням вартості грошового товару. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що утворення скарбів 

залежить передусім не від вартості грошового товару (як засобу утворення 

скарбів), а від вартості простих товарів. Інакше кажучи, рівень утворення 
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скарбів є функція від сумарної вартості товарного світу і байдужий до 

вартості засобу утворення скарбів. Байдужий до того ступеня, поки рівень 

цієї вартості дозволяє грошового товару бути компонентом скарбів. 

У спрощеному варіанті це відношення має такий вигляд: 

)(; AfS
A

Oa
S 




,                                 ( 8 )  

де, S – рівень утворення скарбів;  

А –  с ума  то в арних  ц і н  
i

n

i

i CT 
1 ,  

а  –  вар т і с т ь  з оло та ,  я к е  з н аходи т ься  в  о б і г у ,  

О –  швидк і с т ь  о боро тнос т і  з о ло та  я к  з а соб у  об і г у .  

Така залежність ще раз підкреслює примат товарного обігу над 

грошовим. 

Аналізуючи цю формулу (після її першого опублікування) О.М. Су-

харєв робить висновок про те, що величина скарбів при повноцінних 

металевих грошах є залишком від потреби сфери обігу (макроекономічний 

підхід у визначенні величини грошових накопичень) і для функціонування 

сфери обігу необхідна наявність скарбів
714

. 

Ми розглянули в загальних рисах принцип утворення скарбів в умовах 

золотого стандарту. Вже тоді існувала суперечність, яка виявлялася в тому, 

що функція золота-товару як засобу утворення скарбів була пов'язана з 

витяганням його з обігу, тобто вимагала зупинки руху, спокою. А функція 

золота-грошей як засобу накопичення диктує необхідність не тільки 

вилучення, а й постійного залучення його в обіг, необхідність постійного 

руху, нескінченного кругообігу. Скарби є лише формою утворення 

резервів грошового обігу. Формою, яка не є вічною. Поглиблення цієї 

суперечності відбувається в міру подальшого розвитку продуктивних сил, 

яке детермінує розвиток виробничих відносин, в тому числі відносин у сфері 

грошового обігу. З одного боку, продовжує зберігатися необхідність у 
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накопиченні грошових знаків, передусім як приводних і відвідних каналів 

грошового обігу. З цього приводу І. А. Трахтенберг свого часу писав, що 

обмін при усій своїй безперервності загалом для кожного окремого учасника 

може тимчасово припинятися, що викликає необхідність у створенні 

можливості на цей час зберігати цінність в її абстрактній формі. Крім того, в 

різні фазиси господарського циклу темп товарообміну різний і це також 

призводить до того, що необхідно, щоб певна частина багатства могла 

існувати у формі скарбу, в запасі, в грошовій формі
715

.  

З іншого боку, для капіталістичного багатства більш небезпечним, ніж 

усі ті пертурбації, від яких покликані охороняти його скарби, є економічний 

застій. Гроші повинні постійно «робити» гроші не тільки для того, щоб 

примножити багатство капіталіста, але навіть для того, щоб просто зберегти 

його. «Уявімо собі,  писав у 1969 р. міністр фінансів Франції,  що перед 

Першою світовою війною три людини придбали на однакову суму: перший – 

золото, другий – облігації з фіксованим доходом, третій – акції різних 

підприємств. Сьогодні, підбиваючи підсумки, перший побачить, що 

купівельна спроможність золота зменшилася на 32%. Отже, він зазнав втрат у 

такому ж розмірі. Втрати другого були значно більшими. Реальна вартість 

його капіталу впала на 94 %. І тільки третя людина знайшла, що її капітал 

зріс за 55 років приблизно на 66 %, тобто в середньому в рік збільшувався на 

1 %»
716
. Аналогічну думку висловлював також відомий американський 

економіст Ф. Махлуп, який заявив, що за два десятиліття (19481968 рр.) 

навіть власники британських урядових паперів виграли більше, ніж інвестори 

в золото. Отож, золото подібно деяким іншим фізичним активам і надалі є 

гарантією від втрат у результаті скорочення купівельної сили знецінених 

грошей (характерним прикладом розуміння цього став той факт, що 

наприкінці 2011 року в Туреччині комерційним банкам було дозволено для 
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створення обов‘язкових резервів у центральному банку використовувати 

золото на рівні з національною валютою
717
), але для щоденної практики 

господарювання функція збереження реальної вартості на довгі періоди має 

мінімальне значення. Гроші не можуть вийти з обігу на більш-менш 

тривалий період, не можуть «омертвіти». Не можуть, оскільки це буде 

суперечити законам ринкової економіки. Кругообіг грошей стає circulus 

viciosus («порочним колом»). 

З появою в обігу паперових представників золота процес утворення 

скарбів трохи видозмінюється, а загострена суперечність призводить до 

більш чіткого розподілу функцій власне утворення скарбів і накопичення 

грошових резервів. Акумуляція паперових грошових знаків, які лише 

виражають в обігу золото і не мають власної вартості, не є утворенням 

скарбів. Це тільки накопичення права на певну вартість, матеріалізовану в 

жовтому металі, який зберігається в банківських підвалах. Однак оскільки 

грошові знаки виражають цілком конкретну кількість золота, то вилучення їх 

з обігу відображає вилучення з обігу цього золота, а накопичення грошових 

знаків є відображенням утворення скарбів. 

Якщо при золотому стандарті функція накопичення, збігаючись з 

функцією утворення скарбів, була грошовою функцією, функцією справжніх 

грошей, то в умовах обігу паперових представників золота відбувається 

своєрідне заперечення ситуації, що склалася. Функція накопичення стає 

негрошовою функцією, функцією всього лише замінників, представників 

грошей. Як паперові гроші виражають справжні гроші в обігу, так і 

накопичення їх виражають скарби, але в жодному разі не тотожні їм. У 

міру розвитку кредитної системи дедалі більше зростає банківське 

накопичення. До того ж, оскільки товаровласник, продавши свій товар, не 

перетворює виручені гроші в інший товар, а лише накопичує їх на своєму 

банківському рахунку, для нього подібне накопичення, як і раніше, 
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відображає утворення скарбів. Але тепер насправді це лише ілюзія такого 

відображення, оскільки банк пускає ці гроші знову в обіг, а отже, золото, яке 

виражається покладеними в банк паперовими грошима, не перетворюється в 

скарб. 

Зовнішня протилежність полюсів золота-товару і золота-грошей 

досягає найбільшого розвитку, стає суперечністю тоді, коли відбувається 

становлення самостійно існуючої, нової форми дійсних грошей. У результаті 

загальності кредитних відносин у сучасній економіці тепер вже не золото, а 

кредитні засоби обігу стають «загальним товаром контрактів», який 

функціонує як справжні гроші. Як відомо, кредитні гроші виростають на 

основі функції засобу платежу. Однак накопичення грошей як засобу 

платежу аж ніяк не призводить до утворення скарбів. 

В умовах сучасної ринкової економіки тезаврація золота здійснюється 

в основному спекулятивними інвесторами, які, з одного боку, прагнуть якось 

врятувати свої кошти від поглинання їх інфляцією та іншими негативними 

економічними явищами, викликаними діями великих монополій; а з іншого – 

отримати надприбуток у разі, якщо вони встигнуть придбати «жовтий метал» 

напередодні чергового неочікуваного стрибка його ціни. 

Отже, ціна золота на ринку встановлюється під впливом попиту та 

пропозиції, які зі свого боку формуються під впливом цілої низки факторів (в 

основному спекулятивного характеру) і не відповідають ні вартості жовтого 

металу, ні ціні його виробництва. Тобто ситуація на ринку золота в доволі 

малому ступені складається під впливом будь-яких об'єктивних чинників, і 

якщо золото ще й залишається якоюсь мірою, то це міра страху.  

Зростання цін у результаті спекуляції деформує ринок золота і вже не 

ціна залежить від попиту, а попит визначається ціною. Ця залежність, 

властива не тільки золоту, а й іншим рідкісним товарам, отримала назву 

«закон зворотної функції пропозиції і попиту».  

Одна з особливостей зв'язку ціни золота і курсу валют обумовлена 

специфічною здатністю золота саме служити засобом утворення скарбів. 
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Воно й раніше завжди йшло в скарби в періоди, коли виникала загроза 

розвалу сформованої економічної системи. Але в сучасних умовах тенденція 

до збільшення приватної тезаврації золота має постійний характер. За період 

19551979 рр. загальна кількість золота, тезаврованого як скарби, зросла з  

9 тис. до 25,4 тис. т (в тому числі в Індії і Франції було тезавровано по 5 тис. 

т, в США – 4 тис., у ФРН – близько 3 тис. т). Надалі цей приріст був не 

настільки стрімким. В кінці 80-х років загальний обсяг тезаврації жовтого 

металу оцінювався у 30 тис. тон. 

У 1977 р. було опубліковано дослідження американського професора 

Р. Джестрема (Roy W. Jastram), метою якого було з‘ясування питання 

стосовно того, чи зможе золото бути надійним засобом хеджування 

інфляційних та курсових (девальваційних) ризиків і після його демонетизації 

(первісно йшлося лише про скасування обміну доларів на золото у 1971 році). 

Науковий аналіз засвідчив, що хеджувальні («страхувальні») можливості 

«жовтого металу» продовжують зберігатися. Повторне видання книги з 

відповідними доповненнями було здійснено у 2009 р.
718
, підтверджуючи, що 

тезавраційні властивості золота як специфічного інвестиційного товару і 

надалі зберігаються в умовах його «ринкового життя». Р. Джестрем навіть 

вводить поняття «золотої константи», яка характеризує відносно постійну 

купівельну спроможність золота. Проаналізувавши великий масив 

статистичної інформації і прийнявши за базу (індес=100) 1930 рік, він дійшов 

висновку, що амплітуда коливань не виходить за межі +29% / -30%, із 

тенденцією періодичного повернення до середнього рівня. Як зазначено з 

цього приводу в одному з коментарів до цього дослідження: «Існує два 

висновки з книги, які, на мою думку, особливо актуальні на сьогодні: те, що 

золото, незважаючи на іноді серйозні коливання, дійсно зберігає свою 
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реальну цінність протягом століть, і те, що воно неодноразово 

продемонструвало свою здатність захищати багатство від криз»
719

. 

Утім, як ми пам‘ятаємо, волатильність купівельної спроможності 

золота досить сильно проявилося в ході так званої «революції цін» XVI ст., 

коли співвідношення між цінами товарів залишалося незмінним, а купівельна 

спроможність золота впала в 56 разів.  

Під час статистичної обробки емпіричних даних з поведінки ціни 

золота Р. Джестрем прийшов до парадоксальних висновків: у періоди 

інфляції ціна золота не випереджає зростання загального рівня цін, а, 

навпаки, відстає від нього; в період дефляції ціна золота не відстає від 

зростання загального рівня цін, а випереджає його. Разом з тим у масовій 

свідомості поширена думка (і воно підкріплюється обґрунтуванням 

економістів), що внаслідок інфляції ціна золота повинна обганяти зростання 

загального рівня цін, оскільки при цьому золото починають вибирати як засіб 

збереження вартості. 

Російський дослідник О. Сухарєв пояснює цей «парадокс Джестрема» 

так: «Просто слід розрізняти інфляцію, що супроводжується підвищенням 

економічного зростання, й інфляцію, що супроводжується падінням обсягу 

виробництва. Залежно від цього результат (щодо ціни золота) буде 

діаметрально протилежним, і тому інфляція буде впливати і на мінову 

вартість золота двояко: вона може її як підвищувати, так і знижувати. 

Тобто темп інфляції може як обганяти темп зростання ціни золота, так і 

відставати від нього. Якщо інфляція супроводжується зростанням економіки, 

то ціна золота повинна обганяти темпи інфляції. І, навпаки, якщо в 

економічній системі виникає таке явище, як стагфляція (одночасно і 

інфляція, і падіння обсягу виробництва), то зростання ціни золота повинно 

відставати від зростання загального рівня цін, а за невисокої інфляції 

можливе виникнення тенденції взагалі до падіння ціни золота. 
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Свого часу представники класичної політичної економії показали, що 

мінова вартість золота залежить від співвідношення між її кількістю і 

обсягом виробництва. В епоху, коли золото відігравало роль грошей, це 

співвідношення мало прямо пропорційний характер. 

Таке співвідношення виявляється справедливим і зараз, змінюється 

лише характер зв'язку з прямо пропорційній залежності на просто пряму 

залежність, що дозволяє зрозуміти, чому під час воєн і соціально-

економічних потрясінь мінова вартість золота знижується. Це пов'язано з 

тим, що різко падає обсяг виробництва і товарного обігу і збільшується обсяг 

металу, що виставляється на продаж (або пропонованого до обміну). Мінова 

вартість золота за інших рівних умов залежить від обсягу виробництва: чим 

він менший, тим і вона менше»
720

.  

Можна згадати ще й той факт, що на початку 1980-х років деякі 

економісти помітили певне стійке співвідношення між цінами золота і нафти: 

одна тройська унція золота дорівнювала 20 барелям нафти. Підвищення і 

зниження цих цін загалом мають синхронний характер: підвищення ціни на 

нафту виявляє позитивну кореляцію з ростом ціни на золото, і, навпаки, ціна 

на нафту падає синхронно з ціною золота. Односпрямований рух цих цін 

можна пояснити збігом деяких факторів, що визначають коливання і хоча в 

певні періоди співвідношення змінювалося, все одно, наприклад, у середині 

2019 року воно дорівнювало 21 барелю нафти за унцію «жовтого металу» 

(при цінах відповідно 65 дол. за барель та 1405 дол. – за унцію). 

Тобто, як зазначає польський економіст: «Благородні метали завжди 

були безпечним притулком для інвесторів, коли політична напруга у світі 

зростала, або існували побоювання щодо подальшого ринку биків на 

фондовому ринку. Поки що найбільшим «бенефіціаром» політичної 

напруженості було золото, яке наблизилося до 1300 доларів за унцію, що є 

найкращим результатом з листопада минулого року, тобто після 
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президентських виборів у США. Зі свого боку барель нафти марки Brent 

коштував близько 55 дол. на Пасхальний понеділок [22 квітня 2019]. Тут 

політична напруженість може стати каталізатором подальшого зростання, але 

дані про видобуток нафти є фундаментом для спекуляції нафтою. На сьогодні 

все вказує на те, що скорочення обсягів виробництва ОПЕК буде розширено, 

що зі свого боку означає збереження скороченого постачання. Варто також 

пам‘ятати, що для цін на нафту відомості про події у Сирії або навіть про 

можливість закриття деяких нафтових установок внаслідок лівійської 

громадянської війни набагато важливіші за повідомлення з Азії»
721

. 

Разом з тим утворення скарбів, «омертвіння» капіталу, як 

підкреслювалося вище, суперечить економічним законам ринкової 

економіки. Тому в сучасних умовах реакцією у відповідь неорганізованого 

ринку на загальну соціально-економічну нестабільності у світі є не стільки 

збільшення тезаврації, скільки нестримне зростання ціни золота. Зростання 

його ціни дозволяє через біржові операції компенсувати інфляційне 

знецінення капіталу. З цього приводу лондонський журнал «The Banker» ще у 

червні 1980 р. зазначав: «Недовіра до паперових валют зараз досягла 

страхітливих розмірів і відбивається на цінах благородних металів, творів 

мистецтва та нерухомості»  

Характерно, що золото в цьому разі ставиться в один ряд не тільки з 

іншими дорогоцінними металами, але навіть з творами мистецтва, які вже у 

всякому разі мають явно негрошову природу. На їхньому ринку, як і на ринку 

золота, в останні роки відзначався незвичайний ажіотаж. Скажімо, за картину 

порівняно маловідомого американського художника Ф.Е. Чарч один із 

відомих братів-мільярдерів Л. Хант заплатив в жовтні 1979 р. 2,5 млн дол. У 

травні 1980 р. з колекції Форда була продана за 5,2 млн дол. картина пензля 

Ван Гога, за яку в 1958 р. Генрі Форд заплатив всього 200 тис. дол. Навіть 

золото з безпрецедентним, здавалося б, зростанням його ціни, не могло б 
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принести подібного чистого прибутку. І в цьому в принципі немає нічого 

дивного. Як пожартував з цього приводу один західний коментатор, «Сезанн 

зараз набагато надійніший за долар». Експерти давно помітили, що в умовах 

нормальної кон‘юнктури на придбання рідкісних товарів призначається 

тільки надлишок капіталу, який не може знайти продуктивного 

використання. Це свого роду клапан безпеки в ринковій економіці. Вільні 

капітали визначають ціни рідкісних товарів за певної пропозиції. Під час 

падіння кон'юнктури (особливо, пов'язаного з інфляцією) попит і ціна 

раптово зростають. Якщо при цьому акції та облігації не приносять 

«пристойного» доходу (постійний відсоток з облігації і змінний дивіденд з 

акції), то капітал направляється в сторону рідкісних товарів, які як загальний 

товар повинні оберігати від втрат. Всі жадають терміново придбати витвори 

мистецтва, але аж ніяк не заради духовних переживань, які вони можуть 

викликати. Раптовий попит викликає зростання цін, оскільки творів не 

додається. Вони являють собою «постійний склад». Тому-то й існує думка, 

що рідкісні товари є найбільш надійним забезпеченням.  

Чи не правда, дуже схоже на механізм ринку золота? До речі, це може 

бути відповіддю тим, хто з приводу здатності золота як звичайного товару, а 

не грошей, утворювати скарби, запитує: «Чому ж такою властивістю не 

володіє жоден інший товар – сталь, пшениця, мідь, нафта тощо?». Замість 

«тощо» слід було б поставити «срібло, дорогоцінні камені», і все одразу ж 

стало б ясно. Втім, це може стосуватися і менш традиційних компонентів 

резервів. Останніми десятиріччями серед американських компаній і 

приватних осіб набула великого поширення практика утворення резервів не 

тільки в золоті, а й в інших рідкісних металах, таких як хром, індій, тантал 

тощо. Закупівлю цих металів для своїх клієнтів все ширше здійснюють і 

швейцарські банки. 

Таким чином, на нашу думку, стрімке зростання ціни золота в 

паперових грошах (що спостерігається з кінця 1970 років – незважаючи на 

певні «відкати») є підтвердженням не того, що золото, як і раніше, виступає 
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як грошовий товар, а лише того, що воно, як і раніше, є основним засобом 

утворення скарбів, а це аж ніяк не одне те ж. У сучасній фінансовій системі, 

яка заснована на кредиті, докорінно змінюється і механізм регулювання 

величини грошової маси в обігу. Функціонування скарбів в умовах системи 

золотого стандарту як приводних і відвідних каналів грошового обігу 

ґрунтувалося на автоматичній дії закону вартості, як це описано нами вище. 

На нинішній стадії розвитку в тісній залежності від величини вартості 

товарів в обігу продовжує перебувати не тезаврація золота, а накопичення 

кредитних грошей. Рівень їх накопичення зростає в періоди економічного 

спаду і відповідно зменшення товарної маси в обігу. Навпаки, в періоди 

піднесення спостерігається зростання кількості грошей, що перебувають в 

обороті. Зовнішнім регулятором грошового обігу стає кредит, а знаряддям 

регулювання – зміна процентних ставок. 

З огляду на всі ці факти і зважаючи на наведену вище формулу (8), слід 

було б очікувати скорочення рівня тезаврації золота, але в реальності 

відбувається щось інше. Тільки за 19681981 рр. у приватних скарбах 

опинилося 8 тис. тонн золота, збільшивши їх майже на 40%. (На сьогодні, за 

експертними оцінками, у приватних руках зосереджено 2326 тис. тонн 

золота в Індії, 16 тис. тонн – у Китаї і понад 8 тис. тонн – у США). Очевидно, 

утворення скарбів у нинішніх умовах детермінується вже іншими факторами, 

ніж зазначені у формулі. Що стосується взаємозв‘язку кількості грошей в 

обігу і золотих скарбів, то тепер їх рух не різно-, а односпрямований: 

збільшення грошової маси в обігу, як правило, веде до зростання 

тезавраційних накопичень жовтого металу або за рахунок збільшення їх 

фізичного обсягу, або за рахунок підвищення ціни золота. Виступаючи в 

жовтні 1987 р. на 4-й Європейській конференції з благородних металів у 

Люксембурзі, швейцарський економіст В. Райн стверджував навіть, що йому 

вдалося виявити певну закономірність: зміна в пропозиції грошей у 1% 

спричинює зміну в тому ж напрямі ціни золота на 1,5%. 
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Тим часом накопичення грошових знаків продовжує перебувати в 

тісній залежності від потреб товарного обігу. У міру зростання товарної маси 

відбувається скорочення рівня накопичень. Крім того, через постійне 

зростання цін спостерігається прискорення оборотності паперових грошей у 

період інфляції, коли спостерігається «втеча» від грошей, які стають 

«гарячими». 

Інакше кажучи, виявляється, що наведена вище формула описує 

залежність рівня грошового накопичення. На перших стадіях еволюційного 

розвитку грошей, як уже зазначалося, утворення скарбів збігалося з 

грошовим накопиченням. Накопичення ж грошей як засобу платежу – це вже 

не скарб. Функція накопичення знову стає функцією справжніх (тепер 

кредитних) грошей, але змістом її є накопичення не «омертвілої» вартості, а 

зовсім іншої форми суспільного багатства – позичкового капіталу. Саме його 

накопичення і є регулятором сучасної грошової системи, заснованої на 

кредиті. Кредитні гроші ніби переймають естафету від золота в справі 

накопичення капіталу. «Накопичення золота й срібла, грошей є перший в 

історії прояв збирання капіталу і перший потужний засіб для цього збирання; 

але як таке воно ще не є накопиченням капіталу. Для цього необхідно, щоб 

зворотний вступ накопиченого в обіг саме було моментом і засобом 

накопичення»
722

. 

Накопичення грошей повинно означати їх тимчасовий вихід з обігу, 

оскільки інакше відбуватиметься перевищення маси грошей в обігу 

належного рівноважного рівня, що неминуче веде до їх знецінення (інфляції). 

В теорії Дж. Кейнса це пояснено функцією заощадження S, яка є 

матеріальною базою для майбутньої інвестицій I: тобто гроші долають час і 

заради збереження своєї цінності «погоджуються» на тимчасову 

бездіяльність. Але ось питання: при монетному обігу таке накопичення мало 

чітко виражений матеріальний стан – скарби. Навіть при заміні золота на 

паперові знаки останні могли схоронитися в кубушках та під матрацами... А 
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що робити з грошима, які існують у вигляді записів у балансі банків, або 

взагалі електронних імпульсів (в принципі – тих самих записів, але не в 

письмовій формі, а у формі знаків у програмах комп‘ютерів)? Як їх 

розподілити на ті, що перебувають в обігу, і тих, що являють собою 

накопичення? Адже накопичення одних є водночас активними грошима 

інших. Межі починають стиратися...  

І тут вступає в дію саморегуляція, яка яскраво проявила себе в процесі 

здійснення центробанками політики «кількісного пом‘якшення». Проявила 

себе саме в тому, що навіть «гелікоптерні гроші» не призвели до інфляції. 

Система, а саме грошовий ринок, захистила себе від впливу «зайвих» 

грошей, який за логікою, мав би призвести до часткового знецінення усієї 

грошової маси – зростання віртуальних фінансів. Ісі ці «грошоподібні» 

(moneyness) фінансові інструменти – від фінансових деривативів до 

криптовалют – надавали їх власникам можливість зберігати віртуальну 

вартість/цінність, яка може перетворитися на реальну лише тоді, коли 

вартість усіх реальних товарів та послуг зрівняється з уже існуючою 

грошовою масою. І цей гігантський фінансовий «навіс», цей грошовий 

надлишок, який так лякає захисників «реальної економіки» та 

«фінансіалізації»  це просто сучасний замінник скарбів, які могли вийти з 

обігу тільки тому, що були в ньому зайвими, і негайно поверталися в обіг як 

тільки в них виникала потреба. Примусове «вприскування» тих скарбів в 

обіг, звісно, призводило до інфляції (вплив американського срібла на 

європейські ціни у XVI ст.), але зрештою все приходило до норми: срібло 

поступово «кочувало» до безмежного азійського ринку, а європейський 

поступово наповнювався товарами. В сучасних умовах таке примусове 

«вприскування»  наприклад, спроба перевести усю «крипту» в долари – 

просто призведе до стрімкого знецінення цих віртуальних активів і краху 

чисельних «криптоінвесторів»  у той час як реальна економіка постраждає 

лише від знецінення грошей, які реально перебувають в обігу за рахунок 
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надходження того надлишку, який встигне увійти в обіг до початку паніки 

(якщо тому входженню не завадять центральні банки). 

Таким чином, функція створення скарбів (тепер, головним чином – 

віртуальних) продовжує виступати регулятором притоку та відтоку грошей в 

обіг. 

2.2.1.4. Реїфікація та сепарація функції світових грошей 

Поняття «світові гроші» як окрема політекономічна категорія було 

запроваджено К. Марксом, який писав, що «[c]вітові гроші функціонують як 

загальний засіб платежу, загальний купівельний засіб і абсолютна суспільна 

матеріалізація багатства взагалі (universal wealth)»
723

. Крім того (або, 

точніше, передусім), вони виконують функцію міри вартостей у 

міжнародному обороті, де свого часу панувала подвійна міра вартості – 

золото і срібло. І хоча у внутрішньому обігу будь-якої країни тільки один 

товар служив мірою вартості, (в одній країні цю функцію виконувало золото, 

а в іншій – срібло), то на світовому ринку діяла подвійна міра вартості (з 

тенденцією до демонетизації срібла). 

Намагання утримати позиції золота як грошового товару хоча б на 

міжнародному рівні, тобто як світових грошей, упродовж довгого часу 

залишалися «останнім бастіоном» противників демонетизації жовтого 

металу. Найбільш запеклими захисниками цього бастіону виступали 

французи. З ортодоксальною монетарною теорією з французької сторони 

знайомив сам президент Республіки Ш. де Голль. Цю теорію наполегливо 

проповідував і французький прем'єр-міністр М. Дебре, який на щорічній сесії 

МВФ у 1967 р. переконував, що система золотовалютного стандарту вже 

віджила свої дні (що відповідало дійсності), але пропонував рухатися не 

вперед, а назад – до системи золотого стандарту, яку пропонувалося 

доповнити добре організованою системою міжнародного кредиту.  

Цей заклик не знайшов, проте, широкої підтримки в інших країнах, а 

незабаром віра у всемогутність золота була підірвана і в самій Франції, 
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особливо після кризи франка у 19681969 рр. За визнання демонетизації 

золота виступали вже не тільки американські економісти (А. Бернс, 

Р. Тріффін, Ф. Махлуп), але і багато їхніх західноєвропейських колег 

(З. Постюма – в Нідерландах, Р. Оссола – в Італії та ін.). Дедалі більше 

зміцнювалася думка, що «марні спроби противитися еволюції, яку ми 

спостерігаємо вже давно. «Монархічна» влада золота повинна поступитися 

місцем певного роду валютному федералізму»
724

. 

Зрештою навіть Ж. Рюефф змушений був визнати, що тенденція до 

демонетизації золота має стільки прихильників, особливо в США, що не 

видно ніяких шансів для повернення цьому металу його колишньої ролі у 

фінансовій системі. У тій же Франції багато фахівців вважали, що «прогрес 

йде у напрямі дематеріалізації засобів платежу за операціями банківського 

типу. Еволюція ця відбувається на наших очах на міжнародній арені так, як 

відбувалася під поглядами наших батьків і дідів на національній арені». 

Звідси робився висновок: «Якщо уряди не потребуватимуть більше золота, то 

навіщо поступатися пропаганді виробників і власників золота?»
725

 Ця думка, 

що відображала реальну дійсність, запанувала, і в 1974 р. міністр економіки і 

фінансів Франції Ж.П. Фуркад (Lean-Pierre Fourcade) заявив: «Франція 

зробила великий крок вперед за останні роки ... визнавши, що золото не 

знаходиться більше в центрі (валютної. – O. Ш.) системи. Це спричинило 

наслідки у вигляді баналізації золота, тобто дозволу центральним банкам 

продажу золота за ринковими цінами. І давайте не будемо більше говорити 

про ту дрібницю, якою є офіційна ціна золота»
726

.  

Це розблокувало шлях до офіційної демонетизації золота у 

міжнародних операціях, що знайшло свій вираз у змінах до статуту МВФ, 

прийнятих у січні 1976 р. у Кінгстоні (Ямайка).  
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Залишалося лише теоретично обґрунтувати виконання функції світових 

грошей не золотом, а кредитними грошима. 

Необхідно врахувати те, що в міжнародному товарному обігу золото і 

срібло виступали не як засіб обігу, а як загальний засіб обміну, який 

функціонував тільки одночасно в обох розвинених формах – купівельного і 

платіжного засобу. Причому відносини між ними на світовому ринку стають 

зворотними
727
, тобто провідною виступає функція засобу платежу – оскільки 

у зовнішній торгівлі відносно рідко безпосередній обмін товару на гроші 

відбувається одночасно: частіше за все вони розділені в часі і, таким чином, 

основою платежів є кредитна (позичкова) угода. 

Отже, ми фактично повертаємося до третього «визначення грошей»: 

міри вартостей, засобу обміну і суспільної матеріалізації багатства взагалі – 

так би мовити, підфункцій світових грошей. Як проєкція згаданих і 

розглянутих вище функцій – відповідні підфукції світових грошей також 

піддаються реїфікації. 

Водночас в умовах грошової глобалізації світові гроші підлягають 

загальній модернізації у вигляді сепарації, тобто відокремлення, розділення 

раніше змішаних функцій. Конкретніше, йдеться про інтернаціоналізацію 

підфункцій світових грошей: раніше вони виконувалися на міжнародному 

рівні на тій підставі, що монетарний товар (золото) виконувало їх на усіх 

національних рівнях, а тому, за принципом консенсусу, воно 

функціонувало і як міра вартості, і як засіб платежу, і як засіб накопичення 

багатства також на міжнародному рівні. В нових умовах, як ми бачили, 

національні кредитні гроші виконують вказані функції лише на відповідних 

національних ринках і підфункції світових грошей вже не можуть 

виконуватися ними за принципом консенсусу. Тепер вони виступають у 

своєму чистому, міжнародному вигляді. 
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А. Підфункція міжнародного співвиміру вартостей 

Аналізуючи процес грошової глобалізації, ми могли побачити, що 

золото та срібло виступали як міра вартості тому, що вони вже виконували 

таку функцію на внутрішніх ринках окремих країн. Отже, абсолютно 

неправильно було б стверджувати, що золото залишається світовими 

грошима після того, як ми переконалися в припиненні виконання ним усіх 

грошових функцій у внутрішньому обороті окремих країн. Хоча спроби 

подібних тверджень ще довго лунали у наукових дискусіях.  

Ішлося про те, що специфіка функції світових грошей як міри вартості 

в умовах сучасного капіталізму полягає в тому, що товарний світ отримує 

вартісне вираження не в споживчій вартості товару-еквівалента 

безпосередньо, а через відносну вартість паперово-кредитних (характерне 

для захисників золотих грошей змішування паперових/фіатних та кредитних 

грошей, незважаючи на різну їх природу і сутність) знаків вартості. 

Стверджувалося, що тепер ця функція реалізується на основі фактичного 

(ринкового), а не офіційного масштабу цін (який ще задовго до свого 

скасування перетворився в економічну фікцію) і, таким чином, золото 

забезпечує конвертованість національних валют в золото через ринкові 

операції із золотом. Отже, зв‘язок знаків вартості з золотом зберігається, але 

вже в модифікованій формі: середня ринкова ціна золота виступає як 

стихійний масштаб цін, що визначає фактичний золотий вміст національних 

валют, тим самим реалізуючи функцію міри вартості на світовому ринку. 

Саме таким шляхом зберігається подвоєння споживчої вартості золота: як 

товару, що володіє унікальними фізико-хімічними властивостями, і як 

загального еквіваленту, що має загальну споживчу вартість грошового 

товару. 

На думку прихильників «золотої» концепції, «ціна реалізації золота ... 

виконує функцію сполучної ланки між монетарним товаром і національними 

знаками вартості. На її основі відбувається порівняння купівельної 

спроможності валют різних країн. Виходячи з цього, ринкову ціну реалізації 
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золота правомірно розглядати як паперовогрошову форму масштабу 

купівельної спроможності національних валют, за допомогою якої 

реалізується інтернаціональна міра вартостей світових грошей»
728

. 

Низка радянських економістів, вважаючи, що саме на вільному ринку 

здійснювалася фактична конвертованість паперових грошей в золото, 

стверджували, ніби зростання ціни жовтого металу, вираженої в паперових 

грошах, відображає лише знецінення останніх щодо дійсних грошей, якими 

вони як і раніше іменують золото. «На ринках золота,  писав, наприклад, 

А.І. Стадніченко,  відбувається не покупка золота на паперові грошові 

знаки, а обмін паперових грошових знаків на золото, і навпаки. Тут-то і 

пізнається, чи відповідають паперові знаки своєму паритету або золотому 

змісту. Якщо ні – то який їхній дійсний курс?»
729

. А тенденція до підвищення 

ціни золота «насамперед і підтверджує, що золото продовжує залишатися 

загальним еквівалентом, незважаючи на те, що видима його участь в 

міжнародному обороті зведена до мінімуму»
730

. 

Однак якщо допустити правильність такого трактування подій на 

ринках золота, то слід було б очікувати, що ціни інших товарів, виражені в 

паперових грошових знаках, зростатимуть такою ж мірою, якою ці знаки 

знецінюються щодо золота. «Чи є випадковою та обставина, що ціна однієї 

тройської унції золота, встановлена в 1934 р. в розмірі 35 паперових доларів, 

збільшилася в 1977 р. в 4,5 раза, а за цей же час індекс вартості життя в 

США, наприклад, зріс в 4,5 раза, індекс оптових промислових цін – в 4,7 

раза?»,  запитували противники теорії демонетизації і на цій підставі робили 

свої висновки. Але вже за три наступні роки ціна золота збільшилася ще в 4 

рази і збіг зник.  
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При деякому зниженні ціни золота і, отже, «підвищенні цінності» 

паперових грошей (з огляду на концепцію «золотих цін») з середини 1976 р. і 

їх подальшому поверненні до колишнього рівня індекс цін на сировину 

продовжував зростати. Можна припустити, що витрати на виробництво 

сировини збільшилися в настільки великих розмірах, що навіть «підвищення 

цінності грошей» не могло стримати зростання їх цін.  

Але як тоді пояснити факт неухильного зростання ціни золота в 

наступному, 1977 році, що супроводжувався тепер уже падінням цін 

сировинних товарів (індекс знизився на понад 60 %)? І невже сировина 

раптово так подешевшала відносно золота, що навіть «знецінення» 

паперових грошей за 19781979 рр. майже в 3,2 раза (що знайшло свій вираз 

у вигляді підвищення ціни золота на лондонському ринку з 165,0 дол. на 30 

грудня 1977 р. до 524,0 дол. на 31 грудня 1979 р.) супроводжувалося 

зростанням індексу цін сировини тільки в 1,3 раза?  

 

Рис. 9. Динаміка сировинних цін на світовому ринку 

Джерело: GSCI Commodity Index. Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.com/ 

commodity/gsci 

 

А як же бути з тим фактом, що під час «золотої лихоманки» січня 1980 

року, коли ціна жовтого металу упродовж декількох днів піднялася з 524 до 

https://tradingeconomics.com/
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850 дол. (на 21 січня 1980 р.), ціни сировинних товарів почали знижуватися? 

Так, 17 січня 1980 р., якраз у розпал «золотої лихоманки», індекс цін 

сировини опустився з позначки 301,0, якої він досяг на кінець попереднього 

року, до позначки 297,8. Може, ціни просто не встигли відреагувати на 

«знецінення» паперових грошей? Але ж після незначного зростання (до 

позначки 310) індекс цін сировини незабаром знову починає рухатися вниз 

до рівня 260 (в середині 1980 р.). 

А може, необхідно було просто почекати цілу епоху, поки подібне 

«знецінення» позначиться на ціноутворенні, як це пропонували деякі 

економісти
731

, і відновить еквівалентність обміну вже не для сучасних 

товаровиробників, а для їхніх дітей і онуків? Цікаво було б дізнатися, в чому 

може полягати сенс подібного «механізму регулювання цін»? І ось ціла ця 

епоха пройшла повз нас. І що ми можемо побачити? 

Індекс сировинних цін успішно пройшов «необхідне» підвищення, 

продовжував зростати (1990 р. – показник 1631), потім знову став падати, 

потім знову зростав у період різкого падіння цін на золото на початку 2000 

років (2000 р. – 2487), а падав – навпаки, коли ціна «жовтого металу» раптом 

пішла вгору, потім почалися «американські гірки» (піднесення майже до 

позначки в 11000 і падіння нижче 4000), із плавним запуском у 2020 р. до 

позначки у 1410. А ціна золота з початку 2000-х коливається навколо 2000 

дол. за тройську унцію. Здається, що після того, як минула епоха, механізм 

координації цін зовсім розбалансувався. 

Але, може, просто композитність індексу цін (який враховує велику 

кількість сировинних товарів) не дозволяє побачити існуючу кореляцію. Тоді 

можна взяти для порівняння ціни на один сировинний товар – найбільш 

показовим товаром вважається нафта. Свого часу деякі експерти звернули 

увагу на те, що на початку 1979 р. 1 тройська унція золота коштувала стільки 

ж, скільки 17 барелів нафти (1 барель = 159 л), тобто співвідношення цін 
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золота і нафти було майже таке саме, як і на початку 1971 р., коли унція 

жовтого металу за ціною дорівнювала 17,2 бареля нафти. У цьому факті 

дехто побачив наявність завуальованого зв‘язку золота з ціноутворенням. 

Тож проаналізуємо динаміку співвідношення цін золота (за тр. унцію) та 

нафти (за барель) на світовому ринку. Протягом останніх десятиріч воно 

постійно змінювалося. І хоча ціна золота на кінець «епохи» (на момент 

написання монографії) приблизно дорівнювала рівню, досягнутому на її 

початку (близько 2000 дол. за 1 тр. унцію), ціна нафти зростала – що 

віддзеркалювалося падінням співвідношення «золото-нафта» з позначки 20,8 

(на початок 1980 р.) до 18,1 (початок 1970) та 10,3 (початок 2000), то потім 

трохи падала, що відновлювало співвідношення до 14,8 (початок 2010), і 

раптом падала вниз так, що співвідношення стрибало вгору до позначки 30,6 

(початок 2020).  

 

Рис. 10. Співвідношення цін золота та нафти 

Джерело: Gold to Oil Ratio – Historical Chart. Macrotrends. URL: https://www. 

macrotrends.net/1380/gold-to-oil-ratio-historical-chart 

 

То чи не правильніше було би визнати, що «ціна на золото змінюється 

стрибкоподібно, а товарні ціни на такі стрибки не реагують, бо втрачено 

зв‘язок останніх з золотом»
732

? Чи не логічніше погодитися з тим, що, як 

писав ще тоді польський тижневик «Політика», «при ціні 500, 600, 700 і, хто 
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знає, чи не тисячу доларів за унцію завтра золото перестане бути ... будь-якої 

мірою, до якої – немов до еталонного метру в Севрі – вдалося б що-небудь 

прирівняти?»
733

. 

Товарні вартості, які вимірюються на внутрішніх ринках і виражаються 

в національних грошових одиницях, на світовому ринку отримують ціну в тій 

чи іншій валюті залежно від її курсу, до якого, як зрозуміло, т. зв. «золотий 

паритет» вже не має жодного відношення). (Хоча упродовж певного часу і 

після фактичної демонетизації золота, деякі країни – члени МВФ зберігали у 

своїх законодавствах положення про золотий вміст своїх валют, а Швейцарія, 

наприклад, яка не є членом МВФ, підтримувала традиційний рівень золотого 

забезпечення (40%). 

На сьогодні механізм впливу ціни золота на процес встановлення 

курсів національних валют, в принципі, не відрізняється від механізму 

впливу цін інших товарів. Ще в 20-ті роки шведський економіст Г. Кассель 

змушений був констатувати, що, «коли ми пропонуємо певну кількість нашої 

валюти, ми пропонуємо в дійсності її купівельну силу щодо товарів і послуг 

у нашій країні. Наша оцінка іноземної валюти, отже, залежить головним 

чином від відносної купівельної спроможності двох валют у своїх 

країнах»
734
. Таким чином, «найбільш відчутне значення для рівня паритету і 

курсу двох валют має їх співвідношення за купівельною спроможністю, 

особливо стосовно товарів і послуг, що входять до зовнішньоекономічного 

обороту. Інакше кажучи, в самому грубому наближенні долар тому і коштує 

5 фр., що на нього можна купити в США в 5 разів більше товарів і послуг, 

ніж на франк у Франції»
735
. Це, насправді, справедливо лише «в грубому 

наближенні», оскільки, крім паритету купівельної спроможності на курс 

валют, як добре відомо, впливають також інші фактори: починаючи від стану 

платіжного балансу до перспектив зростання ВВП та загального соціально-
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політичного стану держави-емітенту. Тобто, інакше кажучи, фактори, які 

вирізняють стан та перспективи розвитку окремих сегментів світової 

економіки, виражені у міжнародній фінансовій системі відповідними 

валютами.  

Як ми вже згадували, при розгляді різних теорій грошей свого часу 

А.С. Гальчинський запропонував нову теорію функціонування світових 

грошей як міри вартостей. Відповідно до цієї теорії, на певному етапі 

історичного розвитку великої промисловості та пов‘язаного з цим 

поглиблення міжнародного поділу праці, розвитку не просто обміну 

надлишками національної продукції, а міжнародного товарообміну, 

породженого внутрішньою структурою великого машинного виробництва, 

виділяється певна «інтернаціональна вартість товарів», яка визначається 

величиною «середньої одиниці праці всього світу». У зв‘язку з цим 

з‘являється принципово нова функція грошей – функція «інтернаціональної 

міри вартостей». Що ж стосується функції міри вартостей, то вона відповідно 

до згаданої теорії просто зникає, оскільки «один і той самий товар на відміну 

від його ціни не може мати двох вартісних оцінок – національної та 

інтернаціональної. Національна вартість у цьому разі перетворюється в 

уявну»
736
. І «чим ширший усебічний громадський обмін, який обумовлений 

міжнародними зв'язками, тим більше зникає національний характер 

функціонування грошей в їх основній якості як функції міри вартостей»
737

. 

Зрештою автор цієї концепції дійшов висновку, що «в умовах сучасного 

капіталізму дійсними грошима стають лише світові гроші. Національні 

паперові гроші, які реально перебувають в обігу, перетворюються у своєрідні 

знаки вартості світових грошей, функцію яких виконує монетарний товар – 

золото»
738

. Концепція «інтернаціональної міри вартостей», на наш погляд, не 

позбавлена логіки (особливо з урахуванням її певного провідного характеру, 

                                                 
736

 Гальчинский А. Механизм реализации функции меры стоимостей. Мировая экономика и 

международные отношения, 1980. № 7. С. 119128. С. 123. . 
737

 Там само. С. 126. 
738

 Там само. 
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маючи на увазі, що А. Гальчинський вперше висунув її на самому початку 

80-х років минулого сторіччя і після цього фактично не переглядав), але 

загалом спирається на доволі штучну побудову, яка разюче відрізняється від 

реальної дійсності. Досить звернути увагу на те, що сама наявність 

«середньої одиниці праці всього світу» передбачає, по суті, утворення 

єдиного, не обмеженого матеріально ніякими бар'єрами світового ринку, 

якому був би притаманний вільний рух робочої сили, капіталів і послуг. 

Однак ми є свідками того, що, незважаючи на гучні декларації, що 

прославляли «вільну торгівлю» та «суцільну глобалізацію», в останні роки у 

світі посилилися протекціоністські тенденції. Внаслідок цього ринки 

окремих країн (або мегаугруповань на кшталт Європейського Союзу) 

залишаються все ще занадто відокремленими, щоб можна було говорити про 

якусь спільну «інтернаціональну вартість товарів». Для цього недостатньо 

навіть впливу тенденції до посилення наднаціонального регулювання 

глобальної економіки. 

Однак, якщо ми навіть уявимо собі таку гіпотетичну ситуацію, коли у 

світі з більш-менш рівномірним розвитком продуктивних сил буде повністю 

панувати принцип вільної торгівлі, принцип вільного руху робочої сили, 

капіталів і послуг (тобто повна перемога процесу економічної глобалізації), 

то і для такої системи навряд чи справедливою буде теорія 

«інтернаціональної вартості». 

По-перше, усунення існуючих бар‘єрів означало б фактично злиття 

безлічі національних ринків в єдиний світовий ринок і повну 

інтернаціоналізацію виробництва. І хоча ми спостерігаємо безліч подій та 

процесів, які свідчать про існування такої тенденції, але і сили протидії також 

досить потужні. Ми бачимо, що навіть у країнах ЄС таке злиття відбувається 

аж ніяк не безболісно, а тим більше – на трансконтинентальному рівні. За 

принцип «вільної торгівлі» завжди виступають країни з більш 

конкурентоспроможною економікою, та до того ж лише в тих галузях, де їх 
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перевага значна. Але як тільки ця перевага зникає, вони самі голосно 

вимагають контролю над торгівлею. Наочним прикладом тому можуть 

служити чисельні приклади від американо-японської боротьби за 

автомобільний ринок у кінці 70-х – початку 80-х років минулого сторіччя до 

трампівської «торговельної війни» «США проти усіх»  Китаю, ЄС, 

Мексики...  

По-друге, якби подібне злиття все ж відбулося, це означало би просто 

зникнення функції світових грошей як окремої функції, оскільки відбулося б 

поглинання ними грошей національних і, таким чином, гроші стали б 

глобальним феноменом, але функція міри вартостей за ними зберігалася б. 

Національна вартість стала би просто вартістю, скинувши з себе «національні 

мундири», – спільною для всього світу, оскільки її «національність» 

визначається не спільністю мови чи традицій виробників товарів, а 

спільністю умов виробництва і обміну останніми.  

Поки ж що, відповідно до практики, яка склалася на світовому ринку, 

ціни встановлюються здебільшого лише у кількох валютах (передусім у 

доларах США) залежно від ролі країни-емітента на ринку певного товару 

(наприклад, наявність міжнародних товарних бірж), а також з урахуванням 

практики здійснення платежів – з тим, щоб мінімізувати валютні ризики у 

разі несумісності валюти ціни та валюти платежу. 

Тобто товари, цінність яких виміряна національними кредитними 

грошима, надходять на міжнародний ринок, на якому відбувається їх 

зіставлення через крос-курс до міжнародної валюти ціни (скажемо, долара), 

після чого відбувається усереднення загальної ціни на основі конкуренції і 

встановлення світової ціни (яка переводиться в національні валюти, знову ж 

таки, за існуючим обмінним курсом).  

У зв‘язку з цим виникає питання т. зв. «нееквівалентного обміну», під 

яким часто розуміють нерівноцінний з точки зору вартості обмін товарами: 

від придбання голландцями у індіанців острова Манхеттен за жменю 
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біжутерії

 до придбання промислово-розвиненими країнами у країн, що все 

ще розвиваються, сировинних товарів за новітні айфони та інші побутові 

товари. Але якщо ми виключимо завідомо неправомірні угоди на основі 

недостовірної, фальшивої інформації (що є предметом криміналістики), то 

виявиться, що через відсутність єдиної «світової вартості» поняття 

«еквівалентності» також втрачає свою однотипність. Насправді для 

голландців вартість біжутерії (зважаючи на витрати праці, які голландці 

витрачали на її виробництво) була занадто малою порівняно з площею землі 

в Голландії, яка дорівнювала площі острова Манхеттен. Але вартість такої 

землі в далеких диких краях була (як і залишається в аналогічних умовах і 

зараз) значно меншою, а вартість біжутерії (у зв‘язку з відсутністю умов для 

її виробництва у тогочасні Америці) – значно вищою. З іншого боку, цінність 

острівної землі (мало придатної для охоти на бізонів, яких там просто не 

було) для індіанців була невеликою, а неспроможність самостійно виробляти 

біжутерію помітно підвищувала її вартість. Еквівалентність обміну 

встановлювалося за рахунок таких корекцій з обох сторін угоди: індіанська 

та голландська одиниця вартості (умовний час суспільно-необхідної праці 

або гранична корисність – залежно від того, що вважати основою вартості) не 

були (так само, як і зараз) тотожними. А тому їх еквівалентність коригується 

за рахунок певного умовного коефіцієнту, роль якого в умовах грошових 

відносин виконує валютний курс. 

Це саме справедливе і щодо сучасних товарно-грошових відносин. 

Можна скільки завгодно закликати до соціальної справедливості у 

ціноутворенні на сировину, але якщо певна країна (її трудові ресурси, labour) 

не спроможна виробити високотехнологічну продукцію (навіть, якщо це 

просто комп‘ютерна іграшка) – для них її вартість може бути еквівалентною 

                                                 

 Губернатор голландської колонії Нові Нідерланди Петер Мінуїт (Peter Minuit, 1589–1638) у 1626 р. 

придбав у індіанців племені манахаттоу острів на березі річки Гудзон в Америці. Віддав натомість намисто, 

пляшку рому, кілька ковдр і ножів. Ці речі коштували 60 гульденів – близько 1000 дол. у нинішніх цінах. 

Сучасна оцінка земель острова Манхеттен становить орієнтовно 50 млрд дол.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

469 

певному обсягу руди рідкоземельних металів, яка дуже необхідна для її ж 

вироблення і просто відсутня в промислово-розвинених країнах, але 

абсолютно «непожиткова» в країнах, які не мають технологій її видобутку та 

використання. Власне це випливає з теорії «порівняльних витрат» Д. Рікардо, 

а ігнорування цієї різниці просто блокує будь-який товарообмін і, відповідно, 

грошові відносини. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сучасне ціноутворення на 

міжнародному рівні також втратило будь-який зв'язок із золотом і 

здійснюється на основі мінових вартостей товарів за допомогою паперових 

грошових знаків, що мають кредитну природу. 

Б) Підфункція міжнародного засобу обміну 

Відмінність виконання грошима їх підфункції, заснованої на цьому 

другому «визначенні грошей», у міжнародному обороті й внутрішньому 

обігу полягає в тому, що на світовій арені на перше місце висувається роль 

грошей як засобу платежу, а не засобу обігу (купівельного засобу), що, 

незважаючи на доволі поширену практику використання іноземної валюти як 

засобу обігу (в країнах, з високим рівнем фактичної «доларизації»), 

зберігається і зараз, що обумовлено, передусім бурхливим розвитком 

міжнародного кредиту.  

У сучасних умовах золото як платіжний засіб було витіснене 

кредитними грошима. Процес цього витіснення почався ще в першій 

половині минулого століття, коли існували різні урізані форми золотого 

стандарту, і призвів до використання для міжнародних розрахунків так 

званих резервних або міжнародних валют (за нинішньою термінологією 

МВФ – «internationally used currency)  фунтів стерлінгів, французьких 

франків, американських доларів.  

Ймовірність того, що валюта стане міжнародною, пов‘язана з рядом 

факторів. Загалом міжнародні валюти емітуються країнами, які мають (1) 

низьку та стабільну інфляцію; (2) відкриті, глибокі та широкі фінансові 

ринки; і (3) велику частку світової торгівлі (і, відповідно, світового 
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виробництва). Перший і третій фактори легко виміряти, а другий — ні, хоча 

статус ринку потенційно є не менш важливим для визначення того, чи стане 

відповідна валюта міжнародною. (…) З точки зору фізичної або юридичної 

особи, яка володіє міжнародним активом, привабливість валюти залежить як 

від її здатності зберігати свою вартість у перерахунку на інші валюти, так і 

від її купівельної спроможності. Крім того, міжнародна валюта повинна бути 

придатною для використання в тому сенсі, що залишки коштів офіційні або 

приватних установ та осіб легко конвертуються в інші валюти за допомогою 

різноманітних фінансових інструментів з низьким рівнем трансакційних 

витрат. «Валютна частка», тобто частка певної валюти у сукупних 

міжнародних резервах та/або транскордонних розрахунках, також залежить 

від економічного розміру країни-емітента, принаймні з двох причин. По-

перше, наявність великої економіки дає країні ринкову владу та дозволяє цій 

країні деномінувати свою торгівлю у власній валюті, змушуючи іноземців 

приймати вплив цієї валюти; по-друге, зазвичай велика економіка збільшує 

широту і глибину вітчизняного фінансового ринку. Крім економічних, деякі 

політичні фактори (включаючи військові та безпекові) відіграють певну роль 

у визначенні міжнародного попиту за валюту
739

. 

Зрештою, у валютних перегонах (як ми це показали у попередньому 

дослідженні) переміг американський долар. Саме долари США і досі є 

найбільш вживаним засобом платежу на світовому ринку, незважаючи на 

конкуренцію з боку євро, а також зростаюче значення китайського юаня і 

періодичні погрози з боку Росії перейти на продаж нафти та газу за рублі. А 

країни – члени Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) отримують у 

доларах понад 90% усіх платежів за нафту. Однак використання долара, а 

також інших національних валют як платіжних засобів сильно дестабілізує 

систему міжнародних розрахунків через відмінності в інтересах світової 

                                                 
 
739

 Global Development Horizons 2011. Multipolarity: The New Global Economy. Washington, D.C.: The World 

Bank, 2011. xx + 159 p. Р. 128. 
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економіки і країн-емітентів (так званої «дилеми Тріффіна»). Ось чому в 

процесі грошової глобалізації відбувалися спроби посилення ролі різних 

наднаціональних органів регулювання сфери валютних відносин. Це, 

зокрема, знаходило прояв у використанні розрахункових одиниць, 

емітованих наднаціональними валютно-фінансовими інститутами. Найбільш 

відома з них  «спеціальні права запозичення»  СПЗ (які часто називають за 

англомовною абревіатурою – СДР). 

 

Рис. 11. Співвідношення «валютної частки» з торговим  

та економічним розміром країни 

Джерело: Global Development Horizons 2011. Multipolarity: The New Global Economy. 

Washington, D.C.: The World Bank, 2011. xx + 159 p. Р. 133. 

 

На сьогодні на світовому ринку золото не вживається не тільки як 

платіжний, а й як купівельний засіб. Жодна країна не купує імпортні товари 

безпосередньо за золото (хоча вираз «куплено за золото» й досі залишається 

вельми поширеним журналістським штампом), оскільки вартість товарів не 

виражається в якій-небудь еквівалентній вазі жовтого металу. 
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Рис. 12. Використання долара США як міжнародної валюти 

Джерело: US dollar funding: an international perspective. CDFS Paper. No. 65. BIS. June, 

2020. 81 p. P. 3. 

Тож він і не може служити міновим еквівалентом. Перш ніж придбати 

товари закордонного виробництва, країна, що володіє золотом і бажає 

скористатися його запасами для оплати своїх закупівель, повинна попередньо 

просто продати його на спеціалізованому ринку подібно до будь-якого 

іншого товару, а потім уже скористатися отриманою валютною виручкою для 

придбання необхідних товарів у зовсім інших контрагентів . 

Отже, в сучасних умовах золото може бути використано для здійснення 

платежів тільки за умови попереднього продажу за якусь міжнародну 

валюту, тобто національну валюту, що виконує грошові функції за межами 

країни-емітента. Користуючись відомим висловом К. Маркса, можна сказати: 

якщо раніше грошові одиниці «скидали свої національні мундири» для того, 

щоб виступати «світовими грішми», то тепер, навпаки, їм доводиться 

виступати у «найбільш яскравому/привабливому мундирі», мундирі 

«міжнародної валюти». 

Залишається з‘ясувати, з яких причин національна валюта стає 

міжнародною і чи всі міжнародні валюти мають однакове значення у світовій 

економіці. 

Світова             Глобальний    Транскордонні    Міжнародні  Обсяг валютних      Офіційні            Торгові          Платежі у 

торгівля                 ВВП               позики              облігації              трансакцій       вал.резерви       розрахунки         СВІФТ 

Частка  

 США 
Частка долара США 
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Наприклад, С. Cтрейндж розрізняла чотири категорії валют: вища 

валюта (Top Currency), провідна валюта (Master Currency), 

пасивні/нейтральні валюти (Passive or Neutral Currencies) та 

політичні/переговорні валюти (Political or Negotiated Currencies). Кожна роль 

є окремою, але жодна не є винятковою, і тому кожна валюта може 

відігравати як одну з зазначених ролей, так і кілька (щодо долара, на її думку, 

йшлося про всі чотири ролі). Але політичні наслідки різних ролей не будуть 

однаковими. «Вища валюта», яку емітує держава з лідерськими (точніше, 

навіть – домінуючими) позиціями в глобальній економіці, є головним 

фаворитом для міжнародних валютних транзакцій, тоді як «переговорна 

валюта» – це валюта країни, що втратила позицію політичного чи 

економічного домінування, тобто валюта, яка перебуває в занепаді. 

«Провідна валюта», яка виконує роль валюти-лідера на певному 

геополітичному просторі, виділяється особливо, оскільки для її визначення 

головним є політичний фактор, тоді як в інших трьох випадках переважають 

економічні чинники. Мається на увазі політичне домінування держави-

емітента над іншими регіонами (навіть якщо з формальної точки зору вони є 

політично незалежними)
740
. Це стосувалося передусім британського фунта та 

французького франка, роль яких у відповідних валютних блоках поступово 

знижувалася. Щодо «пасивної» або «нейтральної» міжнародної валюти, то 

хоча вона і не належить державі із зазначеним політичним впливом, але її 

поєднує з провідними валютами особлива схильність до фінансових криз і 

циклічних змін у фінансовій активності (прикладом такої валюти є 

швейцарський франк)
741

. 

Існують і більш деталізовані класифікації валют за їх роллю у світовій 

економіці (див. рис. 13), які включають такі різновиди валюти, як «вища», 

«патриціанська», «елітарна», «плебейська», «дозволена», а також «квазі» та 

«псевдо».  

                                                 
740

 Strange S. The Politics of International Currencies. World Politics. Vol. 23. No. 2. Jan., 1971.  

P. 215231. Р. 217.  
741

 Там само. P. 226. 
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Рис. 13. Різновиди валют у світовій економіці 

Джерело: Fenaroli G.Ch. Financial Warfare: Money as an Instrument of Conflict and Tension in 

the International Arena. Senior Projects. Spring 2016. No  136. 93 p. P. 13.  

Для нас важливо, що при розгляді факторів, які визначають ступінь 

«міжнародності» валюти, як правило, виділяють два їх види: політичні та 

економічні. Серед факторів економічного характеру можна назвати дві 

групи: 

а) пропозиція і попит на валюту, пов‘язані з її використанням при 

укладанні угод; 

б) привабливість валюти. 

Економічні причини першої групи визначаються такими факторами, як 

частка країни-емітента в міжнародній торгівлі, переваги її економічного і 

науково-технічного потенціалу, рівень розвитку фінансового ринку та 

банківської справи, обсяг експорту капіталу. З другою групою пов'язані такі 

показники, як фінансова ліквідність (платоспроможність) країни-емітента і 

темпи інфляції в ній. Англійський економіст-аналітик Б. Браун, застосовуючи 

до національних валют, що використовуються для міжнародних розрахунків 

(і створення резервів – до чого ми зараз підійдемо) термін «валюти мрії» 

(dream currencies), вважає, що такими валюти стають завдяки двом основним 
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причинам: особливої ролі країни-емітента у світовій економіці (долар США) 

і переваг у питаннях регулювання та управління економікою, що дозволяє 

знизити рівень інфляції тощо (свого часу – марка ФРН, зараз – євро та 

швейцарський франк)
742

. 

Країна, валюта якої на певному етапі є міжнародною, отримує деякі 

переваги. Передусім це пов‘язано з тим, що її національний дохід, який 

підлягає розподілу, перевищує новостворений національний дохід, оскільки 

використання її валюти як міжнародного резервного засобу супроводжується 

дефіцитом платіжного балансу. Країна-емітент фактично отримує кредити, 

які може не оплачувати до тих пір, поки існує попит на її валюту. Зростання 

внутрішньої інфляції також несе певну вигоду, оскільки він зменшує розмір 

реальної заборгованості країн, що мають резерви її валюти. 

Розуміючи це, аналітики газети «Нью-Йорк таймс» ще у грудні 1977 р. 

писали, що було би дурістю змінити тодішню експансіоністську економічну 

політику США тільки для того, щоб захищати якесь «романтичне уявлення 

про честь долара». А відомий американський економіст, лауреат 

Нобелівської премії, П. Самуельсон пппросто висміяв наївні спроби 

ідентифікувати «національну велич» з «міцною валютою»
743
. Це, до речі, у 

перших декадах ХХІ ст. дуже наочно продемонструвала КНР, завзято 

дотримуючись політики «дешевого» або «слабкого» юаня – що помітно 

зміцнювало її експортні можливості. Втім, падіння курсу все-таки не може 

бути нескінченним, оскільки існує якась (хоча нічим і не визначена) межа, 

перейшовши яку, валюта може перестати використовуватися як міжнародний 

резервний і платіжний засіб.  

Нарешті, країна – емітент міжнародної валюти отримує так званий 

дохід від емісії грошей (seignorage gain), який утворюється у тому разі, коли 

процентна ставка на іноземні авуари в її валюті знижується порівняно з 

ринковою, що, природно, створює на цю валюту додатковий попит . 

                                                 
742

 Brown B. Money Hard and Soft on the International Currency Markets. London: The Macmillan Press, 

1978. xv+183 p. P. 9.  
743

 Interview with Paul Samuelson.  U.S. News and World Report. 1978. № 5. P. 15. 
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Разом з тим перетворення національної валюти в міжнародну 

приносить також певні незручності і витрати. До них, наприклад, належать 

проценти, що нараховуються на частину іноземних авуарів, а також 

труднощі, пов‘язані з регулюванням внутрішнього грошового обігу у разі 

сильних коливань закордонних резервів у цій валюті. Може виникнути і 

потреба в наданні курсових гарантій для призупинення відпливу капіталів за 

кордон. 

Співвідношення між перевагами і незручностями перетворення 

національної валюти тієї чи іншої країни в міжнародну може бути різним, але 

в будь-якому разі вони призводять до ще більшого поглиблення міжнародних 

суперечностей, оскільки вигоди однієї країни обертаються збитками для 

інших країн. У такій ситуації політики та економісти шукають вихід у 

використанні наднаціональних світових грошей. Оскільки золото об‘єктивно 

не може виконувати в сучасних умовах грошові функції, увага приділялася 

знаряддям платежу, що емітуються наднаціональними валютно-фінансовими 

органами – про що ми ще поговоримо пізніше.  

В) Підфункція міжнародної матеріалізації багатства взагалі   

Колись В.В. Новожилов, аналізуючи роботу І. Фішера «Грошова 

ілюзія» писав, що якби між країнами ніколи не порушувалися тісні 

економічні зв‘язки, то їм навряд чи були б потрібні золоті запаси, адже їх 

цілком могли б замінити валютні резерви. Тоді це вважалося мрією, а тепер – 

стало реальністю. 

Переходячи до третьої підфункції світових грошей, звернемося 

передусім до питання: чи можна ототожнювати будь-які державні резерви з 

накопиченням абсолютного багатства? Вирішення цього питання здається 

нам необхідним у зв'язку з тим, що золото продовжує залишатися важливим 

компонентом державних резервів, незважаючи на втрату ним усіх грошових 

функцій. 
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У кінці 80-х років золоті запаси США становили 8,4 тис. т, у 2020 – 8,1 

тис. т; ФРН – понад 3 тис. т (2020 – 3,3 тис. т); Швейцарії – 2,6 тис. т (1,0 

тис. т); Франції – 2,6 тис. т. (2,4 тис. т); Італії – 2,1 тис. т. (2,4 тис. т); 

Нідерландів – 1,4 тис. т. (0,6 тис. т); Бельгії – 1,1 тис. т.(0,2 тис. т); Японії – 

0,8 тис. т. (0,8 тис. т); Канади – 0,6 тис. т (0,1 тис. т) і Великої Британії – 0,6 

тис. т (0,3 тис т), а найбільшої із золотодобувних країн світу – ПАР – близько 

0,19 тис. т (0,125 тис. т). Крім того, 3,3 тис. т жовтого металу було 

зосереджено в резервах Міжнародного валютного фонду (2020 – 2,8 тис. т) і 

майже 2,9 тис. т – в Європейському фонді валютного співробітництва (2020 – 

наступник ЄФВС – ЄЦБ утримує 0,5 тис. т). Як можна побачити, за минулі 

десятиріччя кардинального зменшення золотих запасів не відбулося, хоча 

європейські країни (зокрема, Швейцарія, Бельгія, Нідерланди і Велика 

Британія), як і загалом ЄС (Європейський центробанк) все ж таки 

продемонстрували певну активність у такому процесі. Натомість необхідно 

враховувати ще значні золоті резерви КНР (2,0 тис. т) та Росії (2,3 тис. т) – 

дані про які наприкінці 1980-х років були відсутні. Як би там не було, 

збереження офіційних запасів золота (навіть з урахуванням того, що вони 

практично не застосовуються) становить серйозну перешкоду до розуміння 

завершеності процесу демонетизації жовтого металу. 

Справді, золото і тепер перебуває в складі міжнародних ліквідних 

резервів у досить значних обсягах (особливо будучи перерахованим за 

ринковою ціною). Але абсолютно очевидно, що, спираючись лише на 

абсолютну величину золотих запасів, неправомірно робити висновок про 

збереження золотом ролі основного міжнародного ліквідного засобу, а тим 

більше світових грошей (що аж ніяк не одне й те саме).Зрештою, запаси 

срібла у світі становлять 500 тис. т (найбільші у Перу – 91 тис. т, далі в 

Австралії – 88 тис. т та у Польщі – 70 тис. т; США також утримують 26 тис. т 

срібла), але на підставі цього все ж таки не лунають ствердження про 

ремонетизацію «білого металу». 
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Взагалі-то пропозиції замінити частину золотих запасів центрального 

банку на стратегічні резерви міді, нікелю, платини, бавовни тощо робилися 

ще після Першої світової війни (зокрема, відомими німецькими економістами 

А. Ганом і Р. Ліфманом). У більш близький до нас час, у 1979 р., колишній 

міністр фінансів ФРН Г. Маттхефер вносив пропозицію про заміну 

західнонімецьких золотовалютних резервів сировинними, до складу яких 

входили би хром, магній, кобальт, азбест, олово, вольфрам, мідь і 

натуральний каучук. Цю сировину пропонувалося придбати, зокрема, за 

рахунок скорочення надлишків резервів золота. Щоправда, треба сказати, що 

цей план відразу ж викликав певні заперечення. Але які? Якщо його 

здійснити, заявили опоненти, то євродолари, потрапивши із західнонімецьких 

резервів у країни, що розвиваються, які є основними експортерами сировини, 

збільшать їх можливості щодо імпорту, а це зі свого боку призведе до 

зростання експорту з розвинених країн, в тому числі і з ФРН. У результаті 

відбудеться зростання пропозиції доларів (при розрахунках за сировину) і 

попиту на західнонімецькі марки (при розрахунках за імпорт з ФРН). Таким 

чином, частина євродоларів, призначених Німецьким федеральним банком 

для закупівлі сировини з метою утворення резервів, знову повернеться на 

валютний ринок. 

Серед інших незручностей запропонованої заміни назвали також те, 

що: 1) надлишок валютних резервів виник в результаті «недоспоживання» 

всього суспільства, і в результаті його заміни на сировинні резерви виграють 

тільки окремі сфери економіки; 2) це може погіршити відносини з країнами, 

що розвиваються, оскільки призведе до скорочення імпорту сировини в ФРН 

в наступні роки; 3) зайві валютні резерви не вимагають (подібно сировинним, 

як, втім, і золотим, запасам) значних складських витрат. 

Так, з різних обставин практика створення банківських резервів у 

рідкісних металах не отримала широкого розповсюдження серед офіційних 

валютних органів. Але симптоматичним є вже те, що такі спроби робилися. І 

серед причин, що перешкоджають розширенню подібної практики, як ми 
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могли переконатися, неможливість збереження абстрактної вартості іншими 

товарами, крім золота, не фігурувала. Крім того, ці причини найчастіше в 

рівній мірі стосуються і жовтого металу. Тому-то аж ніяк не випадковою є 

тенденція до зменшення абсолютного фізичного обсягу запасів золота. 

Правда, в перерахунку за ринковою ціною частка його в загальній сумі 

золотовалютних резервів до початку 80-х років значно зросла (хоча 

наприкінці минулого сторіччя, у зв‘язку з падінням ціни золота, вона дещо 

знизилася). Але в кінцевому рахунку зберігання золота в офіційних резервах 

є не що інше, як зберігання ... кредитних грошей тільки в іншій формі. Адже 

реалізація резерву жовтого металу не може здійснитися інакше, ніж шляхом 

продажу його за міжнародну валюту. Втім, все одно більша частина 

офіційних резервів капіталістичних країн виражені безпосередньо іноземною 

валютою. Пам‘ятаю, як у нашій бесіді, (правда, вже на початку 90-х) Р. Гай 

(Robert Guy), голова лондонського ринку золота і директор банку N.M. 

Rotschild and sons, стверджував, що ні міністерства фінансів, ні центральні 

банки просто не знали, що робити зі своїми офіційними запасами жовтого 

металу, і тому віддавали перевагу вичікуванню, розраховуючи на те, що ця 

проблема сама собою вирішиться в більш-менш віддаленому майбутньому. 

У складі валютних резервів домінуючу роль поки що відіграє 

американський долар. Подібна структура ґрунтується на тій ролі, яка 

належала економіці США на глобальному ринку. Ми говоримо «належала», 

оскільки деяке ослаблення в останні роки економічних позицій цієї країни 

призвело до яскравого прояву суперечності, закладеній у використанні 

долара як резервного засобу. Це не що інше, як прояв суперечності між 

формою (національна валюта) і змістом (світові гроші). Ця суперечність була 

прихована до тих пір, поки економічні інтереси США і постраждалих в 

результаті Другої світової війни інших розвинених капіталістичних країн в 

основному збігалися. Доларова експансія в 50-ті – на початку 60-х років була, 

хоча і в різному ступені, вигідна як Сполученим Штатам Америки, так і країн 

Західної Європи і Японії, які відчували нестачу в міжнародних ліквідних 
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засобах («доларовий голод»). Однак у міру відновлення економічного 

потенціалу партнерів США інтереси їх все більше розходилися і, нарешті, 

досягли такої точки, коли вказана суперченість призвела до кризи всієї 

світової валютної системи.  

«Логічне рішення цієї проблеми,  писав Р. Тріффін,  лежить в 

«інтернаціоналізації» міжнародних розрахункових компонентів монетарних 

резервів. Використання національних валют як інтернаціональних резервів 

справді служить «внутрішнім дестабілізатором» у світовій валютній 

системі»
744
. Проблему намагалися вирішити за рахунок збільшення частки 

міжнародних ліквідних засобів – розрахункових одиниць типу СПЗ та ЕКЮ. 

Однак неістотне використання їх як засобу міжнародних розрахунків, 

зрештою, примусило фактично відмовитися від цієї ідеї. Так що проблема все 

ще не вирішена.  

І все-таки, поки золото залишається в складі офіційних резервів 

центральних банків і інших валютних органів, закономірне питання: яку роль 

у грошовому обігу воно відіграє? Чи можна вважати, що золоті запаси в 

сучасних умовах все ще залишаються регуляторами грошового обігу? 

Факти дають підставу стверджувати, що це не так. У всякому разі, 

золото явно втратило можливість того особливого впливу, яку воно мало 

раніше. І наявність та обсяги золотих запасів самі по собі ніяк не впливають 

на можливість уникнення або хоча б пом‘якшення фінансових криз, що 

можна було побачити і під час світових криз 199798 та 200809 рр., коли 

під загрозою опинилися валюти країн із доволі великими запасами золота, 

наприклад російський рубль. (На відміну від якого український карбованець 

вистояв все-таки краще, незважаючи на непорівнянність золотого запасу 

Нацбанку України у 26 тонн зі стократно більшим золотим запасом Росії.)  

Свого часу певні надії на ремонетизацію золотих запасів покладалися 

на можливість їх використання як кредитної застави. Однак і така 
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«ремонетизація»  не отримала більш-менш широкого розповсюдження. 

Відзначалися, правда, випадки подібного використання жовтого металу в 

міжнародних відносинах. Так, у червні 1974 р. «група десяти» МВФ 

допустила можливість отримання міжнародних кредитів під заставу 

офіційних золотих запасів. У вересні того ж року ФРН надала позику Італії в 

розмірі 2 млрд дол. Відповідно до досягнутої угоди Банк Італії «заморозив» 

20% свого золотого запасу (515 т) як заставу під позику. Кредит був виданий 

строком на пів року з можливістю триразового відновлення загальним 

терміном до 2 років. У разі непогашення позики у встановлений термін 

німецький Бундесбанк мав право вимагати депонування золота (ринкова ціна 

якого перевищувала 2,5 млрд дол.). 

Пізніше на аналогічних умовах Банк міжнародних розрахунків надав 

кредит Португалії. Відомі випадки отримання на євроринку подібних позик 

Уругваєм, а також ПАР (на умовах «своп», тобто за здалегідь взятим 

зобов'язанням викупу золота). Проблема, однак, не в тому, що такий 

механізм не користується великим попитом, а в тому, що використання 

золота як застави під позику суперечить його функціям як грошового товару 

Адже якщо виходити з передумови збереження за жовтим металом 

властивості загального еквіваленту, то абсолютно незрозуміло, чому, власне 

кажучи, золото змушене виступати в ролі всього лише посередньої ланки в 

кредитному процесі. Застава золота, по суті, не відрізняється від застави при 

отриманні позики під будь-які інші товарно-матеріальні цінності, наприклад 

під заставу нерухомості. Такий стан в жодному разі не міг виникнути, якби 

золото як і раніше залишалося грошовим товаром. Золото, навіть 

перебуваючи в складі офіційних резервів, являє собою не гроші, які вийшли з 

обігу, а всього лише накопичений товар, який має властивість протягом 

тривалого часу зберігати свою вартість. І факт його зберігання у підвалах 

банків ще нічого не говорить про його грошову природу. 

На нашу думку, золото, хоча і символізує певною мірою суспільне 

багатство, але вже втратило монополію на цю функцію. Золото символізує 
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багатство не саме по собі (інакше чому б Італія чи Португалія потребувала 

позики, маючи золото?), а лише побічно, за допомогою зв‘язку з кредитними 

грошима, за які воно продається. 

К. Маркс зазначав, що «як матеріальний представник загального 

багатства, гроші реалізуються лише завдяки тому, що знову кинуті в обіг і 

зникають при обміні на окремі особливі види багатства»
745
. Оскільки в 

сучасних умовах золото вже не «кидають» в обіг, можна зробити висновок, 

що і саме воно перетворилося, а точніше, знову стало лише окремим 

різновидом багатства. Багатство нації визначається розвитком її 

продуктивних сил. А оскільки сучасне виробництво засноване на кредиті, то і 

грошима, що виражають громадську матеріалізацію багатства взагалі, є 

кредитні гроші. 

«Якість загального еквівалента, історично закріпившись за золотом,  

стверджував Я. А. Кронрод,  необхідно породило і невід‘ємно поєднувалося 

з іншим його (золота як еквівалента) якістю  буттям абстрактного 

багатства»
746

. Що ж, у такому разі логічно визнати, що, оскільки золото 

перестало бути загальним еквівалентом (і міновим, і вартісним), воно більше 

не є і втіленням абстрактного багатства націй. 

Припинивши виконувати функцію світових грошей, золото 

поступилося в цій ролі кредитним грошам у формі провідних міжнародних 

валют. Однак не можна вважати, що цим завершується черговий 

еволюційний виток. Якщо на внутрішніх ринках розглянутий нами етап 

розвитку грошей вже, мабуть, завершився (що, звичайно, не означає 

завершення всього процесу розвитку), то на міжнародному рівні поки можна 

говорити лише про завершення демонетизації золота. Що стосується 

наступника золота у функції світових грошей, то остаточне становлення 
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нової форми кредитних грошей, здатних виконувати цю функцію відповідно 

до об'єктивних вимог сучасної економіки, ще не завершилося. 

Так виглядав розвиток грошей та їх функцій наприкінці 1980-х років, 

коли завершився період пізнього модерну. У царині грошового обігу його 

кінець знаменувався завершенням процесу демонетизації золота, а по суті – 

завершенням переходу від товарних грошей до кредитних. Ми змогли 

побачити основні зміни, що відбуваються у сфері грошового обігу. Як нам 

здається, всі вони більшою чи меншою мірою пов‘язані з тим процесом, який 

є одним із найглибших перетворень грошової системи, своєрідною 

сходинкою в її розвитку, а саме  з процесом демонетизації золота. 

Демонетизація золота – це очевидний, доконаний факт. В умовах 

сучасної ринкової економіки процес ціноутворення вирішальною мірою 

визначається політикою монополій, повністю відривається від своєї золотої 

основи і здійснюється кредитними грошима, які не мають власної 

внутрішньої вартості, але надходять в обіг з певної міновою вартістю. А саме 

це останнє і є в кінцевому рахунку головним, тому що «як міра гроші завжди 

служать рахунковими грошима ...»
747
. Золото, що не стикається в реальному 

житті в процесі обміну з іншими товарами (хоча б за допомогою своїх 

представників, знаків в обігу), не може бути і мірою їх вартості. 

Кредитні гроші, що скинули з себе «золоті кайдани», виявляють раніше 

приховане «золоченою оболонкою» якість, а саме – здатність обслуговувати 

процес товарного обігу незалежно від своєї кількісної визначеності.   

В умовах сучасної глобальної економіки золото перестало повністю 

виконувати всі грошові функції як безпосередньо, так і за допомогою хай там 

яких своїх представників у зверненні. Воно перестало бути грошовим 

товаром, і цей факт ми називаємо повною демонетизацією золота. 

П. Самуельсон якось дуже ефектно зауважив: «Ніхто ніколи не міг 

уявити собі більш абсурдну розтрату людських ресурсів, ніж видобуток 

золота у віддалених ділянках землі з єдиною метою перевезти і негайно після 
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цього знову зарити його в інших, спеціально підготовлених для цього 

глибоких ямах , всіляко охоронюваних для забезпечення його безпеки»
748

. 

Однак використання золота визначалося аж ніяк не відсутністю здорового 

глузду у людства. Всі попередні спроби заміни золота і срібла грошовими 

знаками, які не мають внутрішньої вартості, від звичайних мушлей 

римського імператора Калігули до банкнот Джона Ло тому і терпіли фіаско, 

що не відповідали економічній необхідності. Коли ж така необхідність 

настала, вже ніякі хитрощі не могли запобігти падінню жовтого металу з його 

грошового трону. 

Золото поступається роллю грошей кредитним знаряддям обігу з 

необхідністю внаслідок об‘єктивних процесів, що відбуваються в глобальній 

економіці. Це передусім процеси, що зачіпають природу абстрактної праці, 

що є джерелом вартості і в якій в останні десятиліття відбулися досить 

істотні зміни. Ці зміни в характері абстрактної праці не здатні викликати 

відмирання грошей, зате вони викликають відмирання необхідності 

вираження вартості товарів у будь-якому речовому еквіваленті і зникнення у 

зв'язку з цим грошового товару у формі речі. 

Хотілося б наголосити на ще одній, з нашої точки зору, важливій 

обставині. Золото і нині відіграє важливу, хоча і дещо іншу, ніж раніше, роль 

в економічному механізмі. «Нейтральні» золоті гроші виявилися принципово 

непридатними для сучасної економіки з її складним механізмом державно-

ринкового коригування. 

Разом із тим, ставши звичайним товаром в політекономічному сенсі, 

золото все-таки перебуває на особливому місці з точки зору конкретної 

економіки. 

Основна економічна функція золота в сучасних умовах полягає в тому, 

що воно служить засобом страхування капіталу від хронічної інфляції. 

(«Хронічної» до того часу, поки центральні банки, використовуючи політику 

таргетування, не навчилися «управляти» новим грошово-кредитним 
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механізмом і коли більшу загрозу почала становити дефляція). Сам процес 

страхування капіталу від інфляційного знецінення за допомогою золота 

здійснюється двома способами: 1) шляхом реального накопичення запасів 

жовтого металу та 2) за допомогою спекулятивних угод. 

Остаточно позбавившись товарних грошей, глобалізація економіки 

вступила в період постмодерну, вже самий початок якого відзначився 

активізацією процесу грошової глобалізації, що знайшло свій вираз зразу в 

кількох важливих змінах, синергетичний ефект яких запустив перехід до 

створення глобальних грошей. 

Проаналізувавши зміни, що відбулися у грошовому обігу наприкінці 

ХХ  в перших декадах ХХІ ст., ми повинні констатувати їх особливу 

глибину, яка навіть надавала деяким економістам підстави висловлювати 

думку про те, що сучасні гроші в строгому сенсі слова неправомірно 

розглядати як форми дійсних грошей. Солідаризуючись з подібними 

поглядами, ми, проте, не можемо погодитися з висновком, який, на думку 

деяких авторів, логічно випливає з цього положення і в якому йдеться, що 

кредитні гроші не є загальним еквівалентом і не виконують класичні грошові 

функції. 

Як зазначалося, грошових функцій багато, але є основоположні 

(конституюючі сутності), і важлива їх пріоритетність, від якої залежить тип 

грошей (засіб обігу – товарні, засіб платежу – кредитні, засіб накопичення – 

посткредитні, цифрові). Функція міри вартості виступає сутнісною для всіх 

типів грошей, у той час як пріоритетність інших функцій обумовлює їх 

форму (модель), зокрема засіб обігу – є пріоритетною функцією для товарних 

грошей, засіб платежу – для кредитних, засіб накопичення – для 

посткредитних, або цифрових грошей. 

Така зміна пріоритетів не може відбуватися безболісно для всієї 

грошової парадигми, оскільки «хоч там як, гроші мають сенс лише тоді, коли 

вони циркулюють серед членів суспільства, а не якщо вони виробляються 

для накопичення. (...) Сьогодні накопичення ідеологічно схвалюється в 
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усьому світі разом із піднесенням особистості, конкуренцією та 

прискоренням життя. Але якщо гроші представляють світ, чому гроші 

постійно зростають, а світу, навпаки, судилося зникнути?»
749

.  

Сучасні гроші, які засновані на функції засобу платежу і спираються 

як на базис на ту сукупність економічних відносин, яку ми назвали «фондом 

загального кредиту», як і раніше зберігають товарну природу, а саме  

служать товаром-еквівалентом, що протистоїть решті товарного світу як 

гроші.  

Внаслідок цього вони виконують ті самі класичні функції, наявність 

яких і дозволяє виділити їх з усієї сукупності товарів як особливого 

товару. Але виконують вони їх зовсім іншим, недоступним золоту, чином 

(якщо можна так сказати, на більш високому професійному рівні), в чому і 

проявляється результат їх еволюції. Тобто відбувається модернізація 

грошових функцій, які тепер виконуються лише щодо великих 

інформаційних масивів: 

  співміра вартостей забезпечує еквівалентність обміну на гроші не 

кожного конкретного товару, а лише їх загальної (великої) маси – тобто ціни 

на окремі товари можуть абсолютно не відображати їх вартість (цінність), 

формуючись під впливом спровокованого рекламою попиту (моди), 

монопольно обмеженої пропозиції тощо. А британський вчений Н. Ткач 

(Nathaniel Tkacz) навіть постулює появу нової грошової форми, точніше 

грошової форми, яку називають грошима досвіду (experience money), маючи 

на увазі, що досвід містить як економічні, так і дизайнерські якості. Тобто 

досвід є одночасно способом мислення і створення цінності, а також набором 

конкретних прийомів проєктування для реалізації такої цінності. Отже, 

кожен екземпляр досвіду грошей уособлює своєрідну «ціннісну пропозицію» 

 цінність досвіду, якщо можна так сказати, що лежить в основі 

диференціації та конкуренції. Гроші досвіду перформативно включають 
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(інкорпорують) та перекодують різноманітність та специфіку грошей і 

грошової практики
750

;  

 засіб обігу та платежу в умовах протистояння усій товарній масі 

функціонує таким чином, що «кінцевий платіж» зникає у нескінченності 

товарних трансакцій. Що ж стосується перетворення засобу платежу на 

основу сучасних грошей, то воно обумовило кристалізацію в сучасних 

умовах таких підфункцій, як засіб хеджування ризиків та засіб інфляційного 

фінансування, що знаходить свій вираз у широкому використанні фінансових 

деривативів та різних інструментів монетарного фінансування; 

  засіб накопичення – після демонетизації золота накопичення як 

функція грошей виконується грошима, що не мають власної, внутрішньої 

вартості, а лише виражають певну вартість внаслідок своєї ролі певного 

інструменту або елемента сучасної кредитно-банківської системи, а отже, 

кожен окремий «скарб» може не мати вартості взагалі (банкрутство банків, 

деривативи, криптовалюти), але загалом вони виступають привідними та 

відвідними каналами грошового обігу; 

  світовими грошима, адекватними умовами сучасної грошової 

глобалізації, є гроші, наднаціональні за своєю природою. Це в жодному разі 

не означає, що ними можуть або, тим більше, повинні бути знаки, що 

емітуються будь-яким органом управління та планомірної організації 

господарського життя світу (таким собі «суперімперіалістичним урядом»). 

Світові гроші в будь-якому разі залишаться елементом ринкової економіки, і, 

отже, генезис їхньої нової, сучасної форми повинен бути лише елементом 

більш складного процесу – процесу глобалізації господарського життя. 

Вибір, а точніше перемога, тієї чи іншої моделі глобальних грошей 

буде залежати від того, яка з них повніше відповідатиме вимогам, 

обумовленим зміною сутність грошей – або, якщо таке визначення більше 

влаштовує, модернізацією сутності грошей внаслідок переходу від грошей 
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національних до грошей глобальних. Як ми бачили, такі зміни відбуваються 

під впливом цілої низки новітніх явищ у царині грошового обігу, загальна 

риса яких, однак, полягає у вибуховому кількісному зростанні всіх 

монетарних параметрів. Такий «великий вибух» (Big Bang) викликає і 

відповідні якісні трансформації. 

2.3. Логіка та морфологія глобальних грошей 

Тепер, коли ми побачили кардинальні зміни у виконанні 

основоположних грошових функцій, спробуємо проаналізувати, як вони 

вплинули на еволюцію сутності грошей.  

Ми відштовхуємося від того, що сутність предмета не може змінитися 

без того, щоб не змінився (зник) сам об‘єкт, перетворившись на щось інше. 

Однак це не виключає розвиток самого предмета, а звідси – і його сутності 

без того, щоб його (та, відповідно, її) основа не змінювалися. Так само, як 

постійно розвивається (еволюціонує) людське суспільство, залишаючись при 

тому людським (у всякому разі до цього часу, поки клонування, 

транссексуалізація, роботизація та віртуалізація не трансформували його в 

щось інше, як цього побоюються деякі візіонери), хоча сутність соціальних 

(міжлюдських) відносин у суспільствах стародавньої Месопотамії та Єгипту 

істотно відрізняються від соціальних відносин в Радянському або 

Європейського Союзі. Притому за глибинною сутністю «ніщо під місяцем не 

нове» і «як було, так і є, як є, так і буде» поки людина залишається 

людиною. 

Втім, з реальними об‘єктами відбуваються постійні кількісні та якісні 

зміни, які можна класифікувати як модернізації, модифікації та 

трансформації. 

Модернізація полягає у пристосуванні сутності об‘єкта до нових 

(модерних) умов функціонування. 

Модифікація означає появу нової моделі об‘єкта, тобто зміну його 

форми при збереженні сутності.  
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Нарешті, трансформація – це перетворення об‘єкта на щось інше, що 

має іншу, нову сутність (можливо, навіть при збереженні старої форми). У 

випадку з грошима ми бачили такі зміни в соціалістичних економіках, де 

гроші трансформувалися в інструменти адміністративної економіки. (Інша 

справа, що не всі спеціалісти визнавали таку трансформацію, так що, 

найімовірніше, правильним буде твердження про незавершеність процесу 

трансформації грошей – втім, теорія передбачала саме такий «кінець історії» 

грошей.) 

Отже, в межах свого існування гроші можуть піддаватися якісним 

змінам двох видів – модернізації та модифікації. 

Як ми вже стверджували вище, у процесі еволюції грошей відбувається 

не модифікація, а просто модернізація їх функцій: відомі раніше, класичні 

функції виконуються новим чином, обумовленим змінами зовнішніх умов 

економічного життя. І це, звісно, не може не впливати на сутність грошей, 

внаслідок чого відбувається модифікація самих грошей – зміна їх форми при 

збереженні сутності.  

Модернізація функцій не змінює, тобто не трансформує сутність 

грошей, втім, все ж таки певною мірою видозмінює її. Водночас справжня 

сутність грошей залишається незмінною, тому що зміна сутності означає, за 

визначенням, зміну самого поняття – тобто тоді це були б вже не гроші. (Що 

ми і могли спостерігати, хоча і там не в повному обсязі, у випадку 

«соціалістичних грошей».) Таким чином, гроші на кожному етапі глобалізації 

все ж таки вирізняються своєю сутністю. Гроші ХІХ ст. (золотий 

монометалізм)  це не сучасні гроші («кредитні гроші») і, тим більше, не 

гроші майбутньої економіки («кіберекономіки»). Упродовж розвитку 

глобалізації ми можемо спостерігати еволюцію від відносин між дрібними і 

роз‘єднаними, навіть у національних масштабах, товаровиробниками до 

відносин між товаровиробниками великими і гігантськими, схильними до 

значного усуспільнення та координації, узгодження і навіть організації дій у 

глобальному масштабі. Отже, сутність цих відносин починає дедалі більше 
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відрізнятися від відносин у тих умовах, коли товаровиробники були 

роз‟єднані, а тому їхню працю з самого початку не можна було розглядатися 

як загальну працю. А це логічно підштовхує нас до висновку, що, відповідно, 

і сутність грошей та їх функцій як прояву цієї сутності не можуть не 

зазнавати певних змін у напрямі їх осучаснення, узгодження з новими 

умовами, навіть якщо це веде до сутнісної відмінності грошей монетарного 

ancien régime (―товарних грошей») і грошей монетарного nouveau régime 

(«кредитних грошей» і далі, можливо, «глобальних грошей»). 

Цей парадокс одночасної стабільності та змінності сутності грошей 

добре ілюструється поясненням Д.М. Кейнсом різниці між поняттями грошей 

та рахункових грошей, яке він дав у своєму «Трактаті про гроші»: 

«...рахункові гроші (Money of Account) є описом (description) або титулом, а 

гроші є річчю, яка відповідає опису. Зараз, якщо та сама річ відповідає тому 

самому опису, опис не буде мати ніякого практичного значення. Але якщо 

річ зміниться, а опис залишиться таким самим, тоді опис буде вкрай 

важливим. Різниця та сама, що й між Королем Англії (хто б ним не був) та 

Королем Георгом. Контракт, який передбачає виплату через десять років 

золотом, яке за вагою дорівнює вазі Короля Англії, це не те саме, що 

контракт про виплату золотом, яке за вагою дорівнює вазі особи, яка зараз є 

Королем Георгом. Справа Держави, – коли настане час, оголосити, хто є 

Королем Англії»
751

. 

Такі сутнісні зміни зумовлюють модифікації грошей – коли вони 

змінюють свою модальність (тобто спосіб дії або відношення до дії) 

внаслідок модернізації своїх функцій, яка зі свого боку відбувається у зв‘язку 

зі зміною зовнішніх умов, в яких ці функції повинні виконуватися.  

Отже, як засіб співвиміру гроші модифікуються (змінюють) форму – 

від товарних (золотих) через кредитні та паперові (фіатні) до цифрових, 

пристосовуючись до нових умов економічного життя, співвимірюючи різні 

форми цінності (модернізуючись), але не змінюючи своєї сутності 
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(залишаючись грошима), оскільки сутнісні зміни залишаються в межах 

припустимого люфту. Отож, гроші – залишаються грошима, тобто 

інструментом обслуговування (опосередкування) еквівалентного обміну 

товарів на основі їх кількісного співставлення. Притому у товарних грошей 

для цього зовсім інший спосіб, аніж у грошей кредитних. 

Згадана на початку нашого дослідження філософська думка 

Анаксімандра щодо неможливості однозначного твердження про 

об‘єктивність реальності знайшла своє природознавчо-наукове 

підтвердження через дві з половиною тисячі років у результаті фізичного 

експерименту, який доводить, що у мікросвіті атомів і елементарних 

частинок, який керується дивними правилами квантової механіки, два різних 

спостерігачі мають справу з різними власними фактами – тобто реальність, 

об‘єктивні факти насправді можуть бути суб‘єктивними
752

. 

Щоправда, це поки що не стосується макросвіту і макроекономіки. 

Необхідно, однак, звернути увагу на те, що німецький філософ Н. Гартманн 

(Paul Nicolai Hartmann, 1882–1950) у 20-х роках минулого сторіччя 

започаткував «критичну онтологію», в якій ознака об‘єктивного існування 

обов‘язково притаманна як матеріальним, так і ідеальним явищам… «Нові 

шляхи онтології» Гартманна трансформують трактування онтології, що 

домінувала від Аристотеля до Крістіана Вольфа: з буття науки про буття як 

буття (from being a science of being as being) онтологія перетворюється на 

категоріальний аналіз. (...) Категорії не існують окремо від інших категорій. 

Також їх кількість не обмежена. Таким чином, нова онтологія повинна 

прагнути точно встановити, які категорії є основними детермінантами 

кожного шару реального буття. Це завдання також повинно пояснити, як 

категорії різних страт взаємопов‘язані та співвизначають одна одну»
753

. 
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В онтологічній теорії Н. Гартманна рівнями реальності є: (1) 

неорганічний рівень (нім. anorganische Schicht), (2) органічний рівень 

(organische Schicht), (3) психічний/емоційний рівень (seelische Schicht) і (4) 

інтелектуальний/культурний рівень (geistige Schicht).]  

У «Структурі реального світу» (Der Aufbau der realen Welt) Н. Гартман 

постулює чотири закони, які застосовуються до рівнів реальності.  

Закон повторюваності: нижчі категорії повторюються на вищих рівнях 

як підаспект вищих категорій, але ніколи навпаки.  

Закон модифікації: категоріальні елементи змінюються, повторюючи їх 

на вищих рівнях (вони формуються характеристиками вищих рівнів).  

Закон новуму: вища категорія складається з різноманітності нижчих 

елементів, але існує специфічний новум (novum), який не входить до нижчих 

рівнів.  

Закон відстані між рівнями: оскільки різні рівні розвиваються не 

безперервно, а стрибками, їх можна чітко розрізнити
754

. 

Ці ідеї Н. Гартманна можуть виявитися достатньо продуктивними у 

ХХІ ст. для осмислення онтологічної природи віртуальної реальності, 

створеної за допомогою ІТ-технологій. Так, у науковій літературі вже 

розпочалася дискусія стосовно того, чи можна розглядати Інтернет і подібні 

до нього артефакти як об‘єктивну реальність, оскільки, за твердженням 

філософів, не тільки «в перспективі за допомогою засобів Інтернету можливо 

взагалі підмінити реальність»
755
, а вже зараз як постійний користувач 

Інтернету «[л]юдина створює нову реальність, що об‘єктивно існує, яка 

значно відрізняється від звичної реальності через свою технічну основу»
756
. У 

світі грошей такою «новою реальністю» стають віртуальні гроші. 
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Данський учений У. Бьєрг висуває «...три онтологічних порядки – 

реальний, символічний, уявний, щоб концептуалізувати різні сторони 

процесу створення грошей»
757
. Виходить така собі тріада «реального-

символічного-уявного»: «товарні гроші виникають з порядку реального, а 

фідуціарні гроші виникають з порядку символічного, кредитна теорія 

відштовхується від того, що гроші є виключно уявними»
758

.  

Для аналізу процесу таких сутнісних змін нам доведеться повернутися 

до нашої тріади « абстракція – фетишизація – відчуження». 

Гроші починають свій довгий шлях як «товарні гроші», що виражають 

абстрактну вартість, оскільки як прості товари втілюють певну конкретну 

вартість – це також початковий пункт і для розглянутого вище процесу 

еволюції форми грошей. Через певні особливості загальним еквівалентом 

(грошима) стають грошові метали – золото та срібло. Такі гроші оберталися, 

як ми бачили, спочатку у формі повноцінної монети, потім – зіпсованої, а 

потім – паперових знаків, які були розмінні на золото (срібло). Але це все ще 

були товарні гроші за своєю сутністю. Втім, у певний момент держава 

усвідомила, що вона може і не забезпечувати розмін паперових грошей на 

метал, підтримуючи їхню циркуляцію за рахунок свого авторитету і влади 

(що, зрештою, одне й те саме). 

Паперові гроші з представника золота в обігу перетворилися на 

самостійного представника вартості, емітованого державою (казначейські 

білети) – тобто гроші, які виражають вартість внаслідок не ринкових законів, 

а законів державних. Тобто «хартальні гроші»
759
. Як відомо, така ситуація 

існувала не довго. Точніше – вона може існувати і зараз, але не витримує 

випробування часом, оскільки держава легко піддається спокусі 

«самофінансування», що породжує гіперінфляцію і руйнування не тільки 

економіки, а й самої держави. 
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Отож, на зміну хартальним грошам приходять гроші «кредитні»  

основою яких є вексельний обіг – тобто, врешті-решт, ринкові вартості, 

обмін яких здійснюється вже на основі функції грошей як засобу платежу (а 

не засобу обігу). Помічений фахівцями ще раніше «розрив у часі» у 

функціонуванні грошей в цих двох функціях, поглиблюється ще більше у разі 

«грошоподібних» фінансових деривативів, адже «зміна часового горизонту 

самих грошей, яка створена розповсюдженням торгівлі деривативами, є 

реконфігурацією онтології грошей як таких»
760

. 

Кредитні гроші спочатку існують у формі банкнот комерційних банків 

(«банкнота – це вексель на банкіра»), але поступово замінюються на 

банкноти спеціалізованих емісійних банків (які на сьогодні практично усі є 

державними установами).  

Таким чином, відбувається своєрідний синтез хартальних та кредитних 

грошей. І паралельний розвиток процесу дестафації спочатку ніяк не 

порушує цієї ситуації: електронні гроші за своєю сутністю все одно 

залишаються формою кредитних грошей. Хоча поява кредитних карток 

розпочинає процес переформулювання самої структури вираження вартості, 

оскільки з цього моменту один і той самий маленький шматочок пластмаси 

став символізувати різну кількість грошей. Ці гроші постають тепер не 

умовними знаками у вигляді конкретних банкнот та монет (які завжди 

виражають одну й ту саму, чітко позначену на них, кількість грошових 

одиниць), а розподіляються в електронному вигляді між різними 

банківськими рахунками у різних пропорціях. «Ця автономізація знака 

передбачає нереференційність знаків, їх байдужість щодо «значень» і 

переважання принципу моделювання над принципом реальності. (...) Перехід 

від індустріальної до фінансової ери передбачав майже у всіх сферах життя 

збільшення рівня абстракції з точки зору форм взаємодії та автономізації 

вартості від виробництва»
761
. Враховуючи цифрову природу, біткоїн 
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побудований за принципами, подібними до принципів фінансового капіталу, 

оскільки він забезпечує величезну плинність економічних операцій і має 

право вносити в гру капіталу (тобто комодифікувати) елементи, які навіть не 

входять до національних законів (оскільки вони є анонімними та 

позадержавними, що теоретично дозволяє купувати та продавати заборонені 

товари, такі як наркотики або зброя). Тому це можна розглядати як просту 

витонченість капіталістичної гри, в якій ринок завжди важливіший і 

домінуючий у порівнянні з державою
762

.  

Це означає фундаментальний розрив із посиланням як у лінгвістичній, 

так і в грошовій сфері, який помітно збільшився з появою «криптовалюти», 

яка вже принципово змінює ситуацію. За своєю економічною сутністю 

криптовалюта (зокрема «біткоїн») в опису її автора
763

  це той самий 

«перевідний вексель» (тратта), який супроводжується цілою низкою 

«передаточних надписів»  «індосаментів» (blockchain). Але основою емісії 

криптовалют є не товарні або кредитні операції (обмін вартостями), а певна 

логічна програма (комп‘ютеризована «гра в бісер»). Отже, еволюція сутності 

також призводить до появи «розумних грошей». 

«Поява і широке розповсюдження електронних грошей у певному сенсі 

являє собою завершення процесу їх еволюції: організована інформація 

перетворюється у субстанційну основу сучасної економічної реальності»
764

.  

Як ми бачили і раніше, хриматогенез відбувається у вигляді 

революційної еволюції. Співвідношення еволюційності та революційності в 

процесі хриматогенезу знаходить своє відображення в тому, що еволюція 

грошей через модернізацію їх функцій поступово призводить до такого 

стану, коли форма грошей не просто не відповідає, але навіть входить у 

суперечність з їх змістом (функціональною сутністю). Внаслідок цього і 

відбувається революційна (відносно одномоментна) зміна типу грошей: на 
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зміну регіональним (національним) товарним грошам приходять фідуціарні 

(фіатні) та/або кредитні гроші, які переростають (еволюціонують) у 

міжнародні (світові) гроші та поступаються глобальним посткредитним 

(інформаційним, мережевим) грошам. 

Характерною рисою цих останніх (глобальних грошей) стає їх 

дематеріалізація. Ми вже неодноразово згадували процес дестафації грошей 

у сенсі розречевлення їх форми як засобу обігу. Дематеріалізація – більш 

глибокий і ширший процес, в якому дестафація виступає як лише один з 

елементів, оскільки вона стосується не тільки засобу обігу, але й інших 

грошових функцій та самої їх суті.  

Нагадаємо, що свого часу ми мали застереження проти терміна 

«дематеріалізація», оскільки процес розречевлення засобу обігу, який ми 

спостерігали, стосувався лише матеріалу, а не матерії.  

Але, враховуючи поширеність віртуалізації грошей у сенсі їх появи та 

використання у віртуальному (нереальному) світі, автор вважає припустимим 

повернутися до первісної ідеї терміна «дематеріалізація грошей», але вже в 

новому – більш широкому розумінні. Тим більше, що події розвиваються так 

стрімко, що, можливо, в недалекому майбутньому можна буде говорити про 

«дематеріалізацію грошей» і у філософському сенсі, оскільки тепер дедалі 

більше видається, що грошові знаки такі можуть стати «ідеальними» в сенсі 

своєї абсолютної віртуалізації. 

У сучасному світі з розвитком ідеальних (електронних) грошей 

економічний простір відокремлюється від своїх конкретних форм і виступає 

у своїй чистій формі. Гроші вже виражають вартість у чистому вигляді як 

згусток суспільно необхідного часу, його просторову локалізацію, як час, що 

був економічним простором і який отримав єдину форму економічного 

простору-часу. Тепер стало можливим в лічені секунди (практично миттєво, 

долаючи час) переміщати за допомогою електронних переказів грошей 
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величезні багатства з континенту на континент, ущільнювати і розріджувати 

економічний простір
765

.  

Однак «криптовалюта» є скоріше не валютою, тобто грошима, а 

основою нових грошей. Таким самим чином, як золоті резерви виступали як 

привідні та відвідні канали золотих грошей («дзвінкою монетою»), або 

банківські депозити є основою емісії кредитних грошей. «Криптовалюта» є 

альтернативою не золотим або кредитним грошам, а золоту та банківським 

депозитам як засобам накопичення та збереження грошей: недовіра до 

золота, що втрачає свої позиції надійного активу, та до банків, які 

виявляються недостатньо надійними в період кризових явищ, породжує 

новий механізм накопичення та страхування – «віртуальні сховища», які, з 

теоретичної точки зору, правильніше було б назвати не «криптовалютою», а 

«криптодепозитами»  «потаємними вкладами»

. Цим депозитам, можливо, 

ще належить стати основою, базою, забезпеченням емісії нових глобальних 

грошей ринкового типу. 

Криптовалюта – депозит «блокчейнової» тратти не в банку, а у 

віртуальному просторі сучасної цифрової економіки. Як засвідчує аналіз 

еволюції попередніх видів грошей, цей процес характеризується постійним 

протистоянням між ринком (який створює черговий вид грошей) та 

державою (яка намагається «націоналізувати» їхню емісію). Гучні заяви 

стосовно необхідності «опанувати» процес випуску («майнінгу») 

криптовалют, які лунають з боку різних державних діячів, підтверджують, 

що такого протистояння не вдасться уникнути і у випадку з криптовалютами. 

Вочевидь, що нова глобальна економіка справді вимагає принципово нових 

грошей. Але на цей статус вже є різні претенденти (колективні валюти, 

світова валюта, транснаціональні гроші, а тепер – і криптовалюти). І якими 
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насправді будуть нові «глобальні гроші», поки що однозначно стверджувати 

не можна. Але процес їхньої генези вже розпочався.  

Таким чином, поява криптовалюти є логічною ланкою у розвитку 

грошей – як за формою (електронні гроші), так і за своєю сутністю 

(віртуальні гроші). У своїй єдності вони є смарт-грошима: породженими 

ринком як альтернативи фіат-грошам. 

Російський соціолог В.С. Вахштайн, згадуючи про «платонівський» 

характер грошей, зауважує: «Якщо гроші є абсолютно порожньою чистою 

формою, то їх головна якість – це їх кількість. Неважливо, виграні вони в 

карти чи отримані від Джорджа Сороса, чи лежать вони на картці, є купою 

дрібних монет у свині-скарбничці, чи цифрою на моніторі. У кінцевому 

підсумку гроші опиняються майже платонівськими сутностями, що 

мешкають в ідеальному світі економічних відносин (ув‘язненими у 

платонівську же піраміду грошових агрегатів), а всі їх конкретні прояви – 

купюри, монети, розписки і чеки – не більше ніж знаки, відсилання, мітки 

станів. Поки за цими мітками стояла не тільки платонівська сутність грошей, 

але і цілком матеріальний золотий запас, їх поцейбічна реальність була куди 

більш очевидна. З кінця 70-х років світова система вступила у фазу 

розвиненого постмодернізму (чому в чималому ступені сприяли дії самого 

непостмодерністського політика ХХ ст. – Шарля де Голля). Ямайська 

система 19761978 рр. «віртуалізувала» гроші куди сильніше, ніж творці 

біткоїну. У 70-ті роки минулого століття гроші (як і  інші фундаментальні 

знаки) втратили свій останній якір у відчутному світі, поширення 

віртуальних і криптовалют – просто ще один крок у позбавленні грошей від 

матеріальних «якорів» і, відповідно, від надлишкового контролю»
766

. 

У певному сенсі «криптоактиви» – це золото цифрової економіки. І 

можна навіть стверджувати, що криптоактиви – це не глобальні гроші, але 

глобальні гроші – це криптоактиви. Саме тому центральні банки 

усвідомлюють екзистенційну загрозу від емітентів криптовалюти і 
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виношують плани щодо створення власних «криптовалют». У всякому разі 

про це вже заявили центральні банки кількох країн – від Швеції та Китаю, до 

Білорусі та України. Насправді, йдеться не про криптовалюту (що за 

визначенням не може емітуватися центральним банком), а про електронні 

гроші, які базуються на технології блокчейн. Але в будь-якому разі – це вже, 

можливо, вища форма абстракції грошей – як за формою, так і за сутністю.  

Цікаві метаморфози відбуваються з фетишизацією грошей. З одного 

боку, розкриття «таємниці грошей» попередніми мислителями (включаючи, 

але не обмежуючись К. Марксом), здавалося б, повинно було взагалі зняти з 

грошей будь-яку «вуаль» і не тільки дефетишизувати їх, а взагалі – 

профанувати, викликати до них суспільне нехтування та зневагу. Втім, ми 

можемо побачити, скоріше, протилежні процеси: гроші стають мірою того, 

що раніше не належало до царини монетарної оцінки: від поведінки людини 

(«ціна іміджу», «ціна перформенсу», витвори «NFT-мистецтва») до її життя 

(не тільки скільки «коштує» бізнесмен – у сенсі вартості його підприємств, 

але і скільки «коштує» порятунок людини від хвороби тощо). Раз за разом 

з‘являються нові візіонери, креативні ідеї яких «коштують» неймовірні, 

неуявні суми грошей. «Заробітки» відомих футболістів або реперів сягають 

сотень мільйонів доларів – непоясненна оцінка вміння влучити шкіряним 

м‘ячем у дерев‘яну браму, або швидко продекламувати малозрозумілий текст 

у такт примітивного ритму. 

Річ у тім, що гроші стають секулярним фетишем. На початкових етапах 

хриматогенезу фетишизація полягала в тому, що гроші сприймалися як 

надприродна сила: хтось вважав їх джерелом Божественного Творіння, хтось 

– сприймав їх як породження Диявола... Але це була позалюдська сила. 

Сучасна секуляризована, невіруюча людина (точніше – людина, яка вірить в 

те, що ніякого Бога немає: вірить, тому що знати про це не можна за 

визначенням) відштовхується від того, що гроші, звісно ж, створила людина, 

але створила саме щось таке, що має над нею надприродну силу і що вона 

вже не може змінити. Насправді це і так, і ні: оскільки гроші відображають 
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(тепер уже навіть у неуречевленій, а віртуальній формі) відносини між 

людьми. Але якщо людина не може відмовитися від такого відображення 

(«дзеркала»), то вона може змінити самі відносини. І такі зміни відбуваються.  

Унаслідок небувалого розвитку виробничих сил (коли гасло Ф. Бекона 

«знання-сила» реалізувалося у вигляді «економіки знання») можливості та 

потреби людини сучасного, економічно розвиненого суспільства вийшли 

далеко за межі матеріального забезпечення її життєдіяльності. І ця людина 

перемикає свою увагу і, відповідно, переорієнтує свої цінності оцінки на те, 

що раніше перебувало поза увагою і не вважалося великою цінністю, – 

наприклад, розваги (оскільки хліба вже вдосталь) відповідно до передбачення 

К. Маркса про вільний час громадян як міру багатства суспільства
767
. А час – 

це гроші (вже за Б. Франкліном). Віддаючи своє багатство-час улюбленому 

спортсмену, або візіонеру-мрійнику, який обіцяє освоєння Марса (через 

купівлю акцій його компанії – навіть, не обов‘язково фактичну купівлю, а 

лише потенційний попит, якого достатньо для стрімкого зростання 

капіталізації такої компанії) суспільство мимоволі демонструє, що 

висловлення її волі, її підтримки неможливе без трансферу грошей. Саме 

гроші є адекватною, іманентною існуючим економічним відносинам формою 

суспільної акцептації, суспільного схвалення тих чи інших дій. Людина 

жадає грошей вже не як втілення надприродної сили, а як загального 

підтвердження своєї цінності. В цьому сенсі гроші і виступають як 

секулярний фетиш. І така фетишизація грошей веде не до їх демонізації, а, 

навпаки, відкриває, вказує на могутню творчу, креативну силу грошей, 

здатну докорінно змінювати умови людського існування. Змінювати на 

краще.  

Тепер люди вимушені жити «заради грошей, під примарними чарами 

накопичення їх необмежено, навіть якщо вони більше нічого не виражають 

або не мають іншого забезпечення, крім довіри чи математичного алгоритму. 
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Різні засоби забезпечення, які історично виражали гроші (від живої худоби 

до шматочків віртуальної інформації), завжди виявлялися тісно пов‘язаними 

із способами життя суспільства та його задуму. Сьогодні той факт, що гроші 

у вигляді купюр та монет перебувають у чіткому процесі вимирання, можна 

сприймати як запрошення переглянути своє місце у людських стосунках та 

можливості – завжди політичні – змінити способи та обставини свого 

існування»
768

. 

Американський економіст Дж. Гілдер (George Franklin Gilder) у своїй 

книзі «Скандал грошей»
769

 стверджує, що за своєю сутністю гроші 

виступають не як зміст економічної операції, а лише як засіб перенесення 

інформації у просторі та, головне, у часі, який є найбільш фундаментальним і 

незворотним носієм у Всесвіті. Причому використання грошей дозволяє 

передавати інформацію з високою ентропією: світові мережі зі скла, світла та 

повітря, які утворюють канали Інтернету з низькою ентропією, несуть не 

більше важливих або високоентропійних «новин», аніж всесвітня мережа 

цінових сигналів. Отже, кожна окрема ціна є частиною світової тканини усіх 

цін, переданих грошима, глибоко пов‘язаних з рухом часу (rooted in time).  

Криптоактиви, самоцінність яких виглядає абсолютно незрозумілою, 

такою, що не піддається логічному поясненню і здається магічною та 

надприродною, перетворюється в абсолютний фетиш – гроші, які 

символізують абсолютну перевагу фінансіалізації та віртуалізації над 

реальними процесами виробництва та розподілу товарної продукції. 

І така трансформація неминуче повинна була би позначитися на 

процесі, не тільки наслідки, а й продовження якого ми спостерігаємо ще й 

зараз і, мабуть, спостерігатимуть наші нащадки – процесу відчуження 

(entfremdung, alienation) грошей. Відчуження грошей полягає в тому, що 

гроші, які спочатку безпосередньо (фізично) належать окремій людині, з 

часом відчужуються від неї і тримаються в спеціальних установах (банках), а 
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людина замість грошей отримує ваучер (квитанцію); в подальшому гроші 

створюються вже банком (кредитні гроші), а людина фізично контактує 

тільки з таким замінником справжніх грошей (значення якого може зникнути 

разом із банком); аналогічним чином кредитні картки – лише електронні 

квитанції; нарешті – криптовалюта й віртуальні гроші – існують лише в 

електронній мережі (її відключення, або втрата доступу до неї взагалі 

перетворює їх на недоступні). Таким чином гроші спочатку відчужені від 

конкретної людини, потім – від фінансово-кредитної установи; зрештою – 

вони втрачають реальний зв‘язок з економікою, оскільки ані їх кількість 

(порядок емісії), ані їх вартість (реальна корисність, виражена ними), ані їх 

ціна (оцінка в офіційних грошових одиницях) не обумовлюються станом 

економіки. 

Властивість грошей бути середовищем, яке забезпечує контакт між 

неоднорідним, обов‘язково передбачає стрибок, ступінь спекуляції, 

тлумачення, виправлення, що є постійною небезпекою їх відчужуваної 

автономізації, незалежно від забезпечення, яке вони виражають.  

У певному сенсі «криптоактиви» – це золото цифрової економіки. І 

можна навіть стверджувати, що криптоактиви – це не глобальні гроші, а 

глобальні гроші – це криптоактиви. І можна очікувати, що найближчим 

часом з‘являться нові претенденти на роль глобальних грошей (на додаток до 

долара, юаня або СПЗ) – фіат-гроші, які базуються на блокчейн і які 

емітуються центральними банками. Можливо, що емітентом таких грошей 

виступатиме світовий центральний банк, – наприклад, МВФ.  

Такі гроші поєднають у собі (над)державне управління грошовою 

масою та контроль за їхнім рухом (що дозволить успішно боротися з 

відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від 

оподаткування). Звісно, що гроші – не «вуаль», яка огортає економічні 

відносини (як вважали класики політекономії, зокрема, Ж. Сей). Точніше – не 

лише «вуаль». А те, що перебуває поза «вуаллю» і безпосередньо впливає на 

розвиток економічних процесів відповідно до постулату «класичної 
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дихотомії». Саме це «щось» і є суттю грошей, тими матеріалізованими 

суспільними відносинами, які перебувають у постійному розвитку, невпинній 

трансформації, що зумовлена змінами в усій системі економічних відносин, а 

останнім часом – як ми бачили – і з кардинальними змінами в самій 

парадигмі глобальної економіки. 

Зміни, зумовлені новими умовами функціонування грошей, стосуються 

здебільшого (або виключно) власне механізмів їх використання у нових 

умовах. Тобто вони стосуються, так би мовити, «передового загону» грошей 

в усіх їх сучасних проявах і формах. Водночас гроші як економічна категорія 

в країнах (або навіть цілих світових регіонах), котрі перебувають на 

«периферії глобалізації», можуть взагалі перебувати поза процесом сутнісної 

модернізації. Точнісінько так, як в економіках патріархальних суспільств 

роль грошей і нині може виконувати золото або взагалі товарний обмін 

відбувається у формі бартеру. До речі, саме подібне «відставання у розвитку» 

сутнісної основи національних грошей є, на нашу думку, однією з головних 

причин поширення в цих країнах явища «доларизації» – тобто заміщення 

національних («відсталих», низьколіквідних) грошей іноземними валютами 

як у міжнародних розрахунках, так і в інших сегментах виконання грошима 

своїх функцій.  

Якщо ми поглянемо на стан грошового обігу у світовому масштабі, то 

побачимо, що грошова маса на національних ринках дедалі частіше 

«протистоїть» товарній масі не національного, а світового ринку. За таких 

умов навіть значне зростання емісії національних грошей не призводить до 

адекватної інфляції, оскільки у світовому масштабі подібне зростання не має 

суттєвого впливу. І тому активна емісійна політика центральних банків 

промислово розвинених країн не призводить до очікуваного зростання темпів 

інфляції, а в багатьох випадках бачимо навіть дефляцію. Згідно з 

положенням, яке висунув А.С. Гальчинський «втрачаючи всезагальну 

вартісну основу, свою уніфіковану монічність, гроші набувають статусу 

автономної грошової одиниці (single monetary unit), стають структурно 
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гетерогенними»
770
. Розвиваючи цю думку, ми можемо зробити висновок про 

те, що в певному сенсі гроші вже давно гетерогенні. І річ не лише у розвитку 

їх «інтернаціональної вартості». Адже будь-яку свою функцію гроші 

виконували в різних суспільствах і на різних історичних етапах за умов 

різних економічних та суспільно-політичних відносин. І водночас з різним 

ступенем повноти та функціональної всеосяжності. 

Гроші в суспільстві, де можна купити будь-яке знаряддя виробництва 

(включно із «живим знаряддям», тобто рабами), як економічна категорія 

(тобто матеріалізованих суспільних відносин) разюче відрізняються від 

грошей не лише соціалістичного суспільства (у широкому його розумінні, 

тобто не лише «адміністративної економіки» на зразок СРСР, а й багатьох 

ринкових економік у країнах зі значним втручанням держави). Кредитні 

гроші також мають різну кількість та якість кредитних компонентів – 

залежно від рівня розвитку кредитних відносин (а з інституційної точки зору 

– кредитно-фінансових систем) у тому чи іншому суспільстві. Тобто гроші, 

які за визначенням є формою поєднання усіх своїх функцій (таким чином, 

вони – гомогенні), при деталізованому вивченні справді виявляються 

«композиційним матеріалом» з гетерогенною структурою. Це фактично 

«атом» економіки, який насправді має складну та рухливу (змінну) 

структуру. 

Для того щоб зрозуміти це, попередньо потрібно збагнути логіку 

розвитку світової монетарної системи та ідентифікувати його основний 

напрям. На нашу думку, етапи генезису сучасних грошей можемо уявити у 

вигляді своєрідних гегельянських спіралей: 

– від багаточисельності варіантів товарообміну – через виділення 

нечисельних товарів-еквівалентів – до виникнення єдиного монопольного 

товару-еквівалента (металевих грошей); 
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 Гальчинський А. Гетерогенізація системи грошових відносин: парадигма перспективи. Вісник 

Національного банку України, 2012. № 7. С. 4–10. С. 6. 
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 від багаточисельності металів грошей (мідь, електр, срібло, золото) – 

через біметалічний стандарт – до єдиного золотомонетного стандарту; 

 від конвертованості у золото багатьох валют – через 

золотозлитковий та золотодевізний стандарт – до єдиної валюти, що 

обмінювалася на золото (долар США) … 

Якщо ж подивитися на глобалізаційні процеси у валютних відносинах 

останніх років та десятиріч з точки зору гегельянської діалектики, то можна 

зробити висновок про те, що на черговому витку спіралі розвитку 

здійснюється перехід кількості (від багатьох розрахункових валют до 

єдиної) у якість: відбувається процес створення «глобальних грошей»,  які 

відображають принципово нові соціально-економічні відносини на світовому 

економічному просторі. Їх поява може знаменувати собою результат 

боротьби та єдності протилежностей – єдиного світового монопольного 

товару-еквіваленту (золотих грошей) та різнорідні знаки кредитних та 

фідуціарних (паперових) грошей окремих урядів та центральних банків,  які 

через заперечення заперечення (різні «національні» гроші заперечують 

світові та єдині у своїй матеріальній формі золоті гроші, а потім уже єдина 

світова валюта заперечує різні «національні» валюти) приходять до єдиної 

світової валюти, яка базується на загальності кредитних відносин у 

сучасному світі. 

Наскільки цей етап генезису єдиної світової валюти буде довгим, зараз 

сказати практично неможливо, оскільки відбувається він з нестабільною 

швидкістю та за різними (деколи протилежно спрямованими) векторами. 

Поява світової валюти як результат емісійної діяльності єдиного світового 

центрального банку у класичному розумінні (назвемо це «адміністративним 

варіантом») вимагає наявності та єдиного світового уряду – що і надалі 

виглядає нереалістичною утопією. Можливим залишається й інший, 

«ринковий варіант»: коли в результаті «кристалізації», що відбувається у 

суміші міжнародних валютних відносин (національних, регіональних, 

міжрегіональних, загальносвітових) створюються супервалюти (валюти 
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провідних економічних держав, як долар США, або «інтеграційні валюти», як 

євро), ринкова взаємозалежність яких може поступово привести до їх злиття 

(«амальгамації», якщо вже використовувати хімічну термінологію) в єдину 

валюту. кщо читач вибачить за деяку, може, в цьому разі навіть зайву  

образність, то можна сказати, що такий варіант вписується в процес переходу 

від економіки ліберальної («котячої») та економіки адміністративної 

(«драконівської») до економіки ринково-патерналістської («драконової»). 

Перший тип економіки досить часто називають економікою «leissez 

faire leissez passe», тобто такою, у рамках якої держава не втручається в 

економічні процеси і дозволяє бізнесу «іти туди, куди він хоче». Цей термін 

уведено в науковий обіг А. Смітом, який взяв ці слова зі старовинної 

французької пісні про сонечко, що «котиться туди, куди воно хоче». 

Оскільки у нас для опису такої ситуації використовується інший вислів: 

«Кішка гуляє сама по собі», то, на думку автора, більш зрозумілим і логічним 

є саме термін «котяча» (точніше було б «кошача») економіка. 

Економіка другого типу базується на жорстких, іноді жорстоких, 

юридичних законах  таких, як у часи законодавця Драконі (650600 рр. до 

Р.Х.) у Стародавній Греції,  і передбачає втручання держави в економічні 

процеси, навіть у напрямі, протилежному тому, що диктується економічними 

законами. 

Нарешті третій тип економіки був побудований (хоча і в далеко не 

ідеальному вигляді) у деяких країнах Південно-Східної Азії, що часто 

називають «новими драконами», – у якого його рамках держава втручається в 

економіку, підтримуючи дії економічних законів у тих напрямах, які урядом 

вважає найбільш важливими та перспективними для розвитку національної 

економіки та підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку. 

Історичне змагання між цими типами організації економічного життя 

ще не завершилося, і сам факт то прискорення, то гальмування глобалізації 

(як продукту ліберальної економіки) свідчить про неоднозначність сучасного 

стану справ. Таку само неоднозначність ми можемо побачити і в царині 
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валютних відносин. Досвід останніх десятиріч показав приклади того, як 

потерпали від міжнародних фінансових криз ринки країн, які 

використовували «прив‘язку» валютних курсів (Таїланд, Південна Корея, 

Індонезія, Росія). Але не встояли проти «хвиль» валютної нестабільності і 

країни з «плаваючими» валютами – Мексика, Туреччина, Південна Африка. 

Інший приклад пов‘язаний з принципом вільного руху капіталу. 

Бреттон-Вудська система передбачала можливість валютного контролю як за 

припливом, так, і особливо, за відпливом капіталу. У ситуації, що виникла 

під час азійської фінансової кризи, багато фахівців висловлювалися за 

негайне введення додаткових заходів у цьому напрямі. Але на практиці це 

здійснила, здається, лише Малайзія. Влади інших країн не вдалися до цього, 

посилаючись на низьку ефективність адміністративних обмежень та 

можливість досить легко їх обійти. Це – реальні кроки представників 

«патерналістського» напряму в розбудові економічних відносин. Але якщо 

ми поглянемо у бік табору лібералів (символом яких виступає МВФ), то 

зможемо побачити, що, скажімо, Х. Кохлер, який ще донедавна обіймав 

посаду виконавчого директора Фонду, серед шести кроків, які, на його 

думку, необхідно зробити для покращення глобалізації, говорив про потребу 

у міжнародній регуляторній системі. Підкреслюючи при цьому, що 

багатосторонні рішення працюватимуть лише тоді, коли вони не 

підмінятимуть національну відповідальність. 

Отже, можна сподіватися, що і розвиток процесу глобалізації валютних 

відносин, вслід за грошима як економічної категорії, відбуватиметься за 

законами діалектики, не просто відкидаючи старе, віджиле, а й вбираючи в 

себе те позитивне, що напрацьовано попередніми поколіннями. 
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«Уявлення про гроші як про практичне вирішення  практичної  

проблеми  приховує ідеологічні виміри грошей. (…)  

За даність береться те, що сучасні гроші забезпечують  

оптимальні рішення низки економічних проблем, які  

розглядаються лише як породження людської природи.  

Політичні виклики сьогодення зводяться до управління  

поточними економічними та монетарними системами  

таким чином, щоб вони функціонували оптимально, а це  

вимірюється набором параметрів, 

які вже задані самими цими системами». 

          У. Бьєрг 

 

ІІІ. ІДЕОЛОГІКА ГЛОБАЛЬНИХ ГРОШЕЙ 

 

Термін «ідеологія» увів у науковий обіг французький філософ та 

політичний діяч  А.Д. де Трасі (Antoine Louis Claude Destutt de Tracy, 1754–

1836) у своїй першій науковій праці «Пам‘ятна записка про здібності 

мислення» («Mémoire sur la faculté de penser», 1796), а пізніше детально 

розробив у своїй чотиритомній праці «Основи ідеології» («Élémens 

d'idéologie», 1801–1815), розглядаючи її як вчення про ідеї, що надає 

можливість сформулювати основи політики та етики. У цьому контексті 

гроші виступають важливим елементом ідеології.   

Водночас їх подальший розвиток визначається логікою ідеологічних 

уподобань, або – навіть – ідеологічного панування і через це видається 

цілком правомірним говорити про їх ідеологіку (користуючись влучним 

словом, яке вимислив польський поет-філософ, уродженець Львова С.Є. Лец 

(Stanisław Jerzy de Tusch-Letz, 1909–1966). 

 

Гроші, як ідея співвимірності різних продуктів праці/товарів, які 

можуть радикально розрізнятися між собою і, здавалося б, не мати нічого 

спільного, щоб дозволяло би їх спів–вимірювати (крім, власне, певного 

кількісного відношення до цих самих грошей) у фізичній, матеріальній 
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реальності не існує. «Подібно до того, як загальна концепція у своїй логічній 

обґрунтованості не залежить від кількості та модифікації її реалізацій, 

вказуючи як би на їх законність, так і гроші – тобто внутрішнє 

обґрунтування, завдяки якому окремий шматок металу або паперу стає 

грошима – це загальна концепція об‘єктів, оскільки вони економічні. Вони не 

повинні бути економічними; але якщо вони захочуть такими бути, то можуть 

це зробити, лише пристосувавшись до закону оцінки (Valuation; Wert-

Werdens), який втілений у грошах»
771
. При цьому самі гроші не є об‘єктивним 

фактом, незалежним від людської свідомості. Гроші – як форма соціальних 

відносин – ідеальні. Втім, ці відносини є одночасно реальністю людського 

життя, про які, за висловом, К. Маркса, «кожен знає, навіть якщо він більше 

нічого не знає». А без цього загально розповсюдженого знання вони просто 

не існують. І така подвійність означає, що гроші належать до царини 

ідеології, оскільки вони ідеальні як ідея, що володіє нероздільним суб‘єкт-

об‘єктним існуванням, і вони ж є приналежністю не «внутрішнього світу» 

окремої людини, а реальністю суспільного життя, частиною якого є кожна 

окрема  людина.  

 

 

 

 

 

Як елемент ідеології гроші розрізняються не тільки за формою: золоті 

монети середньовічної феодальної європейської держави – це не те саме, що 

гроші часів золотомонетного стандарту кінця ХІХ сторіччя; так само, як 

банкноти, що емітуються в державі з ринковою економікою, принципово 

відрізняються від банківських білетів Держбанку СРСР. Відрізняються саме 

«системою концептуально оформлених ідей, що виражає інтереси, світогляд 
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 Simmel G. The Philosophy of Money. London, New York: Routledge, 2004. Р. 517. 

«L'esprit est tout le contraire de l'argent; 

 moins on en a, plus on est satisfait»  

(Розум є повною протилежністю грошам;  

чим менше  у нас є, тим більше ми задоволені). 

Voltaire 
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та ідеали різних суб‘єктів політики — класів, націй, суспільства, політичних 

рухів – і виступає формою санкціонування існуючого в суспільстві 

панування та влади або їх радикального перетворення»
772

. 

 

Ідеологічна складова грошей – а звідси – і монетарної політики, 

особливо чітко проявляється в останні часи саме у зв‘язку із завершенням 

екстенсивної фази грошової глобалізації, вичерпанням можливостей її 

кількісного (просторового) зростання і вимушеного переходу до якісних 

змін. Глобалізація має багато аспектів, але важливість її економічної 

складової, здається, не лише не викликає сумніву у жодного із дослідників 

цього феномена, а й часто-густо в очах спостерігачів навіть стає 

перебільшеною, а часом і гіпертрофованою. Поширення грошових відносин 

на нові сфери людських відносин, насамперед у патріархальних та 

напівпатріархальних суспільствах (усередині яких такі відносини 

з‘являються іззовні, доволі часто – взагалі з-поза меж країни) сприймаються 

не лише як знаряддя, а й як причини руйнування традиційних соціально-

економічних, політичних та культурних відносин, їх своєрідної «підгонки» 

під стандарти промислово розвинених суспільств – тобто глобалізації 

сучасного світу. А втім цей процес має цілком об‘єктивний характер, адже 

гроші, які покладено в його основу, за своєю суттю – саме як економічна 

категорія – вміщують у зародку весь процес глобалізації, лише один з етапів 

якого (хоч і доволі активний) ми маємо можливість спостерігати сьогодні. 

Результати наукового аналізу генезису грошей засвідчують, що від самого 

свого зародження гроші – як матеріалізовані суспільні відносини – були 

покликані забезпечувати технічні умови встановлення торговельно-

економічних стосунків між різними людським спільнотами (племенами, 

народами, державами). Таким чином, уже якісний розвиток грошей (їх 
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функцій – від міри вартості до засобу платежу і далі – до світових грошей) 

демонструє чітку тенденцію глобалізації грошових відносин. 

На думку Гегеля, індивідуальність є формою виразу свободи і саме 

розвиток ступеня свободи суспільства є критерієм загального розвитку 

цивілізації. Описуючи розвиток поняття свободи, він  порівнював конкретні 

історичні періоди з віком людини та (вважаючи, що розвиток суспільства 

відбувався зі Сходу на Захід, де він і завершується у Пруссії) зауважував, що 

Схід уособлює «дитячий вік» історії, коли вільна лише одна людина 

(володар), а усі інші лише підкоряються їй. Далі виникають суспільства, де 

кількість «вільних» поволі зростає: юнацькому віку відповідає еллінська 

цивілізація (в якій «формуються індивідуальності»), а віку змужнілості 

історії – римська імперія, де індивідуум зникає, втім, досягаючи власних 

цілей у загальній меті. Нарешті  тільки християнство несе ідею вільності 

кожного, що, однак, реалізується лише за старості у германських народів 

(тобто знову-таки у тій самій Пруссії)
773

.  

Через це мимоволі виникає думка про монетарну аналогію: сучасні 

гроші розвиваються від системи з єдиним центром емісії (центральний банк) 

через систему зростаючої кількості емітентів (принцип часткового 

банківського резервування), який переростає у систему повної свободи 

грошової емісії (принцип «free banking» або – навіть – криптовалют). 

При цьому, як ми могли побачити, особливе місце в системі 

світогосподарських зв‘язків належить валютній інтеграції, що обумовлено її 

глибинними зв‘язками, з одного боку, з регіональною економічною 

інтеграцією, що базується на виробничій галузі; а, з іншого – із глобальною 

валютною системою. Однією з характерних рис цієї системи 

виступатиме «валютний інтернаціоналізм», який свого часу  

яскравий представник австрійської школи М.А. Гайлперін (Michael Angelo 

Heilperin) визначав як «таку організацію міжнародних валютних відносин, 
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що необхідна для забезпечення стабільних обмінних відносин  між різними 

національними валютами і, таким чином, встановлення в усьому світі 

ситуації, що наближається до того, яка існує в будь-якій країні та існуватиме 

у світовій державі з єдиною валютою». Тобто «валютний інтернаціоналізм, – 

на його думку, – є, по суті, міжнародною координацією природної  

монетарної політики з метою забезпечення валютної стабільності та 

згладженої роботи міжнародної торгівлі та фінансів»
774
. Але він і сам 

зауважував, що «навіть координування монетарної політики не порушують 

монетарного націоналізму, якщо цілі політики в різних країнах власні. 

Монетарний інтернаціоналізм виникає тоді, коли узгоджується єдина ціль. 

Тоді кожна індивідуальна національна політика стає «міжнародно 

осмисленою» (internationally minded)
775
. Отже, питання про суть та роль 

монетарного (валютного) інтернаціоналізму набуває особливого значення в 

нашу добу – добу спроб відновлення економічного націоналізму та 

протекціонізму (насамперед у рамках т. зв. «трампономіки»), що повертає 

світ до політики «розори свого сусіда» (beggar thy neighbour ).  

 

 

 

 

Але якщо звернутися до поглядів американського соціолога 

Р. Робертсона (Roland Robertson), який першим серед соціологів використав 

термін «глобалізація» у назві своєї фундаментальної праці
776
, і його тез про 

формування глобалістського вимірювання людської свідомості, то соціальні 

процеси можна розглядати в глобальній системі координат, що радикально 

змінює образ модерну. В такому випадку, посилаючись на наше попереднє 

дослідження цього періоду, слід сказати, що не глобалізація виглядатиме 
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одним із «наслідків модерну», а саме виникнення модерну на Заході має 

розглядатися насамперед не як продукт внутрішньої історії самого Заходу, а 

як результат взаємодії  Заходу з рештою світу. Розгортання цього підходу до 

проблеми глобалізації приводить Р. Робертсона до ідеї «глобальних 

модернів»
777

 (global modernities), тобто принципової множинності проєктів 

модернізації соціального життя, які можуть істотно відрізнятися від 

західного зразка. В такому випадку образ єдиного й універсального модерну, 

розгортання якого визначається лише його внутрішньою логікою, постає як 

етноцентрична за своїм характером ідеологічна видимість, що просто 

нав‘язується фактичним домінуванням Заходу. А множинна, мультиваріантна 

глобалізація виступає як завершення символічної монополії західного 

модерну, а в монетарній царині – як опанування незахідними (за фактом – 

далекосхідними) країнами європейської моделі грошових відносин або 

взагалі просування (реваншу) неєвропейськості моделі cash nexus. 

 

3.1. Геометрія глобальних грошей 

З ідеологічної точки зору подальший розвиток монетарної системи 

залежить від світоглядних настанов та політичних цілей основних акторів, а 

– точніше – decision-makerів глобальної економіки. 

Ми побачили, що на більш глибинному рівні глобалізація виступає 

результатом взаємодії цивілізацій (взаємодії в широкому спектрі – від 

співпраці до протиборства), ми відзначали різний ступень готовності, або 

придатності різних цивілізацій (аврамічної, дхармічної, даоїстської) до 

налагодження активної економічної діяльності людських спільнот і, 

відповідно, розвитку та поширення грошових відносин. Звісно, що, – як 

зазначив такий видатний прихильник (розробник) ідеї важливості впливу 

культурних цінностей на загальний (у тому числі й економічний) розвиток 

націй, як Л. Гаррісон (Lawrence E. Harrison, 1932–2015), – «культурний 
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детермінізм – ідея, що культура пересилює інші фактори траєкторії, якою 

суспільство неминуче слідуватиме, – нежиттєздатний»
778
. І тому навіть 

найменш «придатні» для грошових відносин цивілізації все одно звертаються 

до їх використання.  

Хоча, за великим рахунком, грошові відносини встановлювати не 

потрібно, вони існують об‘єктивно, оскільки люди не бажають втрачати те, 

що їм належить; а якщо обміняти – то на щось, рівне за цінністю. А ось 

інститут грошей необхідно було заснувати, так само, як і інститут 

приватної власності та ринку, адже «…інститути походять із системи 

відносин»
779

 .  

У межах такої парадигми первинним є розвиток суспільства, яке 

підбирає для себе адекватну форму грошей. Але у суспільстві одночасно 

можуть існувати різні типи відносин (рабовласницькі, кріпацькі, феодальні 

тощо) – у тому числі й грошові відносини (бартер, монометалізм, кредитні 

тощо). Бартер, наприклад, побутував у Африці (неодноразово згаданий нами 

випадок із Камероном, – хоча купці і знали що таке гроші, але віддавали 

перевагу бартерному обміну, – і на пострадянському просторі початку 1990-

х; золото як засіб обміну та накопичення популярне в Індії, а срібло – в 

арабських країнах). 

Тобто, гроші – це не те, що може бути (could be) ними або виконувати 

функції грошей, а те, що здатне бути (may be) ними або виконувати грошові 

функції в конкретних умовах.  

Таким чином, гроші з‘являються за принципом ризоми – тобто не 

виростають (розвиваються) з однієї форми у іншу, а існують та розвиваються 

(вдосконалюються) паралельно. Гроші завжди були різні (за суттю) і 

виникали різним шляхом у різних місцях. І такий стан зберігається і нині: 

одночасно існують різні гроші. З чого можна зробити висновок, що  світових 
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грошей у сенсі – абсолютно єдиних грошей (sole money) для всього людства 

без винятку ніколи не було і, скоріше за все, не може бути. Втім, з точки зору 

забезпечення ефективного функціонування глобальної економіки цього і не 

потрібно, а, отже, поява «світових грошей» у сенсі їх переважного 

використання або наявності глобального емітента (МВФ, ООН, «фінансової 

закуліси»…) цілком можлива, хоча  це не виключить з обігу інших форм 

(включно із золотом), оскільки людство не може бути абсолютно 

уніфікованим (що є «комуністичною утопією»). І тенденція розвитку 

грошової системи в напрямі появи глобальних грошей у їх прагматичному 

розумінні навряд чи може піддаватися сумніву.  

Тобто грошова глобалізація крок за кроком «підкоряла» собі навіть 

найменш «придатні» цивілізації, забезпечуючи універсалізацію економічних 

систем. Тепер ми повинні визнати, що в ході цього процесу самі грошові 

відносини зазнають цивілізаційного впливу, під тиском якого поступово 

змінюються, або модернізуються, набуваючи нових рис та характеристик. 

Може, найяскравішим прикладом є модифікація функції засобу 

створення скарбів у функцію накопичення. Це тільки формально здається, що 

така модифікація обумовлена переходом від золотого стандарту до 

кредитних грошей. Але сутність модифікації цієї функції полягає в тому, що 

в умовах панівного впливу іудейської та католицької субцивілізацій вона 

забезпечувала зберігання накопиченої вартості шляхом її виходу за межі 

грошового обігу (коли скарби діяли як «привідні та відвідні канали 

грошового обігу»). А в функції засобу накопичення, – а саме накопичення 

«зайвої», тимчасово вільної вартості – вони застосовуються для її акумуляції 

і «вприскування» назад у грошовий обіг у вигляді інвестицій, що відображає 

нові ментальні риси та духовні цінності протестантської субцивілізації. І 

такою за своєю сутністю ця функція стала ще за часів існування золотого 

стандарту, про що свідчить розвиток фондового ринку і ті зміни в 

економічному механізмі (зокрема, стосовно ролі інвестицій та схильності до 
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заощаджень), які були проаналізовані Дж.М. Кейнсом. Це ж стосується й 

інших функцій. 

Надалі ми можемо побачити аналогічний вплив на функції грошей 

інших субцивілізацій та цивілізацій. Зокрема, це відчувається з боку т. зв. 

«ісламського бенкінгу». Можна не сумніватися, що «переможна хода» 

китайського юаня також матиме не тільки кількісний вплив. 

Ми бачили, що золото стало першими глобальними грошима 

наприкінці ХІХ сторіччя, на піку тодішнього етапу глобалізації (третьої хвилі 

модерної глобалізації). Але внаслідок її відкату («перерваного польоту»), 

обумовленого сплеском націоналізму (значною мірою – як негативної реакції 

на глобалізацію) та Першою світовою війною, відбувся цілком закономірний 

крах системи золотих глобальних грошей.  

Але, що дуже важливо, серед причин переривання глобалізації 

(причому, можливо, навіть, основною причиною) стало вичерпання 

економічних підстав глобалізації, вичерпання потенціалу існуючої 

міжнародної економічної системи (що на той момент базувалася на 

зосередженні промислового виробництва в метрополіях і монополізованого 

продажу продукції на колоніальних ринках), а також розвитку «фінансизму» 

(термін часів Н. Фуке та Ж.-Б. Кольбера), який призвів до лідерства 

«фінансового капіталу». Тож спроби простого відродження системи золотих 

глобальних грошей (навіть в обмежених формах золотозлиткового та 

золотодевізного стандартів) були просто приречені на невдачу. 

Роль «перехідного містка» випало виконати Бреттон-Вудській системі, 

коли конвертованість у золото передбачалася лише для однієї валюти – 

долара США. Такий «золотодоларовий стандарт» означав, що Казначейство 

Сполучених Штатів отримало право (але не обов‘язок) продавати золото у 

злитках офіційним фінансовим установам інших країн (центральним банкам, 

казначействам, валютним органам, а також деяким комерційним банкам, 

уповноваженим здійснювати функції валютного регулювання).  
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Au                          Г 

     

Рис. 14. Золота пряма 

 

Зв‘язок між золотом та грошовими одиницями, який можно було 

уявити у вигляді прямої лінії, тепер продемонстрував нову фігуру 

«монетарної геометрії» – Бреттон-Вудський трикутник.    

              

                                              $ 

 

 

 

                           Au                               ВКВ 

Рис. 15. Бреттон-Вудський трикутник 

 

Подальші зміни – доларовий голод, доларове пересичення, 

запровадження конвертованості валют, зростання ролі валют 

західноєвропейських держав, нові завдання МВФ – призвели до 

перетворення «трикутника» в «Ямайський ромб» – де у верхньому куті 

спробували формально поставити нову грошову (насправді – фактично 

квазігрошову) одиницю – СПЗ.  

                                     SDR 

 

 

 

                                $                                МВ 

 

                                      

                                          Au  

Рис. 16. Ямайський ромб 
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Американський долар посунули і навіть формально прирівняли до 

інших ВКВ (точніше – за новою термінологією МВФ – «міжнародних 

валют» – internationally used currencies, а фактично – валют, які входили до 

«кошика СПЗ»), але в реальності долар продовжував мати статус якщо не 

особливої, то, принаймні, «першої серед рівних» міжнародних валют. При 

цьому золото звалили з його «монетарного престолу», але не усунули 

остаточно (насамперед тому, що центральні банки продовжували утримувати 

«жовтий метал» у своїх офіційних резервах). Утім, прямого зв‘язку з 

вартістю і, відповідно, з курсом валют у нього вже не було. 

Згодом розпочався процес фрагментації єдиного глобального 

валютного простору, головним елементом якого стало створення 

Європейського валютного союзу. Внаслідок цього вибудувалася нова 

конфігурація валютних відносин в умовах розпаду Бреттон-Вудської системи 

і «ямайський ромб» перетворився на багатокутник із потенційно зростаючою 

кількістю «кутових» валют. 

                                 $                                    

 

                       €                                         ¥ (Ұ) 

                        

                          Au                             SDR      

                                      

Рис. 17. Постбреттон-вудські багатокутники 

 

Ця остання трансформація відбулася досить швидко, ще раз 

підтверджуючи, що трикутник – конструкція більш стійка та надійніша за 

чотири- або багатокутник. Може саме тому розвиток міжнародної валютної 

системи знову демонструє тенденцію до тріадної конфігурації – з «валютами-

лідерами» (доларом, євро, йєною-юанем) та «валютами-сателітами».  
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Думки про гроші майбутнього, які відповідатимуть вимогам та суті 

економічної глобалізації, давно вже не тільки обговорюються політиками та 

економістами, а й, час від часу, набирають рис, які притаманні практичним 

заходам. Перш за все це стосується пошуку того монетарного субституту, 

який реально зможе виступати як «нащадок» золота, що виконувало функції 

єдиних світових грошей під час попередньої великої хвилі глобалізації (яка 

завершилася з початком Першої світової війни). Хоча перед тим, як шукати 

«нащадка», звісно, зверталися до ідеї повернення «справжніх», «реальних», 

«повноцінних»… золотих грошей. 

 

Рис. 18. Тріада світової валютної системи 

Джерело: Hunkar D. The Triad of the World Monetary System. Topforeignstocks.com. Nov. 15, 

2011. URL: https://topforeignstocks.com /2011/11/15/the-triad-of-the-world-monetary-system/ 

 

З цього приводу українська дослідниця С.В. Міщенко ще десять років 

тому зазначала: «Наскільки цей етап генези єдиної світової валюти буде 

тривалим, нині сказати практично неможливо, оскільки відбувається він із 

нестабільною швидкістю та за різними (іноді протилежно спрямованими) 

векторами. Для появи світової валюти як результату емісійної діяльності 

єдиного світового центрального банку в класичному розумінні (назвемо це 

«адміністративним варіантом») необхідна також наявність єдиного світового 

уряду, що у найближчій перспективі є утопією. Можливим залишається 
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інший, «ринковий» варіант: коли в результаті «кристалізації», яка 

відбувається у суміші міжнародних валютних відносин (національних, 

регіональних, міжрегіональних, загальносвітових) створюються супервалюти 

(валюти провідних економічних держав – як долар США або «інтеграційні 

валюти» – як євро), ринкова взаємозалежність яких може поступово привести 

до їх злиття («амальгамації», якщо використовувати хімічну термінологію) в 

єдину валюту. 

Інші дослідники цієї теми також визнають, що «аналіз "парадокса 

Тріффіна"», а також врахування специфіки сучасних грошей та грошових 

систем дають підстави зробити висновок, що створення в рамках сучасної 

національно-державної організації світу єдиної валюти є надзвичайно 

складним і неоднозначним процесом. З практичної точки зору це можливо 

тільки за умови існування світового уряду та світового центрального банку… 

Проте навіть у такій ситуації вони зможуть функціонувати тільки як 

доповнення до використання основних резервних валют, а в грошових 

системах окремих країн домінуватимуть національні грошові одиниці»
780

.  

Але і сьогодні – десять років потому – передбачати, як надалі 

розвиватиметься цей процес, навряд чи можливо. Зовсім не обов‘язково, щоб 

на передостанньому етапі створення єдиної світової валюти утворилися 

валюти «континентальні» – євро, афро, латино… Це можуть бути і просто  

регіональні резервні валюти, на місце яких претендують євро та, поки що, 

швейцарський франк – у Європі; дедалі менше – японська йєна, а все більше 

китайський юань (а далі можливо, за певних обставин, – і індійська рупія) – в 

Азії; мексиканське та аргентинське песо (дуже послаблені відповідними 

фінансовими кризами), а також бразильський реал – в Латинській Америці. В 

Африці – південноафриканський ранд. Певні претензії на включення до 

полівалютного кошику має і російський рубль. 

                                                 
780

 Міщенко С. Протиріччя сучасних грошових систем і шляхи їх подолання. Вісник Національного 

банку України. 2012. № 8. С. 24–29. С. 29. 
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Але, мабуть, більшість фахівців схиляється до теорії «цільових  

валютних зон» – групування окремих валют у кількох зонах навколо валют-

лідерів (частіше всього говорять про долар, євро та йєну, хоча в останньому 

випадку «можливі заміни»), між якими утримуються якщо не фіксовані 

курси, то обмежене коливання. Перша проблема, яка виникає при 

обговоренні цієї ідеї – це розмір припустимих відхилень між валютами-

лідерами. Найбільш амбіційним було би прийняття твердих «цільових зон» 

(«target zones»), як це пропонує Ф. Бергстен
781

 (директор вашингтонського 

Інституту міжнародної економіки та голова т. зв. «тіньової «G-7» – 

«мозкового трасту», який консультує лідерів «G-7»). За такого підходу слід 

було б визначати «коридор», у межах якого можуть коливатися центральні 

курси євро, долара та йєни. Центральні курси будуть визначені таким чином, 

щоб забезпечувати внутрішню та зовнішню збалансованість економік, вони 

можуть час від часу коригуватися залежно від співвідношення темпів 

інфляції та інших фундаментальних економічних показників, а «коридор», у 

межах якого припустиме вільне коливання, повинен бути достатньо широким 

(10–15%). Проблема з цим варіантом полягає в тому, що всередині  «G-7» 

щодо нього не можна досягти консенсусу, оскільки, як попереджають 

експерти, наближення до меж «коридору» автоматично викликатиме 

спекулятивні атаки, що тільки погіршить ситуацію. 

Сучасна світова валютна система набула чітких регіональних контурів 

із явним чи неявним домінуванням обмеженої кількості валютних якорів. 

Сьогодні важко спрогнозувати достеменно, який зі сценаріїв домінуватиме в 

найближчі десятиліття – чи то посилення регіональної автономізації, чи 

тренд до глобального валютного «пантеїзму». Однак, незалежно від вектора 

розвитку світової монетарної архітектури, очевидним є факт, що валютні 

відносини між державами залишатимуться рушійним чинником економічної 

інфраструктури. 

                                                 
781

 Див., наприклад: The Case for Joint Management of Exchange Rate Flexibilit. IIE, Working Paper 

99-9.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

522 

Враховуючи зазначене вище, все ж таки можна спробувати визначити 

кілька основних сценаріїв розвитку глобальних грошей, нагадуючи вже 

цитовані  слова Дж.М. Кейнса: «Не існує наукової основи для обчислення 

будь-якої ймовірності цих подій. Ми цього просто не знаємо». Але 

визначальним фактором для нас буде перемога одного з імовірних різновидів 

глобалізації – модерної або класичної/суверенної (коли існуватиме ціла низка 

приблизно рівних за своїм політико-економічним значенням держав), 

пізньомодерної – у вигляді або гегемонічної (коли у світі відчуватиметься 

домінування однієї наддержави), або надсуверенної (коли більшість держав 

поступиться своїм економічним суверенітетом міжнародному 

наддержавному органу) та, зрештою, постмодерної або 

альтернативної/мережевої (коли головну роль відіграватимуть недержавні 

міжнародні актори). Залежно від до цього можуть сформуватися і відповідні 

різновиди глобальних грошей. 

 

3.2. Монетарний суверенітет в умовах сучасної глобалізації 

 

Питання монетарного суверенітету, які стосуються самої суті та 

походження грошей, є одним із найважливіших як у теорії, так і у практиці 

грошового обігу. Щодо останнього, то проблема забезпечення монетарного 

суверенітету безпосередньо пов‘язана з порядком організації грошового обігу 

та його змінами під впливом різних факторів, кількість та якість яких зазнала 

помітної зміни в період глобалізації.  

Ми вже зверталися до поняття монетарного суверенітету при розгляді 

грошових теорій. Але тепер необхідно проаналізувати його розвиток у 

процесі глобалізації, оскільки монетарний суверенітет та його якісні зміни 

відіграють важливу (а, подеколи, й вирішальну) роль у модифікації самих 

грошей і створенні концепту нових, глобальних грошей. 

Безпосередньому розгляду питання щодо якісних характеристик 

монетарного суверенітету цілком логічно повинно передувати зауваження 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

523 

стосовно термінологічного визначення предмета дослідження, оскільки  

наукова думка поки що не виробила єдиного підходу в цьому напрямі.  

Сучасні автори, зокрема, француз М. Агліетта
782

 , канадієць Р. 

Манделл
783
, німець К. Ціммерманн

784
 та ін. також приділяють цій темі чималу 

увагу. Зокрема, професор Паризького університету Paris X: Nanterre М. 

Агліетта (Michel Aglietta) розглядає питання монетарного суверенітету в цілій 

низці своїх робіт – як самостійних, так і спільно з іншими авторами
785

. Так, 

його спільна з А. Орлеаном робота «Суверенітет грошей» стосується 

сукупності складних процесів, за допомогою яких гроші повністю 

приймаються всередині громади. Робота Мішеля Агліетти та Андре Орлеана 

є, на думку коментаторів
786
, системною спробою побудувати антропологію 

грошей як необхідний крок у побудові «монетарної теорії ринків» на 

противагу ортодоксальним «ринковим теоріям грошей». 

М. Агліeтта та А. Орлеан визначають мету своєї співпраці у 

забезпеченні синтезу своїх попередніх робіт про гроші. Але тепер вони  

аналізують гроші як стовп суверенітету, завдяки якому він отримує суспільну 

довіру, необхідну для свого ефективного функціонування. Автори 

намагаються інтегрувати два аспекти грошей – їхню здатність спрямовувати 

насильство, властиве соціальним відносинам, та здатність легітимізувати 

владу. Звичайно, такий синтез забезпечує благодатний грунт для багатьох 

нових поглядів на гроші, яких не може зібрати жоден інший теоретичний 

підхід.  
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 Aglietta, M. and Orléan, A.  La souveraineté de la monnaie. Paris: Odile Jacob, 1998. 393 p.; 

Aglietta, M., Ponsot, F. and Ouldh-Ahmed, P. La monnaie : entre dette et souveraineté. Paris: Odile 

Jacob, 2016. 460 p. 
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 Mundell R.A. Money and the Sovereignty of the State. Monetary Theory and Policy Experience / Ed. 

by Leijonhufvud A. New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2001. 363+xvi pp. Р. 291–337. 
784

 Zimmermann C.D. A Contemporary Concept of Monetary Sovereignty. Oxford: Oxford University 

Press, 2014. 304 p. 
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 Aglietta, M. and Orléan, A. La souveraineté de la monnaie. Paris: Odile Jacob, 1998. 393 p.; 

Aglietta, M., Ponsot, F. and Ouldh-Ahmed, P. La monnaie : entre dette et souveraineté. Paris: Odile 

Jacob, 2016. 460 p. 
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Цей аналіз повністю змінює концепцію грошей і допомагає краще 

зрозуміти вилив емоцій при впровадженні колективної валюти євро, що 

відкрило питання національного суверенітету та легітимності нових 

фінансових установ. При цьому французькі вчені виступають прихильниками 

реального спільного бюджету для країн Єврозони. Проф. М. Агліетта 

продовжує цю тему у своїх подальших публікаціях
787
. Він та його співавтори 

також досить активні в Інтернеті. Зокрема, у своїй публікації на сайті «Social 

Europe» спільно з політологом Н. Лероном стверджують, що задля 

публічного добра валюта не може функціонувати без зв‘язку з політичною 

владою, що, у свою чергу, вимагає суверенітету останньої. У зв‘язку з цим 

вони закликають досліджувати не юридичний статус суверенітету в ЄС, а 

суверенітет як публічну владу
788

. 

Що стосується пострадянського простору, то питання монетарного 

суверенітету періодично згадуються різними авторами у зв‘язку або з 

грошовими реформами (Г. Марченко, Казахстан
789
), або з планами створення 

валютного союзу (Д. Крук, Білорусь
790

), або у відповідних навчальних 

посібниках та підручниках. Якщо ж говорити про глибокі наукові 

дослідження, то можна щиро повторити слова одного з російських 

дослідників цієї тематики: « [П]ри підготовці цієї роботи не вдалося виявити 

в літературі російською мовою не тільки цілісної концепції «валютного 

суверенітету» [який в цьому випадку розглядається як синонім «монетарного 

суверенітету». – О.Ш.], а й більш-менш розгорнутого визначення 

відповідного поняття»
791

.  
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У вітчизняній науці поняття монетарного суверенітету видається більш 

дослідженим, хоча б завдяки наявності дисертаційного дослідження 

(Дідківська Т.В. Суверенітет грошово-кредитної політики у відкритій 

економіці / Інститут економіки і прогнозування НАН України, 2010), а також 

робіт інших українських фахівців, де також розглядаються питання 

монетарного суверенітету – Т.Т. Ковальчук
792

, В.Г. Панченко
793

, Н.В. 

Резнікової та М.М. Відякіної
794

 тощо.  

Втім, з нашої точки зору, загалом ця тематика (в її широкому розумінні 

– від уточнення поняття до сучасних тенденцій розвитку) досліджена все ж 

таки недостатньо. 

 

3.2.1.Поняття монетарного суверенітету 

Безпосередньому розгляду теми повинно передувати зауваження 

стосовно термінологічного визначення предмета дослідження, оскільки (як 

про це вже згадувалося вище) наукова думка поки що не виробила в цьому 

напрямі єдиного підходу. Отже, ми відштовхуватимемося від того, що 

поняття «монетарного суверенітету» включає внутрішні та зовнішні 

аспекти, які, відповідно, описуються як «грошовий суверенітет» та 

«валютний суверенітет». (В англомовній версії, скоріш за все, це краще 

буде описано термінами «internal monetary sovereignity» та «external monetary 

sovereignity»). 
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Монетарний суверенітет, як вважає професор Ліонського університету 

Ж. Блан, – це, в основному, конкретна сфера суверенітету політичної влади, 

суверенітет у грошовій сфері. Первинний рівень монетарного суверенітету 

включає такі чотири елементи: і) наявність влади, що встановлює свій 

суверенітет у справах грошового обігу на даній території; іі) розрахункову 

одиницю, визначену органом влади (її назву, золотий вміст або інший 

вартісний нюмерер); ііі) можливість цього органу отримувати суверенний 

дохід від грошової емісії (сеньйораж) та iv) cтворення та поширення 

грошової символіки (дизайну грошових знаків), яка вміщує ознаки 

суверенітету. Це, можна сказати, «зовнішній вигляд» монетарного 

суверенітету, його суто формальна сторона.   

                Практика           Політика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Складові елементи монетарного суверенітету 

Джерело: Blanc J. Invariants et variantes de la souveraineté monétaire : réflexions sur un cadre 

conceptuel compréhensif. Économies et Sociétés, série «Monnaie». 2002, février. No. 4. Р. 193–

213. Р. 199.  
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Концепція «монетарного суверенітету» спирається на «закон грошей» з 

римського права. Щоправда, «закон грошей» (lex monetae або lex pecunia), 

тобто (відповідно до Оксфордського словника), «закон, яким визначається 

порядок емісії, використання та володіння грошима у відповідній країні» має 

здебільшого значення саме законодавчих (юридичних) норм приватного 

права і розглядається у більш вузькому значенні (як право на встановлення 

валюти обігу та платежу за окремими видами контрактів) порівняно із сенсом 

економічної категорії «монетарний суверенітет». Тим не менш, значення 

традиції спирання на «lex monetae» для теоретичного розвитку монетарного 

суверенітету важко переоцінити, оскільки саме монетарний (грошовий) 

суверенітет держави є об‘єктивним обґрунтуванням використання цього 

принципу на практиці
795

. 

Хоча в більш широкому, абсолютному сенсі монетарний суверенітет 

включає ще додаткові елементи, які засвідчують фактичну спроможність 

державної влади забезпечити свій суверенітет у грошовій сфері. До них слід 

віднести здатність влади: 

– забезпечувати власними дієвими грошовими інструментами 

внутрішній ринок; 

– контролювати дотримання умов валютної конвертації (тобто 

забезпечення конвертованості власної валюти); 

– здійснювати монетарну політику, тобто ефективно регулювати 

кількість грошей та швидкість їх обігу і таким чином впливати на показники 

макроекономічного розвитку; 

– здійснювати валютно-курсову політику, тобто впливати на зовнішню 

оцінку власної грошової одиниці
796

.  
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Таким чином, монетарний суверенітет визначається на подвійному 

рівні і може мати різну «вагу» (наповненість), залежно від ступеня виконання 

владою умов його забезпечення.  

Для потреб цього дослідження під монетарним суверенітетом ми 

будемо мати на увазі абсолютне право та реальну здатність держави 

здійснювати необхідну емісію власної валюти (тобто грошових коштів, 

деномінованих у власній грошовій одиниці) та забезпечувати порядок її 

використання на власній території та в операціях з нерезидентами. У своєму  

зовнішньому прояві він виступає як принцип певної автономії держав в 

організації грошового обігу, вільного від примусу й обмежень, у 

внутрішньому ж прояві – як демократична легітимація права держави або 

регіонального об‘єднання здійснювати власну грошову правову політику. 

Таким чином, ми відштовхуватимемося від того, що поняття 

«монетарного суверенітету» включає внутрішні та зовнішні аспекти, які, 

відповідно, описуються як «грошовий суверенітет» та «валютний 

суверенітет».  

Якщо під державним суверенітетом загалом розуміють здатність 

державної влади приймати політичні рішення самостійно – тобто без 

необхідності отримувати юридично оформлені дозволи, погодження або 

затвердження, – то монетарний суверенітет, за аналогією, передбачає право 

самостійної емісії (карбування) власних грошових знаків, які виступають як 

єдиний законний засіб платежу на території певної країни. 

Отже, монетарний суверенітет випливає з політичного суверенітету 

(верховенства) держави на певній території. Щоправда, в Україні 

Конституція (ст. 99) лише констатує, що грошовою одиницею України є 

гривня, забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією 

центрального банку держави – Національного банку України. З цього 

зроблено висновок, що Нацбанк монопольно здійснює емісію національної 

валюти України та організовує готівковий грошовий обіг (ст. 7-2 Закону 

України «Про Національний банк України»). Тобто, по суті, видається так, 
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що монетарний суверенітет належить не безпосередньо державі, а одному з її 

центральних органів управління (ст. 2 Закону України «Про Національний 

банк України»). Наскільки вірним є такий висновок, можуть судити лише 

юристи-конституціоналісти. Але дозволимо собі нагадати, що втручання 

верховної влади в емісійний процес спостерігалося не лише, скажемо, в США 

у період «Великої депресії», а й на початку 1990-х років в Україні, коли 

Верховна Рада приймала рішення про емісію грошей (як правило, з метою 

субсидіювання сільського господарства або вугільної галузі). Можна 

зауважити, що це відбувалося до прийняття нової Конституції України. Це 

дійсно так. Більш того, чинна на той момент Конституція УРСР (1978 р.) 

взагалі не передбачала ніяк прав у сфері грошового обігу, а Закон про банки 

та банківську діяльність (1991) лише зауважував, що передбачені ним 

операції «проводяться в грошових одиницях, що перебувають в обігу на 

території України, в порядку, встановленому Національним банком 

України». Тим не менш, оскільки це питання було юридично не 

врегульовано, Верховна Рада України «за замовчуванням» віднесла права, які 

випливають з монетарного суверенітету до своїх повноважень і, здається, 

мала рацію (незалежно від того, як оцінювати практичні кроки законодавців 

щодо регулювання грошового обігу країни в той період). 

Монетарний суверенітет при цьому включає право регулювання 

використання своєї валюти поза межами країни, а також використання на 

власній території іноземної валюти. Тобто вона може регулювати платежі, 

уводити валютний контроль, забороняти здійснення або отримання платежів 

і переказів в іноземній валюті для внутрішніх і міжнародних операцій тощо. 

Вона може обмежити обсяг законного платіжного засобу, наприклад, 

вимагаючи, щоб платежі, що перевищують певну суму, здійснювались 

чеками або переказами (щоб уникнути ухилення від сплати податків). 

Держава також може заборонити використання своєї валюти за кордоном, 

наприклад, особами, які перебувають під її юрисдикцією, або взагалі будь-
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яким способом використання її валюти для здійснення платежів за 

кордоном
797

.  

Прикладом такого використання монетарного суверенітету була 

передбачена статтею 7 Декрету Кабінету Міністрів України про валютне 

регулювання та валютний контроль (1993) заборона на використання власної 

національної валюти для міжнародних розрахунків. Урядовці 

послуговувалися найкращими міркуваннями, розраховуючи на те, що 

закордонні імпортери будуть розраховуватися з українськими 

постачальниками конвертованою валютою (доларами) і таким чином 

поповнювати валютні резерви держави. Але річ у тім, що на початок 1990-х 

років левова частка зовнішньої торгівлі України припадала на Росію та інші 

пострадянські країни СНД, розрахунки з якими здійснювалися спочатку у 

спільній валюті – рублях, а потім – у національних валютах (що було 

неминуче в умовах відсутності необхідних валютних надходжень в усіх цих 

країнах). І вже за кілька місяців стало зрозумілим, що така законодавча 

норма болісно б‘є саме по інтересах української сторони, оскільки відбулося 

фактичне призупинення торговельного обороту між Україною та деякими 

країнами СНД (насамперед Білоруссю та Молдовою). Тоді було видане 

офіційне роз‘яснення, що зазначені обмеження не розповсюджуються на 

розрахунки з резидентами країн зони функціонування рубля, які можуть 

здійснюватися і в українських карбованцях, якщо це передбачено 

контрактами. При цьому зазначалося про те, що здійснення розрахунків з 

юридичними особами країн зони функціонування рубля в українських 

карбованцях передбачено міждержавними і міжбанківськими угодами, а 

отже, міжнародні правові норми мають пріоритет порівняно з внутрішніми 

правилами. Така штучна ситуація продовжувалася майже до кінця 2011 р. 

(коли редакція статті 7 Декрету була змінена законодавцем). 
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Здавалося б, що зі створенням ООН завершився процес формалізації 

поняття державного суверенітету. Однак, скоріше за все, це ще не кінець – і 

подальша «еволюція поняття суверенітету ймовірна, оскільки на суверенітет 

претендують не тільки держави, а й, із дедалі більшою наполегливістю, інші 

актори світової політики»
798
. Втім, як з історичної, так і з логічної точки зору 

монетарний суверенітет тісно пов‘язаний із суверенітетом державним і, 

подеколи розглядається як одна зі складових частин останнього.  

Водночас таке трактування викликає суттєві критичні зауваження. 

Перше за все, виокремлення різновидів державного суверенітету прямо 

суперечить концепції неподільності суверенітету. Крім того, на думку деяких 

авторів, проти такого розуміння монетарного суверенітету свідчать приклади 

існування «грошових товарів» (худоба, мушлі, зливки металу) ще до появи 

юридично оформленої держави. (Хоча ми і не можемо погодитися із таким 

твердженням, оскільки воно стосується саме «грошових товарів», а не 

безпосередньо грошей – як юридично оформленого знаку вартості). Нарешті, 

вказують і на те, що державний суверенітет – це властивість (держави), в той 

час як монетарний – це сукупність прав та обов‘язків у грошово-кредитній та 

валютній сферах
799

. 

Якщо державний суверенітет на загал передбачає здатність державної 

влади певної країни приймати політичні рішення самостійно – тобто без 

необхідності отримувати юридично оформлені дозволи, погодження або 

затвердження, то, монетарний суверенітет – за аналогією – передбачає право 

самостійної емісії (карбування) власних грошових знаків, які виступають як 

єдиний законний засіб платежу на території цієї країни. 

При цьому особливо слід підкреслити, що при розгляді поняття 

«суверенітет» як незалежності у прийнятті рішень йдеться про відсутність 

саме юридично оформленої залежності, оскільки на практиці можна знайти 
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багато прикладів фактичної залежності у прийнятті державними органами як 

політичних, так і монетарних рішень. Це може бути пов‘язано і з військово-

політичним тиском (загрозою вторгнення або насильницької зміни влади), і з 

економічним (постачанням критично важливої продукції, контролем за 

транспортними комунікаціями, борговою залежністю тощо). Економічна 

залежність – потреба в кредитах або необхідність сплати раніше отриманих 

кредитів, постачання монетарних металів та ін. – має значний вплив і на 

монетарну політику держави – тобто de facto може обмежувати її монетарний 

суверенітет.  

Проте на практиці такий стан є нормальним, маючи на увазі що повна 

незалежність – як політична, так і економічна – могла існувати лише в 

стародавні часи за умов відсутності тісних та розгалужених зв‘язків між 

державами (наприклад, можна собі уявити повний суверенітет фараонів 

Єгипту – і то не упродовж усього періоду існування їхньої держави).   

У сучасному ж світі навіть економічна автаркія або статус «держави-

ізгоя» не дає позбутися зовнішнього впливу (включаючи різні санкції, 

ембарго, блокади тощо). Не позбулися такого впливу і держави-лідери, на 

яких впливають і союзники, і конкуренти, і прямі противники. Причому це 

стосується також монетарного суверенітету, і було би великою помилкою 

вважати, наприклад, що Сполучені Штати – емітент основної міжнародної 

валюти – у своїй монетарній політиці не враховують можливу реакцію 

зовнішніх акторів, – зокрема, великих утримувачів доларових авуарів та 

боргових зобов‘язань уряду США. 

Звісно, що ступінь такої залежності також може бути різним, у тому 

числі настільки великим, що, попри відсутність юридично оформленої 

залежності, певна держава фактично буде позбавлена свого суверенітету – як 

політичного, так і монетарного. Такий позначення такого стану прийнято 

термін «failed state» – «невдала держава» (або – більш м‘який варіант – 

«fragile state», тобто «крихка держава»). 
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Що ж стосується монетарного суверенітету як такого, то порівняно з 

політичним суверенітетом його розвиток проходить аналогічний шлях – від 

укорінення та формального оформлення до вимушеного самообмеження та 

повної або часткової відмови від нього. 

Монетарний суверенітет розглядається багатьма дослідниками як 

необхідна умова політичного суверенітету. Як зауважує американська 

дослідниця П. Чернєва (Pavlina R. Tcherneva): «Один із способів розповісти 

історію про «гроші як витвір держави» («money as a creature of the state») – це 

вивчити процес досягнення національної незалежності. Саме становлення 

сучасної національної держави нерозривно пов‘язане із процесом створення 

єдиної суверенної національної валюти, що підкреслює характерну 

особливість – наявність здатності залагоджувати внутрішні справи нації, 

незалежно від зовнішнього впливу (як правило, – колишньої колоніальної 

влади)»
800

. Таку наявність останніми десятиріччями довелося доводити 

багатьом країнам – як постколоніальним, так і постсоціалістичним.  

Що ж до юридичного оформлення сучасного поняття монетарного 

суверенітету, то, можливо, як аналог «Вестфальській системі» можно 

запропонувати систему, оформлену в ході «Паризьких конференцій щодо 

золота» у 1867–1892 рр. та Генуезької конференції 1922 року (рішення 

стосовно «золотозливкового стандарту») і, нарешті, осучаснену в Угоді про 

створення Міжнародного валютного фонду. Саме ці угоди не просто 

зафіксували право суверенних держав на власну валюту, а чітко визначили 

основні параметри прийнятних монетарних систем. Завершення переходу від 

валют, які базуються на дорогоцінних металах (сріблі та золоті) до сучасних 

фідуціарних грошей (у новітніх роботах прийнято використовувати 

англійський термін – «фіатні гроші»), або процес демонетизації золота, 

знайшли своє юридичне оформлення в поправках до Угоди про МВФ 1976 р. 

(«Ямайська угода»). Таким чином, майже 190 країн – членів МВФ 

добровільно обмежили свій монетарний суверенітет зобов‘язаннями стосовно 

                                                 
800

 Tcherneva P.R. Money, Power, and Monetary Regimes. Levy Economics Institute of Bard College, 

Working Paper No. 861 March 2016. 25 р. Р. 10–11.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

534 

того, що вартість їх національних валют повинна визначатися у спеціальних 

правах запозичення, або – за вибором держави-члена – в іншому еталоні 

вартості, крім золота, або держава повинна дотримуватися режиму 

співробітництва, в рамках якого члени МВФ підтримують вартість своїх 

валют по відношенню до вартості валюти або валют інших держав-членів. 

(Стаття IV, розділ 2b Статуту МВФ). Крім того, держава – член МВФ бере на 

себе зобов‘язання щодо конвертованості власної грошової одиниці при 

здійсненні поточних операцій в інші валюти. (Що повинно бути забезпечено 

або зразу після вступу до МВФ, або протягом певного періоду, і надалі будь-

які обмеження режиму конвертованості припускаються лише за умови 

узгодження з МВФ.) Таким чином, можна констатувати, що умовою 

приєднання до сучасної міжнародної валютної системи є певне 

добровільне обмеження свого монетарного суверенітету. Звісно, можна 

зауважити, що зазначені вимоги видаються додатковими, часом 

обтяжливими, зобов‘язання лише для країн із висхідними ринками (emerging 

markets), у той час як для промислово розвинених країн усе це – нормальні 

умови функціонування грошових систем. Певною мірою це дійсно так. Але 

тільки, якщо ми ігноруватимемо історичний досвід розвитку міжнародної 

валютної системи, в рамках якого валюти таких країн (і США, і країн ЄС) 

свого часу також проходили важкі етапи неконвертованості та 

девальваційного тиску. Однак, навіть, з урахуванням обмежень/вимог, які 

накладаються Міжнародним валютним фондом, «[м]онетарний суверенітет 

включає по суті три виключні права для певної держави:  

– право випускати валюту, тобто монети та банкноти, які є законним 

платіжним засобом на її території; 

– право визначати та змінювати вартість цієї валюти;  

– право регулювати використання цієї валюти або будь-якої іншої 

валюти на її території»
801

.  
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Отже, оскільки більшість країн (189) зараз є членами МВФ, можна 

сказати, що повний монетарний суверенітет існує лише в тих небагатьох 

країнах, які не є членами Фонду. Тобто це відноситься до таких країн, як 

Куба та Північна Корея (валюти яких неконвертовані та мають обмежений 

економічний вжиток навіть усередині цих країн), Андорра, Ватикан, 

Ліхтенштейн та Монако (які, натомість, мають спеціальну угоду з 

Єврозоною, що іще більше обмежує їх монетарний суверенітет) або, 

скажемо, Тайвань (який не є членом МВФ з політичних міркувань, але 

повністю дотримується правил Фонду, включаючи лібералізацію операцій не 

тільки за поточним, а й за капітальним рахунком). 

Із цього випливає, що держава має право повного грошового та 

валютного регулювання на власній території. Тобто вона не тільки 

встановлює порядок емісії та обігу власної грошової одиниці, а й, – попри 

зобов‘язання дотримуватися режиму конвертованості власної валюти при 

здійснені поточних платежів, – право держави обмежити або повністю 

заборонити функціонування на власній території іноземної валюти 

(включаючи утримання банківських депозитів) не може піддаватися сумніву. 

Як і, навпаки, право допустити на своїй території вільне використання 

іноземної валюти (т. зв. «повну доларизацію»). Причому таке право належить 

саме державі – тобто її вищому законодавчому органу, який, у свою чергу, 

може делегувати його центральному банку або іншій спеціальні установі. 

Зокрема, у Сполучених Штатах право емісії грошей належить Конгресу 

(Конституція США, ст. 1, розділ 8, п. 5) , який після довгої політичної 

боротьби навколо створення Центрального банку США у 1913 р. передав 

право емісії Федеральній резервній системі. Її суть полягає в тому, що 

приватні комерційні банки (які входять у цю систему) зберегли право 

банкнотної емісії (яким вони користувалися до цього), але тільки в 

уніфікованій формі та на умовах гарантування з боку ФРС. А для цього 

банки – члени ФРС повинні утримувати відповідні резерви (готівку та/або 

державні цінні папери) в 12 регіональних приватних резервних банках. Ці 
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банки повинні утримувати зазначену частину резервів місцевих банків – 

членів системи та емітувати банкноти. Ці уніфіковані банкноти (із 

зазначенням відповідного Федерального резервного банку) просто 

передаються комерційним банкам відповідно до розміру їх резервів, а вже 

вони формально випускають їх в обіг у процесі своїх активних операцій із 

клієнтами.    

Регіональні резервні банки підпорядковуються як Раді ФРС у 

Вашингтоні, так і власній раді директорів, яка складається із дев‘яти 

директорів; три із них (клас С) призначаються колегією у Вашингтоні, а 

шість – відповідними банками-членами: в тому числі, три банкіри (клас А) та 

три бізнесмени (клас В). Голову та заступника голови обирають серед 

директорів класу С
802
. Такий статус Ради керуючих дає змогу й емітовані 

банкноти вважати борговими зобов‘язаннями не приватних банків, а 

Казначейства США (тобто американського уряду).  

У свою чергу Угода про Європейський Союз («Лісабонська Угода»)  

передбачає, що право монетарної політики в країнах, грошовою одиницею 

яких є євро, належить «Союзу» (ст. 3), право прийняття рішень щодо емісії 

банкнот передано Європейському центральному банку (ст. 128-1), який – на 

практиці – передає його національним центральним банкам у встановлених 

обсягах, а право карбування монет належить державам-членам, за 

погодженням з ЄЦБ (ст. 3-2).  

Аналізуючи ситуації, що склалися в різних країнах Єврозони, 

французький дослідник Ж. Блан стверджує, що, враховуючи розбіжності 

стосовно державної спроможності в цій сфері, можна говорити про 

різноманітність режимів монетарного суверенітету, які задумані як 

довготривалі шляхи інституціоналізації його організації, із чого він робить  

висновок, що монетарний суверенітет є більш-менш ефективним залежно від, 
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– з одного боку, ступеня автономії як грошової, так і валютної політики, а з 

іншого – від здатності суверенних грошових інструментів забезпечувати  

здійснення платежів та видачу кредитів
803

. 

Проблеми, що виникають в окремих країнах Єврозони ЄС у зв‘язку із 

добровільним обмеженням свого монетарного суверенітету, широко відомі та 

детально проаналізовані багатьма дослідниками, а тому, у цьому випадку 

вважаємо припустимим обмежитися лише кількома зауваженнями. 

Останніми роками багато говорилося про те, що загальна валютна 

політика країн зони євро боляче вдарила по економіці країн євро периферії, 

або т. зв. PIIGS. Але слід зауважити, що така ситуація спостерігалася і 

раніше. Так, Велика Британія довго ухилялася від приєднання до механізму 

координації валютних курсів – (Exchange Rate Mechanism – ERM). Зрештою, 

вона пішла на це в жовтні 1990 року. Перед тим – у липні 1990 – було 

створено валютний союз між НДР та ФРН, – що стало прикладом відмови від 

монетарного суверенітету, яка передувала відмові від державного 

суверенітету загалом (адже у жовтні того ж року відбулося об‘єднання 

Німеччини шляхом поглинання НДР ФРН – колишня Німецька 

Демократична Республіка увійшла до Федеративної Республіки Німеччини у 

формі п‘яти окремих «нових земель»). Це призвело до підвищення курсу 

німецької марки, і Лондону довелося підтримувати фіксоване 

співвідношення між фунтом та маркою (тобто фактичне зміцнення фунту 

щодо «третіх валют»), витрачаючи на це значні бюджетні кошти, – попри те, 

що економічні інтереси Британії (необхідність збільшення експорту) 

вимагали прямо протилежних дій. Таким чином, навіть обмежений 

монетарний (валютний) суверенітет може суттєвим чином негативно 

впливати на економічний стан держави. Особливо, якщо створення 

валютного союзу (перехід до згаданого вище «колективного монетарного 
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суверенітету», з яким ми зустрічалися ще у пізньому середньовіччі) не 

підкріплюється аналогічними кроками в інших галузях економіки – 

насамперед у фіскальній. Як зауважує з цього приводу професор Лондонської 

школи економіки Ч. Гудхарт: «[Н]ереально обговорювати «оптимальні» 

валютні зони без чіткого врахування тісних зв‘язків між контролем над 

грошовою одиницею та національним суверенітетом… право емісії валюти 

як законного засобу платежу є одним із найбільш важливих та високо 

цінованим аспектом незалежної, суверенної влади. Монетарна  незалежність 

тягне за собою можливість також змінювати обмінний курс по відношенню 

до валют інших регіонів. Якщо, скажемо, Британській Колумбії, або Флориді, 

або Шотландії було дозволено мати окремий центральний банк, окрему 

валюту та право змінювати її курс щодо канадського долара, долара США 

або англійського фунта, – скільки б з них залишили або могли залишити 

національний союз між двома територіями? Зникли б не тільки грошово-

кредитна політика, спільні валюти та інтегровані ринки, а й також 

надзвичайно важко зрозуміти, як можна було би підтримувати будь-яку 

послідовну спільну фіскальну політику між двома територіями. (…) Я 

стверджую, що зона єдиної валюти вимагає сильної, централізованої 

фіскальної влади, готової та спроможної спрощувати проблеми 

регіонального регулювання, а також, що буде важко встановити якісь 

ефективні централізовані фіскальні повноваження, що охоплюють зони з 

незалежними, окремими валютами (тобто як валютні зони не можуть 

охоплювати кілька незалежних, неузгоджених фіскальних областей, так і 

навпаки – інтегрована фіскальна сфера не може поширюватися на декілька 

незалежних валютних сфер)
804

. 

Водночас подібна практика колективного монетарного суверенітету, 

делегованого спеціальним органам, характерна і для деяких інших 

міжнародних регіональних об‘єднань.  
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                Сполучені Штати 

                  Зовнішні користувачі долара США як законного засобу платежу  

                  Валюти з курсом, прив‘язаним до долара США  

                  Валюти з обмеженим коливанням курсу до долара США  

                  Єврозона  

                 Зовнішні користувачі євро як законного засобу платежу  

                 Валюти з курсом, прив‘язаним до євро 

                Валюти з обмеженим коливанням курсу до євро 

Рис. 20. Обмеження монетарного суверенітету: «доларизація» 

Джерело: Erber G. The Problem of Money Illusion in Economics. MPRA Paper. July 15, 2010. 

No. 24246. 31 р. Р. 22.  

 

Зокрема, валютна інтеграція Півдня Африки передбачає, що, 

незважаючи на наявність спільної валюти (мається на увазі Південно-

Африканський ранд, який вільно обертається на території усіх країн – членів 

інтеграції, а місцеві валюти вільно обмінюються на ранд за фіксованим 

паритетом), кожна з країн єдиного валютного простору самостійно відповідає 

за власну монетарну політику та здійснення контролю за фінансово-

кредитними установами на своїй території. 
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Іншим прикладом є валютні союзи країн Західної та Центральної 

Африки, які з 1945 р. використовують єдину валюту «франк КФА»

, що була 

створена після вимушеної девальвації французького франка. У зв‘язку з цим 

французький міністр фінансів Рене Плевен (René Pleven) 

пояснив: «Демонструючи свою великодушність і самовідданість та бажаючи 

врятувати мешканців заморських територій від наслідків злиднів, які 

спіткали метрополію, Франція встановлює окремий курс обміну для 

колоніальних валют»
805

. У рамках цієї системи фактично емісійним центром 

виступає Банк Франції: в обмін на французьку гарантію конвертованості 

франка КФА (з 1 січня 2002 р. 1 євро = 655,957 франка КФА) країни – члени 

валютних союзів помістили 65% своїх валютних резервів на спеціальний 

рахунок у Казначействі Франції, а Франції надано право вето щодо 

монетарної політики країн «зон франку КФА» в разі допущення овердрафту 

їх рахунку в Банку Франції.  

У січні 2019 р. використання франку КФА стало причиною гучного 

європейського скандалу – після того, як віце-премєр Італії  Л. Ді Майо (Luigi 

Di Maio) заявив, що така постколоніальна монетарна система примушує 

громадян африканських країн емігрувати до Європи. Мається на увазі, що 

позбавлення африканських країн монетарного суверенітету не дозволяє їм за 

допомогою власної грошово-кредитної політики сприяти збільшенню 

зайнятості та економічному зростанню.  

Звісно, можна сумніватися в тому, що самостійно політика на основі 

монетарного суверенітету зазначених країн (національного або 

колективного) була би більш ефективною, аніж під контролем Банку Франції, 

                                                 

 Між 1945 і 1958 роками «КФА» (фр. Colonies françaises d'Afrique) розшифровували як «французькі 

африканські колонії», тепер це абревіатура для Communauté financière d'Afrique (Африканський фінансовий 

союз) для західноафриканського франка або для Coopération financière en Afrique centrale (Фінансове 

співробітництво в Центральній Африці). 

 
805

 Thumbnail. A Brief History of the CFA Franc. African Business Magazine. Feb. 19, 2012. URL: 

https://africanbusinessmagazine.com/uncategorised/a-brief-history-of-the-cfa-franc/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/1958
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

541 

але взаємозв‘язок між монетарним суверенітетом та станом економіки 

підмічений вірно. 

Численні спроби створення валютних союзів здійснювалися й іншими 

країнами Африки, Азії та Латинської Америки. Але досягти успіху 

«європейського рівня» не вдалося ніде. В одних випадках це було 

обумовлено загальною слабкістю всіх валют (латиноамериканські 

експерименти), в інших – відсутністю достатньо глибокої економічної 

інтеграції (африканські спроби), а подеколи – відвертим бажанням нав‘язати 

гегемонію власної валюти – причому нав‘язати безпідставно, тобто без 

наявності явних переваг цієї валюти (євразійські намагання Росії).  

Отже, аналіз розвитку міжнародних валютно-кредитних відносин 

дозволяє в принципі зробити висновок, що монетарний суверенітет виступає 

важливим елементом державного політичного суверенітету, але його природа 

виходить за межі простої складової частини останнього. За певних умов він 

може існувати поза межами державного регулювання (free banking, 

complementary currencies) або – навпаки – державний суверенітет може не 

включати суверенні права у монетарній сфері (зона функціонування євро, 

повна доларизація). 

Тим не менш, монетарний суверенітет відіграє у державотворенні дуже 

важливу роль, а тому його відсутність або слабкість створюють додаткові 

виклики для державного політичного суверенітету, а тому має бути або 

ліквідований шляхом зміцнення ролі держави у монетарній сфері, або 

компенсований шляхом більш тісної політичної та економічної інтеграції з 

альтернативним монетарним центром (валютний союз, валютне бюро). 

Несанкціоноване порушення монетарного суверенітету держави 

(грошові сурогати, криптовалюта) може призвести до розбалансування 

грошово-кредитного механізму (підриву довіри до національної валюти, 

курсового арбітражу, спекулятивних «бульбашок», відмивання «брудних 

грошей» тощо) і тому органи монетарної влади повинні чітко 
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відслідковувати такі явища і заздалегідь вживати заходів, спрямованих на 

усунення причин їх появи («збоїв» грошової системи).  

 

Глобалізація економіки помітно підвищує ризики порушення 

монетарного суверенітету держави у зв‘язку із розвитком процесів 

економічної інтеграції (колективними валютами), посиленням залежності 

слабких відкритих економік від впливу зовнішніх факторів (доларизацією), 

розвитком технологічного прогресу (криптовалютами) тощо. За таких умов 

саме поняття монетарного суверенітету набуває нової якості (в т.ч. 

«колективний монетарний суверенітет») і його регулювання як на 

національному, так і на міжнародному рівнях вимагає більш тісного 

співробітництва (зокрема реформування Міжнародного валютного фонду). 

 

3.2.2.Якісні характеристики монетарного суверенітету 

Якість – тобто повнота та ефективність монетарного суверенітету – 

може бути визначена низкою характеристик як її формального, так і 

фактичного стану.  

Таблиця 5 

Якісні характеристики монетарного суверенітету 

І. Формальні характеристики ІІ. Фактичні характеристики 

Внутрішні Внутрішні 

1

1. 

Юридичне оформлення монетарного 

суверенітету 

2

.1 

Статус та вид монетарного 

таргетування 

1

2. 

Дискреційне право емісії 

1

3.     

Статус єдиного законного засобу 

платежу 

Зовнішні Зовнішні 

1

4. 

Рівень конвертованості 2

.2 

Державна монополія щодо 

організації внутрішнього грошового 

обігу  1

5. 

Валютно-курсовий режим 

1

6. 

Наявність золотовалютного резерву 2

.3 

Статус міжнародної валюти 

1

7. 

Участь у валютній інтеграції 

Джерело: складено автором. 
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ФОРМАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Юридичне оформлення монетарного суверенітету 

Право здійснювати емісію власної валюти на певній території може 

держава, що має суверенітет над цією територією. Здебільшого так і 

відбувається. Втім, можливі й інші варіанти. Наприклад, Пуерто-Рико – 

«вільно асоційована держава», що не становить невід‘ємну частину США, 

але не має монетарного суверенітету і використовує долар США (входячи у 

Другий округ ФРС, який представлений Федеральним резервним банком 

Нью-Йорку). Подібним чином відсутній монетарний суверенітет Північних 

Маріанських Островів, Віргінських Островів та Маршаллових Островів, Палау 

тощо. Існує, натомість, і практика добровільної відмови від свого 

монетарного суверенітету формально незалежних держав (т. зв. «офіційна 

доларизація») – коли суверенні держави за власним рішенням переходять на 

використання у внутрішньому обігу іноземної валюти (не обов‘язково 

долара, але поширення саме такого варіанта дало назву всьому явищу). 

Офіційна доларизація характерна для невеликих, здебільшого острівних, 

економік: у ХХ ст. єдиною відносно великою економікою, що не мала 

власної валюти, була Панама, яка використовує долар з моменту свого 

заснування у 1904 р. (карбуючи лише розмінну монету, деноміновану в 

більбоа). Наприкінці сторіччя до неї приєднався Східний Тимор, а через 

фінансову кризу у 2000 р. офіційну доларизацію оголосив  Еквадор, а за ним 

– і Сальвадор. Здійснення офіційної доларизації дозволяє реалізувати такі 

потенційні переваги: виключення фінансових криз як наслідків валютної 

кризи; грошово-кредитну стабілізацію; поглиблення міжнародної 

економічної інтеграції»
806
. Аналогічно відмовилися від права емісії власної 

валюти князівство Монако (на користь Франції), держава-місто Ватикан та 

республіка Сан-Марино (на користь Італії), князівство Ліхтенштейн (на 

користь Швейцарії). З іншого боку, королівство Шотландія – як невід‘ємна 
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 Gianviti F. Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty. Current Developments in Monetary and 

Financial Law. Seminar Volumes – IMF. Nov., 2008. Vol. 4.., 864 p. Р. 11. 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

544 

складова частина Сполученого Королівства – зберігає право на емісію 

власних шотландських фунтів стерлінгів. 

Але, як правило, суверенні держави віддають перевагу використанню 

свого права на грошову емісію.  

У багатьох випадках монополія на таке право (власне – монетарний 

суверенітет) зафіксовано в національних конституціях. Це право може бути 

делеговане центральному банку або іншому органу (наприклад, валютному 

агентству), або декілька держав можуть делегувати свої повноваження для 

емісії валюти спільному центральному банку (наприклад, Центральному 

банку країн Західної Африки, Європейському центральному банку тощо). 

При реалізації свого грошового суверенітету держава може визначити назву 

своєї валюти, номінальну вартість і фізичні особливості банкнот та монет, 

деномінованих у цій валюті. Вона також може прийняти рішення про випуск 

нової валюти, яка потім вимагатиме визначення курсу переходу від старої 

валюти до нової. 

Монетарний суверенітет при цьому включає право регулювання 

використання своєї валюти поза межами країни, а також використання на 

власній території іноземної валюти. Тобто – можливість регулювати платежі, 

уводити валютний контроль, забороняти здійснення або отримання платежів 

і переказів в іноземній валюті для внутрішніх і міжнародних операцій тощо. 

Вона може обмежити обсяг законного платіжного засобу, наприклад, 

вимагаючи, щоб платежі, що перевищують певну суму, здійснювалися 

чеками або переказами (щоб уникнути ухилення від сплати податків). 

Держава також може заборонити використання своєї валюти за кордоном, 

наприклад, особами, які перебувають під її юрисдикцією, або взагалі – будь-

яким способом для здійснення платежів за кордоном
807

.   

                                                 

 До центральних банків у цьому випадку ми відносимо також «резервні банки» (які існують у США, ПАР, 

Індії, Новій Зеландії тощо), порядок управління якими відрізняється від класичного центрального банку, 

натомість з точки зору емісійного права вони відносяться до одного типу монетарних установ. 

Щодо терміна «валютне бюро», то в сучасній  українській літературі більш поширений переклад «валютне 

(у)правління» або «валютна рада», що є більш точним з точки зору простого калькування англомовної 

назви, але не її сенсу. Тому ми віддаємо перевагу терміну, який використовувався фахівцями ще у 1980–
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Дискреційне право емісії 

Але і за наявності права грошової емісії воно може бути юридично 

обмежене залежно від встановленого порядку емісії, що, в першу чергу, 

визначається вибором типу емісійного інституту – центрального банку або 

валютного бюро

 (Currency Board).  

Таблиця 6 

Зіставлення характеристик валютного бюро та центрального банку 
Функції валютного бюро Функції центрального банку 

Емісія банкнот і монет Емісія банкнот і монет, відкриття 

міжбанківських депозитів 

Фіксований валютний курс по відношенню 

до резервної валюти 

«Прив‘язаний» або «плаваючий» курс 

Стовідсоткові валютні резерви Змінні валютні резерви 

Повна конвертованість Обмежена конвертованість 

Суворо регламентована монетарна політика Дискреційна монетарна політика 

Не є кредитором останньої інстанції Є кредитором останньої інстанції» 

Не регулює діяльність комерційних банків Часто регулює діяльність комерційних 

банків 

«Транспарентне» «Нетранспарентний»  

Захищене від політичного впливу Політизований 

Висока довіра Низька довіра 

Емісійний дохід тільки з процента Емісійний дохід з процента та інфляції 

Не може породжувати інфляцію Може породжувати інфляцію 

Не може фінансувати видатки уряду Може фінансувати видатки уряду 

Не вимагає ніяких «попередніх умов» для 

грошової реформи 

Вимагає дотримання «попередніх умов» для 

грошової реформи 

Швидка грошова реформа Повільна грошова реформа 

Малочисленний персонал Багаточисленний персонал 

Джерело: Hanke S.H., Jonung L. & Schuler K. Russian Currency and Finance. A currency 

board approach to reform. London & N.Y., Routledge, 1993. 222 р. Р. 6.  

Якщо центральні банки мають дискреційне (тобто обмежене лише 

власними правилами) право емісії грошових коштів за визначенням, то 

принцип валютного бюро заснований на чіткому законодавчому зобов‘язанні 

обмінювати національну валюту на визначену іноземну валюту за 

фіксованим курсом, у поєднанні з обмеженнями щодо емісійного органу для 

                                                                                                                                                             
1990 рр., оскільки він вказує на підпорядкованість цієї інституції більш вищий інстанції (центральному 

банку), або, принаймні, функціональній залежності від неї. 

Нарешті, сучасна міжнародна практика знає також приклади грошової емісії комерційними банками 

(Шотландія, Гонконг-Сянган), але це окремі, специфічні випадки, що в глобальній валютній системі значної 

ролі не відіграють.    
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забезпечення виконання своїх юридичних зобов‘язань. Це означає, що 

національна валюта буде випущена лише проти іноземної валюти і вона 

залишатиметься повністю забезпеченою іноземними активами, усуваючи 

традиційні функції центрального банку, такі як монетарний контроль та 

«кредитор останньої інстанції», і залишаючи мало можливостей для 

дискреційної монетарної політики. (Причому де-факто така інституція може 

зберігати назву «центральний банк» – що практикується у тих випадках, коли 

вона існувала до переходу на систему валютного бюро і має намір 

повернутися до дискреційної емісії в майбутньому). 

Наразі принципом валютного бюро по відношенню до долара США 

користуються такі країни, як Антигуа і Барбуда, Гонконг-Сянган, Гренада, 

Джибуті, Домініка, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс та Сент-

Люсія; по відношенню до євро – Болгарія та Боснія і Герцеговина (кілька 

років тому такий порядок використовували також Естонія та Литва); по 

відношенню до сінгапурського долара – Бруней-Даруссалам
808

. 

 

Статус єдиного законного засобу платежу 

Як правило, країна – емітент власної валюти законодавчо встановлює 

правило, яким забороняється використання на власній території іноземної 

валюти, тобто єдиним законом засобом платежу (sole/only legal tender) 

проголошується національна валюта.  

Звісно, що такі норми не встановлюють країни, які відмовляються від 

емісійного права. В інших випадках – навіть за застосування принципу 

валютного бюро – країни забороняють або обмежують можливість 

використання на своїй території іноземної валюти (хоча такий порядок може 

існувати de facto, що ми розглянемо нижче).   

 

 

                                                 
808

 The IMF Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions. Washington, D.C.: 
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Рівень конвертованості 

Аналіз ступеня та ефективності конвертованості валюти вимагає 

розглядати практику валютних обмежень залежно від суб‘єктів і валютних 

типів операцій. Через це, як правило, розрізняють такі види конвертованості 

валют залежно від того, на які види операцій і для кого проводиться 

лібералізація правил валютного контролю: 

– поточна (current account) конвертованість, яка є головною метою 

зусиль МВФ щодо лібералізації та оздоровлення міжнародної валютної 

системи, означає можливість обміну валют з метою здійснення платежів за 

т. зв. поточними статтями платіжного балансу. При цьому під поточними 

платежами маються на увазі (відповідно до статті ХХХ Угоди про МВФ) 

платежі, не призначені для переміщення капіталу, включаючи а) всі 

платежі, пов‘язані із зовнішньою торгівлею, послугами, а також 

короткостроковими банківськими кредитами; б) платежі у вигляді 

відсотків по кредитах і чистого доходу від інвестицій; в) незначні суми 

платежів із погашення кредитів та зменшення інвестицій і г) незначні суми 

переказів приватних громадян;  

– капітальна (сapital account) конвертованість передбачає можливість 

обміну валют з метою здійснення платежів, що відображаються в статтях 

платіжного балансу, пов‘язаних з рухом капіталів і кредитів. Угода про МВФ 

(пункт третій статті VI) передбачає право членів МВФ на здійснення 

контролю за переміщенням капіталу за умови, що цим вони не будуть 

обмежувати платежі по поточних операціях або необґрунтовано затримувати 

переказ коштів для виконання зобов‘язань (крім того, як це допускається 

відповідною процедурою МВФ, передбаченою пунктом 3 б) статті VII і 

пунктом другим статті XIV) Проте в складній системі міжнародних платежів 

подібні ситуації можуть виникати все одно. Тому остаточною метою 

лібералізації валютного регулювання вважається зняття будь-якого 

контролю, в тому числі й за капітальними статтями; 
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– внутрішня (резидентська) конвертованість – це можливість обміну 

національної валюти на іноземну для резидентів певної країни. Подібний тип 

конвертованості застосовується в тому випадку, коли уряд розраховує 

насамперед не на приплив іноземного капіталу, а на активність національних 

інвесторів і підприємців;  

– зовнішня (нерезидентська) конвертованість, яка передбачає таку 

можливість тільки для нерезидентів, орієнтована насамперед на приплив 

капіталу іззовні. Вона також надає комерційним банкам більшу свободу для 

операцій на зовнішніх валютних ринках. 

Природно, що як внутрішня, так і зовнішня конвертованість можуть 

існувати як для юридичних, так і для фізичних осіб. Як правило, в першу 

чергу держава намагається забезпечити конвертованість для юридичних осіб, 

що дозволяє значно активізувати зовнішню торгівлю, а також рух капіталу. 

Однак у деяких випадках – з політичних причин або через некомпетентність 

відповідних органів державного управління – пріоритет може бути відданий 

фізичним особам. 

Під повною (total) конвертованістю розуміють реально існуючу 

можливість для резидентів і нерезидентів здійснювати обмін цієї валюти на 

іноземну з будь-якою метою. (Хоча в деяких випадках цей термін може 

застосовуватися і до валют, які не мають капітальної конвертованості, 

оскільки, як уже зазначалося вище, МВФ подібну вимогу не висуває). 

Термін «обмежена (limited) конвертованість» може означати наявність 

доволі жорстких правил або кількісних обмежень на обмін валют. Слід 

підкреслити, що подібні правила можуть існувати й у випадках з вільно 

конвертованими валютами, однак вони мають доволі ліберальний характер і 

на практиці не створюють проблем для суб‘єктів, які здійснюють легальні 

операції.  
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Таблиця 7 

Ступінь конвертованості валюти та її ефективність 

Поточні операції Повна конвертованість 
Відповідно до статті VIII 

Статуту МВФ 

Обмежена 

конвертованість 

Повна 

неконвертованість 

Торгівля 
Жодних валютних або 

торговельних обмежень 

Жодних валютних обмежень. 

Можливі торговельні 

обмеження 

Можливі валютні та 

торговельні обмеження 

Жорсткі валютні та 

торговельні обмеження 

«Невидимі» (неторговельні) 

операції 

Жодних обмежень щодо 

валютообмінних або 

неторговельних операцій 

Жодних обмежень щодо 

валютообмінних операцій. 

Можливі обмеження щодо 

неторговельних операцій 

Можливі обмеження 

щодо валютообмінних 

операцій. Жодних 

обмежень щодо 

неторговельних операцій 

Жорсткі обмеження 

щодо валютообмінних та 

неторговельних операцій 

Операції з капіталом Ніяких обмежень Можливі обмеження Можливі обмеження Жорсткі обмеження 

Конвертованість в усі 

валюти 
Так  Не обов‘язково Ні Ні 

Конвертованість у певний 

набір валют 
Не використовується Не використовується  Так Не використовується 

    

Джерело: McLenaghan B.,  Nsouli S., Riechel K.-W. Currency Convertibility in the Economic Community of West African States. IMF Occasional 

Paper. Aug.1982. No. 13. 46 р. Р. 4.  
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У деяких випадках поняття «обмежена конвертованість» може означати 

наявність обмежень не за типами фінансових операцій, а за територіальною 

ознакою: певний, достатньо високий, ступінь конвертованості може бути 

уведений для операцій з певною країною або групою країн, у той час як 

стосовно «третіх країн»  валютний контроль може бути доволі жорсткий. (У 

такому випадку подібна конвертованість може називатися 

внутрішньорегіональною (intraregional).  

Ми відштовхуємося від того, що з точки зору забезпечення гармонійного 

розвитку економічної системи держави ступінь конвертованості національної 

валюти повинен  бути адекватним рівню розвитку системи ринкових стосунків. 

У разі ж держав з економікою перехідного періоду (точніше сказати, з 

висхідними ринками – emerging market) це означає, що ступінь 

конвертованості, тобто, рівень лібералізації валютного контролю, не повинен 

значно відрізнятися від ступеня залученості держави в регулювання інших сфер 

економічного життя суспільства, оскільки це може призвести до 

розбалансування такої системи через несумісність різних її елементів у процесі 

управління народним господарством. 

 

Валютно-курсовий режим 

Рух валютного курсу під впливом ринкових факторів відбувається у 

вигляді одноразових або постійних змін, залежно від режиму валютного курсу, 

що існує в країні. 

В умовах фіксованого курсу його зміни відбуваються у вигляді 

девальвацій (одноразового зниження) і ревальвацій (одноразового підвищення 

курсу по відношенню до іноземних валют), які розглядаються як вимушені 

заходи держави щодо відновлення стабільності та рівноваги валютного ринку. 

При системі плаваючого курсу такі зміни відбуваються постійно і 

розглядаються як нормальна реакція ринку на зміни економічних та політичних 

чинників, під впливом яких здійснюються зниження (депреціація) або 

підвищення (апреціація) курсу національної валюти. 
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Вибір системи валютного курсу відноситься до числа важливих рішень і 

чинить вирішальний вплив на монетарну політику. Правила сучасної валютної 

системи передбачають можливість вибору режиму валютного курсу серед таких 

варіантів: 

1) фіксація курсу національної валюти: 

а) по відношенню до однієї валюти (найчастіше до долара або євро);  

б) по відношенню до «кошика» валют (як такий «кошик» можуть 

використовуватися SDR або «кошик» валют основних торговельних партнерів). 

2) обмеження коливань курсу щодо: 

а) однієї валюти (частіше за все, до долара США); 

б) групи валют (взаємне коливання курсів валют країн – членів 

Європейської валютної системи було обмежене лімітом у 2,5% від взаємно 

погодженого рівня); 

3) більш гнучкий режим: 

а) плавання відповідно до визначеного індексом (автоматична зміна курсу 

залежно від зміни економічних індикаторів застосовується в Чилі, Колумбії і 

деяких африканських країнах); 

б) «керованого» плавання, коли центральний банк здійснює постійні 

зміни валютного курсу залежно від стану платіжного балансу, рівня інфляції 

або валютних резервів, але без обов‘язковості або автоматизму таких змін, як у 

випадку із застосуванням індексів (такий режим існує у понад двадцяти країнах 

– Китаї, Єгипті, Індії, Ізраїлі, Кореї, Мексиці, Сінгапурі, Туреччині тощо); 

в) «незалежне» плавання, при якому курс визначається співвідношенням 

попиту і пропозиції на ринку без втручання (або лише за епізодичного 

втручання) держави навіть за допомогою економічних важелів (як правило, 

вільне плавання дозволяють собі лише промислово розвинені країни, такі як 

США, Канада, Австралія чи Японія, хоча останнім часом до цієї групи 

приєдналося багато країн, що розвиваються, – Гайана, Гаїті, Заїр, Кірибаті, 

Нігерія, Парагвай, Ямайка та ін.) 
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Таке «багатство вибору» помітно контрастує з жорсткими вимогами 

Бреттон-Вудсу і, звичайно, послаблює дисципліну валютних курсів.  

Однозначної відповіді на запитання, який валютний режим кращий – 

фіксований або плаваючий – не має ані теорія, ані практика валютного 

регулювання. Це значною мірою залежить від економічних цілей уряду, джерел 

«економічного шоку», структури економіки тощо. Перш за все, ймовірно, слід 

визначити критерії оптимальності. На практиці як критерій в основному 

виступає макроекономічна стабільність, яка визначається як мінімізація 

коливань промислового виробництва, рівня цін або реального споживання. 

Широко використовується також критерій стабільності реального 

промислового виробництва з максимально повним завантаженням 

потужностей. 

 

Наявність золотовалютного резерву 

Іншою якісною характеристикою монетарного суверенітету є наявність 

та порядок використання міжнародних валютних резервів. Класичний варіант 

полягає в тому, що значна частка іноземної валюти опиняється у розпорядженні 

центральних банків: вони викупають її на внутрішньому ринку у експортерів та 

інвесторів, здійснюючи таким чином додаткову емісію власної валюти. Надалі 

такі резерви використовуються для зворотної операції. Тобто валютні резерви 

центральних банків виступають певною мірою як «приводні та відвідні канали 

грошового обігу», залишаючись немов би «замороженими» протягом 

проміжного періоду. Центральні банки та уряди, як правило, уникають прямого 

використання цих коштів на світовому ринку – оскільки в обмін на іноземну 

валюту була емітована відповідна кількість національної, – тож така операція 

могла би розглядатися як «повторне використання» іноземної валюти, або ж 

здійснена в порядку її придбання емісія національної валюти видавалася б як 

необґрунтована, незабезпечена та, зрештою, інфляціогенна. Однак наявність 

постійного дисбалансу у міжнародних розрахунках в окремих країнах призвела 

до утворення не просто надмірних, а надзвичайно великих валютних резервів, 
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що і поставило питання про нераціональність та – навіть – нелогічність їх 

використання попереднім чином.  

Ще один аспект питання про золотовалютні резерви стосується саме 

«золотої складової» цих резервів. У зв‘язку з повною демонетизацією золота 

резерви «жовтого металу» втратили своє минуло значення «гарантійного 

фонду» конвертованості банкнот у «дзвінку монету», втім золото все ще 

залишається складовою частиною офіційних зовнішніх резервів. Центральні 

банки вважають цілком логічним тримання хоча б частки активів у 

високоліквідній формі, відносно нейтральній до стану економіки окремих 

країн, – а саме – в золоті. 

 

Участь у валютній інтеграції 

Участь країни у валютній інтеграції само по собі є добровільним 

обмеженням національного монетарного (валютного) суверенітету, особливо, 

якщо правила інтеграції передбачають спільні норми валютного контролю або 

(у найбільш глибокій формі) – емісію колективної валюти (що рівнозначно 

відмові від національного монетарного суверенітету – хоча із збереженням 

певних важелів впливу та можливістю повернення монетарного суверенітету у 

випадку виходу з такої інтеграції). Останнє дає можливість говорити про 

утворення системи колективного (регіонального) монетарного суверенітету.  

Міжнародна практика знає різні форми валютної інтеграції, які 

розрізняються, в тому числі за такими параметрами, як ступінь відмови від 

власної валюти ( від координації емісійної та валютно-курсової політики до 

створення колективної валюти), якість спільної монетарної політики та 

міжнародний статус колективної валюти, порядок прийняття рішень щодо 

спільної монетарної політики (домінування держави-гегемона або консенсус) 

тощо. У зв‘язку з цим для цілей нашого дослідження ми пропонуємо такі 

визначення, як «негативна» та «позитивна» валютна інтеграція, маючи на увазі 

кумулятивний результат входження до інтеграції для грошово-кредитної 

системи конкретної країни – члена інтеграції. Тобто одна і та сама валютна 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

554 

інтеграція може бути «негативною» для одних країн та «позитивною» – для 

інших. (Саме з цієї причини, наприклад, Велика Британія рішуче відмовлялася 

від входження в «єврозону».) 

 

Таким чином, навіть обмежений монетарний (валютний) суверенітет 

може суттєво негативно впливати на економічний стан держави. Особливо, 

якщо створення валютного союзу (перехід до згаданого вище «колективного 

монетарного суверенітету», що мав місце ще у пізньому середньовіччі) не 

підкріплюється аналогічними кроками в інших галузях економіки – в першу 

чергу, у фіскальній.  

 

ФАКТИЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Статус та вид монетарного таргетування 

Монетарний суверенітет передбачає можливість самостійного вибору 

державою-емітентом цілі своєї емісійної (монетарної) політики. Як засвідчує 

світовий досвід, якщо не єдиною, то найбільш важливою ціллю монетарної 

політики залишається забезпечення цінової стабільності, що може бути 

досягнута в межах одного з чотирьох монетарних режимів: 

1) таргетування монетарної бази,  

2) таргетування валютного курсу,  

3) інфляційного таргетування або  

4) реалізації монетарної політики з множиною цілей без явного 

номінального якоря.  

Саме через вибір монетарного режиму центральні банки впливають на 

«ціну грошей», які є визначальним фактором ринкової економіки. При цьому 

«ціна грошей» має два виміри – внутрішній та зовнішній. 

Внутрішній вимір обумовлює розвиток процесів інфляції/дефляції, що 

прямо впливають на перерозподіл ВВП між окремими економічними агентами 

та групами населення, рівень зайнятості тощо, – тобто визначають рівень 

економічної нерівності, а звідси – і соціальної напруги всередині суспільства. 
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Зовнішній вимір, у свою чергу, визначає курс національної валюти та 

його динаміку і таким чином впливає на розвиток галузевої структури 

економіки (експортери-імпортери), співвідношення між вітчизняними та 

іноземними інвесторами, рівень зовнішньої заборгованості – що, вврешті-

решт, визначає рівень міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки, місце України у глобальній економіці та ступінь її економічної 

залежності від іноземних держав, транснаціональних корпорацій/банків та 

міжнародних фінансових організацій. 

Таким чином, вибір стратегічного напряму монетарної політики, її 

інституціональне забезпечення та ступень узгодженості з економічною 

політикою уряду (в першу чергу, з її фіскальною складовою) виступають як 

важливі елементи національної безпеки, торкаючись інтересів не тільки 

економічних агентів, а й окремих громадян.  

     

З огляду на перелічене вище, можна стверджувати, що необхідність 

використання механізму таргетування (тобто здійснення емісійної діяльності з 

орієнтацією на досягнення певного «цільового показника» – «таргету») в 

процесі реалізації монетарної політики виникає внаслідок завершення процесу 

демонетизації золота і переходу як до основи монетарного суверенітету до 

дискреційного принципу емісії грошових знаків, представницька вартість яких 

базується не на вартості товару, що виконує функції грошей, а на сукупному 

обсязі кредитних ресурсів, які перебувають в економічному обігу. За таких 

умов безпосередня мета таргетування обумовлюється типом економічної 

політики, що реалізується в державі, маючи на увазі, що в умовах кейнсіанської 

політики бюджетного стимулювання економічного зростання логічним є 

таргетування саме темпів такого зростання; ліберальна (фрітридерська) модель 

зумовлює необхідність таргетування валютного курсу, а монетаристська 

політика управління пропозицією грошей вимагає таргетування показників 

монетарної бази або рівня інфляції (розуміючи при цьому, що, відповідно до 
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поглядів монетаристів, інфляція є виключно монетарним (грошовим) 

феноменом (тобто не всяке зростання цін повинно визнаватися інфляційним і з 

іншими причинами зростання цін необхідно боротися іншими засобами, – 

наприклад, здійснюючи демонополізацію ринку)

. 

У процесі використання таргетування важливо погоджувати цілі 

монетарної політики центрального банку і фіскальної політики уряду. 

Зауважимо, що ступінь такої узгодженості визначається законодавчими 

нормами, традиціями та існуючим рівнем співпраці між цими двома 

інституціями. В Австралії, Фінляндії та Швеції центральні банки оголошують 

цільовий показник інфляції, не отримуючи згоди урядів. У Канаді та Новій 

Зеландії цільовий показник було встановлено в результаті угоди між міністром 

фінансів та головою центрального банку. Більшість країн, які практикують 

повноцінне таргетування інфляції, формально залучають уряд до визначення її 

цільового показника. Особливо, якщо центральний банк недостатньо 

незалежний від уряду. Однак рівень довіри до такої «делегованої 

незалежності» може бути вкрай низьким, зокрема коли уряди змінюються 

надто часто. Центральні банки самостійно встановлюють цільовий показник 

інфляції, як правило, тоді, коли цінову стабільність визначено національним 

законодавством головною метою їх діяльності. 

Слід зазначити, що ще у 1999 р. «піонер таргетування» – Резервний банк 

Нової Зеландії обґрунтував необхідність переходу до більш гнучкої політики, 

яка б враховувала зміни параметра виробництва продукції (output) та валютного 

курсу. Такий підхід, що означає дії центрального банку, до цільових функцій 

якого відносяться не лише цінова стабільність, а й підтримка виробництва на 

потенційно досяжному рівні або зниження волатильності валютного курсу, 

отримав назву – гнучке інфляційне таргетування. 

    

                                                 

 Поділяючи в цілому монетаристській підхід до сутності та причин інфляції, автор, тим не менш, вважає 

необхідним вказати на те, що чисто монетарне походження інфляції характерне для системи золотого стандарту 

(як у повній, так і в обмеженій формі); але в сучасних умовах інфляцією є вже будь-яке знецінення грошей (у 

тому числі таке, що обумовлене немонетарними факторами). 
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Державна монополія щодо організації внутрішнього грошового обігу 

Формально державна монополія щодо організації внутрішнього 

грошового обігу обумовлюється самим фактом проголошення національної 

валюти єдиним законним засобом платежу на території країни. Але на 

практиці можуть виникати ситуації, коли іноземна валюта все ж таки 

виконує певні функції на території такої країни: вона може 

використовуватися як міра вартості (ціноутворення), засіб накопичення 

(депозити) та, навіть, платежі (кредити) й обіг (незважаючи на офіційну 

заборону). Таке явище прийнято називати «валютизацією» або (частіше і в 

англомовних публікаціях) «доларизацією» – маючи на увазі, що частіше за 

все як така «інфекційна» валюта виступає долар США, але воно може 

стосуватися й інших валют. 

Саме тому експерти МВФ визначають «доларизацію» як утримання 

резидентами суттєвої частки їхніх активів у формі активів, які деноміновані в 

іноземній валюті
809
. Фактична доларизація поряд із офіційною означає (хоча і в 

меншому ступені) втрату монетарного суверенітету, оскільки держава (її 

органи монетарного управління) не можуть ефективно контролювати обсяги та 

швидкість обігу грошової маси в економіці. Певною мірою така доларизація 

може бути навіть більш небезпечною за офіційну, оскільки в такому випадку 

може спостерігатися неочікуваний негативний вплив обігу іноземної валюти на 

території держави (особливо в сегменті «тіньової економіки»). Головна 

небезпека при цьому полягає  у тому, що вона знижує ефективність роботи 

процентного каналу, оскільки зміна процентних ставок майже не впливає на 

ставки валютних кредитів та депозитів. Це зменшує дієвість грошово-кредитної 

політики, тим самим обмежуючи можливості управління макроекономічними 

процесами. В умовах, коли зовнішні валютні зобов‘язання країн перевищують її 

валютні активи, балансовий ефект від змін обмінного курсу працює у 
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протилежному напрямі порівняно з  ефектом зміни відносних цін і сумарний 

ефект від ослаблення обмінного курсу на економічне зростання  може бути 

негативним. Системний ризик для фінансової системи зростає із двох причин: 

по-перше, фінансова доларизація знижує здатність центрального банку 

виступати кредитором останньої інстанції, збільшуючи вірогідність дефіциту 

ліквідності у фінансовій системі в іноземній валюті у стресових ситуаціях; і по-

друге, фінансова доларизація породжує валютні неспівпадіння, що посилюють 

кредитний ризик в іноземній валюті, оскільки банки кредитують в іноземній 

валюті не тільки експортерів. На думку українських вчених Н.В. Резнікової та 

М.М. Відякіної, доларизація як чинник монетарної залежності: 

– призводить до зменшення або втрати контролю за грошовою та 

валютною політикою; 

– обмежує ефективність монетарної політики; 

– призводить до втрати частину прибутку від сеньйоражу, або весь 

прибуток загалом (оскільки цей прибуток отримують країни – емітенти 

іноземної валюти-замінника); 

– знижує ефективність здійснення платежів; 

– підвищує ймовірність виникнення кризи ліквідності тощо
810

. 

Водночас доларизація знижує або виключає виникнення валютних криз, 

оскільки національна грошова одиниця та валютний курс фактично 

припиняють існувати, а при неповній доларизації значні валютні активи 

пом‘якшують удар кризи і зменшують вплив номінальної девальвації. Більше 

того, виключення можливостей валютної кризи, з одного боку, попереджує 

розгортання інфляційно-девальваційної спіралі, а, з іншого боку, забезпечує 

несприятливий вплив участі в оцінці національної валюти на оплату праці 

підприємств, фінансових організацій та державного бюджету. Відповідно 

виключається можливість розвитку інфляційних та довготривалих криз як 
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наслідків валютних криз
811
. Досягнення та забезпечення грошово-кредитної 

стабільності обумовлені зниженням девальваційних очікувань як резидентів, 

так і нерезидентів національної економіки. Вони знаходить відображення у 

зменшенні рівнів інфляції та процентних ставок до рівнів, характерних для 

економіки, – емітента валют «доларизації»
812
. При цьому знижуються процентні 

ставки як у внутрішній економіці, так і за зовнішніми позиками, у тому числі за 

державним боргом. Отже, в результаті грошово-кредитної стабільності 

полегшується залучення резидентами капіталу, підвищується окупність 

реальних інвестицій, покращуються умови ведення бізнесу
813

. 

Натомість «доларизація» – не єдиний приклад порушення державної 

монополії щодо організації грошового обігу. Таке порушення також може 

відбуватися внаслідок здійснення емісії т. зв. «додаткових валют» 

(complimentary currencies) – коли  на додаток до традиційних національних 

грошових одиниць використовуються сурогати, що емітуються місцевими 

владами, корпораціями, або, навіть, окремими особами.   

Серйозною проблемою для державної грошової монополії стала також 

поява криптовалют, яка викликала справжній ажіотаж серед бажаючих легко і 

швидко заробити гроші.   

. 

Статус міжнародної валюти 

Монетарний суверенітет у своїй повній формі передбачає право 

(можливість) емісії валюти, що виконує усі грошові функції, включаючи 

функцію світових грошей. У випадку з повноцінними (товарними) грошима це 

відбувається автоматично через глобальне використання грошового товару 

(золота або срібла). В сучасних умовах, після завершення демонетизації золота 
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(срібла) і переходу на фідуціарні та кредитні гроші (які мають представницьку 

вартість), ситуація дещо змінюється. Тепер, за відсутності конвертації таких 

валют у золото (останнім стало припинення розміну долара США на золото на 

вимогу центральних банків інших країн у листопаді 1971 р.), здійснення 

функції світових грошей стає формально можливим за умови надання їм 

статусу «вільноконвертованої валюти». 

Першим кроком до цього стає приєднання країни – члена МВФ до вимог 

статті VIII (розділи 2а, 3 та 4) Статуту МВФ щодо забезпечення 

конвертованості власної валюти за поточними операціями. (Наразі це зробили 

понад 90% країн – членів МВФ,у тому числі – у травні 1997 р. – Україна). Втім, 

для визнання валюти фактично вільноконвертованою цього замало: необхідно, 

щоб ринки на практиці виявили інтерес до таких операцій і банки інших країн 

також здійснювали її конвертацію в інші валюти.  

 У практиці МВФ використовується термін «вільно використовувана 

валюта», якою, вважається валюта країни-члена, що на думку МВФ, по-перше, 

широко використовується в міжнародних розрахунках і, по-друге, широко 

продається і купується на основних валютних ринках (стаття  XXX (п) Угоди 

про МВФ). З економічної точки зору, як відзначають експерти МВФ, це 

поняття поєднує в собі як наявність конвертованості валюти, так і її значимість 

у міжнародних розрахунках
814

.  

Наступним рівнем статусу «міжнародної валюти» є використання 

національної валюти у розрахунках між центральними та транснаціональними 

банками. Для здійснення таких  операцій, які називаються «безперервні зв‘язані 

розрахунки» (Continuous Linked Settlements) на початку нового тисячоріччя за 

ініціативи провідних дилерів валютного ринку за швейцарським 

законодавством було створено холдингову компанію CLS Goup Holdings та її 

стовідсотково дочірню компанію у Великій Британії – CLS  UK Holdings, яка у 

свою чергу заснувала у США свої дочірні установи – CLS International Bank  та 
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CLS Services Ltd. Безпосередньо безперервні розрахунки здійснюються CLS 

International Bank – банківською установою, створеною за законодавством 

США про т. зв. Edge Corporations (тобто з правом обслуговування міжнародних 

операцій лише нерезидентів), нагляд за якою здійснюється Федеральним 

резервним банком Нью-Йорку. Ці  розрахунки  здійснюється у 18 валютах, які й 

визначають мультивалютність сучасної системи

. Система CLS, крім агентів 

валютного ринку із понад двадцяти  юрисдикцій, включає центральні банки 

всіх країн, у валютах яких такі розрахунки здійснюються. Ті центробанки у 

свою чергу створили спільну організаційну структуру – Комітет із нагляду, – 

який у поточному режимі гарантує, що в усіх юрисдикціях здійснення операцій 

існує механізм взаємної допомоги у процесі виконання своїх індивідуальних 

зобов‘язань перед системою CSL. Комітет очолює представник ФРС США – як 

контролер операцій з основною міжнародною валютою розрахунків. 

При відборі валют для безперервних розрахунків використовуються певні 

критерії (див. табл. 8). 

Кількість валют, що використовуються системою CLS, поступово 

змінюється: останнім у 2015 р. до системи приєднався угорський форинт.  

Свого часу бажання приєднатися до мультивалютної системи розрахунків 

висловили також КНР і Російська Федерація. Переговори з цього приводу з 

Китаєм усе ще ведуться, хоча процес може затягнутися на роки (через валютні 

обмеження, які існують у КНР).  

Щодо Росії, то ще  влітку 2014 р. CLS International Bank відкрив у Банку 

Росії кореспондентський рахунок в рублях, маючи на увазі можливість 

включення рубля до механізму міжнародних розрахунків уже наступного року. 

Але восени 2014 р. – у зв‘язку із запровадженням пакета міжнародних санкцій 

проти Росії – ці плани було відкладено на невизначений строк.  

 

                                                 

 Розрахунки здійснюються в австралійських, американських, гонконгських, канадських, новозеландських та 
сінгапурських доларах, євро, британських фунтах, японських йєнах, швейцарських франках, датських, 

норвезьких та шведських кронах, мексиканських песо, ізраїльських шекелях, угорських форинтах, 

південнокорейських вонах, південноафриканських рандах. 
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Таблиця 8 

Критерії при відборі валют для безперервних розрахунків 

Об’єкт вимоги Конкретні вимоги 

Суверенний кредитний 

рейтинг 

Мінімальний суверений рейтинг ВВ-/Ba3 

Юридичний  статус Дозволяє досягати завершеності розрахунків та  вхідних 

платежів. 

Забезпечення верховенства закону. 

Режим для боротьби з відмиванням брудних грошей 

Валюта Достатня конвертованість валюти та прийнятність 

відповідного валютного контролю 

Локальна підтримка Тверда відповідальність з боку центрального банку та 

відповідних урядових органів. 

Наявність мінімум трьох «постачальників ліквідності», які 

зареєстровані в юрисдикціях з інвестиційним суверенним 

рейтингом  

 

Операційні стандарти Можливість здійснювати розрахунки за спланованими в часі 

вхідними платежами за допомогою надійної системи валових 

розрахунків у реальному часі (RTGS), яка пов‘язана з 

системою SWIFT. 

Наявність рахунку системи CLS у центральному банку – 

емітенті відповідної валюти 

Джерело: Currency Program. Briefing Book. CLS Fundamental to FX. 21 p. Р. 11. URL: 

www.cls-group.com 

 

Утім, найвищим офіційним рівнем визнання міжнародного статусу 

валюти є її включення до «кошика» валют, який визначає вартість міжнародної 

розрахункової одиниці МВФ – «Спеціальних прав запозичення» (Special 

Drawing Rights – SDR). Наразі це п‘ять основних валют світу – долар США 

(41,73%), євро (30,93%), китайський юань (10,92%), японська йєна (8,33%) та 

британський фунт стерлінгів (8,09). 

    

Як ми могли простежити, поняття монетарного суверенітету (так само, як 

і політичного) у процесі свого історичного розвитку зазнає помітних змін, 

особливо ж під впливом глобалізації. Фактично класичний монетарний 

суверенітет (у сенсі повної незалежності суверена у прийнятті відповідних 

рішень) сьогодні неможливий навіть для країн економічної автаркії (оскільки 

повна автаркія неможлива). Отож, можна говорити лише про ступінь 

http://www.cls-group.com/


ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

563 

монетарного суверенітету – тобто про рівень залежності держави у прийнятті 

рішень щодо власної монетарної політики. Звісно, насамперед маються на увазі 

країни, монетарна влада яких залежить від стосунків з іншими країнами або 

МВФ і відповідного тиску на них. Але, з іншого боку, не можна говорити про 

повний монетарний суверенітет і країн з валютами-лідерами, адже вони (у тому 

числі США) повинні враховувати як вплив, який здійснює на світову економіку 

їх внутрішня монетарна політика, так і зворотний вплив стану міжнародної 

валютної системи на їх внутрішній грошовий обіг – саме в результаті того, що 

їх національна валюта використовується як міжнародна («дилема Тріффіна» є 

прикладом цього феномену. 

 

Отже, здійснений аналіз дає змогу зробити висновок, що монетарний 

суверенітет виступає важливим елементом державного політичного 

суверенітету, але його природа виходить за межі простої складової частини 

останнього. За певних умов він може існувати поза межами державного 

регулювання (free banking, complementary currencies) або, навпаки, державний 

суверенітет може не включати суверенні права у монетарній сфері (зона 

функціонування євро, повна доларизація). 

Важливу роль відіграє членство країни-емітента у Міжнародному 

валютному фонді: і тому, що це означає включеність країни у глобальну 

валютну систему, і тому, що правила МВФ безпосередньо впливають на 

монетарний суверенітет країн-членів (що набуває особливого значення в 

умовах пандемії коронавірусу).  

Як відзначають експерти, «[с]вого часу МВФ та Світовий банк у 

відповідь на боргову кризу 1980-х років запровадили пакети неоліберальних 

реформ, які ґрунтувалися на тому, що країни-позичальники здійснюють 

політику економічної стабілізації, лібералізації, дерегуляції та приватизації, з 

ідеєю, що вільні ринки можуть стати панацеєю для всіх. Сюди ж входило 

впровадження долара США як світової резервної валюти у 1970-х роках. (…) 

при цьому борг США виступав вектором його могутності…  
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Пандемія COVID-19 дає чіткий і сучасний приклад наслідків збереження 

цієї влади. Багато країн намагаються реагувати на наслідки пандемії для 

здоров‘я та економіки з використанням своїх обмежених ресурсів для 

підтримки систем охорони здоров‘я, у багатьох випадках майже знищених 

раніше неоліберальною політикою. Якби у квітні 2020 р. відбувся розподіл 

спеціальних прав запозичення (СПЗ), що супроводжувався б механізмом, який 

дозволяв їх справедливий перерозподіл, або політикою, що дозволяє 

перевищити обмеження квот позики, багато країн з низьким рівнем доходу 

мали би більше шансів для подолання поточної кризи. Натомість лише одна 

країна – США – змогла цього не допустити, одночасно скасувавши в 

односторонньому порядку ширші реформи щодо частки квот МВФ»
815

. 

Несанкціоноване порушення монетарного суверенітету держави (грошові 

сурогати, «криптовалюта») може призвести до розбалансування грошово-

кредитного механізму (підрив довіри до національної валюти, курсовий 

арбітраж, спекулятивні «бульбашки», відмивання «брудних грошей» тощо), і 

тому органи монетарної влади повинні чітко відслідковувати такі явища і 

заздалегідь вживати заходів, спрямованих на усунення причин їх появи («збоїв» 

грошової системи).  

 

Глобалізація економіки помітно підвищує ризики порушення 

монетарного суверенітету держави у зв‘язку з розвитком процесів економічної 

інтеграції (колективні валюти), посиленням залежності слабких відкритих 

економік від впливу зовнішніх факторів (доларизацією), розвитком 

технологічного прогресу (криптовалюти) тощо. За таких умов саме поняття 

монетарного суверенітету набуває нової якості (в т.ч. «колективний монетарний 

суверенітет») і його регулювання як на національному, так і на міжнародному 
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рівнях вимагає більш тісного співробітництва (зокрема реформування 

Міжнародного валютного фонду). 

Відстоювання монетарного суверенітету 

Поняття монетарної війни 

Монетарний суверенітет, подібно до політичного, постійно перебуває під 

загрозою з боку інших володарів такого суверенітету (що є результатом 

логічного розширення суверенітету до меж, встановлених ендо-, або 

екзогенними факторами. Інакше кажучи, обмежень, які виникають через 

нестачу сил (економічної потуги) для забезпечення власної монетарної 

політики (починаючи від емісії достатньої кількості грошових знаків) або 

супротиву іншій монетарній системі при натиску з її боку. Така боротьба 

монетарних суверенітетів може набувати різних форм, найбільш активною з 

яких є «монетарна війна» – тобто гострий конфлікт у сфері валютно-грошових 

відносин між державами і/або фінансово-промисловими і політичними 

групами, в основі якого лежать дії, спрямовані на докорінну зміну існуючого 

стану справ (status quo). Таким чином, з огляду на відому формулу Карла фон 

Клаузевіца, монетарна війна – це продовження монетарної політики іншими, 

руйнівними засобами. А це є організованим економічним насильством, мета 

якого – досягнення політичних та економічних цілей, яких не вдається досягти 

в рамках існуючих валютно-грошових відносин. 

А й справді, після Першої світової війни провідні країни світу намагалися 

повернутися до системи золотого стандарту, який свого часу сприяв 

величезному зростанню міжнародної торгівлі. Але об‘єктивні обставини 

дозволяли зробити це лише в обмеженій формі золотозлиткового або 

золотодевізного стандарту, що неминуче призводило до інфляції. Внаслідок 

цього вартість (курс) деяких валют виявився завищеним (переоціненим), а 

інших – заниженим (недооціненим). Золоті запаси в той час сконцентрувалися в 

Сполучених Штатах Америки, що зумовило підвищення курсу долару по 
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відношенню до інших валют від 10 до 90%. Валютні суперечності поступово 

переросли у валютну війну між британським фунтом та американським 

доларом, перемогу в якій здобув останній. 

Невдовзі світова економіка увійшла в небачену до того часу кризу 

(Велику депресію), що не тільки не сприяло поверненню до політики 

економічної лібералізації, а й підштовхнуло уряди багатьох країн вдатися до 

політики економічного націоналізму з його принципом «розори свого сусіда» 

(beggar-thy-neighbour ). А між тим ще А. Сміт зауважував, що навіть 

«примхливе марнославство королів і міністрів протягом нинішнього і минулого 

століть не було для спокою Європи фатальнішим за зарозуміле змагання купців 

і промисловців»
816
. Власне все сталося так, як попереджали він та французький 

економіст ХІХ сторіччя Фредерік Бастіа, який доречно зазначиив: «Якщо 

кордон не перетинають товари, його неодмінно перетнуть війська» («Quand les 

marchandises ne traversent pas les frontières,les armées le font»). Як відомо, 

глобалізація знову була перервана глобальною (світовою) війною, що з 

економічної точки зору була спровокована неефективністю протекціоністських 

засобів боротьби з міжнародною конкуренцією. По суті було підтверджено 

наявність певної логічного зв‘язку між схильністю до протекціонізму та 

«економічного націоналізму», виникненням торговельних та валютних воєн та 

їх переростанням у глобальне воєнне протистояння та світову війну. Тобто 

торговельні та валютні війни з великою ймовірністю призводять до 

повномасштабної війни. 

Після Другої світової війни держави-переможці (за винятком СРСР), 

враховуючи суворі уроки недавнього минулого, доклали великих зусиль для 

якнайскорішого відновлення ліберальних умов міжнародної торгівлі. 

Глобалізація в епоху після Другої світової війни була обумовлена 

багатосторонніми торговими переговорами, що призвели до низки угод про 
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скасування обмежень на вільну торгівлю. Генеральна угода щодо торгівлі та 

тарифів (GATT), підписана у 1947 р., ще майже півсторіччя діяла на умовах – 

так би мовити – «тимчасово виконуючої обов‘язки» Міжнародної торговельної 

організації, необхідність створення якої була проголошена Гаванською хартією 

(1948), але так і не реалізована, аж доки у 1995 р. нарешті було засновано 

Світову організацію торгівлі (СОТ). Протягом другої половини ХХ сторіччя це 

зумовлювало значне зниження загрози торговельної війни. Тоді як глобальний 

мир обумовлював наявність ядерної зброї та загрози «знищення у відповідь» 

(second strike ability), «торговий мир» забезпечувався інститутами 

міжнародного економічного порядку, а «валютний мир» – спільно 

«міжнародним порядком» та величезною фінансовою перевагою США.  

У науковому, а – особливо – публіцистичному та політологічному 

дискурсі можна зустріти інший подібний термін – «валютні війни», який набув 

широкого поширення після того, як у 2010 р. про міжнародні валютні війни 

заговорив міністр фінансів Бразилії Г. Мантега (Guido Mantega). Навіть 

з‘явилися монографії, присвячені цій тематиці. Зокрема, найбільшу увагу 

привернули роботи професора Каліфорнійського університету в Берклі Б. 

Айхенгріна (B. Eichengreen. Exorbitant Privilege. The Rise and Fall of the Dollar 

and the Future of the International Monetary System. New York, Oxford University 

Press, 2011) та американського інвестиційного банкіра Дж. Рікардса (Rickards J. 

Currency Wars. The Making of the Next Global Crisis. New York, Pinguin, 2011). 

Певний інтерес також викликала робота китайського автора Сон Хон-Біня, 

виконана в руслі конспірологічної теорії (Song Hongbing. Currency Wars, 2007, 

2009. Currency Wars 2: World of Gold Privilege 2009; Currency Wars 3: Financial 

High Frontier 2011), у зв‘язку з чим вона не була широко сприйнята як серйозне 

дослідження цієї проблематики. Крім того, – надрукована китайською, 

корейською та японською мовами, – вона залишається маловідомою фахівцям у 

повному обсязі. (Існує також видання польською мовою під назвою «Wojna o 

pieniądz», на яке ми і будемо посилатися надалі.)  
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Окремі публікації з‘являлися також у періодичних виданнях, але загалом 

проблема валютних воєн головним чином розглядається в рамках 

політологічного дискурсу, а питання виявлення суті цього явища та його 

класифікації поки залишаються поза увагою дослідників.  

Утім, ми говоримо не тільки про валютну (зовнішню), але і про грошову 

(внутрішню) системи, оскільки, на нашу думку, валютні війни є лише окремим 

проявом більш широкого поняття – «монетарні війни», а тому ця проблема 

вимагає комплексного розгляду. 

Відповідно до військово-політичної термінології – залежно від складу 

протиборчих сторін (внутрішньодержавні чи міждержавні актори) – можна 

виділити такі види монетарних воєн, як внутрішні або «громадянські» 

(«грошові») та зовнішні («валютні»). 

Відповідно, «громадянські» війни ведуться навколо питань внутрішньої 

монетарної (емісійної) політики, в той час як «валютні» стосуються питань 

протиборства у міжнародних валютно-фінансових відносинах. Іноді ці процеси 

настільки взаємопов‘язані, що можна говорити про перехід однієї війни в іншу 

(як сумнозвісне перетворення «імперіалістичної» війни у «громадянську» в 

теорії та практиці більшовизму) або про одночасне ведення внутрішньої та 

зовнішньої війни навколо подібних або взаємозв‘язаних проблем. 

(Наприклад, суперництво між прихильниками срібного і золотого долара 

в США у кінці ХІХ століття на тлі міжнародної боротьби за встановлення 

«золотого стандарту»). Залежно від кількості сторін, які втягнуті в конфлікт, 

валютні війни можна поділити на двосторонні, багатосторонні та світові. 

Залежно від інтенсивності та потенційних наслідків монетарні війни 

можуть бути: локальними (загострення окремих проблем), повномасштабними 

(загострення відносин на всіх напрямах валютно-грошових відносин) і 

тотальними (повномасштабні монетарні війни, орієнтовані на повне знищення 

грошової системи «супротивника»).  
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Рис. 20. Класифікація монетарних війн 

Джерело: складено автором. 
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власних грошових знаків – «колоніальних ордерів» (Colonial Scripts), що стало 

однією з причин Війни за незалежність США
817

. Іншими прикладами 

колоніальних воєн є створення «зони франка» та «зони фунта стерлінгів», а в 

подальшому – розвиток системи валютного бюро (що активно 

використовувалася Великою Британією, а також деякими іншими країнами з 

метою забезпечення фактичної гегемонії власної валюти на світовому ринку).  

Загострення конфліктів у сфері валютно-грошових відносин між відносно 

рівними партнерами ми називаємо «конкурентними війнами». 

Головний предмет суперечки в тому чи іншому конфлікті дозволяє 

поділити їх на війни сеньоражні (спори з приводу отримання емісійного доходу 

– сеньйоражу) та валютно-курсові. 

Найбільш поширеною і старою формою «сеньоражної» війни є 

фальшивомонетництво. Воно найчастіше представляє просто окремі акти 

незаконної «грошотворчості» у вигляді підробки законних засобів обігу і 

швидше дозволяє говорити лише про «сутички» або «бої місцевого значення». 

Втім, іноді за це беруться всерйоз, із використанням державних можливостей – 

і тоді вже цілком можна говорити про фальшивомонетництво як про форму 

ведення війни. В історії достатньо і таких прикладів. Як один з останніх можна 

згадати конфлікт 2005 між КНДР і США, коли останні звинуватили владу 

Пхеньяна в організації масових підробок американських доларів, назвавши це 

«актом агресії», що юридично дало змогу застосувати санкції проти 

китайського банку «Дельта Азія» в Макао, через який здійснювалося 

обслуговування північнокорейських клієнтів. І тільки побоювання руйнування 

всієї регіональної фінансової системи зупинило розповсюдження цих санкцій 

на інші банки
818

.  

Але фальшивомонетництво – це все-таки «таємна» війна, тоді як боротьба 

за сеньйораж може бути в певному ступені легалізована, коли вона відбувається 

у вигляді «перетягування» на себе права на монетну регалію – тобто законного 

                                                 
817

 Song Hongbing. Wojna o pieniądz. Kobierzyce: Wektory, 2011. S. 38. 
818
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права емісії грошових знаків. Це може відбуватися, наприклад, у формі емісії 

окупаційних грошей (коли окупаційна влада здійснює грошову емісію по праву 

переможця), або у вигляді емісії різних форм т.зв. «додаткових валют». 

Останнє, по суті, є порушенням монетарної регалії – емісією грошових 

(квазігрошових) знаків від імені установ, що не входять у структуру офіційної 

монетарної влади держави (суверена) і спирається на певну теоретичну основу 

– «free banking» (тобто концепцію права на вільну емісію грошових знаків 

комерційними банками). 

Особливою формою боротьби є «суверенні» монетарні війни, що 

представляють собою боротьбу не просто за право емісії, а за право суверенної 

емісії, тобто емісії власних грошових знаків від імені суверена. Такі війни 

спостерігаються в процесі розділу держав або виділення з їх складу нових 

суверенних держав. Різновиди подібних воєн можуть бути досить 

різноманітними – від емісії шотландських фунтів стерлінгів (які друкуються в 

межах ліміту, встановленого Банком Англії і приймаються як законний засіб 

платежу тільки на території Шотландії) до емісії гонконгських доларів владою 

території, яка з 1997 р. є невід‘ємною частиною КНР.  

Утім, історія знає і приклади досить мирного вирішення таких проблем, 

як це сталося, наприклад, при «оксамитовому розлученні» Чехії та Словаччини 

в 1993 р. У певному сенсі до цієї категорії монетарних воєн можна віднести 

події навколо розпаду єдиного валютного простору СРСР і створення валют 

нових незалежних держав – колишніх республік Союзу. Хоча – насправді –  ці 

процеси мали більш складний характер. 

Протиборство, умовно назване нами «металевими» війнами, стосувалося 

питань самої природи грошей. У зв‘язку з цим можна зауважити про боротьбу 

між ідеями біметалізму (одночасного обігу срібних і золотих грошей) і золотого 

стандарту, що відбувалися в кінці XIX століття у США. Боротьба між 

прихильниками біметалізму (головним чином – пов‘язаних з власниками 

недавно відкритих родовищ срібла в США) і золотого стандарту (банкірами і 

суб‘єктами зовнішньої торгівлі) завершилася перемогою останніх. Аналогічна 
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боротьба відбувалася також в Російській імперії, напередодні грошової 

реформи С.Ю. Вітте в 1897 р. Але найбільш масштабною – насправді світовою 

валютною війною – слід визнати боротьбу проти золотого стандарту. Власне 

кажучи, розгляду цієї глобальної війни і присвячена робота Сонг Хонг-Біня 

«Валютні війни». Слід тільки врахувати, що відомі події, пов‘язані з розвитком 

світової грошової системи та розглянуті в численних публікаціях вітчизняних 

та зарубіжних авторів, представляються китайським дослідником як наслідки 

певного заколоту т. зв. «світового закулісся» (законспірованих міжнародних 

фінансистів, що мають на меті досягнення світового панування). З урахуванням 

цілей, поставлених нами в даній роботі, ті ж події можна інтерпретувати як 

прояви «валютної війни», маючи, однак, на увазі, що цей терміном вживають  

лише для назви найбільш гострих проявів об‘єктивних змін, які відбуваються в 

міжнародній економічній системі загалом. Хоча це, звичайно, і не виключає 

втручання і впливу окремих суб‘єктивних факторів, у тому числі пов‘язаних із 

не завжди благородними намірами окремих великих фінансистів, яким, за 

оцінкою Маркса, характерна «приємна помісь шахрая і пророка». 

Якщо розглядати процес становлення золотого стандарту, а потім і 

демонетизації «жовтого металу» у військових термінах, то можна говорити 

також про створення «союзницьких блоків». У «золотий блок» входили Велика 

Британія, Португалія, а також більшість британських колоній і домініонів. У 

«срібному блоці» зібралися такі країни, як Пруссія, Росія, Австрія, Нідерланди, 

Данія, Норвегія, Швеція, Мексика, Китай, Індія та Японія. «Біметалічний блок» 

був представлений насамперед Латинським валютним союзом та Сполученими 

Штатами Америки. У період мирного розвитку між двома світовими війнами 

битви на «валютному фронті» не вщухали, – то приводячи до певного 

відновлення позицій прихильників «жовтого металу» (золотозлитковий та 

золотодевізний стандарти), то підтверджуючи слабкість позицій золота в епоху 

індустріального розвитку і державного капіталізму (крах обмежених форм 

золотого стандарту в результаті кризи 1929–1933 рр.). Як зауважив один із 

найбільш авторитетних дослідників економічної ролі золота, російський 
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економіст (колишній заступник міністра фінансів СРСР), д.е.н. С.М. Борисов, 

«разом із державними ресурсами іноземних валют золото створило матеріальну 

базу державно-монополістичного втручання в міжнародні валютні справи»
819

. 

Отож, якщо за висловом американського сенатора Дж. Інгалс (James John 

Ingalls, 1833–1900) «золото – це гроші королів», то новий панівний клас 

вимагав і нових грошей.  

Одним із найважливіших епізодів історії валютних війн слід вважати 

боротьбу, що розгорнулася в ході підготовки і проведення Бреттон-Вудської 

конференції 1944 р. щодо створення післявоєнної світової фінансової системи. 

Теоретичною основою нового міжнародного фінансового порядку стали два 

плани, розроблені добре відомим у нас британським економістом Дж.М. 

Кейнсом (John Meynard Keyns) і значно менш відомим, але не менш заслуженим 

у сфері міжнародних валютних відносин помічником міністра фінансів США 

Г.Д. Уайтом (Harry Dexter White). Результатом певного компромісу стало 

створення Міжнародного валютного фонду, що навіть породило ілюзію, ніби 

«новоявлені диктатори назавжди втрачали можливість використання торгових і 

валютних бар‘єрів як інструментів економічної агресії для знищення сусідів і 

роздмухування полум‘я війни»
820

. 

Як зауважив перший голова МВФ К. Гютт, типовими функціями курсів 

валют усіх країн були сприяння зростанню експорту та стримання імпорту 

шляхом обмеження його рамками платіжних можливостей країни
821
, що, 

власне, і призводило до зіткнення інтересів та валютної війни. З метою 

усунення таких ризиків МВФ і наполягав на системі базових паритетів, 

використання яких обмежувало «воєнні дії» у валютній царині.  

Слід згадати, що серед іншого Дж. Кейнс свого часу відвойовував право 

держави на велику рухливість курсів своєї валюти, тоді як Г. Уайт уважав, що 
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зміни паритетів повинні здійснюватися лише час від часу (досить рідко). 

Перемога (після довгої боротьби) позиції Кейнса заклала можливість валютних 

воєн «на курсовій основі». Якщо практичним критерієм оцінки валютного 

курсу було створення ним умов для розвитку експорту, то, зрозуміло, що це 

провокувало різні країни на штучне заниження курсу власної валюти, що і 

можна було спостерігати у відносинах між США та їх основними 

західноєвропейськими партнерами протягом 1950–1960-х років. Зі свого боку 

Сполучені Штати використовували тактику додаткових податків на імпорт та 

дискримінаційних знижок із податків на інвестиції (хоча цим і порушувалися 

міжнародні правила ГАТТ), що створювало ризик стати об‘єктом відповідних 

репресалій. Здається, що це був найінтенсивніший період «бойових дій» із 

використанням механізму валютного курсоутворення. 

Щодо США – то активна (або, з точки зору деяких політиків, – 

«експансіоністська») міжнародна політика цієї країни призвела до явного 

зловживання тими можливостями фінансування дефіциту свого платіжного 

балансу, які надавала Бреттон-Вудська система. В результаті цього післявоєнна 

нестача міжнародних ліквідних засобів платежу або т. зв. «доларовий голод» 

(«dollar gap») в 1960-ті роки змінилася на її величезний надлишок або 

«доларове пересичення» («dollar glut»). Так виникла відома «дилема Тріффіна» 

– своєрідна міна уповільненої дії під світовою валютною системою. І хоча ця 

проблема існує вже не одне десятиріччя, «нові резервні валюти, незважаючи на 

досягнуті рубежі, не змогли скласти долару переконливої конкуренції, 

похитнути його статус головних світових грошей сучасного капіталізму»
822

. 
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Та, внаслідок взаємних поступок, зафіксованих у т. зв. «Смітсонівській 

угоді» 1971 року та «Угоді Плаза» («Plaza Accord» 1985 р. валютні війни 

поступово почали затухати. Щоправда, продовжувалися спекулятивні атаки на 

окремі національні валюти (зокрема, спекуляція хеджфонду Quantum 

Дж. Сороса проти британського фунту, японської йєни тощо), які можна 

класифікувати як «партизанські валютні війни». 

 

Але загалом із масових переходом до використання системи ринкових, 

вільно плаваючих курсів та відмовою від відповідальності центральних банків 

за їх регулювання практика використання валютно-курсової політики з метою 

отримання експортних переваг валютних війн узагалі на певний час, здавалося 

б, припинилася. 

Однак у березні 2009 р. Дж. Рікардс – відомий американський фахівець з 

фінансового права та конкурентної розвідки ( market intelligence ) – на 

симпозіумі в Університеті Джона Хопкінса заявив, що долару загрожує 

неминуча гіперінфляція, оскільки він виявився вразливим на атаки з боку 

іноземних урядів унаслідок накопичення золотих запасів та проєктів створення 

нової глобальної валюти.
823

 Як зловмисники згадувалися росіяни, китайці та 

арабські шейхи. Зрештою з‘ясувалося, що це скоріше «першоквітневий жарт», 

але підозра, особливо щодо «ісламського джихаду проти долара» все ж таки 

залишилася.  

Певним наслідком таких звинувачень стало запрошення Дж. Рікардса до 

участі у «штабній грі», яку проводило Стратегічне командування Пентагону 

(Stratcom). Як спеціаліст щодо використання валютних резервів та створення т. 

зв. «фондів національного багатства» він роз‘яснював, як «фінансовою зброєю» 

можуть стати такі інструменти, як «забігання наперед» або «угоди на хвості» 

(front running та tailgating), інсайдерська інформація чи маніпуляційні фіктивні 
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угоди (painting the tape)
824

. Не залишилися байдужими до питань валютної 

війни та фінансової зброї й у інших поважних установах: у жовтні 2012 р. ці 

аспекти розглядалися одразу в трьох інституціях: у Федерації американських 

вчених (у процесі моделювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном), у 

транснаціональній корпорації Боїнг та в Національному університеті оборони. 

Крім того, аналогічні питання піднімалися також у Бахрейні
825
, а в Швейцарії 

армія у серпні 2013 р. провела фінансову «штабну гру» в рамках навчань 

Duplex-Barbara – відштовхуючись від ініциативного сценарію повного краху 

євро
826

.  

 

Знаряддя валютних війн 

Серед технічних засобів валютної війни найбільш потужним, мабуть, є 

позбавлення можливості використання сучасною системою міжнародних 

валютних розрахунків – SWIFT

, за допомогою якої здійснюється 5 млрд 

операцій щорічно, і трильйони доларів перераховуються між більш ніж 10 

тисячами банків та фінансових компаній у всьому світі, та яка, дійсно, як 

зазначають деякі експерти, є потужною «потенціальною зброєю гібридної 

війни»
827
. Наприкінці лютого 2016 р. центральний банк Бангладеш раптом 

виявив зникнення 81 млн дол.. зі своїх валютних резервів, не зафіксоване 

«цифровими регістрами» ані SWIFT, ані самого ЦБ. Як з‘ясувалося, взагалі-то 

«диверсанти» планували вкрасти 1 млрд дол, але таємна трансакція була вчасно 
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блокована Федеральним резервним банком Нью-Йорку
828
. Пізніше частину 

вкрадених коштів (у сумі 15 млн дол.) вдалося знайти на Філіппінах та 

повернути законному власнику. Але інші банки, що стали жертвами таких атак, 

– в Еквадорі, В‘єтнамі та на Філіппінах, – таки залишилися без мільярдів 

доларів
829

. 

Але більш відомі приклади використання цієї платіжної системи з метою 

«примушення до миру», тобто у вигляді економічних санкцій. Зокрема, у 

2012 р. відповідно до європейського законодавства (а штаб-квартира SWIFT 

знаходиться у Брюсселі) від системи розрахунків були відключені 14 

комерційних банків Ірану, який на той момент перебував під санкціями США 

та ЄС. Оцінка ефективності такого заходу базується, головним чином, на тому, 

що в процесі врегулювання ситуації Тегеран наполягав на скасуванні 

насамперед саме цієї заборони. (Хоча, на практиці, іранські банки вирішували 

проблему здійснення міжнародних розрахунків, орендуючи закриті телефоні та 

телексні лінії партнерів з Дубаю, Туреччини та Китаю
830
). Лише на початку 

2016 р. ЄС скасував санкції у вигляді відключення іранських банків від системи 

SWIFT.  

Як відомо, можливість відключення російських банків від системи SWIFT 

розглядалася також як один із додаткових заходів «тиску» на РФ у зв‘язку з її 

агресією проти України. Звісно, вплив такої санкції на економічний стан Росії 

може бути значно більшим, аніж у випадку з Іраном, оскільки користувачами 

системи є значно більша кількість банків (більша за 600) і, за експертними 

оцінками, до 90% банківських операцій російських банків пов‘язані з 

транскордонними перерахуваннями коштів
831
. Ці трансакції здійснюються за 

допомогою не тільки системи SWIFT, а й, у разі відповідного рішення, доступ 
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був би закритий і до інших систем – американської Fedwire та системи 

Європейського центрального банку Target 2.   

Інший варіант, який було використано, полягав у відмові від включення 

російського рубля до переліку валют, в яких здійснюються «безперервні 

зв‘язані розрахунки» (Continuous Linked Settlements – CLS) між центральними та 

транснаціональними банками через CLS International Bank – банківську 

установу, створену за законодавством США про т.зв. Edge Corporations (тобто з 

правом обслуговування міжнародних операцій лише нерезидентів), нагляд за 

якою здійснюється Федеральним Резервним банком Нью-Йорку. Ще влітку 

2014 р. CLS International Bank відкрив у Банку Росії кореспондентський 

рахунок у рублях, маючи на увазі можливість включення рубля до механізму 

міжнародних розрахунків уже наступного року. Але восени 2014 р. через 

запровадження пакету міжнародних санкцій проти Росії ці плани було 

відкладено на невизначений строк
832

.  

 

Одним зі специфічних «знарядь валютної війни» можна вважати також 

практику множини валютних курсів (multiple currency practice), коли в країні 

вводяться різні курси національної валюти для різних операцій або груп 

економічних агентів. Класичним прикладом такого підходу, на нашу думку, 

була практика Південно-Африканської Республіки, в якій за часів апартеїду 

існувала досить жорстка система валютного контролю. У зв‘язку з цим у країні 

створилася дворівнева система валютного курсу: одного – для поточних 

операцій («комерційний ранд»), іншого – для операцій з капіталом 

(«фінансовий ранд»). Останній по суті був валютою для іноземних інвесторів, 

оскільки являв собою утримувані на спеціальних рахунках фонди, які 

створювалися в результаті продажу або викупу (погашення) цінних паперів, що 

належали нерезидентам. Таким чином будь-який новий, потенційний іноземний 

інвестор спочатку повинен був придбати «фінансові ранди» в іншого 
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іноземного інвестора, який бажав дезінвестувати свої кошти з ПАР. 

«Фінансовий ранд» котирувався з певним дисконтом по відношенню до 

звичайного (або «комерційного») ранду. Але така система, створена для захисту 

від негативного впливу політичних заворушень та економічних катаклізмів і 

спрямована проти валютних спекулянтів, насправді ніколи не давала бажаних 

результатів та сприяла тільки збільшенню спекулятивних доходів, що 

отримувалися т.зв. валютними контрабандистами (currency smugglers), які грали 

на різниці між фінансовим та комерційним рандом, здійснюючи необхідні 

нерезиденту конвертаційні операції (round tripping). Оскільки такі операції 

викликали додатковий попит на «комерційний ранд», його курс штучно 

підвищувався, що, у свою чергу, негативно впливало на розвиток експорту і, 

навпаки, сприяло нарощуванню імпорту, з яким не могли конкурувати 

національні товаровиробники. Незважаючи на це, з певними перервами 

дворівнева валютна система проіснувала в ПАР до кінця режиму апартеїду 

(1994 р.). Використання такої практики завжди критикувалося Міжнародним 

валютним фондом (членом якого ПАР стала ще у 1945 р. 

Як практику множини курсів МВФ (що заборонена третім пунктом статті 

VIII Угоди щодо МВФ) Фонд розглядає будь-які дії фіскальних або інших 

державних органів, які викликають розбіжність між курсами придбання та 

продажу валют понад 2%. Крім того, до цього ж поняття відносяться будь-які 

адміністративні втручання, що призводять до того, що курс національної 

валюти щодо валюти іншої країни – члена МВФ починає відрізняться (по 

середній точці) більш ніж на 1% від курсу цих валют, який існує на їх 

основному ринку. При цьому для того, щоб бути визнаним у порушенні 

існуючих правил МВФ, такий стан повинен зберігатися щонайменше протягом 

тижня. (Рішення Виконавчої Ради МВФ № 6790- (81-43) від 20 березня 1980 р.) 

З метою аналізу усі випадки практики множини валютних курсів 

розподіляються за чотирма категоріями: 1) система подвійного або множинного 

ринку для широкого кола зовнішньоторговельних угод; 2) окремі валютні курси 

для різного виду угод; 3) податки (або субсидії), що сплачуються монетарним 
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та фіскальним органам із суми певних валютних операцій; 4) надмірний розрив 

(маржа) між курсами купівлі та продажу валюти. 

Україна вже також мала досвід відносин з МВФ стосовно практики 

множини курсів, після того, як у серпні 1993 р. за наполяганням уряду 

Національний банк України увів систему адміністративного фіксування курсу 

карбованця для операцій по купівлі-продажу частини валютних надходжень, які 

підлягали обов‘язковому продажу (50% надходжень) через т. зв. Тендерний 

комітет. Таким чином, у країні було створено систему подвійного або 

множинного ринку для широкого кола зовнішньоторговельних угод (категорія 

1 практики множини курсів). На той час, однак, Україна ще не ратифікувала 

умови статті VIII Угоди щодо МВФ (це було зроблено лише у вересні 1996 р.) , 

хоча формально все одно повинна була би попередньо проконсультуватися з 

Фондом. Наслідком такого порушення стала затримка у наданні Україні 

кредиту в розмірі 700 млн дол., на які вона могла розраховувати відповідно до 

програми «системної допомоги перетворенням» (STF – Systematic 

Transformation Facilities).  

       

Загроза зіркових війн 

Як уже згадувалося у другій декаді нового сторіччя раптом знову 

заговорили про використання «конкурентної девальвації» як про знаряддя 

валютної війни. Щоправда, тепер – в умовах невтручання держав у процес 

курсоутворення – адміністративними методами дедалі більше говорять про 

використання інструментів монетарної політики. Зокрема, йдеться про 

«кількісне пом‘якшення» (quantitative easing), яке останнім часом практикує 

Федеральна резервна система США, та аналогічні підходи центральних банків 

деяких інших промислово розвинених країн, спрямовані на активізацію 

грошової емісії з метою створення додаткових умов для економічного 

зростання. Збільшуючи таким чином грошову масу в обігу, монетарні органи 

теоретично сприяють розвитку інфляційних процесів, а розходження в темпах 
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інфляції між окремими країнами, у свою чергу, впливає на курсове 

співвідношення між національними валютами.   

На думку вже неодноразово згаданого Дж. Рікардса, ризик валютної війни 

в епоху панування долара відновлюється, тому що Сполучені Штати ніколи не 

співіснували з іншими країнами, економіки яких не залежали б від них з точки 

зору питань національної безпеки
833
. І суттєві зміни у розстановці сил на мапі 

глобальної економіки можуть спровокувати використання «фінансової зброї», 

причому «найбільша фінансова загроза полягає в тому, що такий сценарій може 

розігратися випадково»
834
. Ізоляціоністська риторика Д. Трампа та структурна 

криза ЄС – це лише відхилення від основного напряму розвитку глобалізації. 

Але відхід від однополярного світу (в т.ч. – в економіці) поступово провокує 

поновлення торговельних війн, супутником та проявом яких є валютні війни. 

Політикам, здається, лише тільки рік тому вдалося трохи пригамувати 

пристрасті навколо обвинувачень у роздмухуванні валютної війни між Китаєм 

та США (а, певною мірою, – і ЄС), як «грім військових барабанів» знову 

сколихнув світову політико-економічну систему. Всього лише через тиждень 

після інавгурації Дональда Трампа представники його адміністрації заявили, що 

вона готується до глобальної економічної війни. В цій загальній стратегії 

передбачається, що валютна війна вестиметься не тільки проти Китаю, що вже 

давно підозрюється у маніпулюванні курсом юаня,  – а й проти Німеччини. У 

всякому випадку Пітер Наварро, голова Національної торгової ради 

стверджував, що Німеччина використовує свою валюту, щоб «експлуатувати» 

як своїх сусідів, так і Сполучені Штати (маючи на увазі твердження про те, що 

механізм євро насправді спрямований на захист інтересів Німеччини, як вважав 

сам Д. Трамп)
835

. Утім, політика США в цьому напрямі була до кінця не 

визначеною, про що свідчили прямо протилежні заяви міністра фінансів (на 

                                                 
833

 Rickards J. The Death of Money. Р. 7. 
834

 Там само. Р. 63. 
835

 James H. Trump‘s Currency War Against Germany Could Destroy the EU. Foreign Policy. 02.02.2017. 

URL: htpp://foreignpolicy.com/2017/02/02/trumps-currency-war-against-germany-could-destroy-the-

european-union/ 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

582 

підтримку «слабкого долара») та президента США (щодо бажання бачити 

«міцний долар»), які майже одночасно пролунали на економічному форумі в 

Давосі у січні 2018 р.
836

. 

Можна також зауважити, що для широкої валютної війни необхідно, щоб 

значна частка провідних економічно розвинених країн спробувала девальвувати 

свої валюти одночасно. Крім того, девальвація окремих валют повинна 

доповнюватися зростанням вартості (щодо «третіх» валют), принаймні однієї 

іншої валюти. Поки що явного процесу втягування світу у нові валютні війни 

не спостерігається. У всякому випадку провідні країни (в тому числі ті, які 

входять до «Групи Двадцяти») усіляко заперечують можливість початку 

«активних бойових дій» та навіть запевнюють, що будуть усіма засобами 

противитися такому розвитку подій. Утім, все ж таки є підстави говорити 

принаймні про спроби використання курсової політики для конкуренційної 

боротьби між Китаєм та США (які звинувачують свого основного 

торговельного партнера у штучному заниженні курсу юаня), а також між США 

та Європейським Союзом (оскільки боргова криза в деяких країнах ЄС помітно 

впливає на зниження курсу євро). Оскільки усі сторони цих конфліктів мають 

зірки на своїх прапорах, подеколи цю боротьбу називають «зірковими 

війнами».  

Наскільки ця загроза є реальною, прогнозувати досить важко. Можливо, 

вона лише залишиться примарною,щоа псує політичні та економічні відносини 

(як і «зоряні війни Р. Рейгана»), а можливо… 

3.3. Глобальні гроші: сценарії майбутнього 

Питання про майбутнє глобальної грошової системи  розпадається на дві 

складові: 1) якими будуть глобальні гроші по сутності (global money) і 2) в якій 

конкретній формі вони функціонуватимуть (global currency).  
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Відомий російський фахівець професор М. Портной (Інститут США та 

Канади РАН) вважає, що, оскільки товарні та кредитні гроші представляють дві 

можливі форми рівноцінного обміну (торгівлю та кредит), то і вибір може 

здійснюватися лише між ними, оскільки ніякої іншої форми грошей не може 

існувати в принципі. У межах такої парадигми відбувається боротьба між 

принципами організації економічного життя на основі паритетності обміну 

товарів («еквівалентний обмін» на основі їх вартості, витрат праці, або – навіть – 

відносної цінності, що існують на певний момент), або на основі потенційної 

рівності, з урахуванням того, що в майбутньому, відповідно до прогнозів або 

очікувань ринку, їх вартість/цінність зміниться таким чином, що паритетності 

буде досягнуто в майбутньому (що і враховують кредитні гроші, основані на 

виплаті процента). Але, якщо враховувати реальні шанси, то, крім кредитних, 

жодних інших грошей у сучасній розвиненій економіці немає і в майбутньому не 

буде, а всі пропоновані проєкти інших грошей – від золота до криптовалют – 

неспроможні
837

.  

Утім, як ми бачили, обмін інформацією (ширше – доступ до інформації) 

відіграє дедалі більш важливу роль, і саме інформація детермінує, визначає 

ефективність (цінність) ринкових операцій. В основі цифрових грошей 

перебуває не торгівля і не кредит. Це нова форма грошей, які часто називають 

інформаційними грошима. Ми скористаємося іншою назвою – «гроші великих 

даних» (Big Data Money) і будемо відштовхуватися від того, що саме ця форма 

грошей є адекватною новій формі економіки – «цифровій економіці». Отже, 

проведений аналіз дозволяє припустити, що у виборі сутності протистояння 

відбуватиметься між товарними, кредитними та цифровими грошима.  

 

3.3.1. Глобальні гроші 

3.3.1.1. Повернення до золота 

Доволі детально ідеї повернення до використання товарних грошей у 

формі золотого стандарту ми розглядали, аналізуючи процес грошової 
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глобалізації, оскільки вони стосувалися попередніх історичних етапів 

глобалізації. Тож є сенс лише нагадати про них. 

Перша спроба відбулася практично одразу після завершення Першої 

світової війни 1914–1918 рр. у вигляді загальних домовленостей Генуезької 

конференції 1922 р. та наступних спроб окремих країн повернутися до 

повноцінного золотого стандарту. Втім, після недовгого існування т.зв. 

золото-девізного стандарту від цієї ідеї довелося відмовитися. А В. Черчилль, 

який тоді був міністром фінансів, пізніше майже дійшов висновку, що 

рішення повернутися до золотого стандарту було найбільшою помилкою 

його життя
838

. 

Другу спробу було зроблено, відповідно, після Другої світової війни – на 

цей раз її ідеологи мали намір відновити урізану форму золотого стандарту (у 

формі т.зв. «золото-доларового» стандарту): тобто, тільки для однієї валюти 

(«dollar as good as gold») і тільки для офіційних монетарних органів 

центральних банків). Саме такий принцип було покладено в основу Бреттон-

Вудської валютної системи. Такий варіант, однак, влаштовував не всіх. Крім 

того, він і не завжди працював. Скоріше,  був налаштований на те, що в нього 

будуть просто вірити – і, відповідно, не вимагати дійсної конвертації доларів в 

золото. Коли ж французький президент Ш. де Голль демонстративно зажадав 

обміну американської валюти з резервів Банку Франції на «жовтий метал» 

(навіть відправивши задля його транспортування військовий крейсер), то це 

просто викликало кризу нового механізму.  

Тим більше, що після цього Ш. де Голль ще й заявив: «Друга світова 

війна знищила європейські валюти, розв‘язавши інфляцію. Тепер майже всі 

світові резерви золота опинилися в руках Сполучених Штатах, що як 

постачальник для всього світу визначають вартість їх національної валюти. (…) 

Отже, може здаватися нормальним, що інші країни повинні включати долари та 

золото, безсторонньо, до своїх валютних резервів (…)   Сьогодні, однак, 
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видається, що ця система не збігається з фактами, а її недоліки стають 

зростаюче обтяжливими. (…) Насправді така ситуація тягне за собою ще й інші 

наслідки. Зокрема, Сполучені Штати не мають жодних зобов‘язань щодо 

сплати свого дефіциту золотом – принаймні у повній сумі – як це формально 

передбачалося за старими правилами. (…) З усіх цих причин, Франція 

рекомендує змінити систему.(…)   На якій основі? Насправді, важко визнати в 

цьому контексті будь-який інший критерій, будь-який інший стандарт, аніж 

золото. Так, золото, яке не змінює власної природи; яке можна переробити на 

зливки, зливочки або монети; яке не має національності; яке визнається в усіх 

місцях і в усі часи, як незмінний, такий, що заслуговує на довіру, носій 

вартості. (…) Безумовно, плавне припинення золото-валютного стандарту, 

реставрація золотого стандарту, а також усі додаткові та проміжні заходи, які 

повинні бути здійснені для цього, (…) повинні бути обдумано узгоджені між 

країнами; особливо тими, на які через їх економічні та фінансові можливості 

покладається особлива відповідальність»
839

.   

Свого часу відомий американський економіст Ч. Кіндлбергер (Charles 

Poor Kindleberger, 1910–2003), професор Массачусетського технологічного 

інституту з великим практичним досвідом роботи в БМР, ФРС та Держдепі) 

порівняв необхідність використання загальних грошей вз потребою у виборі 

спільної мови для спілкування між людьми різних національностей. Звісно, 

можна користуватися послугами перекладача (посередника), але у 

міжнародному масштабі ціна перекладу (конверсії) буде занадто 

обтяжливою
840

. У цьому контексті французьку позицію повернення до золотого 

стандарту він уподібнив до намагання повернутися до загального використання 

латини – що, звісно, приємно тим, хто полюбляє Стародавній Рим та 

середньовіччя, але, в принципі, означатиме спробу плисти проти течії історії
841

. 
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Тож ніхто нічого узгоджувати не став. Просто 15 серпня 1971 р. 

президент США Р. Ніксон оголосив по телебаченню своє рішення: взагалі 

припинити обмін доларів на золото, навіть лише для центральних банків. 

«Золоте віконечко» захлопнулося. Із золотодоларовим стандартом було 

покінчено. Хоча не всі й не одразу із цим погодилися – навіть у самих 

Сполучених Штатах. І Р. Рейган – ще перебуваючи кандидатом у президенти – 

навіть включив пункт про повернення до золотого стандарту у свою 

передвиборчу програму. А після перемоги – створив спеціальну Комісію 

стосовно золота, – яка ретельно вивчила це питання і винесла вердикт: 

повернення до золотого стандарту (в будь-якій формі) неможливе і непотрібне. 

Єдина практична рекомендація полягала у розширені карбування золотих 

«зливкових» монет («подвійний орел» – Double Eagle), які використовуються 

для інвестиційних цілей
842

. 

Питання, здається, було остаточно закрито. В результаті протягом двох 

десятиріч говорити про ремонетизацію золота було майже «поганим тоном». 

Недарма професор Чиказького університету А. Кашіап (Anil K. Kashyap) саме 

золотий стандарт наводив як «божевільну ідею» (insane idea): «Я не знаю 

жодного економіста із серйозною репутацією, який би думав, що це мудра ідея, 

але вона має велику політичну привабливість»
843

. Мабуть через цю саму 

привабливість на сайті самого професора Кашіапа більшість читачів висловила 

підтримку ідеї повернення до золотого стандарту з чітко фіксованим золотим 

вмістом долара. На що професор відреагував доволі різко: «Режим золотого 

стандарту став би катастрофою для будь-якої великої розвиненої економіки. 

Любов до G. S. [«золотого стандарту». – О.Ш.] передбачає макроекономічну 

безграмотність»
844

. Навіть Л. Паркс (Lawrence  «Larry» Parks) із Фонду 

сприяння грошовій освіті (Foundation for the Advancement for the Monetary 
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Education), який сам є прихильником золотого стандарту, назвав декілька 

причин, чому пропагування «золотого стандарту» – навіть із такими 

застереженнями, як «класичний», «чистий», «стовідсотковий» та ін., або будь-

який монетарний режим, за яким паперові гроші «підкріплені», 

«викуповуються», «прив‘язані» або будь-яким іншим чином, пов‘язані із 

золотом, – є помилкою. Згадавши неконституційність золотого (крім, 

золотомонетного) стандарту (в США), його неринкове походження (винахід 

Банку Англії), шахрайський характер (оскільки «розмінних на золото» банкнот 

завжди більше, ніж золота в резервах банків), нестабільність (оскільки не має 

механізму саморегуляції), а отже, і його нечесність, нарешті констатує: 

«Пропаганда золотого стандарту сьогодні є монетарним еквівалентом «Атаки 

бригади легкої кавалерії»

: поразка гарантована. На кожного прихильника 

золотого стандарту – а майже ніхто з них не є достатньо авторитетним – 

існують сотні повноцінних (з преміями, докторськими дипломати, кафедрами, 

книгами, керівництвами відділів, опублікованими рецензованими статтями) 

«експертів», які його заглушать. Наприклад, на щорічних зборах Американської 

економічної асоціації в Сан-Дієго у 2013 р. економіст Марк Скоусен (Mark 

Skousen) повідомив, що була лише одна пропозиція, що отримала стовідсоткову 

одностайну (пробачте за надмірність) згоду: ми не повинні повертатися до 

золотого стандарту. Навіть так званий герой вільних ринків, шанований лауреат 

Нобелівської премії Мілтон Фрідмен різко зневажав золотий стандарт або будь-

що, пов‘язане із золотом, – якщо вже на те пішло»
845

.  

Однак, незважаючи на це, проєкти повернення до золотих грошей час від 

часу продовжують з‘являтися і не завжди вони обумовлюються економічними 

причинами.  

                                                 

  «Атака легкої бригади» (англ. The Charge of the Light Brigade), також відома як «Атака легкої кавалерії» – 

героїчна, але безглузда та катастрофічна за наслідками атака британської кавалерії під командуванням лорда 

Кардігана на позиції російської армії в ході Кримської війни під час Балаклавської битви 25 жовтня 1854 р. На 
думку істориків, вона стала наслідком низки трагічних непорозумінь.  
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У новому тисячоріччі науково обґрунтована ідея золотої валюти вперше 

була виголошена на Міжнародній конференції зі стабільної та справедливої 

глобальної валютної системи (Малайзія, Куала-Лумпур, серпень 2002)
846

. Вона 

пролунала одразу в кількох доповідях, – зокрема, «Gold Dinar, paper currency 

and monetary stability: an Islamic view» (Mahmood M. Sanusi), «The architecture of 

the Gold Dinar economy: an academic perspective» (Umar Ibrahim Vadillo) та 

«Euro and Gold Dinar: a comparative study of currency unions» (Muhammad 

Anwar). Ідея сподобалася прем‘єр-міністру Малайзії Махатхіру Мохамаду 

(відомому своїм критичним ставленням щодо існуючої глобальної фінансової 

системи) і невдовзі (у 2006 р.) золоті динари були запущені в обіг в провінції 

Келантан. Щоправда, «вираз «запущені в обіг» не зовсім точно відображає 

функції, які виконували золоті монети: вони зберігалися в банку (на 

банківському рахунку або просто у сховищі), використовувалися для сплати 

«закату» (релігійна милостиня), або (за погодженням сторін) – для сплати за 

нерухомість. Тобто в принципі використовувалися так, як використовуються 

золоті монети та зливки в інших країнах – як засіб інвестицій. Якщо не звертати 

увагу на особливу релігійну функцію, то «золоті динари» нічим не 

відрізняються від південно-африканських крюгеррендів, російських 

«червонців» або інших «зливкових» монет (bullion coins). Порядок 

функціонування золотих динарів аналізувався багатьма дослідниками.  

 

   

 

 

 

Зрештою, як підсумок можна навести думку дослідниць Університету 

технології з тієї самої провінції Келантан, висловлену на науковій конференції 
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Пророк (нехай будуть із ним Божі молитви та мир) сказав: «Безумовно, 

настане час, коли у людства не залишиться нічого корисного, крім 

динара та дірхама». 

 

Імам Ахмад ібн Ханбаль (780–855) 
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у квітні 2016 р.:  «Запропонований механізм можна розділити на дві категорії; 

великого масштабу (на національному рівні) або малого масштабу (на 

місцевому рівні). Зрозуміло, що його здійснення у великих масштабах 

неможливе з різних причин. Відсутність міцної політичної волі та співпраці з 

іншими країнами, брак ресурсів і складна глобальна фінансова та грошова 

системи є деякими з відповідних факторів. Однак поступове використання 

золотого динара на місцевому рівні є цілком можливим, щоб запобігти 

економічному шоку. Використання золотого динара для доповнення офіційної 

валюти, як очікується, принесе користь місцевій економіці. (…) Золотий динар 

насправді вже сертифікований як валюта громади в якійсь формі, але це не дало 

результату. Наприклад, у Келантані раніше золотий динар використовували, 

але лише декілька учасників. Це було понад 15 років тому, коли колишній 

прем‘єр-міністр Малайзії вперше згадав про відродження золотого динара. 

Кілька сторін доклали певних зусиль, але його реалізація не принесла 

результатів. На початку  2014 року обіг золотих динарів також перебував у 

стагнації»
847

.  

Тож проєкт Махатміра Мохамада, як кажуть у таких випадках, 

завершився, так і не почавшись. Утім, як і аналогічні наміри іншого критика 

глобальної валютної системи – колишнього лідера Лівійської Джамахірії 

М. Каддафі. Подейкують, що у 2009 р. полковник Каддафі, обраний тоді (у 

порядку ротації) президентом Африканського союзу, запропонував державам 

континенту перейти на нову валюту, незалежну від американського долара, – 

золотий динар. Метою цієї нової валюти було нібито спрямовувати доходи від 

нафти не в американські банки, а у контрольовані державами фонди. І, 

подейкували, що деякі країни (називалися Нігерія, Туніс, Єгипет та Ангола) 

були готові змінити валюту платежу за свою нафту з долара на золотий динар. І 

хоча на згаданому саміті дійсно обговорювалася модна тоді ідея створення 
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колективної валюти («афро»), про її золоте забезпечення не йшлося. Тому ми 

подаємо інформацію про це як лише ймовірну, оскільки про неї повідомив 

спеціалізований нумізматичний сайт
848
, звісно, зацікавлений у підвищенні 

інтересу до усіляких золотих монет. Причому зробив це лише через 10 років 

після цієї ймовірної події. А ось на той момент ЗМІ згадували лише про 

золотий халат полковника та його мрію про об‘єднану Африку і, навіть, 

Сполучені Штати Африки (звісно, на чолі з ним самим, для досягнення чого він 

навіть домігся визнання себе з боку групи традиційних африканських вождів 

«царем царів» – так із часів Соломона титулували правителів Ефіопії, 

останнього з яких – Хайле Селассіє І – у 1974 скинув інший полковник – 

Менгісту Хайле Маріам). 

Утім, пізніше, наприкінці листопада 2010 р. стався відомий витік 

конфіденційної дипломатичної інформації, здійснений «WikiLeaks», коли на 

сайті цієї міжнародної організації з‘явилося понад 250 тисяч листів дипломатів 

США. Для нас цікавим є лист від 2 квітня 2011 р., надісланий до Х. Клінтон
849

 

(державного секретаря США) із повідомленням про те, що французька розвідка 

дізналася про те, що Каддафі накопичив 143 т золота та аналогічну кількість 

срібла. (Хоча це цілком офіційна інформація, підтверджена МВФ, – хоча, 

здається, всі розвідки полюбляють видавати новини з маловідомих публікацій 

за тяжко добуті секрети). Але при цьому стверджувалося, що цей дорогоцінний 

метал призначений для створення панафриканської валюти на основі 

лівійського золотого динара. Але йшлося вже не про загальноафриканську 

валюту, а лише про надання альтернативи колективній валюті франкофонських 

африканських країн (франку КФА), що підтримується Банком Франції. (У листі 

вміщено коментар: «За даними обізнаних осіб, ця кількість золота та срібла 

оцінюється у понад 7 мільярдів доларів. Французькі спецслужби виявили цей 

план незабаром після початку нинішнього повстання, і це був один із факторів, 
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що вплинули на рішення президента Ніколя Саркозі взяти на себе зобов‘язання 

Франції до нападу на Лівію».) Не піддаючи сумніву автентичність 

електронного повідомлення (зрештою, винний у витоку інформації 

американський військовослужбовець отримав вирок у 35 років ув‘язнення – 

хоча і вийшов на волю набагато раніше, не в останню чергу завдяки тому, що 

вчасно зробив операцію щодо зміни статі), зауважимо, що 143 тонни золота, 

насправді, не дуже велика кількість для такої справи: скажемо, золотий запас 

Франції в той час сягав майже двох з половиною тисяч тонн, – так що країни 

зони франка КФА мали би тричі подумати перед тим, як піти на таку авантюру 

(хоча це, звісно, не виключає тимчасового характеру існування подібної 

грошової системи).  

Тим не менш, враховуючи загальний рівень компетенції влади 

М. Каддафі та її авантюризм, цілком припустимо, що вона виношувала плани 

створення золотої альтернативи американському долару і на національному 

рівні (хоча золотий лівійський динар так ніколи і не з‘явився, якщо тільки не 

вважати таким деякі лівійські мідні монети кольору «нордичного золота»), і на 

регіональному (франкофонські країни Африки) і, навіть, на загально-

африканському рівнях (як це подавалося різними пропагандистськими ЗМІ, що 

надали цій інформації статус «постправди»)
850
. На жаль, пізніше подібні 

твердження попали і в серйозні видання – причому на основі згаданого нами 

повідомлення лише про франк КФА, – зокрема, в доволі авторитетний журнал 

«Middle East Policy», що вже увело її в науковий обіг
851
. Але як би там не було, 

але черговий план створення «золотого динара» не вдався.  

Однак, справа не завершилася і на цьому, оскільки тепер за її реалізацію 

взявся ще один відомий антиглобаліст – лідер ІГІЛ Абу Бакр аль-Багдаді (Abu 

Bakr al-Baghdadi), за словами якого, «золотий динар» повинен звільнити 
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мусульман від фінансового порядку, який «поневолив та розорив» їх»
852

. Хоча, 

як зазначають самі ігіловці, якщо вони забажають, щоб прості люди купували 

на базарі яйця за золоті монети, то ті змушені будуть так робити. Але справжній 

бізнес послуговуватиметься справжніми грошима
853

. 

Привертає увагу те, що в усіх випадках, навіть оптимістично налаштовані 

«золоті жуки» (gold bugs), – так називають прихильників «золотого стандарту» 

ще з часів передвиборчої компанії 1896 р. американського президента 

В. МакКінлі, – зрештою приходять до одного й того ж самого висновку: 

монетарне золото (в монетах та зливках) і надалі можна використовувати, але 

лише як засібу зберігання вартості та інвестицій; так само, як коштовне каміння, 

цінні папери, зрештою – вироби мистецтва… Однак такі висновки аж ніяк не 

виключають нових і нових ідей щодо відновлення золотого стандарту. Таких, 

як, скажемо, відновлення золотого стандарту для Казахстану (а може й інших 

країн Євразійського Союзу)
854
. Її автор у який вже раз повторює, що «[з]олотий 

стандарт необхідний для суверенних держав, щоб через платіжний баланс 

регулювати взаємні торгово-економічні та валютно-фінансові відносини. Однак 

засилля долара та євро як світових резервних валют звело нанівець функції 

національних валют, які виявилися прив‘язаними до долара, що відбилося на 

розвитку внутрішнього ринку більшості країн. (…) Для світової валютної 

системи, що спирається на національні грошові одиниці, потрібен золотий 

стандарт… Національна валюта, забезпечена золотом, – це невід'ємний атрибут 

суверенної держави. (…) До тих пір, поки економічна система функціонує за 

законами руху капіталу, гроші виконуватимуть функцію міри вартості, засобів 

обігу і світових грошей. Функція світових грошей належала і належатиме 

валютному золоту на основі дії закону вартості, й альтернативи золоту як 

загальному еквіваленту не існує». 
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Цілком зрозуміло, чому швейцарський банкір Ф. Ліпс, який усе життя 

торгував золотом у філії банку Ротшильдів, проголошує: «Історія підтверджує, 

що вільний ринок обирає золото та срібло як гроші. Гроші не можуть і не 

повинні базуватися на довірі до уряду та його обіцянках. Єдині гроші, які 

базуються на тому, що люди вільно обрали як таке, що заслуговує довіри: 

золото! (...) Один з уроків історії полягає в тому, що людська природа ніколи не 

змінюється. Людина бажає, внаслідок цього, завжди любити та поважати чесні 

ділові операції з засобом обміну, якому вона може довіряти, – золотом. Золото 

зрештою виграє війну, але чому б уже зараз не закликати до перемир‘я»
855

. 

Однак важко зрозуміти, коли подібні гасла проголошують не ринкові 

аналітики, а вчені-політекономи, які повинні розуміти, що «є час розкидати 

каміння, і час збирати каміння» і що «немає нічого вічного під місяцем». 

 

Звісно, можна було би лише порекомендувати авторам нових ідей щодо 

повернення до золотого стандарту прочитати попередні проєкти з цього 

приводу і звернути увагу на висновок Ліпса, що «практичні кроки переходу до 

нього вкрай складні, якщо взагалі можливі». Який саме і засвідчує відсутність 

об‘єктивної необхідності у золотому стандарті: адже якби вона була, то сама би 

неминуче створила усі необхідні передумови а от  спиратися – навпаки – їй 

було би складно, якщо взагалі можливо.  

Саме такий сценарій, судячи з усього, передбачався путінськими 

експертами як наслідок розв‘язування Росією війни проти України, а далі – і з 

усім колективним Заходом. Про це свідчить практика накопичення протягом 

кількох передвоєнних років золотих запасів ЦБ РФ. Разом зі збільшенням 

частки валютних резервів у китайських юанях, це мало би, на їхню думку, 

забезпечити можливість здійснення міжнародних платежів (насамперед за 

імпорт товарів військово-стратегічного характеру у вигляді технічного 

обладнання подвійного призначення), якщо не безпосередньо зливками 
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«жовтого металу», то, принаймні, доларами, отриманими в результаті продажу 

золота на вільному ринку. Щоправда, як показало життя, цей ринок виявився не 

таким уже й вільним від державного регулювання, як це уявляли і 

стверджували адепти золотих грошей іще з часів розглянутої нами вище 

дискусії радянських часів: достатньо було включити операції з золотом до 

переліку антиросійських санкцій, затверджених американським конгресом, як 

продаж золота Росією, або, навпаки, придбання нею монетарного золота 

(оскільки вона намагалася збільшити металеву частку своїх валютних резервів, 

вважаючи це менш ризикованим) стали практично неможливим. (Хіба що 

придбання золота за китайські юані, яких у Росії виявилося і так більше ніж 

достатньо, при тому, що Народний банк Китаю також заздалегідь значно 

збільшив свої золоті резерви). Отож єдиним реалістичним шляхом 

використання накопиченим центробанком запасів «жовтого металу» 

залишалося карбування золотих рублів із профілем «російського лідера» для 

внутрішнього використання. 

Новозеландський політолог, аналізуючи контрсанкційні заходи з боку 

РФ, констатує, що «...використовуючи позицію Російської Федерації як одного 

з провідних світових виробників золота, Російський центральний банк 

встановив еквівалентність 5000 рублів в обмін на один грам золота. Оскільки 

офіційне положення передбачає, що золотом можна торгувати лише за рублі, то 

це означає, що російська валюта зараз також пов‘язана із «сонячним металом» 

(aurous metal), найтвердішою формою грошей. За великим рахунком, Москва 

повернула до життя золотий стандарт, який передчасно поховали неокласичні 

економісти, догматичні центральні банкіри та вузькомислячі технократичні 

політики. Отже, новий органічний зв‘язок російського рубля з енергією та 

золотом є стратегічним та парадигматичним викликом для західних фіатних 

валют, особливо враховуючи, що накопичення неоплачуваних боргів та 

надмірне використання кількісного пом‘якшення мотивують розумні сумніви 

щодо їх стійкості в довгостроковій перспективі як ефективного засобу 
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накопичення вартості»
856
. Втім, те, що видається таким із політологічної точки 

зору, виглядає зовсім інакше з політекономічної: звісно ж, що встановлення 

стабільної ціни на придбання золота у видобувників аж ніяк не свідчить про 

«золоте забезпечення» рубля. І не тільки тому, що на світовому ринку його 

можна було б придбати дешевше (якби не санкції), а тому що не встановлено 

жодного механізму придбання, навпаки, золота – за рублі (тобто золотої 

конвертабельності). Тим більше, це несерйозно звучить по відношенню до 

«газового» забезпечення рубля. Насправді, йдеться все про ту саму довіру до 

стійкості національної валюти, що обумовлена цілою низкою політико-

економічних факторів (серед яких, може, не в останню, але й далеко не в першу 

чергу, можна говорити і про золоті запаси, і про газові родовища...). 

Розмірковуючи над новою ситуацією через війну проти України та 

Заходу, яку розпочала Росія, професор Туринського університету Е. 

Коломбатто (Enrico Colombatto) говорить про можливість «створення твердого, 

товарного рубля, на відміну від його нинішнього фіатного статусу (паперових 

грошей). «Твердий рубль», можливо, був би найкращим способом підвищити 

престиж Росії, знищити інфляцію та задовольнити очікування росіян щодо 

стабільної валюти, на кшталт того, що сталося в Радянській Росії, коли Ленін 

увів золоті «червонці» у жовтні 1922 року». Але – задається  питанням Е. 

Коломбатто – чи  можуть нафта або газ замінити золото як товарний стандарт? 

Чи може це відкрити шлях для інших валют, що базуються на сировині, як-от 

китайський юань? (…) Твердий рубль, імовірно, був би частковим внутрішнім 

успіхом, але тільки якби він був дійсно твердим – золоті монети, які окремі 

люди можуть тримати і, можливо, сховати. Ліквідні рублі – сертифікати 

(паперові гроші), забезпечені нафтою і газом, – не підійдуть, тому що люди не 

довірятимуть зобов‘язанням конвертувати папір у золото, не кажучи вже про 

газ чи нафту». Що ж стосується «золотої валюти», то її «перспективам» ми вже 
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приділили достатньо уваги. І, як справедливо зазначає Е. Коломбатто, 

«[с]правді , можна зробити висновок, що недавня міжнародна напруженість, 

імовірно, вбила всі масштабні проєкти за золотий юань»
857
. Так само, як і на 

«золотий динар», «золотий рубль» або іншу «золоту валюту». 

 

Що ж стосується реакції світового ринку, то вона виявилася доволі 

поміркованою. Ще у 2011 р. ціна унції золота сягнула позначки у 1900 доларів, 

після чого поступово знижувалася до кінця 2017 р., після чого знову почалося її 

зростання до рівня у 2000 доларів наприкінці 2020 р. і наступна відносна 

стабілізація. На 23 лютого 2022 р., тобто за день до початку війни вона 

становила 1910 доларів. На 8 березня 2022 р. зросла до 2050 доларів, але вже в 

середині березня повернулася майже до передвоєнного рівня (1920 дол.) і далі 

демонструвала відносну стабільність. Так що навіть погрози з боку Кремля 

розпочати ядерну світову війну виявилися недостатніми для появи хоч би 

натяків на повернення світової економіки до золотого стандарту. 

 

Свого часу А. Анікін стверджував: «Головний парадокс дійсності  

полягає в такому: сучасний капіталізм не може базувати свою грошову систему 

на золоті, але разом із тим не може обійтися без золота»
858
. Як бачимо, сучасна 

грошова система спокійно обходиться без золота як монетарного металу, втім 

золото, дійсно, залишається одним з елементів економічної системи, – але не як 

монетарний метал, а як один із високоліквідних фінансових активів, виконання 

ролі якого золотом, власне, ніхто ніколи не заперечував (якщо не згадувати, 

звісно, «кремлівського мрійника», – як колись назвав В. Ульянова англійський 

письменник-фантаст Герберт Веллс).  

Але усі пояснення щодо не тільки неможливості, а й – головне – 

відсутності необхідності відновлення будь-якої форми золотого стандарту, 

                                                 
857

 Colombatto E. What‘s behind Russia‘s ‗ruble clause‘? GIS, Reassessing Russia. April 12, 2022. URL: 

https://www.gisreportsonline.com/r/ruble-clause/ 
858

 Аникин А.В. Желтый дьявол. Золото и капитализм. Москва: Мол. гвардия, 1978. 208 с. С. 189.  

https://www.gisreportsonline.com/r/ruble-clause/


ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

597 

видаються марними. Прагнення неофітів до повернення «золотих часів» 

нагадують наївність першого кохання: скільки би дорослі не попереджали про 

те, що воно минає, молодість вірить, що це назавжди… І це чудово! Не будемо 

нікого переконувати у зворотному.  

Автору залишається лише повторити його власний висновок, зроблений 

ще кілька десятиріч тому: «Мабуть, варто визнати, що золото могло би 

відігравати якщо і не роль грошового товару, то хоча би бути більш 

«грошоподібним» в економіці країн, що розвиваються, умови яких часто цілком 

допускають існування золотого стандарту. Більше того, можливо, він був би 

для них більш природним, ніж існуюча нині кредитно-грошова система, часто 

неадекватна рівню їх внутрішньоекономічного розвитку, що постійно дає 

рецидиви «галопуючої» інфляції. Однак така можливість може зараз 

розглядатися лише чисто теоретично у зв‘язку з величезною залежністю таких 

країн від решти всесвітнього господарства. Втім, підвищений інтерес до 

можливості використання золота як інструменту кредитно-грошової системи 

дійсно відзначався в ряді країн, що розвиваються…  

Один із західних фахівців зауважив з цього приводу: «Ми рухаємося до 

золотокопального стандарту (gold mining standard), при якому країни зі 

слабкою валютою добувають все більше і більше золота і продають його 

країнам з твердою валютою, таким, як Японія»
859
. Звичайно, цей 

«золотокопальний стандарт» не змінює становища, за якого золото є, за своєю 

суттю, простим товаром, а не грошовим металом, але тим не менш є досить 

симптоматичним явищем, що відбиває всю складність «економічної мозаїки» 

сучасного світу»
860

. Понад те, це може стосуватися і не тільки країн, що 

розвиваються. «У гіпотетичній ситуації розвалу економічної системи 

повернення до золота як грошового товару могло би й насправді відбутися, але 

це ні в якому разі не свідчитиме про те, що золото і в нинішніх умовах є 
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дійсними грошима. Більше того, можна уявити навіть таку ситуацію, коли 

людство буде відкинуто на більш ранішню стадію розвитку виробничих 

відносин. Згадаймо, що відновлення зруйнованої полпотівцями грошової 

системи Камбоджі почалося з випуску нових грошових знаків, причому 1 

кампучійський рієл за вартістю прирівнювався до 1 кілограму рису. Навряд чи, 

проте, хтось зважиться всерйоз стверджувати, що рис може служити мірою 

вартостей у сучасних умовах»
861

.  

Тобто можна порівняти роль золота в сучасних умовах зі старою гасовою 

лампою, що лежить десь на горищі на випадок всесвітнього знеструмлення 

електрики. Втім, не має нічого поганого в тому, щоб нові дослідники згадували 

про нього і мріяли про більш досконалу грошову систему: із часом у них все 

одно виникне розуміння того, що досягнення цієї мети пов‘язане не з минулим, 

а з майбутнім. Жаль лише, коли час на пристосування «гасової лампи» замість 

того, щоб налагодити електропостачання, витрачають політики, від рішень яких 

залежить майбутнє багатьох людей. 

 

3.3.1.2. Сек’юритизація грошей, або «дивні гроші» 

 

Між тим ніщо не вказує на те, що сучасна економіка вичерпала 

можливості кредиту як основного двигуна господарської діяльності, а тим 

більше – демонструє тенденцію повернення до простих форм товарного обміну. 

А це означає, що кредит і надалі залишається головною рушійною силою 

усього економічного процесу і саме він продовжує становити основу сучасних 

грошей. Понад те – як ми бачили при розгляді питання про фінансіалізацію 

економіки, розвиток та ускладнення кредитних відносин зумовлюють появу 

нових фінансових інструментів з грошовими ознаками.  

У зв‘язку з цим необхідно згадати про поняття «фінансові гроші», яке 

увів у науковий дискурс російський дослідник М. Портной, маючи на увазі, що 
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« цінні папери – це така форма грошей, яку можна визначити поняттям 

фінансові гроші», оскільки «гроші представлені у вигляді облігацій, коли 

предметом продажу стає дохід від кредитних операцій, або у вигляді акцій, 

коли предметом продажу виступає бізнес, який продаєься частинами завдяки 

розвитку акціонерного капіталу і ринку цінних паперів»
862
. Щоправда, автор 

цієї концепції усвідомив, що в цьому випадку спостерігається певна плутанина 

між поняттями «грошей» та «грошових інструментів» і віддав перевагу 

компромісному твердженню, що «облігації – це різновид грошей, який виражає 

цінність доходу як товару, а звичайні акції – це різновид грошей, в яких 

виражена цінність бізнесу як товару. Ці форми грошей виконують функції міри 

цінності та накопичення»
863
. А оскільки гроші все ж таки повинні виконувати 

усі свої функції, а не окремі (адже окремі функції грошей можуть виконувати й 

інші, якщо не будь-які, товари: ніхто не забороняє встановити ціну товару хоч в 

яблуках, хоч в биках, але, навряд чи, перші зможуть виконувати функції засобу 

збереження цінності, а другі – засобу обігу), то вже у своїй фундаментальній 

праці з теорії сучасних грошей М.А. Портной проводить думку про те, що 

справжніми грошима є кредитні гроші, а інших і бути не може (що нам кортить 

назвати «монетарною версією «третього Риму»)
864
. Що ж до сучасних цінних 

паперів, то вони більш розсудливо відносяться до «квазігрошей».  

У будь-якому випадку ми вважаємо за можливе говорити не про 

«фінансові гроші» (а це поняття інколи продовжує використовуватися, у 

всякому випадку, на «освітніх сайтах»), а про сек‘юритизацію грошей, тобто 

появу грошових ознак («грошовоподібність») у певних інструментів 

фінансового ринку, що відображає поглиблення кредитних відносин, що 

перебувають в основі функціонування сучасних кредитних грошей. 
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Тобто відбуваються не тільки зростання обсягів фінансового сектора 

економіки та якісне підвищення його значення в загальній економічній системі, 

а й згадана нами своєрідна сек‟юритизація грошей за рахунок поширення 

виконання певних грошових функцій (особливо, платежу та накопичення) 

«грошоподібними» цінними паперами. 

Дивно, що при цьому деякі дослідники звертають увагу на акції та 

облігації, залишаючи поза увагою фінансові деривативи, які, на нашу думку, 

все ж більше підходять до цієї категорії. 

Як ми бачили, складні похідні інструменти були створені для того, щоб 

зменшувати ризикованість ринкових операцій в умовах невизначеності та 

високої цінової волатильності. Проте не всі експерти були впевнені в саме такій 

ролі деривативів. Зокрема, С. Стрейндж стверджувала, що бум деривативів, 

насправді, перетворив систему в цілому на більш нестабільну та схильну до 

кризи. Отож, коли у 2008 р. така криза таки розпочалася, інший британський 

фахівець, професор Лондонської школи економіки Н. Додд (Nigel Dodd) назвав 

токсичні активи, що стали «детонатором» кризового вибуху, «дивними 

грошима» / «strange money». Щоправда, Н. Додд не згадував безпосередньо 

фінансові деривативи, але звертав увагу на зв‘язок між фінансовою та 

монетарною системами (який увесь час підкреслювала С. Стрейндж) та на те, 

що, на думку Стрейндж, банки створюють не стільки гроші, скільки ризики
865

.  

У зв‘язку з цим аналіз та розгляд перспектив монетарної політики є 

важливим напрямом вивчення різних факторів активності на ринку 

деривативів. Хоча центральні банки зазвичай контролюють лише одну, дуже 

конкретну короткострокову процентну ставку, їх дії впливають на весь спектр 

прибутковості та на інші класи активів. А це, звісно, обумовлює природний 

попит на інструменти, які можуть бути використані для захисту від змін ставок 

центробанку або інших параметрів монетарної політики. Похідні фінансові 

інструменти з короткостроковими процентними ставками привабливі для обох 
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цілей, оскільки торгівля цими інструментами передбачає набагато менші 

грошові витрати для такого ризику, ніж запозичення та позики на спотовому 

ринку. Більше того, вони також доступні трейдерам, які через обмежений 

розмір або нижчий кредитний рейтинг не можуть ефективно працювати на 

спотовому ринку. Та похідні інструменти грошового ринку, як правило, є 

високоліквідними, що дозволяє торговцям використовувати їх дешево, швидко і 

з мінімальним впливом на ціни. Ця особливість забезпечує зв‘язок між 

грошово-кредитною політикою та оборотом деривативів
866

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Піраміда глобальної ліквідності 

Джерело: Haiss P.R., Sammer B. The Impact of Derivatives Markets on Financial Integration, 

Risk, and Economic Growth. SSRN Electronic Journal. August 2010. 59 p. Р. 20. URL: 

https://ssrn.com/ abstract=1720586  
    

Вочевидь, що першим наслідком більш розвиненого фінансового ринку 

для будь-якої монетарної стратегії стає можливість спостереження більш 

широкого діапазону цін на активи, які містять інформацію про поточний та 
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очікуваний стан економіки. Крім темпів інфляції, процентних ставок та 

очікувань обмінного курсу, що містяться у процентних ставках і ф‘ючерсних 

цінах, ціни на деривативи містять також нові типи інформації, яку центральний 

банк може використовувати для вдосконалення своєї монетарної  стратегії. 

Слід мати на увазі, яке велике значення має ринкова ліквідність і, 

зокрема, ліквідність деривативів. За експертними оцінками, грошова ліквідність 

становить лише від 10% («грошова база») до 122% («широкі гроші») світового 

ВВП. Ринкова ліквідність, у вигляді сек‘юритизованого боргу (різного роду 

цінних паперів) і, особливо, деривативів, з кількісної точки зору має помітно 

більше значення.  

    

При цьому похідні фінансові інструменти представляють форму 

«квазігрошей», а це призводить до висновку про те, що «монетарна політика 

втратила певний вплив на національні умови ліквідності». Хоча центральні 

банки володіють чудовою інформацією та «більш широким та набагато 

значущою аналітикою, ніж можуть отримати окремі інвестори та банки», а це 

означає, що вони все ще можуть мати сильне лідерство на фінансових 

ринках
867

.  

І такий потенціал підтверджується також розвитком операцій з 

фінансовими деривативами з боку самих центральних банків. З початком 

нового сторіччя використовувати похідні інструменти для утримування валюти 

у своїх резервах починають центральні банки скандинавських країн, Англії та 

Європейський центральний банк. У другій декаді до них приєднується і 

Федеральна резервна система США. На кінець другої декади такою практикою 

послуговуються вже два десятки центральних банків світу.  

Як зазначалося в одному з досліджень МВФ: «Використання деривативів 

центральними банками збільшується, і їх розширене використання було тісно 

пов‘язане із транскордонними операціями – як для обмеження можливості 
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центрального банку спиратися на ринок, так і для нейтралізації 

короткострокових позицій транскордонних фінансових  інвесторів та 

нестабільності фінансових потоків. В останньому випадку використання 

деривативів центрального банку видається більш виправданим раз і назавжди. 

Понад те, більш систематичне використання повинно  здійснюватися після 

ретельного вивчення кон‘юнктури ринку, наявності ліквідності, що відповідає 

ринковій позиції, толерантності центрального банку до збитків та належної 

оцінки ринкових сигналів. (…)  Похідні також можуть використовуватися для 

впливу на очікування..., а центральні банки, таким чином, можуть 

нейтралізувати слабкий вплив на передачу монетарної політики на 

довгострокові ставки, що обмежує ефективність впливу політики процентних 

ставок центрального банку на ставки грошового ринку. Оскільки строкові 

премії, як правило, є антициклічними, це затримує ефект експансіоністської 

політики»
868

. 

    

Отже, «[д]ля грошової трансмісії на ринках, що розвиваються, вплив 

похідних фінансових інструментів на грошовий канал неоднозначний, оскільки 

вплив на прискорення трансмісії компенсується більшою можливістю 

нестабільності фінансових потоків, незалежного від позиції  центрального 

банку в монетарних питаннях.(…)  Крім того, центральний банк може стати 

активним у передачі корпоративних сигналів з  деривативних ринків до сфери 

управління монетарними процесами для посилення узгодженості між 

монетарною політикою та ринковими очікуваннями»
869

. Фінансові інновації 

впливають на структуру та поведінку центрального банкіра, і процес розвитку 

фінансових ринків відбувається разом із процесом зміни монетарної теорії та 

політики. Насправді ж, як було показано у досліджені аналітика БМР І. 

Фендера (Ingo Fender), оптимальне управління корпоративними ризиками 
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повністю усуває будь-який вплив широкого кредитного каналу на монетарну 

політику. Це обумовлено тим, що корпоративне хеджування зменшує 

трансмісію грошово-кредитної політики до чистого ефекту вартості капіталу 

(cost-of-capital effect), породженого каналом процентних ставок. Таким чином, 

посилене використання фінансових деривативів в управлінні корпоративними 

ризиками зменшить будь-який ефект балансового каналу грошово-кредитної 

політики (тобто вплив певної зміни процентної ставки на реальну економіку), 

подібно до того, як інновації, такі як депозитні сертифікати, або регулятивні 

зміни, сприяють зменшенню впливу каналу банківського кредитування. І хоча 

вплив шоків монетарної політики на інвестиції та сукупний попит, як правило, 

буде меншим за наявності корпоративного хеджування, аніж за його 

відсутності, розмір цього скорочення буде невизначеним. Слід очікувати, що 

ступінь цього впливу залежатиме від ефективності хеджування, що 

змінюватиметься протягом часу. Таким чином, ефективність грошово-

кредитної політики з точки зору реальних наслідків також буде 

невизначеною
870
. Якщо ж говорити про грошовий канал трансмісії, що виступає 

як основний засіб впливу на ринки та їх ліквідність, то і в цьому випадку 

грошові кошти можуть бути замінені деривативами зі щоденною пролонгацією 

(daily rolled-over derivatives). Однак привертає увагу той факт, що, хоча 

центральні банки за певних обставин використовують похідні інструменти як 

замінники каналів монетарної політики, тим не менш, деривативи, через свою 

технологічнк специфікк, як правило, ускладнюють проведення монетарної 

політики та процес регулювання монетарної сфери
871

. 

Наявність певного впливу фінансових деривативів на монетарну політику 

є безумовною, однак, за великим рахунком, питання стоїть про визнання 

деривативів фактично новими грошима. Як вважають Д. Брайан та  
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М. Рафферті: «Деривативи, по суті – це «закулісні гроші» («behind the scenes» 

money), які гарантують, що різні форми активів (і грошей) співвимірюються не 

шляхом державної постанови (наприклад, щодо фіксованого валютного курсу), 

а за допомогою конкуруючих сил». Тобто деривативи ведуть до злиття 

категорій капіталу та грошей: вони надають додаткову ліквідність на ринки 

капіталу за рахунок того, що роблять усі активи схожими на гроші, а з іншого 

боку, представляють самі гроші як капітал. Тож «[р]результатом стає усунення 

різниці між сферою виробництва товарів (так званою реальною економікою) та 

грошовою економікою»
872

. 

Така думка може виникати насправді , якщо розглядати деривативи як 

елемент противаги масі товарів, які відіграють роль їх базових активів. Утім, 

якщо проаналізувати існуючу практику, то можна впевнитися, що коло таких 

базових активів доволі вузьке порівняно із надзвичайно широким асортиментів 

товарів (ідеться, головним чином, лише про основні сировинні товари). Крім 

того, абсолютна більшість ф‘ючерсних контрактів із використанням будь-яких 

деривативів завершується не поставкою реального базового активу, а лише 

виплатою цінової різниці (премії, або платою за опціон. Реального 

балансування суми деривативів та обсягів хоча б відповідних базових активів 

не відбувається (навіть з урахуванням швидкості обігу фінансових 

інструментів). 

Взагалі, при розгляді цього питання необхідно відштовхуватися від 

наявності двох визначень «грошової бази» – функціонального та 

інструментального. «Функціональне» визначення передбачає те, що грошова 

база складається з тих активів, функція яких дозволяє забезпечувати 

обов‘язкове або понаднормативне резервування в центральному банку; тобто 

таких, які можуть бути використані для здійснення фінансових трансакцій – 

готівкової валюти та депозитів на вимогу. Натомість «інструментальне» 

визначення описує грошову базу у вигляді конкретних фінансових  
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інструментів – банкнот та казначейських білетів, чеків, поштових/ощадних 

внесків тощо. 

Говорячи про грошові агрегати, насамперед слід звернути увагу на те, що 

підвищена замінність фінансових активів та їх висока ліквідність, яка 

забезпечується деривативами, ускладнює визначення поняття «гроші», зокрема 

широких грошових агрегатів. Прості грошові агрегати

 засновані на 

припущенні, що їх компоненти є ідеальними замінниками і що сукупність 

загалом має лише дуже низький ступінь заміщення іншими фінансовими 

активами. Це може бути справедливим для готівкових коштів та чистого 

трансакційного рахунку, але дедалі частіше викликає сумніви у разі строкових 

депозитів, ощадних депозитів або депозитних сертифікатів. Стандартна 

відповідь центральних банків на розширення простих агрегатів, які 

використовуються як проміжна ціль, явно недоречна, оскільки вона ігнорує 

будь-які проміжні показники між ідеальною та дуже низькою замінністю. Крім 

того, чим ширший грошовий агрегат, тим більше монетарне таргетування стає 

еквівалентним таргетуванню усього балансу банківського сектору, з малою 

надією на достатню контрольованість проміжної цілі. Більш досконала 

відповідь, що випливає з теорії агрегації, на думку експертів, полягає у 

побудові індексних агрегатів, але це викликає додаткові методологічні 

складнощі
873

.  

Питання зв‘язку деривативів з грошовою масою свого часу стало 

предметом спеціального дослідження групи експертів Банку міжнародних 

                                                 

 Прості грошові агрегати (simple-sum monetary aggregates) представляють собою просту суму відповідних 

компонентів (наприклад, М1 = готівка + депозити на запит; М2 = М1 + строкові депозити тощо). Натомість деякі 

центральні банки (зокрема ФРС США) використовують також «індексні агрегати» (або Divisia aggregates), 

оскільки вони розраховуються за методикою, запропонованою у 1926 р. французьким економістом Ф. Дівізіа 

(François Jean Marie Divisia), та будуються на основі простих агрегатів, але з урахуванням індивідуальної 

питомої ваги кожного окремого компонента. Це, з одного боку, допомагає враховувати ступінь «грошовості» 

(moneyness) кожного компонента, але з іншого – постійно викликає суперечки між фахівцями стосовно 

кількісної величини вагових коефіцієнтів. 
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розрахунків («Доповідь Ханнуна»), які показали, що «[з]ростаюче 

використання деривативів може вплинути на запас грошових залишків або 

шляхом зміни попиту на грошові послуги, або шляхом трансформації 

негрошових фінансових активів, що несуть ціновий ризик, у більш тісні 

замінники традиційних (безризикових) грошей, або поєднання обох. Це може 

підірвати індикаторну функцію традиційних грошових агрегатів. Тією мірою, 

якою попит на гроші змінюється непередбачувано, емпірична основа 

монетарного таргетування також ставиться під сумнів. (…) Похідні фінансові 

інструменти можуть впливати на попит на гроші за операціями двома шляхами. 

З одного боку, важелі, що надаються деривативами, повинні зменшувати попит 

на залишки за операціями до тієї міри, що нефінансові агенти замінюють 

деривативні операції (які відбуваються без обміну основного боргу) операціями 

на готівковому ринку при управлінні ціновими ризиками». (…) Однак, з іншого 

боку, зростання торгівлі деривативами, ceteris paribus [за інших рівних умов], 

може збільшити трансакційний попит на гроші. Як результат, вплив похідних 

фінансових інструментів на загальний трансакційний попит нефінансових 

агентів є неоднозначним. Сума операційних сальдо (transactions balances), 

заощаджених за одну операцію фінансовим агентом, може бути великою в 

абсолютному вираженні. Однак, оскільки учасники фінансових ринків уже є 

ефективними користувачами операційних сальдо, заміна похідних операцій 

операціями на готівковому ринку, швидше за все матиме лише незначний 

вплив. Видається розумним зробити висновок, що чистий ефект збільшення 

використання деривативів на попит на операційне сальдо нефінансовими та 

фінансовими агентами, ймовірно, буде кількісно незначним»
874

. 

                                                 

 Ерве Ханнун (Hervé Hannoun), який очолював групу експертів, на той момент був другим заступником  

голови Банку Франції і представляв цю установу в Банку міжнародних розрахунків. У 2000 р. його призначили 

першим заступником голови Банку Франції; одночасно він був членом Форуму фінансової стабільності та 

головою комітету міжнародних відносин Європейської системи центральних банків (1998–2005). 
874
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Далі вони звернули увагу на вплив деривативів на попереджувальний 

попит на гроші (precautionary demand)

, вплив деривативів на який також може 

бути двояким. По-перше, деривативи «пропонують недорогі можливості для 

хеджування або прийняття цінових ризиків через негрошові фінансові активи. 

(…) Це призводить до зменшення попереджувального попиту з метою 

хеджування й одночасно його збільшення з боку спекулянтів, залишаючи 

чистий вплив невизначеним без конкретних припущень щодо переваг ризику та 

відносної важливості хеджування та спекулятивної діяльності.(…) По-друге, 

ф‘ючерсні та стандартизовані опційні позиції обліковуються на ринку (як 

правило, кожен робочий день). Це може створити більшу невизначеність 

грошових потоків і, в принципі, може збільшити попереджувальний попит на 

гроші, особливо в ситуації високої або зростаючої волатильності цін на базові 

активи». Втім, «…такі щоденні ф‘ючерсні потоки відносно невеликі щодо 

загальних фінансових платежів в економіці. Отже, вплив похідних інструментів 

на попередній попит на гроші, мабуть, буде незначним»
875

. 

Нарешті, стосовно спекулятивного попиту (який визначається як залишки 

готівки, що утримуються, щоб уникнути втрат капіталу в умовах зростання 

процентних ставок), експерти БМР рекомендують, «[т]ією мірою, якою 

деривативи дозволяють хеджувати втрати капіталу в цінних паперах із 

фіксованим доходом або реалізувати з меншою кількістю готівки бажаний 

рівень спекулятивного ризику, слід зменшити спекулятивний попит на залишки 

грошових коштів.  

Підсумовуючи, дослідники стверджують, що «існування деривативів 

надає деякі можливості, що мають тенденцію зменшувати попит на залишки 

грошових коштів. Водночас зростаюче використання цих інструментів може 

збільшити попит на гроші, ускладнюючи оцінку чистого впливу. Однак ані 

                                                 

 Попереджувальний попит – попит на гроші з мотивів обережності (частка багатства, що зберігається в 

грошовій формі з метою убезпечити себе на випадок непередбачених витрат). Задовольняє потребу в коштах 

для фінансування непередбачених витрат. Кількість грошей для таких цілей залежить від рівня доходів і витрат 

фізичних і юридичних осіб. 
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теоретичні міркування, ані наявні емпіричні докази не підтверджують думку 

про те, що будь-яка окрема комбінація впливів, проаналізованих вище, повинна 

призвести до значної зміни попиту на вузько визначені гроші».  

Відносно же впливу на попит на широко визначені гроші, то 

«[д]еривативи забезпечують недорогі засоби хеджування ринкового ризику 

активів, що торгуються, фактично створюючи синтетичні активи, які є 

тіснішими субститутами (замінниками) процентних компонентів широких 

грошових агрегатів. (…) Це ускладнює визначення та емпіричне вимірювання 

теоретично значущого грошового агрегату. Однак це не нова проблема: 

наприклад, з апріорних міркувань не зрозуміло, чи зберігаються процентні 

активи, захищені від ринкового ризику (такі як строкові депозити, хеджовані 

облігації чи інші синтетичні активи), для здійснення операцій чи 

заощадження»
876

. 

Остаточний висновок полягав у тому, що «підвищена замінність активів, 

спричинена похідними фінансовими інструментами, може змінити 

інформаційний вміст широких грошових агрегатів і одночасно збільшити 

волатильність емпіричних показників більш широкого грошового резерву, але 

способами, які важко передбачити». А отже, «зростаюче використання 

деривативів, схоже, матиме неоднозначний вплив на компоненти грошових 

агрегатів. Вплив деривативів на попит на вузькі гроші, мабуть, буде незначним. 

Для широких грошей вплив як на рівень попиту, так і на передбачуваність їх 

зв‘язку з реальною діяльністю може бути більш значним. Однак це не повинно 

привести до висновку, що вузько визначені грошові агрегати в цілому можуть 

перевершувати більш широкі»
877

. 

Приблизно у той самий час група американських вчених також дослідила 

проблему наслідків використання деривативів для регулятивної функції 

центральних банків і дійшла висновку, що «деривативи не мають негативного 

впливу на контроль центральних банків над грошовими агрегатами. Тим не 
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менше, оскільки похідні інструменти сприяють доповненню ринків та надають 

інформацію через більш чіткі ціни, це може викликати ускладнення для 

центрального банку»
878
. Вони відштовхувалися від того, що якщо комерційні 

банки регулярно використовують ринки деривативів для хеджування своїх 

ризиків стосовно процентних ставок, курсів іноземних валют та цін на товари, 

тоді бажаний рівень понаднормативних резервів (excess reserves) у банківській 

системі буде  нижчим (аніж без існування ринку деривативів). Таким чином, із 

збільшенням використання деривативів добровільні понаднормативні  резерви 

зменшуватимуться, що, в свою чергу, залишатиме банкам більшу можливість 

для кредитної емісії, тобто збільшуватиме грошовий мультиплікатор. Але мета 

центральних банків, за таких умов, полягає у тому, щоб доступ комерційних 

банків до операцій з деривативами зменшив волатильність грошового 

мультиплікатора (оскільки здатність центрального банку реалізовувати власну 

монетарну політику обмежується в основному волатильністю мультиплікатора, 

а не його рівнем). Таке зменшення збільшило би ефективний контроль над 

пропозицією грошей з боку центрального банку. 

Стурбованість центральних банків викликало також ускладнення дій 

щодо стерилізації валютного курсу, ефективність якої падає у випадку 

поширення відповідних деривативів. 

Тобто висновки експертів мали ухильними, але загалом заспокійливими, 

такий підхід ми бачимо також і у випадку з криптовалютами, він знайшов 

відображення у статистичних нормах МВФ, які припускали включення 

фінансових деривативів до більш широкого визначення грошей (М3), але не 

рекомендували цього робити, вважаючи, що «високий ступінь мінливості їх 

ціни робить неможливим включення більшості видів похідних фінансових 

інструментів до широких грошей»
879
. Однак пізніше Міжнародний валютний 
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фонд, здається, визначився і вже чітко наполягає на тому, що «фінансові 

деривативи… виключаються з широких грошей»
880

. 

А втім, на думку У. Бьєрга, «гроші ніколи не є просто грошима», оскільки 

вони «характеризуються певною онтологічною невизначеністю», а «будь-яка 

грошова система характеризується взаємодією та перетворенням різних  форм 

грошей». А в сучасних умовах «фінансові ринки виконують роль репозиторіїв 

для обігу посткредитних грошей, які випущені певними міжнародними 

банками»
881

.    

А взагалі розгляд питання про «грошовість» деривативів можна 

завершити дуже влучною думкою Ф. Броделя: «Гроші розглядаються як 

багатство як таке, як річка, сила якої сама собою зав‘язує і завершує обміни, 

маса якої їх прискорює або сповільнює. Гроші, вірніше, грошові запаси, є 

одночасно і масою, і рухом. Чи збільшується маса чи прискорюється загальний 

рух, результат виявляється приблизно однаковий: все – ціни, заробітна плата 

(вона – повільніше), обсяг угод – іде на підвищення; в іншому випадку все 

занепадає. (…) Коротше, щойно всі використовувані капіталізмом інструменти 

вступають у грошову гру, вони стають псевдогрошима і навіть грошима 

справжніми»
882

. 

Наостанок варто зауважити, що «криптоактиви» також усе частіше 

трактуються саме як різновид віртуальних «цінних паперів» і з цієї точки зору 

варіант сек‘юритизованих грошей набуває нового вигляду. 

 

3.3.1.3. Big Data Money 

А тим часом світова монетарна система продовжує змінюватися. 

Фінансові гроші відірвалися від свого матеріального субстрату, що позбавляє їх 

усякого залишку мінової торгівлі – «від золота залишився лише один 
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філософський камінь (як здатність на щось змінюватися): він і є фінансові 

гроші (золото без частини матеріалу). Фінансовий міхур і є філософський 

камінь, якого насправді немає, – звідси криза як викриття середньовічного 

шарлатанства»
883

. Отже, «[у]се менше і менше залишається грошових уявних 

пейзажів, точно представлених застарілим міфом про Єдину націю/Єдині гроші 

(One Nation/One Money). Сьогодні монетарна географія найкраще розуміється у 

функціональності, аніж у матеріальних термінах – у грошових просторах 

(currency spaces), які базуються на потоках (flow-based), аніж  тих, що 

прив‘язані до певного місця»
884
. А це свідчить про те, що монетарна система 

постмодерної глобалізації може базувати на зовсім іншому принципі, аніж 

монетарний суверенітет. Тобто він може не тільки не перерости у 

«надсуверенітет», а взагалі базуватися на мережевому принципі, коли поняття 

суверенної держави повністю зникає і замінюється самостійною або 

самосуверенною ідентифікацією (Self-sovereign identity – SSI) – тобто 

цифровими ідентифікаторами, які управляються децентралізованим способом. 

Ця технологія дозволяє користувачам самостійно керувати своїми цифровими 

ідентифікаторами, незалежно від сторонніх постачальників для зберігання та 

централізованого керування даними. Що відкриває абсолютно нові можливості 

для передачі майнових прав у найширшому розумінні, тобто створення та 

передачі іншим особам (трансферу, обміну, продажі тощо) прав на належну 

певній особі (в результаті її створення, або попереднього отримання) цінність 

(вартість). Інакше кажучи, це нові можливості для учасників мережевої 

структури щодо створення та трансферу грошей без жодних посередників. 

Як зазначає професор О.І. Береславська: «Цифрові гроші — це вже 

звичайне явище. Однак нові цифрові валюти у недалекій перспективі можуть 

стати опорою великих технологічних платформ, які виходять за межі 
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національних кордонів, і поява таких грошей може змінити характер валютної 

конкуренції, архітектуру міжнародної валютної системи і роль грошей, що 

емітуються державами. Йдеться про зміну природи грошей, появу їх нових 

форм і про те, що в числі наслідків цих змін можуть бути роз‘єднання і 

переорієнтація основних функцій грошей, зокрема «платформоцентрична» 

платіжна система, цифрова «доларизація» тощо»
885

.  

Останніми роками активним пропагандистом цифрової або інформаційної 

валюти став Дж. Гілберт – відомий у відповідних колах як автор не тільки 

згаданої вище книги «Скандал грошей», але й новомодного терміна «дигераті» 

(―Digerati‖)

 для позначення «цифрової еліти». До цього він уже був відомий 

насамперед як автор бестселера «Багатство і бідність» («Wealth and Poverty», 

1981), який став однією з теоретичних основ «економіки пропозиції» та 

політики рейганоміки. Пізніше Гілберта звинувачували у сексизмі (за його 

книгу «Чоловік та шлюб», 1986), а згодом він став співзасновником та 

активним співробітником Інституту відкриттів (Discovery Institute) – 

консервативного християнського аналітичного центру, який базується в Сіетлі 

(штат Вашингтон), загальна мета діяльності якого  полягає в тому, щоб 

перемогти науковий матеріалізм і замінити його теїстичним розумінням того, 

що природа і люди створені Богом
886
. Найбільш відомою акцією цієї установи 

стала кампанія «Навчай суперечності» («Teach the Controversy»), щоб 

пропагувати принцип «розумного задуму» (Intelligent Design) – різновиду 

традиційного креаціонізму, одночасно намагаючись дискредитувати 

викладання еволюції в державних наукових курсах середніх шкіл Сполучених 

Штатів.  
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У грудні 2005 р. суддя Джон Е. Джонс III у ході процесу Т. Кицміллер 

проти Доверського шкільного округу постановив, що «розумний задум» не є 

науковою концепцією і «не може відокремитися від своїх креаціоністських, а 

отже, релігійних попередників (antecedents)»
887
. Також вважається, що 

програма Інституту Відкриттів «Стратегія клину» описує релігійну ціль 

замінити домінування матеріалістичного погляду на світ на науку, що 

співзвучна християнським та теїчним переконанням. 

Тепер скандальний автор «Скандалу грошей» став техно-утопістом, тобто 

вірить у те, що новітні технології здатні перетворити стародавні людські утопії 

про загальне щастя на дійсність. Зокрема, тому, що гроші – це не просто прояв 

економічної сили; це – важливе джерело інформації. Тільки тією мірою, якою 

його ціннісні сигнали є надійними та правдивими, він може керувати 

повчальними кривими створення багатства. Урядовий контроль та маніпуляції 

для грошей – це те саме, що радянська газета «Правда» була для  правди. (...) 

Через накопичення куп боргів та умовних зобов‘язань по всьому світу під 

управлінням центральних банків, здається, сьогодні немає прямого 

законодавчого шляху повернення до золотого стандарту. «Візантійські 

імператори» світової валютної системи вже багато разів розпродавали 

майбутнє. Кількісне послаблення – пряме маніпулятивне втручання на ринки 

цінних паперів, купівля одних та відхилення інших – стало рутинною справою. 

Інфляція стала політикою. Під виглядом «таргетування інфляції» майже кожен 

центральний банк прийняв офіційне рішення про зниження вартості 

купівельної спроможності своєї валюти. Увесь світ прийняв гроші «Правди»
888

.  

Виявляється, що «[c]успільство, яке почало формуватися у зв‘язку із 

технологією блокчейн, – це суспільство без інформаційної асиметрії та 
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довіри»
889

. Тож розробники біткоїна вважали, що наявність посередника в 

системі електронної комерції є не тільки економічно неефективною через 

значні трансакційні витрати, але й непотрібною, адже проблема шахрайства все 

одно не вирішується. Тому було зроблено висновок, що потрібна електронна 

платіжна система, заснована не на довірі до емітента грошей та регулятора, а на 

чіткому криптографічному доказі достовірності операцій. Теоретик блокчейну, 

професор Торонтського університету (Канада) Д. Тапскотт (Don Tapscott) 

обґрунтовує цей момент тим, що великий обсяг даних дуже важко 

структурувати самостійно і, тим більше, ним оперувати, але при цьому є 

компанії, що вміють це роботи і, таким чином, монополізують інформацію; 

також є уряди, які збирають, консолідують інформацію стосовно різних 

суб‘єктів, підриваючи при цьому всі основи конфіденційності й виявляючи 

монополію. Можна сказати, що  використання криптовалют стало спробою 

обійти сучасні та фундаментальні вади інститутів держави та фінансових 

ринків (монополію), що видається відкритим виступом проти цих інститутів. 

 

   

 

 

 

 

«Блокчейн, по суті, є розподіленою базою даних. Уявіть собі гігантську 

глобальну електронну таблицю, що працює на мільйонах і мільйонах 

комп‘ютерів. (...) [Блокчейн] не потребує потужних посередників для 

аутентифікації або розрахунку трансакцій. Він використовує найсучаснішу 

криптографію, … він міг би записувати будь-яку структуровану інформацію: не 

тільки хто кому платив, але й хто з ким одружився, хто якою землею володіє чи 

хто купує електроенергію та з якого джерела енергії. У випадку з Інтернетом 
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речей нам також знадобиться система розрахунків через блокчейн. Банки не 

зможуть розраховувати трильйони трансакцій у реальному часі між речами»
890

. 

Отже, можна погодитися з тим, що «якщо на початку виникнення ринкового 

поділу праці було висунуто тезу «гроші – кров економіки», то зараз можна 

сказати, що «гроші – це нервова система економіки»
891

. 

 

Одним із мотивів запровадження такого засобу платежу, як біткоїн, є 

пряма анонімна торгівля, в якій сторони мають всі можливості для 

безпосереднього врегулювання через Інтернет усіх базових складових угоди в 

максимально короткі терміни. Таким чином, теоретично реалізовані за 

допомогою біткоїну розрахунки матимуть максимальну ліквідність. «В умовах 

глобалізації, забезпечуючи фінансове середовище все новими і новими 

фінансовими інноваціями, світові фінансові посередники створили 

необмежений простір для інноваційного продукування, але вже не для потреб 

клієнта, а для забезпечення зростання власної ліквідності»
892

. 

Коли ми говоримо про ліквідність, то характеризуємо її насамперед як 

здатність, що визначає оперативність реалізації певних економічних відносин 

(між покупцем та продавцем, кредитором і позичальником, власником цінних 

паперів та їх емітентом).Тобто «ліквідність можна визначити як здатність 

різних представників вартості перетворюватися у гроші й виконувати їх основні 

функції»
893
, а отже – завдяки власне своїй надзвичайно високій ліквідності – 

«криптовалюти» (в тому числі біткоїн) набувають грошоподібних властивостей. 

Щоправда високопосадовець Бундесбанку К.-Д. Тілє стверджує, що 

«віртуальні валюти, які передаються так само, як і товари, є вигадкою. Це не 

                                                 
890

 Kirkland R. How blockchains could change the world. Interview  with Don Tapscott / MacKinsey and 

Company. May 6, 2016. URL: https://www.mckinsey.com/ industries/high-tech/our-insights/how-

blockchains-could-change-the-world 
891

 Шморгун О.О. Україна в постіндустріальних контекстах: концепція економічної реформи. 

Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації  / ред. Смовженко Т.С., Скринник З.Е. Київ: УБС 

НБУ, 2010. С. 269–276. С. 272.  
892

 Корнівська В. Біткоін та блокчейн крізь призму глибинних умов фінансового та соціально-

економічного розвитку. С. 68.  
893

 Гриценко А.А. Развитие форм обмена, стоимости и денег. С. 147.  



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

617 

означає, що їх потрібно прямо віднести до категорії «шахрайство». Проте вони 

не мають внутрішньої цінності (intrinsic value), а лише обмінну вартість 

(exchange value). Ви не можете їх споживати чи використовувати, а лише 

обмінювати»
894
. Але власне споживчою вартістю грошей (що визначає їх 

цінність) і є їх придатність для обміну (здатність бути монопольним товаром-

еквівалентом). Тобто їх мінова вартість і є їх споживчою вартістю, що при 

функціонуванні товарних грошей є прихованою «золотою вуаллю», але вже 

чітко помітна при системі кредитних грошей. Таким чином, відсутність 

внутрішньої вартості (intrinsic value) навряд чи може вважатися серйозним 

аргументом проти перетворення віртуальних цифрових грошей на гроші 

справжні й – навіть – глобальні. Інша річ, що їх існуючі сучасні форми мають 

справжні недоліки, які перешкоджають цьому процесу. На ці недоліки 

неодноразово вказували фахівці: принцип емісії, який не пов‘язаний з 

реальними потребами економіки; спекулятивна волатильність курсу; 

відсутність відомостей про емітента, а отже – відсутність відповідальності за 

емітовані кошти; залежність від наявності електронної інформаційної мережі

 

(зокрема Інтернету) тощо. 

Парадоксально, але нова форма грошей здається базується не на довірі до 

емітента (як кредитні або фіатні гроші), а на «недовірі» до традиційних 

емітентів (урядів, центральних банків). Тобто їх основою є «негативна довіра», 

свого роду алогічна, безпідставна впевненість у тому, що, оскільки, на думку 

«криптооптимістів», офіційна монетарна влада втратила всіляку довіру, то 

будь-яка альтернатива офіційним грошовим знакам видається кращою та більш 

надійною. 
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складах. А де зберігаються друковані біткоїни? 
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Головною проблемою майбутнього грошей є те, що самі гроші стають 

технологією. Це технологія здійснення платежів (обміну матеріальних благ на 

товари та послуги), а також засіб накопичення. Сьогодні система здійснення 

платежів за допомогою готівки (матеріальних грошей) часто менш надійна за 

платежі з використанням нових технологій. Як би там не було, цифрові валюти 

мають безліч недоліків через те, яким чином здійснюється регулювання 

фінансової системи. Однак ці проблеми виникають не через недосконалість 

технологій, а через дію системи регулювання та обмежень грошових 

технологій. В одній із сцен американського серіалу «Містер Робот» («Mr. 

Robot») герої обговорюють плани щодо Z-coin – віртуальної валюти своєї 

корпорації. Вони розуміють, це неконституційно, не можна створювати власну 

валюту, адже це – робота Федерального уряду. Але – з іншого боку – вона 

бачать проблему в тому, що готівка швидко зникає, а криптовалюти 

поширюються. «Якщо більшість перейде на біткоїн, ми опинимося в пеклі!, – 

заявляє один із них. – Адже він не регулюється законами, вже майже досягнув 

максимуму обсягу трансакцій і частково контролюється китайськими 

майнерами». Тому цей герой і пропонує створити власну корпоративну валюту 

– Z-coin, яка дасть змогу контролювати список трансакцій та майнерів. І влада 

перебуватиме в їхніх руках, у них почнуть з‘являтися нові активи, і тоді вже  

герої самі почнуть диктувати умови і відновлювати банківський сектор. 

Вигаданий Z-coin із серіалу «Містер Робот» пропонує спосіб обійти проблеми 

регулювання через створення валюти, яку контролює одна компанія, обрана 

завдяки протекції уряду та яка працює на нього. Проте це навряд чи допоможе 

знайти інноваційні вирішення проблем валют у політичному аспекті, адже 

утопічні ідеї альтернативних монетарних систем у сучасній мейнстрімній 

політиці виразно відсутні. Ми немовби досягнули кінця історії, щойно мова 

заходить про розвиток шляхів створення грошей та їх запуску в обіг. Оскільки 

мало урядів, які  схильні уявляти собі монетарні системи, що відрізняються від 

поточної, монетарні питання досить швидко зводяться до прагматичного 

реалізму, при якому існуючий порядок отримує право визначати умови 
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власного підтримання, а політики з готовністю зводять себе до рівня простих 

адміністраторів, які працюють для сприяння системі за цих умов
895

. У 

спеціальній доповіді афілійованої з відомим Римським клубом неурядової 

організації «Європейське відділення Римського клубу» (EU Chapter of the Club 

of Rome) зауважується про існування певних проблем, які випадають з точки 

зору мейнстрімної економіки (свого роду колективних «сліпих плям»/ blind 

spots), до яких відносяться: і) гегемонія ідеї єдиної центральної валюти; іі) 

монополія на національну валюту, що створюється за рахунок боргу банку, – 

тобто кредитні гроші, що є результатом ідеологічної війни між капіталізмом і 

комунізмом у XX столітті, єдина істотна відмінність між якими полягає в тому, 

що в радянській системі усі банки належали державі, тоді як у капіталістичній 

системі, як правило, вони приватні; та ііі) існування центральних банків як 

виконавців монетарної монополії. Ці три «сліпі плями» пояснюють, чому існує 

такий потужний і тривалий опір перегляду парадигми єдиної, монополістично 

виробленої валюти
896

.  

Однак із часом перелічені вище недоліки можуть бути усунуті в нових 

модифікаціях цифрової валюти, а мережеві актори здатні суттєво потіснити 

традиційних суб‘єктів глобальної економіки – держави і, навіть, 

транснаціональні корпорації та банки. І тоді настане час глобальних цифрових 

грошей. 

 

Імовірність розглянутих варіантів, на нашу думку, визначатиметься 

ходом розвитку економічної глобалізації: суттєве відкочування назад 

(унаслідок, наприклад, природної або соціальної катастрофи планетарного 

масштабу) в принципі може призвести і до необхідності повернення до 

товарних (золотих) грошей.  
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UK: Triarchy Press, May 30, 2012. 216 p. Р. 11.  
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Але якщо ми залишимося оптимістами стосовно можливості 

апокаліптичного розвитку подій, то слід визнати відносну правоту професора 

М. Портного, який наполягає на безальтернативності кредитних грошей (з 

урахуванням їх якісного розвитку).  

Натомість вважаємо за необхідне підкреслити саме відносність такої 

безальтернативності, маючи на увазі середньостроковий (у межах одного–трьох 

десятиріч) характер такого монетарного status quo. За межами цього періоду (а 

за умови подолання гальмування глобалізації, що спостерігалося останніми 

роками, – можливо, і в другій половині зазначеного часового періоду) 

відбуватимуться незворотні процеси діджиталізації монетарної сфери, які 

змінюватимуть сутність грошей, зумовлюючи появу нової форми грошей – 

інформаційної. 

 

3.3.2. Глобальна валюта 

Стосовно кожного із розглянутих варіантів ще залишається питання 

конкретного втілення глобальних грошей у тій чи іншій формі, тобто у вигляді 

конкретної глобальної валюти. 

Свого часу автори спеціальної доповіді Світового банку, спираючись на 

результати свого аналізу, запропонували три потенційні сценарії майбутнього 

розвитку міжнародної валютної системи: і) збереження status quo, заснованого 

на провідній ролі американського долара; іі)  мультивалютна система та ііі) 

система, основою якої виступають спеціальні права запозичення (SDR). 

Найбільш імовірним вони вважали варіант  мультивалютної системи, згідно з 

яким існуюче домінування з боку долара США припиниться незадовго до 

2025 р. і буде замінене на валютну систему, де долар, євро і юань будуть 

використовуватися як повноцінні міжнародні валюти
897

.  

Того ж року міжнародна команда європейських аналітиків опублікувала 

свою доповідь стосовно перспективи появи глобальних валют, в якій також 
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розглянула три основних сценарії: 1-й – «ремонт та покращення» існуючої 

доларово-орієнтованої системи; 2-й – «перехід до багатополярності» з 

додаванням євро та юаня як ключових валют та 3-й – «відновлення 

багатосторонності» на основі зростання ролі МВФ і, відповідно, СПЗ (SDR)
898

. 

Перехід до валютної багатополярності передбачав «більш суттєві зміни у 

світовій валютній географії» і хоча відштовхувався від того, що «долар США 

залишається основною ключовою міжнародною валютою, проте євро та юань 

також відіграють ключову роль». Оскільки, на думку авторів,  «світова 

економіка розвиватиметься у напрямі зростання багатополярності», то логічно 

припустити, що другий сценарій буде «відповідним цій моделі економічної 

еволюції», а отже – найбільш вірогідним. А це означатиме, що «і зона євро, і 

Китай рухатимуться в напрямі, який веде до появи їхніх валют як часткових 

замінників долара США». Щоправда, для рішучого прориву євро потрібно було 

«переконати інвесторів у всьому світі, що вони можуть покладатися на 

майбутнє європейської валюти», а це доволі складне завдання. У цьому сенсі 

існує певний скепсис і щодо юаня, але автори доповіді вважають, що юань 

може досягти значного міжнародного статусу до того, як стане 

вільноконвертованим за капітальними операціями, та й забезпечення вільно 

плаваючого курсу також не є обов‘язковою передумовою. Натомість, 

«важливим питанням є те, як поведуть себе недомінантні монетарні гравці, 

якщо з‘явиться кілька міжнародних валют». Утім, «якогось поділу на 

регіональні блоки не передбачається». Характерно, що, мабуть, внаслідок 

більшої обізнаності щодо проблем розвитку європейської колективної валюти 

автори доповіді більш оптимістично ставляться до міжнародних перспектив 

китайської валюти і, навіть, розглядають варіант сценарію 2а, «за якого на 

заміну долара США розвивається лише одна валюта...– юань»
899

. 
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Водночас функціонування навіть однієї (а тим більше кількох) 

міжнародних валют викликає необхідність тісної координації макроекономічної 

політики на наднаціональному рівні (ЄС та світу), яку не можна звести до 

епізодичних зустрічей різних G7, G20. або ECOFIN, на яких в кращому випадку 

надаються прості рекомендації, що не мають обов‘язкового характеру. Як 

слушно зауважує французький професор А. Маруані, слід враховувати, що за 

відсутності будь-якої координації з третіми країнами політика центральних 

банків країн, що випускають міжнародні валюти, орієнтована на те, щоб 

зобов‘язати всі інші країни (особливо країни, що розвиваються, і країни з 

висхідними ринками) асиметрично коригувати свою монетарну політику в 

напрямі, який не обов‘язково відповідає потребам їх економік.  

Зокрема, так звані «периферійні» країни змушені в односторонньому 

порядку коригувати свою монетарну політику шляхом накопичення валютних 

резервів для подолання цих екзогенних потрясінь, для цього вони повинні 

проводити агресивну  експортну політику, засновану на збільшенні 

конкурентоспроможності, що впливає на заробітну плату та їх внутрішній 

попит (політика економії), що також негативно вплине на економіку 

розвинених країн.  

Таким чином ці асиметричні шоки, що підкоряються циклічним 

обмеженням домінуючих економік, нав‘язуються іншим країнам без будь-якого 

зв‘язку з режимом їх валютного курсу, їх власним макроекономічним 

регулюванням тощо. Звідси для них випливає необхідність відійти від ліберальної 

політики і встановити контроль над капіталом, щоб краще контролювати свою 

монетарну політику, тим самим скасувавши відому теорему несумісності 

Р. Манделла. Така «тиранія» в односторонньому порядку здійснюється 

міжнародними валютами і її вдало характеризує відомий американський жарт із 

доволі сумним відтінком: «Долар – це наша валюта і ваша проблема»

.  

                                                 

 Ця фраза належить міністру фінансів США Дж. Конналлі (John Connally), який таким чином пояснив 

учасникам зустрічі G-10 у Римі наприкінці 1971 р. наслідки скасування президентом Р. Ніксоном обміну долара 

на золото.  
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На міжнародному рівні також існують спроби створення регіональних 

валют в Африці, Азії та Латинській Америці, що ставлять під сумнів статус 

долара як міжнародної валюти. Що стосується зони євро, то в ідеалі в 

середньостроковій перспективі слід зосередити увагу на побудові федеральної 

держави, що дасть можливість не лише об‘єднати та консолідувати бюджетні 

баланси всіх держав-членів, а також дефіцит і профіцит торгового балансу. Ці 

заходи, у поєднанні зі створенням Європейського банківського союзу, могли би 

надати євро статусу справжньої міжнародної валюти, здатної конкурувати з 

доларом і зіткнутися з «непереборним зростанням» юаня у невідкладному 

контексті «валютної війни».   

Повернення до протекціонізму або етатизму не може становити 

альтернативу неолібералізму. Такою альтернативою може стати лише 

повернення до децентралізованих форм демократичного регулювання, що 

зберігає свободи особистості та зміцнює соціальну солідарність і стратегії 

співпраці на місцевому та глобальному рівнях. Розуміння того, що світ дійсно 

перебуває в стані небезпеки, зумовлює висновок про те, що людство більше не 

повинно іти шляхом політики, яка довела свою неефективність, і необхідно 

нарешті виходити із широкомасштабної структурної кризи, яку називають 

«секулярною стагнацією» («secular stagnation»

)

900
. 

Водночас передчуття нової фінансової кризи спонукало авторів 

підстрахуватися третім сценарієм «побудови багатостороннього валютного 

порядку, при якому будуть розвиватися активи, номіновані в ненаціональній 

валюті або квазівалюті, а наданням глобальної ліквідності керуватиме центр» 

                                                 

 Термін «секулярна стагнація» (Secular stagnation – від лат. saecularis: віковий, сторічний, а також: мирський, 

світський) – наразі стагнація, що трапляється раз на століття,– увів у обіг американський економіст Елвін 

Гансен (Alvin Harvey Hansen, 1887–1975). Основні риси секулярної стагнації Елвін Гансен сформулював у 

доповіді Американського економічного товариства 1939 р.: різке падіння виробництва, величезне безробіття та 

низькі капіталовкладення. Зараз під секулярною стагнацією розуміють затяжну та тяжку стагнацію. «Секулярна 

стагнація» виникає, коли нейтральні реальні процентні ставки є достатньо низькими, що їх неможливо досягти 

за допомогою традиційної політики центрального банку. У цей момент бажаний рівень заощаджень перевищує 

бажаний рівень інвестицій, що призводить до дефіциту попиту та затримки економічного зростання. Сучасна 

увага до поняття «секулярної стагнації» виникла завдяки її використанню в дискусії між колишнім міністром 

фінансів США Л. Саммерсом та колишнім головним економістом Світового банку Дж. Стігліцем. 

900
 Marouani A. The limits of the Quantitative Easing Monetary Policies: how to overcome them?, Revue de 
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(тобто МВФ), оскільки за цим сценарієм «ані юань, ані євро не стають 

основними міжнародними валютами і тому потреба в диверсифікації офіційних 

і приватних резервів задовольняється розвитком СПЗ (...). Ринкова 

інфраструктура також поступово організовується для підтримки торгівлі СПЗ, і 

з часом розробляються продукти хеджування. Відповідно, СПЗ дедалі частіше 

використовується як валюта виставлення рахунків на ринках товарів, енергії та 

вуглецю, і країни, що розвиваються, поступово переходять до використання 

СПЗ, а не долара чи євро як основи, до якої прив‘язується курс їх валют. 

Офіційні резерви також поступово конвертуватимуться в СПЗ, можливо, за 

допомогою «рахунку заміни» в МВФ». Одночасно підкреслюється, що такий 

варіант «не означає «зовнішню валюту» у належному сенсі, наприклад, як 

«банкор» Дж. Кейнса, який гарантував би, принаймні теоретично, повністю 

симетричний механізм регулювання та повний контроль над глобальними 

резервами». Натомість автори постулюють «посилення СПЗ, які можна 

розглядати як «квазівалюту», і паралельне посилення багатостороннього 

нагляду через встановлення узгоджених принципів політики та створення 

ефективних механізмів їх виконання». Ця гіпотеза, на їхню ж думку, «сама по 

собі досить смілива» і тому  вони «не вважають таку еволюцію ймовірною»
901

. 

 

Ми також спробуємо дати прогноз щодо найбільш імовірних варіантів 

розвитку міжнародної валютної системи, проте акцентуючи увагу на трохи  

інших параметрах, а саме, домінуванні суверенного, міжнародного або 

позасистемного (мережевого) емітента глобальної валюти. 

 

3.3.2.1. Валюта-гегемон. Pax Dollar Americana..? 

На щорічній конференції Американської економічної асоціації (AEA) – 

одному з найбільших зібрань економістів у світі, що відбувалася у Новому 

Орлеані 5–7 січня 2001 р., відомий економіст Р. Дорнбуш запитав іще більш 

відомого Р. Манделла, наскільки серйозно останній підтримує повернення до 

золотого стандарту і чи не намагається він просто провокувати дискусію. 
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Р. Манделл відповів, що лише крізь призму золота світ досяг монетарної 

єдності без єдності політичної й через це він справді просто рекомендує в 

майбутньому рухатися до єдиної світової валютної зони. При цьому, – 

напівжартома додав Манделл, – оптимальна кількість валют у світі, як і 

оптимальна кількість богів, повинна становити непарне число, бажано менше 

трьох
902
. Це зауваження не залишилося поза загальною увагою. За рік потому, у 

квітні 2002 р. на іншій конференції Р. Манделлу поставили запитання про те, як 

йому вдалося вирахувати «оптимальну кількість богів та валют», на що він, 

напівжартома пояснив, що насправді «мав на увазі не єдиного лише Бога, а 

скоріше одного Бога та багатьох святих»
903

. 

І дійсно, оскільки всі серйозні decission-makers (як політики, так і 

економісти) давно вже зрозуміли, що часи золотого стандарту таки минули, то їхні 

плани сконцентрувалися на більш прозаїчних, але й більш реальних претендентах 

на роль глобальних грошей. Перш за все, йшлося про національну валюту, яка 

би перетворилася на глобальну через абсолютну перевагу відповідної 

держави в управлінні глобальною економікою. Потрібно зробити наголос на слові 

«управління» – оскільки лише самого факту великого економічного потенціалу 

(обсягу виробництва, високого ВВП на душу населення або експортних 

потужностей) недостатньо. Потрібна ще наявність необхідності використання 

валюти такої країни, так само, як люди з різних країн за наявності постійних 

контактів повинні визначитися, якою мовою спілкуватися. Економічна 

глобалізація саме і викликала таку необхідність. Тож в умовах об‘єктивної 

неможливості повернення до золота глобальна економіка була змушена 

звернутися до субституту, який на той момент, нагадаємо, вважався нічим не 

гіршим за «жовтий метал», – до долара США («dollar as good as gold»). Ч. 

Кіндлбергер провів аналогію між доларом і англійською мовою: долар 

«говорить», а англійська мова є «монетою» міжнародного спілкування. І це 

обумовлено не примусом з боку певних людей («силою людей» – la force des 
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hommes), а результатом певного ходу подій («силою речей» – la forcedes choses). 

Звісно, цьому сприяв не тільки потужний економічний потенціал Сполучених 

Штатів, а ще й цілий комплекс додаткових (але дуже корисних і потрібних) 

факторів, таких як принципи Бреттон-Вудської валютної системи, План 

Маршалла, «доларовий голод» післявоєнних років, поява євродоларів і, зрештою, 

«дилема Тріффіна», яка пояснювала, що, з одного боку, світова фінансова система 

потребує насичення доларами для забезпечення необхідною ліквідністю, але – з 

іншого боку – надлишкова емісія доларів підриває довіру до неї і може призвести 

до глобального колапсу
904
. В результаті на піку своєї могутності (на початку ХХІ 

ст.) долар США обслуговував найбільшу економіку світу, а також абсолютну 

більшість експортно-імпортних операцій у світі. А це означало сумарно 75–80% 

світової економіки. Цей показник, мабуть, перевершує навіть «глобальність» 

золота у період розквіту «золотого стандарту», оскільки і тоді «жовтий метал» 

поступався «білому» (сріблу) на значній території світу (особливо в Індії та Китаї).
 
 

Зважаючи на категоризацію, яку свого часу запропонувала С. Стрейндж, 

канадський професор Е. Гелейнер стверджує, що, хоча  долар усе ще 

залишається «вищою валютою» (Top Currency), він дедалі більше набуває 

деяких характеристик переговорної валюти, оскільки стає залежним від 

політичної підтримки іноземних держав, а не економічних факторів
905

.    

 

Рис. 22. Можливість колапсу міжнародної ролі долара 

Джерело: Krugman P.R. The International Role of the Dollar: Theory and Prospect. Exchange 

Rate Theory and Practice / Ed. By Bilson J.F.O. and Marston R.C. Chicago: University of Chicago 

Press, 1984. Р. 261–278. Р. 275. 
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Cтабільність глобальної ліквідності все ще залишається під загрозою 

(незважаючи на багаторічні зусилля світової економічної спільноти вирішити 

цю проблему). А проблема, скоріше за все, у тому, що вона обумовлена не 

організаційними недоліками, а причинами системного характеру, а саме  

«звуженням кінцевої ліквідної бази ринків репо, тобто застави в доларових 

активах». Ми, по суті, маємо справу з новим проявом старої «дилеми 

Тріффіна». Її найпоширений, традиційний варіант зосереджує увагу на чистих 

заощадженнях США та подальшому зростанні зовнішнього ліквідного боргу, 

що є результатом автоматичного чистого припливу ліквідного капіталу, який 

утримують іноземці, котрі потребують накопичення доларових резервів; 

дилемою, у цьому випадку, є неможливість задовольнити світовий попит на 

доларові резерви при збереженні довгострокової довіри до долара, необхідної 

для виконання функції головної міжнародної валюти. Другий варіант 

звертається до дестабілізуючих хвиль глобальної ліквідності, створених 

монетарною політикою ФРС через домінуючу роль долара у валових операціях 

світових банків і в міжнародних потоках капіталу. Цей аспект Р. Тріффін назвав 

ефектом «вбудованого дестабілізатора» (built-in destabiliser) доларової системи, 

що акцентує на побічних ефектах, створених у всьому світі монетарною 

позицією США. Нарешті, третій варіант дилеми стає більш помітним у міру 

зростання значення небанківського посередництва (т. зв. «тіньових банків») у 

глобальному розвитку ліквідності через інтенсивне використання «безпечних 

активів» як застави. Такий погляд дозволяє краще зрозуміти дилему – і 

фактичну неможливість того, щоб долар безперешкодно гарантував необхідну 

безпечність таких активів, «оскільки економіка США зараз занадто мала, щоб 

забезпечити та регулювати потрібні світу ліквідні зобов‘язання з необхідною 

швидкістю, без катастрофічних наслідків для довіри до долара. Ця дилема 

неминуча, коли національна валюта користується найвищим ступенем 

ліквідності, оскільки, коли ризики ліквідності очікуються, ця диференціація між 

безпечними активами висушує доступність безпечних активів у доларах, що 

заважає ринку репо бути ефективним посередником на ринку банківської 
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ліквідності для небанківських організацій у разі виникнення кредитної кризи. 

Водночас це пояснює, чому дилема Тріффіна не призвела до швидшої втрати 

довіри до статусу долара та зниження його міжнародної ролі. Навпаки, долар не 

тільки залишається домінувати, а й – за відсутності інституційних змін – він 

навіть приречений посилити свою міжнародну роль, незважаючи на погіршення 

«вбудованого дестабілізатора» та заборгованості США, що породжує зростання 

системні фінансові ризики»
906

.   

Але, як давно вже зауважив П. Кругман: «Майбутнє грошової системи 

США – це здебільшого політичне питання; майбутня міжнародна роль долара в 

основному є питанням економічним»
907
. Він припустив, що можна визначати 

певний «індекс використання долара як міжнародних грошей» (із 

застереженням щодо можливості розбіжності його кількісного показника для 

різних грошових функцій). У такому випадку рівень бажаного використання 

долара як міжнародних грошей буде зростаючою функцією фактичного 

використання (у вигляді хвилеподібної кривої UU).   

Її місцезнаходження визначатиметься відносним розміром економіки 

Сполучених Штатів, а також відкритістю та ефективністю її ринків капіталу, 

стабільністю валютних курсів і – отже – силою стимулів для диверсифікації. 

Оскільки ці фактори можуть мати різні (змінні) показники, то, звісно, може 

бути кілька позицій для точок рівноваги (X і Z) у системі, де Z може 

відповідати стану панування доларового стандарту (з невеликою 

диверсифікацією за рахунок інших валют), а X – багатополярному світу, де інші 

грошові одиниці (скажемо, євро та йєна) служать регіональними міжнародними 

валютами. Припустимо, що фундаментальна сила долара поступово слабшає 

(що насправді і відбувається). Тоді крива UU рухається вниз. Спочатку роль 

долара також поступово знижуватиметься – від Z до Z'. У цій точці, однак, був 
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би досягнутий критичний рівень; невелике подальше зниження 

фундаментальних показників призведе до зміни статусу долара: його зменшене 

застосування викликало б і падіння рівня бажаного використання, роль долара 

знизилася б до X', навіть без подальшого послаблення фундаментальних 

показників.  

Порівнявши тоді відповідні показники для США та Великої Британії 

(країни – емітента попередньої міжнародної валюти), П. Кругман дійшов 

висновку, що долар ще має достатній потенціал для утримання своєї позиції у 

світі. (Зауважимо,однак, що при цьому не враховувався той факт, що фунт 

стерлінга все ж таки був повністю забезпечений золотом, а емісія сучасного 

долара здійснюється на цілком інших принципах). 

Але що ми маємо сьогодні, сорок років по тому?  

Таблиця 9 

Pax Brittanica та Pax Americana, % 

Показник Велика 

Британія (1913) 

США 

(кінець 1970-х) 

США 

(початок 2020-х) 

(а) Частка у світовій торгівлі 16 12,1 14 

(b) Частка у світовому 

виробництві 

14 24,3 16 

(c) Частка найближчого 

конкурента у світовій 

торгівлі 

12  

(Німеччина) 

11,5  

(Німеччина) 

17 (Китай) 

16 (ЄС) 

(d) Частка найближчого 

конкурента у світовому 

виробництві 

36  

(США) 

10,1  

(Японія) 

18,6 (Китай) 

Джерело: Krugman P.R. The International Role of the Dollar: Theory and Prospect. Exchange Rate 

Theory and Practice / Ed. By Bilson J.F.O. and Marston R.C. Chicago: University of Chicago 

Press, 1984. Р. 261; World Bank Statistics 

 

Якщо орієнтуватися лише на приклад фунта стерлінгів, то час долара вже 

вичерпано, оскільки найближчі конкуренти просто випередили США. Але 

долар таки продовжує утримувати позиції світового валютного лідера. Чому?   

Згадаємо, що у 1960–70-ті роки основу світової економіки становили 

Сполучені Штати, а периферію – Європа та Японія, а багато країн, що 

розвиваються, взагалі ще не були повністю інтегровані в міжнародну 
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економічну систему. Економіка Сполучених Штатів Америки і зараз зберігає 

роль «ядра», яке продовжує розвиватися не за загальними правилами, а 

використовуючи своє особливе місце у світовій економічній системі. Втім, 

подальший розвиток та поширення глобалізації викликали появу нової 

периферії у вигляді новостворених ринків низки країн Азії та Латинської 

Америки. Тож сучасна «периферія» набагато чисельніша та гетерогенна. 

Зокрема, навіть у 1960-ті роки рівні координації дій та загальноекономічної 

інтеграції Західної Європи були вищі за ті, які азійські країни демонструють 

сьогодні, що безпосередньо впливає на їх здатність «колективної відповіді» на 

виклики, ініційовані «ядром» глобальної економіки. Що стосується інших 

промислово розвинених країн (скажемо, країн – членів ОЕСР) і, насмперед, 

країн Європейського Союзу, то вони створюють свого роду «оболонку ядра» із 

«внутрішньою» та «зовнішньою мембранами» (відповідно, «старі» та «нові» 

члени Союзу) або, як їх називає Б. Айхенґрін, «третього блоку», який не має ані 

можливостей для наздоганяючого розвитку (як новостворені ринки), ані 

привілеїв країни з резервною валютою. Адже «Сполучені Штати можуть 

продовжувати нарощування дефіциту поточного рахунку платіжного балансу 

тому, що новостворені ринки Азії та Латинської Америки щасливі 

накопичувати долари. Не має жодної причини, чому би долар повинен був 

надалі падати в подальшому, поки не має потреби врегулювання платіжного 

балансу».
908

.  Так що навряд чи статус долара у сучасній валютній системі є 

просто «непомірнимй привілейєм» («privilège exorbitant») , як колись (іще у 

середині 1960-х) з цього приводу висловився з цього приводу тодішній міністр 

фінансів Франції (а пізніше – її президент) В.Ж. д‘Естен. Скоріше це 

обов’язок долара – приємний і прибутковий

, – але обов‘язок. Обумовлений 

об‘єктивним станом та потребами глобальної економіки. 

                                                 
908

 Eichengreen B. Global Imbalances and the Lesson of Bretton Woods. National Bureau of Economic 

Research Working Paper. May 2004. No. 10497. 39 p. P. 2.  

 

 За експертними оцінками, лише сеньйораж по доларових банкнотах, які обертаються за кордонами США в 

середньому з початку 1990-х років приносить близько 15 млрд дол.. на рік (для порівняння – аналогічний 
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У зв‘язку з цим подеколи висловлюються думки про те, що насправді 

США перебувають у залежності від основних утримувачів доларових резервів 

(насамперед Китаю), які теоретично можуть виставити їх до сплати (оскільки 

вони головним чином утримуються у формі державних облігацій) і це 

спровокує повний крах долара. Зокрема, саме на такому припущенні базується 

імовірний сценарій великої валютної війни між США та Китаєм. Зокрема, Сон 

Хоун-бінь  (Song Hongbing) – автор відомого неоднозначного дослідження  

«Валютні війни» (货币战争; Huòbí zhànzhēng), яке у 2009 р. стало в Китаї 

економічним бестселером, але так, здається, і не було перекладене англійською, 

– прямо стверджував: «Остаточний крах валютної системи, що базується на 

доларі, є логічним наслідком ситуації, в якій обтяжений боргами долар вже не 

зможе й далі трактуватися як підпора»
909

.  

Хоча важко уявити, що утримувачі доларів, в якій би країні вони не 

перебували, зважаться на те, щоб «підрізати» цю підпору і, таким чином, 

«насолити» США, якщо тільки вони не «втратили здоровий глузд»
910

. Звісно, 

що теоретично можна припустити будь-які дії. Але насправді боргові 

зобов‘язання можна пред‘являти лише в установлені строки, а Сполучені 

Штати поки що обслуговують борги бездоганно і добре розуміють, що, як 

колись сказав Л. Саммерс, головний економічний радник американського 

президента, Америка, що не виконує своїх боргових зобов‘язань, була би 

подібна до дитини, яка бавиться сірниками в кімнаті, заповненій динамітом
911

.  

До речі, інколи виникають ідеї щодо анулювання доларових банкнот 

навіть із найкращих намірів. Зокрема, відомий американський журналіст М. 

Куналакіс (Markos Kounalakis) пропонував в односторонньому порядку 

вилучити з обігу стодоларові купюри і таким чином завдати серйозного 

                                                                                                                                                                  
показник для євро – близько 4 млрд дол.). Крім того, слід враховувати ще знижку у вартості запозичень, яка 

обумовлена міжнародним статусом долара (наприклад, у 2010 р. вона становила приблизно 80 млрд дол.). 
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санкційного удару Росії (а одночасно й іншим кримінальним державам та 

структурам)
912
. Зауважимо: а разом із тим, і українським біженцям та іншим 

невинним громадянам різних країн, які, бажаючи «застрахувати» свої 

заощадження, довірилися ФРС США. 

У зв‘язку з цим видається необхідним іще вказати на існування кількох 

своєрідних «ступенів захисту долара», які гарантують безпеку американської 

валюти.  

1. Імовірне банкрутство країни-боржника (в нашому випадку – США) не 

дає ніяких переваг країнам-кредиторам (Китаю, арабським експортерам нафти, 

Росії тощо), оскільки тоді банкрут просто відмовиться виплачувати свої борги, 

а право суверенного імунітету не дозволить вжити проти нього будь-яких 

заходів примусового характеру.  

2. Сам по собі «дефолт» означатиме невиконання зобов‘язань за 

державними боргами і не стосуватиметься напряму приватних інвестицій та 

контрактів, у той час як «особливі позиції» долара значною мірою базуються 

власне на економічній потузі США, яка фактично повністю визначається 

приватними корпораціями.  

3. Що стосується статусу долара як грошового знаку, то слід враховувати, 

що в обігу перебувають навіть не «казначейські білети» (формальні 

зобов‘язання Мінфіну), а банкноти – зобов‘язання за якими несе Федеральна 

резервна система (формально – приватна структура).  

4. Але й ФРС при емісії доларів (як і інші центральні банки при емісії 

власних банкнот) не бере на себе зобов‘язань щодо їх конвертації в золото або 

якісь інші реальні активи, оскільки сучасні гроші мають кредитний характер, 

тобто можуть розглядатися лише як зобов‘язання національної економіки 

загалом (без конкретної ідентифікації боржника).  
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5. Економіка США залишається і, скоріше за все, найближчими 

десятиріччями залишиться лідером світової економіки, який не матиме 

реального конкурента (включаючи поки що швидко зростаючі економіки 

Китаю, Індії та деяких інших країн із новоствореними ринками).  

6. Нарешті, в умовах сучасної економіки кредитним грошам немає 

реальної альтернативи, а отже, на місце «занепалого» долара все одно прийде 

міжнародна валюта, створена за аналогічним принципом, – тому боротьба 

проти американської валюти втрачає сенс.    

Зрозуміло, що і ці «рівні захисту» не дають стовідсоткової гарантії. Тим 

більше, що боротьба за статус «першого серед рівних» (який долар поки що 

підтримує) може надати претендентам певні тактичні переваги і тому не можна 

виключати спроб провести таку «рокіровку». Через таку загрозу частіше за все 

згадують власне відносини між США та КНР. Але останнім часом увагу 

привертають також відносини Сполучених Штатів з Європейським Союзом (які 

дедалі більше наближаються до стану «холодної валютної війни»). Адже саме 

країни ЄС суттєво змінили ситуацію у валютно-фінансових відносинах, 

створивши колективну валюту євро, що може розглядатися (хоч і з певними 

застереженнями) як реальна альтернатива долару в майбутньому, – що мали 

достатньо великі шанси на успіх у разі потенційно не виключеного свого часу 

приєднання до єврозони Великої Британії. Значною мірою це залежатиме від 

готовності центральних банків продовжувати утримання значної частини своїх 

валютних резервів у американській валюті. І якщо півсторіччя тому (в роки 

появи «дилеми Тріффіна») така готовність певною мірою обумовлювалася хоча 

б формальним обов‘язком конвертації долара в золото та підтримкою офіційної 

ціни «жовтого металу», то зараз перспективи підтримки «зовнішньої вартості» 

долара обумовлюються лише політичними інтересами, що перетворює всю 

міжнародну валютну систему на менш прогнозовану та стійку. Загальну 

ситуацію загострює лібералізація контролю за рухом міжнародного капіталу, 

що ускладнює (або навіть унеможливлює) відстеження та вплив на приватні 

трансфери капіталу, які суттєво впливають на валютні курси (в т.ч., 
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спекулятивні атаки). Останнім часом, щоправда, центральні банки  та інші 

органи фінансового контролю намагаються дещо виправити таку ситуацію 

(зокрема, шляхом налагодження контролю за сумнівними операціями або 

рухом капіталу через офшорні юрисдикції), але це вимагає надзвичайних 

зусиль та коштів. З іншого боку, лібералізація внутрішнього руху капіталів 

також помітно змінила економічні умови: тепер утримання низького валютного 

курсу та високих процентних ставок ще не гарантує припливу інвестицій саме в 

сектор виробництва експортної продукції (traded goods). Реальною 

альтернативою стає приплив капіталу, скажемо, в сектор нерухомості, що може 

призвести до спекулятивного зростання цін та виникнення фінансової 

«бульбашки».  

Натомість значення долара в умовах обмеження саме доларових операцій 

унаслідок санкцій проти Росії лише зросло. Невипадково відомий аналітик у 

сфері геополітики Дж. Фрідмен говорить про «зброєподібність» американської 

 валюти («weaponized dollar») , вважаючи її «можливо, наймогутнішою зброєю 

у світі», за допомогою якої США створюють «коаліцію з країнами, які 

перебувають далеко від місця бойових дій, але близько до долара» ( наприклад, 

з Японією). 

Водночас, як заявляла перший заступник директора-розпорядника МВФ 

 Г. Гопінат (Gita Gopinath), платіжні санкції проти Росіі можуть викликати і 

зворотний ефект – фрагментування світової валютної системи (розподіл її на 

окремі валютні блоки) і відносне послаблення ролі долара, хоча і за таких умов 

він залишиться основною глобальної валютою
913

. 

Аналітик банку Credit Suisse З. Пожар (Zoltan Pozsar) також стверджував, 

що «ми є очевидцями народження Бреттон-Вудсу ІІІ – нового світового 

(монетарного) порядку, який концентрується навколо «сировинних валют» 

(commodity-based currencies) на Сході, що, скоріше за все послабить 
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євродоларову систему, а також призводитиме до посилення інфляції на 

Заході»
914

.  

Слід, однак, підкреслити, що послаблення ролі долара очікувалося 

значною мірою з урахуванням вимог Росії оплачувати постачання нею 

природного газу т. зв. «недружнім державам» виключно російськими рублями. 

За цим задумом покупці газу повинні би були шукати рублі на світовому ринку. 

А оскільки пропозиція рубля на світовому ринку невелика, то їм доведеться або 

купувати їх у ЦБ Росії за завищеним курсом, або вимагати пом‘якшення 

санкцій для збільшення до Росії західного експорту. Але більшість валютних 

ділків уникало трансакцій із сумнівною валютою, а оскільки західні країни 

рішуче й одноголосно відмовилися змінювати «валюту платежу» за 

довгостроковими контрактами, все зрештою звелося до того, що покупці 

продовжували перераховувати платежі в доларах та євро, а російські банки 

здійснювали їх конвертацію в рублі, які й перераховувалися «Газпрому». Тобто 

на практиці все звелося до встановлення персонально для «Газпрому» 

стовідсоткової цесії валютних надходжень від західних споживачів. 

   

Із запровадженням фінансових санкцій (особливо обмежень на 

використання американської валюти) в Росії помітно посилився попит на 

китайські юані, які почали використовувати для міжнародних розрахунків. 

Утім, вочевидь, що йшлося не про зміну «глобальної валюти», а лише про 

намагання мінімізувати втрати від санкцій, оскільки за своїми якісними 

характеристиками (валютні ризики, швидкість здійснення платежів тощо) 

китайська валюта все ще не може  конкурувати з доларом та євро, а відповідно, 

і претендувати на такий статус. 

А що може статися у випадку різкого зниження ролі долара? П. Кругман, 

розподіляв це питання на два. Перше – це питання переходу: чи мало би 
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зменшення ролі долара як, зокрема, засобу зберігання вартості руйнівний 

характер для банківської системи? Друге питання виникне після переходу до 

іншої валюти: наскільки зашкодить «детронізація» долара світовій економіці?  

Важливим моментом, який слід зауважити при обговоренні переходу, є 

те, що проблема не в тому, що Сполучені Штати обмінювали визнані у світі 

папери на реальні товари та послуги. Дуже мала частка світових «доларових» 

накопичень існує у вигляді грошових знаків; по суті, їх становлять 

короткострокові цінні папери і банківські депозити, багато з яких утримуються 

за межами США. Отже, в принципі, змінити бажану валютну структуру 

ліквідних активів можна без будь-якого перерозподілу багатства. Банки могли 

би просто конвертувати євродоларові депозити своїх вкладників у євро або 

європейські депозити за поточним курсом; Федеральний резерв міг би викупити 

американські казначейські векселі, продаючи цінні папери, деноміновані в євро. 

Валютна трансформація не повинна призвести до появи прибутків та збитків. 

Звісно, проблема може виникнути у фінансових посередників у зв‘язку зі 

зростанням покриття для валютних ризиків: адже їм доведеться переходити від 

короткострокового позичання та довгострокового кредитування з однієї валюти 

(долара) на іншу, і в цей період виникатиме додаткова розбіжність у валютах 

при балансуванні активів та пасивів .  

Що ж до впливу на світову економіку, то, можливо, потрібно 

хвилюватися про наслідки не руйнування ролі долара, а, скоріше, його 

руйнівної сили
915

. 

Але в цьому контексті евентуальна заміна американського долару на іншу 

валюту-гегемон мало що змінить: як у відомій східній казці – на зміну одному 

дракону прийде інший (євро, юань...) – але система принципово не зміниться. 

Трохи інакшою буде ситуація, коли виникне міжнародний валютний режим, 

заснований одразу на трьох національних валютах, який може запропонувати 

перспективу більшої стабільності, аніж нинішня долароцентрична система, 
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шляхом кращого розподілу відповідальності кредитора останньої інстанції  та 

кращого забезпечення ліквідності в часи руйнівних тенденцій на світовому ринку. 

(…) Мультивалютний режим також матиме потенціал продемонструвати більшу 

легитимність, але тільки у разі виконання певних умов, а саме: 1) країни – 

емітенти  головної міжнародної валюти управляють глобальною ліквідністю 

відповідно до потреб глобального зростання та інвестицій, 2) ті самі країни 

стабілізують свої двосторонні валютні курси, і 3) ці країни розробляють механізми 

розподілу переваг статусу міжнародної валюти з іншими країнами. А такі 

привілеї, – у тому числі дохід від сеньйоражу, нижчі витрати на міжнародні 

запозичення, макроекономічна автономія та привілей працювати з певним 

дефіцитом поточного рахунку – є доволі потужними
916

. 

Утім, неминуча конкуренція між основними міжнародними валютами, як 

ми вже знаємо з попередньої історії, все одно приведе таку систему до гегемонії 

лише однієї валюти. Так що мультивалютна система може розглядатися лише 

як перехідна стадія на шляху від долара до іншої валюти-гегемона, що навряд 

чи спостерігатиметься в найближчі десять років. 

 

3.3.2.2. МВФ – світовий центробанк 

Теоретично (тобто не враховуючи зіткнення величезних політико-

економічних інтересів та неминуче  жорстке протиборство, що виникне при 

цьому – а, точніше, вже виникло у вигляді американо-китайської поки що 

торговельної та валютної війн) перехід до іншої міжнародної (світової) валюти 

може відбутися без особливих проблем для подальшого функціонування самої 

міжнародної валютної системи. Але при цьому жодним чином не зникають 

проблеми панування однієї національної валюти у світовому масштабі та в 

«дилемі Тріффіна» «долар» та «США» просто будуть замінені на «юань» та 

«Китай», або «євро» та «ЄС», або…  
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Або світу економіки просто доведеться вивчати іншу іноземну мову. 

Хоча аналогія Кіндлебергера передбачає ще один варіант – «монетарне 

есперанто». Мається на увазі створення «штучної валюти» – тобто такої, що 

виростає не з потреб ринку, а конструюється  експертами одразу як «світова» 

валюта.  

 

Проблема майбутніх грошей, як можна побачити із запропонованого 

дослідження самої їх сутності, виходить далеко за межі суто економічного 

характеру. Саме тому, вона цікавить не тільки економістів. Зокрема, 

американський юрист М. Бонпасс (Morrison McKelvy Bonpasse, 1947–2019) у 

2003 р. заснував Асоціацію єдиної глобальної валюти (Single Global Currency 

Association), підтримуючи погляди Роберта Манделла та інших економістів про 

те, що для глобалізації та економічної інтеграції врешті-решт знадобиться 

«світова валюта», принаймні найбільшим промисловим країнам. Починаючи з 

2008 р. він опублікував вісім видань своє книги «Єдина глобальна валюта», в 

якій передбачав, що вже до 2024 р. для людей у всьому світі законним засобом 

платежу буде єдина глобальна валюта (Single Global Currency), за допомогою 

якої можна купувати будь-що будь-де у межах Глобального валютного союзу 

(Global Monetary Union) без необхідності конвертувати в іноземну валюту. У 

деяких частинах світу може існувати друга або третя валюта, яка може бути 

прийнятною як законний платіжний засіб, але одна-єдина глобальна валюта 

буде прийнята в рамках Глобального валютного союзу
917

. 

По суті, прообразом такої валюти виступає євро, що як валюта колективна 

«знімає» проблему лідерства однієї країни-емітента. Проблеми, з якими 

зустрічається така колективна валюта, розглянуті досить детально, отже, 

видається, що буде достатнім нагадати тільки про складності координування 

фіскальних та монетарних інтересів окремих країн. Крім того, звісно, необхідно, 
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щоби «монетарний колектив» охоплював не окремий регіон, а увесь світ. Тобто 

така світова валюта повинна емітуватися, скажемо, Міжнародним центральним 

банком, як це бачив той же Р. Тріффін
918
. Або конкретно Міжнародним валютним 

фондом, який, за задумом Дж.М. Кейнса повинен був випускати світову валюту – 

«банкор» (banc‟or – фр. «банківське золото»). Тоді при створенні МВФ від цієї ідеї 

відмовилися на користь «плану Уайта». Тобто, МВФ не став не тільки світовим 

центральним банком, а й банком – взагалі. Хоча ідея наднаціональної валюти 

МВФ – а саме «спеціальних прав запозичення» – СПЗ (Special Drawing Rights – 

SDR) знову постала на порядку денному. 

Але перед тим, як коротко нагадати історію створення СПЗ, необхідно 

пояснити, що ж Міжнародний валютний фонд представляє собою насправді. 

Навіть у експертному середовищі існує певне непорозуміння стосовно  

статусу МВФ і сприйняття Фонду як такого собі «величезного банку», який 

що, як усякий комерційний банк, зацікавлений лише у повернені кредитів та 

отриманні прибутку (процентів). Між тим МВФ – таки не банк (тим більше, 

комерційний), а міжнародна установа, що входить до т. зв. «родини ООН» (UN 

family) і, хоча має певну автономію та особливості управління (розподіл голосів 

відповідно до квот; традиційне, але формально не встановлене закріплення 

посади директора-розпорядника за європейськими країнами; т. зв. «право 

вето» США – насправді необхідність кваліфікованої більшості при прийнятті 

окремих рішень тощо), це міжнародна політична організація в галузі 

економічного співробітництва. А отже, політична доцільність у прийнятті 

важливих рішень завжди має пріоритет порівняно з простим комерційним 

розрахунком. А це стосується і умов надання «кредитів» (conditionality), і їх 

обсягів, і умов реструктуризації боргів або, навіть, припустимості дефолту і, 

відповідно, «життя після смерті» – тобто умов відновлення співпраці.  
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Не зайвим буде нагадати, що, оскільки МВФ – це не банк, то він, 

зрозуміло, і не надає кредитів. Фонд надає лише послуги відповідно до свого 

статуту у вигляді окремих «програм», у рамках яких країна отримує доступ до 

валютних резервів тих країн – членів Фонду, у яких є відповідні надлишки. 

Тобто, якщо спробувати відшукати якісь широко відомі аналогії, то МВФ – це, 

скоріше, кредитна спілка, або, навіть, міжнародна каса взаємодопомоги, в яку її 

члени роблять внески не для того, щоб отримувати на них дивіденди, а для 

того, щоб надавати один одному тимчасову допомогу (за первісною задумкою – 

у випадку необхідності фінансування нестандартного дефіциту платіжного 

балансу). Звісно – це технічні деталі, але деталі важливі для розуміння 

можливості використання МВФ як «світового центрального банку».  

А це вже зовсім не так і просто, оскільки створення такого Банку 

пов‘язано з цілою низкою проблем. Причому йдеться не про організаційно-

технічні проблеми (які самі по собі дуже складні), а про питання принципового 

характеру –  починаючи з відмови від монетарного суверенітету до контролю 

над монетарною політикою такого банку. 

І хоча в ЄС створили єдиний колективний емісійний центр у вигляді 

Європейського центрального банку (який, до речі, поки що не діє як кредитор 

останньої надії, – хоча саме до цього закликають досвідчені експерти), уявити 

створення аналогічної установи для всього світу доволі важко. Скоріше за все, 

для цього спочатку потрібно створити «світовий уряд», – що, насправді, було 

мрією багатьох іще з античних часів і метою не тільки деяких сучасних 

глобалістів, а й засновників ООН
919
. І хоча, як уже зверталася увагу, МВФ є 

членом «родини ООН», ця мета все ще дуже далека від свого втілення. 

Хоча, спроби створити щось на кшталт світового центрального банку вже 

робилися – йдеться про базельський Банк міжнародних розрахунків, який 

передбачався як «центральний банк центральних банків», але, незважаючи на 

те, що саме там тримають помітні частки валютних резервів різні центральні 
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банки, – так і не вийшов далеко за межі «клубу центральних банкірів». Отож, за 

відсутності вибору, єдиним кандидатом залишається, дійсно, Міжнародний 

валютний фонд. Однак із ним виникає проблема, оскільки МВФ не може 

створювати необмежену ліквідність – тобто здійснювати дискреційну емісію 

грошей. 

Зараз саме можна повернутися до «спеціальних прав запозичення», які  

колись сприймалися майже як прообраз нових світових грошей. Але на сьогодні 

можливості використання СПЗ досить обмежені, власне тому, що вони не є 

самостійною валютою, а лише правом на отримання кредиту у валюті одного з 

членів МВФ (за наявності її надлишку на рахунку МВФ понад встановлені 

квоти).  

Колишній перший заступник директора-розпорядника МВФ С. Фішер 

нагадує, що МВФ має право на створення додаткової ліквідності у вигляді СПЗ: 

але це вимагає довгої процедури схвалення – у вигляді 85% усіх голосів, а 

також (і це головне) передбачає розподіл СПЗ пропорційно вже існуючим 

квотам – що абсолютно неприйнятно для функцій кредитора останньої 

інстанції
920
. Зауважимо: і для дискреційної емісії глобальних грошей також. 

Таким чином, ми знову повертаємося до проблеми створення єдиної світової 

валюти (шлях до появи якої, скоріш за все, ще досить довгий і 

непередбачуваний). 

 

І, немовби натякаючи на відсутність амбіцій щодо перетворення юаня на 

глобальну валюту, відомий китайський економіст професор Чжоу Сяочуань 

(周小川/ Zhōu Xiǎochuān ) – на той момент голова Народного банку Китаю – 

також пропонував по суті повернутися до ідеї перетворення на таку валюту 

СПЗ Міжнародного валютного фонду, агітуючи за перетворення СПЗ у 

«надсуверенну резервну валюту». 
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«Спалах поточної кризи та її поширення у світі поставив перед нами 

старе питання, на яке так і не отримано відповіді, тобто яка міжнародна 

резервна валюта нам необхідна для того, щоб забезпечити глобальну фінансову 

стабільність та полегшити світове економічне зростання, що було однією з 

цілей створення МВФ? У спробах знайти рішення існували різні інституційні 

механізми, включаючи срібний стандарт, золотий стандарт, золотовалютний 

стандарт та Бреттон-Вудську систему. Наведене вище питання, однак, як 

демонструє сучасна фінансова криза, далеке від вирішення, і стало ще більш 

серйозним через властиві недоліки нинішньої міжнародної валютної системи. 

(...) Отже, бажана мета реформування Міжнародної валютної системи полягає у 

створенні міжнародної резервної валюти, що відокремлена від окремих країн і 

здатна залишатися стабільною у довгостроковій перспективі, тим самим 

усуваючи недоліки, обумовлені  використанням для цієї цілі кредитних 

національних валют. (...) Суперсуверенна резервна валюта не тільки усуває 

ризики, властиві кредитній суверенній валюті, а й також дає змогу управляти 

глобальною ліквідністю. (...) Централізоване управління Фондом резервами 

країн-членів ефективно сприятиме більшій ролі СПЗ як резервної валюти»
921

.  

Ідею підвищення ролі СПЗ (зокрема, включення до її «кошику» 

китайського юаня, додаткового розподілу нових СПЗ між країнами-членами, 

використання СПЗ для домінування боргових зобов‘язань країн-членів тощо) 

підтримувало і тодішнє керівництво Фонду в особі його директора-

розпорядника Д. Строс-Кана
922
. Однак після його арешту за звинуваченням у 

сексуальному насильстві та наступної відставки фінансові аналітики цілком 

справедливо вказали на те, що ідеї підвищення значення МВФ та, відповідно, 

                                                 
921

 Zhou Xiaochuan. Reform the international monetary system. Essay by Dr Zhou Xiaochuan, Governor of 

the People‘s Bank of China, 23 March 2009. BIS Review. 2009. No. 41. Р. 1–3. URL: 

https://www.bis.org/review/r090402c.pdf 
922 Toward a More Stable International Monetary System. Opening Remarks by Dominique Strauss-Kahn, 

Managing Director, IMF / IMF. February 10, 2011. URL: https://www.imf.org/en/News/ 

Articles/2015/09/28/04/53/sp021011 
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СПЗ завдано суттєвого удару

. Міжнародний валютний фонд, який надовго 

опинився під більш м‘яким керівництвом, став помітно менш агресивним у 

своїх претензіях на провідну роль у міжнародній валютній системі, хоча 

попередні плани щодо нового розподілу СПЗ на суму у 650 млрд дол. зрештою 

були реалізовані у 2021 р. і – з метою сприяння у боротьбі з пандемією COVID 

19. Звісно, що це сприяло покращенню ситуації з міжнародною ліквідністю, 

але, зрештою, не за рахунок її збільшення, а за рахунок її перерозподілу – адже, 

отримавши додаткові СПЗ, країни просто обмінювали їх, головним чином на 

доларові кошти. 

А ось перспективи перетворення Фонду на емітента нової глобальної 

валюти так і залишаються на рівні теоретичної ідеї. Головна проблема, як уже 

зазначалося, полягає в тому, що СПЗ не є самостійним ньюмейрером (тобто мірою 

вартості для інших валют), а «валютний кошик» (у будь-якому прийнятному 

складі) агенти ринку можуть використовувати для визначення суми контракту і 

самостійно, без допомоги або дозволу МВФ. Для забезпечення же самостійності 

необхідно, щоб Фонд-емітент мав можливість забезпечувати її вартість або 

реальними природними активами (золотом), або утримувати примусовий курс 

завдяки наддержавній владі. Перший варіант повертає нас до сценарію товарних 

грошей (тобто в незворотнє минуле), а другий передбачає трансфер суверенних 

прав окремих держав світовому уряду (тобто у непевне майбутнє). 

У зв‘язку із цим доречно згадати, що у своєму виступі на ХІХ щорічному 

засіданні міжнародного дискусійного клубу «Валдай» у жовтні 2022 р. В. Путін 

представив російське бачення майбутнього світової валютної системи (що, за 

його словами, являє собою «одне з ключових питань сьогоденного розвитку і 

майбутнього не тільки фінансової системи, а й світоустрою»). Зокрема, він 

                                                 

 Фінансові  аналітики цілком слушно припустили, що скандал навколо керівника МВФ у будь-якому випадку 

підриває авторитет самого Фонду, але ніяк не пов‘язували виникнення скандалу з планами Фонду. Натомість 

деякі блогери висунули припущення, що сам скандал був організований «великими грошима» (Big Money), яких 

нажахала перспектива «заміни долара на СПЗ». На пострадянському просторі це припущення (яке пізніше в 

текстах послідовників перетворилося на тверду впевненість) активно пропагував російський математик-

статистик М. Хазін. Звісно, зі зрозумілих причин (нереальності перетворення СПЗ на самостійну валюту і, тим 

більше, неможливості того, щоб доля такого глобального проєкту залежала від однієї особи, навіть керівника 

МВФ) такий сценарій подій ніким із серйозних дослідників не розглядався.  
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заявив, що «Росія вважає неминучим формування нових фінансових платформ, 

у тому числі для цілей міжнародних розрахунків. Такі платформи повинні 

перебувати поза національними юрисдикціями; бути безпечними, 

деполітизованими, автоматизованими і не залежати від якогось єдиного центру 

управління». По суті, це означає прихильність до одного з двох варіантів – 

повернення до  «незалежного» та «деполітизованого» золотого стандарту, який 

«не керується з одного центра управління» або (оскільки золото у виступі 

навіть не згадувалося, незважаючи на попередні спроби Центробанку РФ 

накопичити значні резерви «жовтого металу») до ідеї «єдиної міжнародної 

валюти» (для чого, однак, як ми вже бачили, необхідним є створення «світового 

уряду», а отже – «єдиного центру управління» з чіткою та жорсткою політикою, 

на відміну від «розмитих» рішень ООН). 

Це нерозуміння суті монетарних процесів було посилено другою тезою – 

про необхідність розширення розрахунків у національних валютах. Причому 

воно, чомусь, було названо «предтечею» створення згаданої вище 

«деполітизованої» системи міжнародних розрахунків, хоча на практиці та 

відповідно до логіки, така система посилює залежність валютної системи від 

економічної політики десятків національних емітентів валюти. До речі, 

міжнародне право (в тому числі статут МВФ) не забороняють такі розрахунки, 

але практика зводиться до того, що самі контрагенти віддають перевагу тільки 

найбільш стабільним і конвертабельним валютам (серед яких російська влада 

намагалася побачити і свій рубль).   

 

3.3.2.3. Мережева валюта 

Звісно, зростання капіталізації обумовлювалося зростанням не тільки 

ціни одиниці криптовалюти, а й збільшенням кількості операцій з біткоїнами. З 

серпня 2010 р. по серпень 2014 р. щомісячна кількість таких операцій зросла в 

177 разів: з 12 тис. до 2,1 млн (тобто річний темп приросту становив 265%). У 

грудні 2017 р. за обсягами операцій біткоїн вийшов на шосте місце у світі між 
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усіма валютами, обійшовши не тільки південноафриканський ранд та 

російський рубль, а й навіть швейцарський франк та британський фунт 

(упритул наблизившись до індійської рупії).  

 

               Долар     Євро     Юань         Йєна       Рупія       Біткоїн     Рубль        Фунт .   Швейц.      Корей.  

                                                                                                                                стер.     франк         вона 
Рис. 10. Вартість валют в обігу, млрд дол. (грудень 2017) 

Джерело: Durden T. Bitcoin Tops $11,000 Again - Becomes World's 6th Largest Currency. 

Circulation – ZeroHedge, Sat. 12.02.2017. URL: https://www.zerohedge.com/news/2017-12-

02/bitcoin-tops-11000-again-becomes-worlds-6th-largest-currency-circulation 

 

Здавалося б, це – «вагома заявка» на успіх у боротьбі за провідну позицію 

на світовому валютному ринку. Однак насправді ситуація для біткоїну 

видавалася не такою вже й сприятливою. Річ у тім, що ця статистика 

відображає лише операції стосовно купівлі-продажу біткоїну, а справжня 

«грошова циркуляція» передбачає грошові трансакції щодо опосередкування 

товарного обміну – простіше кажучи, насправді у наведеній статистиці біткоїн 

фігурує як товар. Як гроші (або «квазігроші») він виступає лише у разі оплати 

біткоїнами торговельних угод. А в цьому сенсі ситуація була зовсім інакшою. 

Вважається, що перша товарна покупка з оплатою у біткоїнах була 

здійснена 22 травня 2010 р. (у зв‘язку з цим «шанувальники біткоїну» у цей 

день святкують), коли флоридський програміст Ласло Ханеш замовив дві піци, 

за які заплатив 10 тисяч біткоїнів (на той момент – 41 долар, за рік – майже 60 
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доларів, за п‘ять років – близько 2,5 млн дол., а за сім з половиною років – уже 

100 млн дол). Утім, насправді ніякої «оплати біткоїнами» не було: у Ханеша 

виникла проблема з кредитною карткою і тому він попросив іншого 

«шанувальника біткоїнів», вісімнадцятирічного хлопця з Каліфорнії Джеремі 

Стурдіванта в режимі онлайн заплатити за піци з його банківської картки, 

запропонувавши свої біткоїни замість витрачених Стурдівантом справжніх 

грошей. Тож за піцу було заплачено таки доларами. А отримані біткоїни 

пізніше були продані за 400 доларів
923
. Придбати піцу безпосередньо за біткоїн 

стало можливим лише у 2017 р., коли інший криптовалютний ентузіаст і 

власник піцерії на Майорці Марко Аволедо запропонував свій товар за біткоїни 

з використанням системи WAVES. Технологічно це виглядало так, що 

користувачам дозволялось вносити валюту (євро або долари) в блокчейн Waves, 

де вона далі перетворювалась в окремий Waves-токен (WEUR), який можна 

було тримати на рахунку, переміщати або торгувати на біржі криптовалют 

DEX. Останнє було необхідно і для того, щоб отримати реальні гроші за 

проданий товар (без цього могли би виникнути проблеми з податковими 

органами). Тобто, як не крути, а на «вході» та «виході» таких розрахунків все 

одно була потрібна традиційна валюта. 

Це не означає, що до 2017 р. криптовалютою не можна було 

розрахуватися за товари або послуги. В інтернет-мережі можна знайти 

інформацію про випадки продажів за біткоїни: в Амстердамі – картини 

«Collaboration» (її можна побачити в Інтернеті, хоча я би все-таки порадив 

«жінкам і дітям не дивитися»); в Індонезії, Нікарагуа і в Лас-Вегасі – по одному 

випадку продажу нерухомості; продаж британською компанією Virgin Galactic 

польотів на Місяць і, нарешті, продаж одним каліфонійским дилером двох 

автомобілів: у грудні 2013 р. – Tesla "S" (за 91,4 бк) і у 2014 – Lamborghini 

Gallardo (216,8 бк)
924
. І хоча в наступні роки мода на оплату криптовалютою 

                                                 
923

 Bitcoin Pizza Day Interview with Jeremy Sturdivant. The Bitcoin Pizza Transaction with Laszlo Hanyecz. 

Bitcoin Who is who. URL: http://bitcoinwhoswho.com/jercosinterview 
924

 10 Awesome Uses of Cryptocurrency. Brave NewCoin. September 1, 2014. URL: 

https://bravenewcoin.com/news/10-awesome-uses-of-cryptocurrency/  
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почала поширюватися дещо активніше, все одно: по-перше, в глобальному 

масштабі це не тягнуло навіть на соті частини відсотка  глобального 

торговельного обігу, а по-друге, все одно «ланцюжок» завершувався сплатою 

традиційними валютами. (А отже, ніякої альтернативи справжнім грошам 

криптовалюта не становила.) 

Взагалі ж скромність кількості та обсягів використання криптовалюти як 

засобу платежу (навіть такого умовного) пояснюється головним чином саме 

стрімким зростанням її ціни: адже неприхована «переплата» позбавляє покупця 

стимулу для платежу криптовалютою, ціна якої вже завтра може збільшитися 

удвічі.  

 

 

   

 

 

Утім, у межах нашого дослідження нас цікавить не стільки спекулятивна 

привабливість криптовалют, скільки прагнення трактувати їх  як альтернативні 

гроші.  

І, дійсно, час від часу з‘являється інформація щодо намірів тієї чи іншої 

країни (особливо це стосується країн Латинської Америки) визнати біткоїн за 

справжні гроші. Між тим центральний банк Коста-Рики роз‘яснив, що 

криптовалюти не є справжніми валютами і їх циркуляція не грунтується на 

підтримці з боку уряду або закону. Водночас їх використання не є незаконним. 

Але зі свого боку центробанк констатує, що «[п]оширення та використання 

цифрових валют (найбільш відома з яких – Bitcoin, з‘явилася в 2009 р.) є 

проблемою для центральних банків з двох причин: ризику заміни валюти та 

ризику, який можуть мати фінансові посередники у випадку, якщо 

криптовалюти мають значну присутність у фінансовій системі»
925

. 

                                                 
925

 Informe de Política Monetaria / Banco Central de Costa Rico. Octubre 2021. 107 р. Р. 104.  

«Гроші, які дорожчають, – не менша аномалія для національної 

економіки, а в певному сенсі – навіть більш згубна, аніж гроші, які 

знецінюються». 

C. Menger, Der Übergang zur Goldwährung (1892) 

(The Collected Works / Ed. By Hayek F.A. London, 1936. P. 206  
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Наразі біткоїн визнаний законним засобом платежу лише в одній країні – 

Сальвадорі, «екстравагантний» президент якої (у лютому 2020 р. задля 

забезпечення потрібного йому голосування він прийшов до зали парламенту у 

супроводі озброєних вояків) у відповідь на протести підприємців проти 

використання біткоїну (що створило хаос у грошовій системі країни) має намір 

навіть побудувати в країні ціле нове місто, де все буде пов‘язано із 

використанням біткоїну. А оскільки на це будівництво, за його розрахунками, 

потрібно 300 тисяч біткоїнів (тобто 18 млрд дол.), то отримати  їх планується 

...за рахунок державного майнингу з використанням геотермальної енергії 

одного з 30 вулканів країни
926
. Звісно, що вся ця «біткоїноманія» викликала 

серйозне занепокоєння тверезомислячих сальвадорців, а МВФ уже офіційно не 

рекомендував Сальвадору використовувати біткоїн як законний засіб 

платежу
927
. Пізніше такі самі спроби робилися в деяких інших країнах – 

«претендентах» на світове лідерство у створенні альтернативної монетарної 

системи (наприклад, Центральноафриканській Республіці) – із тим же 

результатом: «Багато галасу даремно». 

 

У січні 2018 р. група аналітиків відомого банку Goldman Sachs на чолі із 

З. Пандлом (Zach Pandl) оприлюднили доповідь, в якій криптовалюта 

досліджувалася як гроші в класичному розумінні («Bitcoin as Money») і зробили 

висновок, що, хоча біткоїн гіпотетично може бути успішним, як долар або 

євро, він, швидше за все, зіткнеться з цілою низкою фундаментальних проблем. 

«На практиці біткоїн та інші цифрові валюти стикаються зі значними 

практичними перешкодами для більш широкого впровадження, включаючи 

потенційне державне регулювання та надмірну волатильність. Тож чи може 

біткоїн досягти успіху як форма грошей? Теоретично так, якщо виявиться 

здатним сприяти операціям за низькою вартістю та/або забезпечувати кращу 
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дохідність інвестиційних портфелів з урахуванням ризику. Однак на практиці 

планка видається піднятою високо. Валюти більшості розвинених ринкових 

економік уже досить добре надають такі грошові послуги. І якщо технології 

блокчейн стануть загальнодоступними, як це видається імовірним, планка 

видаватиметься піднятою іще вище. (…) Останні коливання біткоїнів та 

аналогічних криптовалют демонструють, що вони занадто мінливі, щоб 

служити грошима. Волатильність, швидше за все, повинна різко знизитися (або 

природним шляхом, або шляхом широкомасштабного прийняття криптовалют, 

розроблених для кращої стабілізації купівельної спроможності за допомогою 

регулювання пропозиції), перш ніж ми побачимо більш широке впровадження. 

(…) Тим не менш, біткоїни (і криптовалюти загалом) можуть запропонувати 

життєздатні альтернативи в країнах та куточках фінансової системи, де 

традиційні грошові послуги надаються неадекватно»
928

. 

Власне, «зачепившись» за останнє зауваження, деякі видання у гонитві за 

«гарячими новинами» заявили, що нібито аналітики Goldman Sachs «визнали 

криптовалюти реальними грошима»
929
, або (в більш м‘якій формі) – що «вони 

можуть бути реальними грошима»
930
. Не особливо звертаючи увагу на те, що 

умови для такого «просування», по суті, вимагають докорінної зміни самої суті 

криптовалют. Так само, як і на те, що інші аналітики банку Дж. Каррі та М. 

Хіндс заявили, що золото (яке, як вони підкреслили, вже не є справжніми 

грошима) краще криптовалют завдяки довговічності та внутрішній цінності
931

. 

Отож З. Падл в окремому електронному листі пояснив, що криптовалютам 

потрібно буде «зняти багато регуляторних перешкод, перш ніж отримати 
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ширше визнання». Але в тому-то й річ, що регулятори – насамперед центральні 

банки, – не поспішають знімати ці перешкоди. 

Німецький Бундесбанк прямо зазначає, що «криптоактиви» часто 

неправильно розуміють як «криптовалюти» або «криптогроші». Насправді, це 

лише приватні цифрові «токени», які створюються та використовуються в 

комп‘ютерних мережах. Дійсно, термін «криптовалюта», який часто 

використовують, звучить як «офіційні гроші». Але це не так: за криптоактивами 

не стоїть державний центральний банк, не існує законодавчої бази та 

державного регулювання, що гарантує стабільність та прийняття. Тому не існує 

права, яке б вимагало, що хтось має приймати платіж за допомогою 

криптоактиву або можливість обмінювати криптоактиви на офіційну валюту. 

«Криптоактиви виконують грошові функції лише дуже обмежено. Прийняття їх 

як платіжного засобу надзвичайно низьке. Навряд чи є торгові точки, де ви 

дійсно можете ними розрахуватися. Ціни також рідко виражаються в 

криптоактивах, тому їх не можна використовувати як одиницю обліку. Через 

сильні коливання цін криптоактиви навряд чи підходять як надійний засіб 

зберігання вартості. Це означає, що криптоактиви є в першу чергу 

інструментом спекулятивних інвестицій»
932

. 

Враховуючи свою цифрову природу, біткоїн побудований за 

принципами, подібними до принципів фінансового капіталу, оскільки він 

забезпечує величезну плинність економічних операцій і має право вносити в 

гру капіталу (тобто комодифікувати) елементи, які навіть не входять до 

національних законів (оскільки вони є анонімними та позадержавними, що 

теоретично дозволяє купувати та продавати заборонені товари, такі як 

наркотики або зброя). Тому це можна розглядати як просту витонченість 

капіталістичної гри, в якій ринок завжди важливіший і домінуючий 

порівняно з державою
933

.  
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Позицію центральних банкірів з цього приводу дуже чітко висловила в 

Давосі (2017 р.) заступник керуючого центрального банку Швеції С. Сінгслі: 

«На мою думку, криптовалюти – біткоїн та інші, як я їх бачу, не відповідають 

критеріям, які б дозволили  назвати їх грошима. Їх можна назвати активом,  але 

вони не дуже хороша версія грошей, тому що їх цінність недостатньо стабільна, 

оскільки вона дуже сильно коливається. І це не дуже ефективний засіб обміну, 

тому що ви не купите бакалійні вироби за біткоїн»
934

.  

У березні 2017 р. Японія переглянула частину Закону про банківську 

діяльність, яка включає формулювання визначення віртуальної валюти. Деякі 

ЗМІ писали тоді, що «закон про віртуальну валюту» надає їй статус законного 

засобу платежу в Японії. Але насправді закон визначив біткоїн та іншу 

віртуальну валюту як спосіб оплати, а не юридично визнану валюту чи 

законний платіжний засіб
935
. Нарешті Білорусь була проголошена 

«криптооптимістами» як перша пострадянська держава, що визнала біткоїн
936
. І 

знову ж просте прочитання указу президента Білорусі «Про розвиток цифрової 

економіки» дає зрозуміти, що президент просто визнав легальність «майнингу», 

а також купівлю криптовалют (які в указі називаються «жетонами») за 

білоруські рублі та іноземну валюту, але не дозволяє використовувати їх як 

засіб платежів за товари та послуги. Більше того, більшість таких операцій 

можуть бути реалізовані лише через резидентів так званого Парку високих 

технологій (різновид зони вільної торгівлі). 

Отже, держави та центральні банки продовжували ставитися до 

криптовалюти з підозрою. Таким чином, однією з найбільших перепон на 

шляху криптовалют до справжніх електронних грошей став дефіцит довіри, про 

важливість якої  у вересні 2017 р. говорив на лондонському Форумі офіційних 

                                                 
934

 Browne R. Bitcoin can be called an asset, just don‘t call it money, Swedish central banker says. CNBC 

Jan., 26, 2018. URL: https://www.cnbc.com/2018/01/26/riksbanks-skingsley-bitcoin-cryptocurrencies-are-

assets-not-money.html 
935

 Guidance note on the Japanese virtual currency legislation and overview on registration requirement 

thereunder. July 4, 2017. 
936

 В Беларуси легализовали биткоин и майнинг крипто валют. Русский Монитор. 22 декабря 2017. 

URL: https://rusmonitor.com/v-belarusi-legalizovali-bitkoin-i-majjning-kriptovalyut.html 

https://rusmonitor.com/v-belarusi-legalizovali-bitkoin-i-majjning-kriptovalyut.html


ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

652 

монетарних та фінансових інститутів (Official Monetary and Financial Institutions 

Forum) член Виконавчої ради Бундесбанку К-Л. Тілє (Carl-Ludwig Thiele)
937

. 

Виступаючи на тому ж самому форумі, тодішня очільниця МВФ К. Лагард 

закликала банкірів приділяти криптовалютам більше уваги
938
. Водночас вона 

попередила, що в деяких країнах зі слабкими інститутами та нестабільною 

національною валютою може спостерігатися дедалі більше використання 

віртуальних валют (як альтернатива прийняттю іноземної валюти, – скажемо, 

долара США). Крістін Лагард назвала це «доларизація 2.0». Деякі ентузіасти 

знову ж таки навіть розглядали це твердження як «визнання» криптовалюти 

Міжнародним валютним фондом. Утім, фактично, це звернення було пов‘язано 

з тим, що два роки перед тим К. Лагард давала пораду взагалі не звертати на 

біткоїн увагу. Тепер же вона просто запропонувала центральним банкам не 

визнавати криптовалюту, але уважно придивитися до блокчейн-технології. 

Виступаючи з цього ж приводу ще  через рік, у листопаді 2018 р. на 

Сінгапурському фестивалі фінансових технологій, К. Лагард вже була 

впевнена, що насправді проблема полягає у все нових вимогах до грошей, а 

також основних цілях державної політики. «Моє твердження полягає в тому, 

що хоча обгрунтування цифрової валюти не є універсальним, ми повинні 

досліджувати це далі, серйозно, ретельно та творчо»
939
. Така чітка позиція 

визначалася тим, що фінтех-революція ставить під сумнів дві форми грошей – 

готівку та депозити комерційних банків. «І це ставить під сумнів роль держави 

у запровадженні грошей». Її основний висновок: «гроші самі змінюються». І це 

ключове твердження. Гроші стають «більш зручними та привабливими для 

користувачів, можливо, навіть менш серйозними». У зв‘язку з цим закономірно 

виникає питання про подальшу роль у цьому новому монетарному ландшафті 
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держави та центральних банків. Дехто навіть пропонує державі відступити, а 

«постачальники» електронних грошей стверджують, що вони не позичають 

грошей, тому є менш ризикованими за банки. Натомість вони зберігають кошти 

клієнтів на рахунках зберігачів і просто здійснюють розрахунки в своїх 

мережах, а це ставить руба питання про довіру. І тому, на думку К. Лагард, 

держава повинна залишатися активним гравцем на ринку грошей, а центральні 

банки повинні випускати гроші у новій  цифровій формі – у вигляді державних 

«токенів», або, можливо, рахунків, які веде безпосередньо центральний банк і 

які доступні людям і фірмам навіть для роздрібних платежів. У такому випадку, 

на відміну від електронних грошей комерційних банків, цифрова валюта стане 

зобов‘язанням держави, а не приватної фірми (як і готівка в сьогоднішніх 

умовах).  

 

Між тим технологія блокчейн, яку покладено в основу біткоїну, доволі 

широко розповсюдилася світом: за даними дослідницької компанії Smith & 

Crown, у 2017 р. блокчейн-стартапи змогли зібрати понад 1 млрд дол. США – у 

10 разів більше, ніж у 2016 р. А у 2018 р. уже лише один стартап з Кайманських 

островів зібрав понад 4 млрд дол.
940
. Звісно ж, що центральні банки також не 

могли оминути нову технологію увагою.  

Яка для емісійних банків може бути користь від технології блокчейн? 

Фактично це дозволяє емітувати традиційні національні валюти таким чином, 

що їх подальший рух, кожен перехід нових грошей центральних банків від 

одного власника до іншого стає прозорим і навіть контрольованим. 

Особливо, враховуючи, що з сучасними технологіями нескладно навіть кожну 

банкноту позначити штрих-кодом. Отже, мрія про повну анонімність угод 

більше схожа на перспективу перебувати повністю «під ковпаком» у «Великого 

брата». Швеція та Китай першими оголосили про бажання випустити власну 

криптовалюту. Звичайно, якщо така «валюта» буде випущена центральним 
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банком, вона взагалі вже не буде «крипто» (за визначенням). Це будуть «фіатні 

блокчейн-гроші» на основі ідеї криптовалют. 

 

У квітні 2017 р. Банк Англії підтвердив, що для забезпечення 

конфіденційності даних він поступово переходитиме на систему блокчейн. У 

жовтні того ж року Сінгапур запровадив блокчейн у банківській системі, що 

дозволило записувати, отримувати доступ і розподіляти інформацію серед 

банків-учасників
941

. 

Тобто центральні банки доволі серйозно поставилися до необхідності 

розробки власних цифрових валют («цифрових валют центральних банків» – 

ЦВЦБ), які б забезпечили прямий доступ клієнтів (включаючи фізичних осіб) 

до електронних розрахунків між собою (тобто по суті, до створення 

«електронної готівки» на противагу вже існуючим «електронним грошам» 

комерційних банків). Один за одним вони почали проголошувати про наміри 

створення власних «е-валют», які подеколи помилково проголошували 

власними «криптовалютами». Звісно, йшлося не про криптовалюти, що, за 

визначенням, не можуть мати офіційного емітента, а її утримувачі – бути 

занесеними до якогось офіційного переліку (ledgers ) – (власне «крипто» 

означає, що емісія здійснюється за якоюсь «таємною» формулою і її утримувачі 

залишаються повністю анонімними). Скоріше, малася на увазі певна 

конкурентна альтернатива, що мала задовольнити нові вимоги/потреби клієнтів 

та елімінувати загрози для традиційних грошових систем з боку криптовалют. 

Точніше – просто знищити криптовалюти. 

На відміну від криптовалют, малоймовірно, що цифрові валюти, 

випущені монетарними органами, нададуть своїм користувачам розкіш бути 

анонімними з точки зору операцій з готівкою, товарами та послугами, на які 

вони витрачають гроші, а також ідентифікації осіб, які здійснюють подібні 

                                                 
941

 MAS and ABS lead consortium to harness blockchain technology for more efficient inter-bank payments / 

Monetary Authority of Singapore. October 5, 2017. URL: http://www.mas.gov.sg/News-and-

Publications/Media-Releases/2017/MAS-and-ABS-lead-consortium-to-harness-blockchain-technology.aspx 
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операції. Ця анонімність надзвичайно високо цінується криптовалютним 

співтовариством. Тим не менше, ті, хто готовий миритися із залученням 

центрального банку до функціонування цифрових валют, все одно відчують 

значну вигоду від використання ЦВЦБ. Якщо впродовж наступних кількох 

років такі валюти широко застосовуватимуться, користувачі матимуть певні 

переваги. Перш за все – доволі великі комісійні збори, що наразі накладаються 

такими платіжними установами, як банки і PayPal, майже напевно будуть 

зменшені, оскільки пересилання ЦВЦБ між сторонами буде або безкоштовним, 

або коштуватиме незначну суму. І, звичайно, є переваги стосовно зручності, 

пов‘язані з відсутністю необхідності носити купюри та монети, виключенням 

ризиків викрадення гаманців та заощаджень, а також необхідністю відвідувати 

відділення банку або банкомат для зняття готівки. ЦВЦБ також майже напевно 

будуть доступні через мобільні програми та цифрові гаманці, тоді як усі 

платежі, депозитні операції та зняття коштів будуть виконуватися за 

допомогою смарт-пристроїв. 

Уже згаданий раніше американський професор Н. Рубіні так і заявив: 

«Якби ЦВЦБ були випущені, вони б негайно витіснили криптовалюти, які не є 

масштабованими [тобто здатними до зміни обсягу в обігу залежно від потреби 

економіки. – О.Ш.], дешевими, безпечними або фактично 

децентралізованими»
942
. Однак це, по суті, означало би перехід до принципово 

іншої системи кредитування, а відповідно, і грошової емісії – від системи 

часткового резервування до системи повного резервування, або т. зв. «вузького 

банкінгу». 

В принципі, концепція ЦВЦБ повертала центробанки до ідеї Дж. Тобіна, 

висловленої ще три десятиріччя тому, стосовно того, що не тільки корпорації, а 

й навіть приватні особи повинні мати право тримати грошові кошти на рахунку 

в центральному банку. Тепер зменшення використання готівки в деяких країнах 

вимагало певної реакції. 
943

 

                                                 
942

 Roubini N. Why central bank digital currencies will destroy bitcoin. The Guardian. Nov. 19, 2018. 
943
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У 2017 р. інтерес до вивчення потенціалу цифрових грошей тією чи 

іншою мірою проявляли два з кожних трьох центральних банків, опитаних 

Банком міжнародних розрахунків. Однак «останньою краплею» стало 

оголошення у червні 2019 р. про те, що Facebook розпочинає випуск власної 

цифрової валюти – Libra. Вже станом на кінець 2019 р. центральні банки, що 

представляють п‘яту частину населення світу, повідомили, що вони, швидше за 

все, можуть випустити ЦВЦБ дуже скоро. Таким чином, частка центральних 

банків (за кількістю), які, ймовірно, випускатимуть роздрібні ЦВЦБ у 

середньостроковій перспективі, удвічі збільшилася – до 20%, а 80% опитаних 

центральних банків підтвердили, що вони беруть участь у дослідженнях, 

експериментах або розробці ЦВЦБ
944
. До середини 2020 р. як мінімум шість 

країн проводили експерименти з цифровою національною валютою, в тому 

числі Китай, Південна Корея та Швеція, що почала цю роботу однією з перших. 

Не залишився осторонь також Європейський центральний банк. Як заявив один 

із членів його правління, «не тому, що ми хочемо йти в ногу з модними 

тенденціями, а тому, що ми маємо бути готовими. Готовими прийняти 

фінансові технологічні інновації, які можуть трансформувати платежі та гроші 

швидше та більш руйнівними способами, ніж будь-коли раніше»
945
. Нагадавши, 

що забезпечення надійними грошовими знаками є однією з функцій будь-якого 

центрального банку, він заявив, що в Єврозоні не спостерігається зменшення 

використання готівки (навіть навпаки – зростає) і «тому дебати ЄЦБ щодо 

ЦВЦБ є в основному аналітичними», що, однак, не заважає серйозно вивчати 

оптимальний дизайн ЦВЦБ, щоб бути добре підготовленими, якщо коли-небудь 

буде прийнято політичне рішення щодо випуску цифрової валюти.  

І ось уже в жовтні 2020 р. ЄЦБ оголосив про можливий випуск 

національної цифрової валюти: «Щоб забезпечити безперешкодний доступ 

                                                 
944

 Auer R., Cornelli G., Frost J. Rise of the CBDCs: drivers, approaches and technologies. BIS Working 

Paper No.880. Aug. 2020. 41 p. Р. 3.  
945

 An ECB digital currency – a flight of fancy? Speech by Yves Mersch, Member of the Executive Board of 
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споживачів до грошей центрального банку таким чином, щоб задовольнити їхні 

потреби в епоху цифрових технологій, Рада керуючих ЄЦБ вирішила 

продовжити роботу щодо можливої емісії цифрового євро – електронної форми 

грошей центрального банку, доступних усім громадянам та фірмам. Цифровий 

євро буде уведено поряд із готівковим, він його не замінить»
946

.   

 

Можливість випуску цифрової валюти починає вивчати ще один 

впливовий центробанк світу – Банк Англії
947
. ФРС США також розпочав 

вивчення технології, що дозволяють випускати цифровий варіант готівки. 

Заявляючи про це, член ради керуючих Федеральної резервної системи Л. 

Брейнар (Lael Brainard), підкреслила, що на таке рішення вплинули й екстрені 

потреби, обумовлені пандемією COVID-19 (зокрема, необхідність прискорити 

швидкість та підвищити надійність доступу до грошових коштів). Крім того, 

доволі красномовно прозвучав натяк на бажання не відстати в розробці ЦВЦБ 

від Китаю. Але ФРС підходить до цього питання обережно, без зайвого 

поспіху, пам‘ятаючи про ту особливу роль, яку відіграє у міжнародній валютній 

системі долар США. «На валюту США продовжує існувати великий попит, – 

нагадала Л. Брейнар, – і ми продовжуємо забезпечувати населенню доступ до 

різноманітних варіантів платежів»
948

. 

                                                 
946

 Report on a digital euro / European Central Bank. October, 2020. 53 p. Р. 2. 
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England. March 2020. 56 p. 
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Рис. 11. Технологічне співвідношення різних форм грошей: 

банкноти, ЦВЦБ, банківські депозити та електронні гроші 

 
Джерело: An electronic form of central bank money / Bank of England. March 12, 2020. URL: 

https://www.bankofengland.co.uk/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-

challenges-and-design-discussion-paper 

  

Така пересторога зрештою призвела до того, що лідером у перегонах 

центробанків щодо створення власної цифрової валюти виявилися… Багами. 

Сама на цих островах у жовтні 2020 р. було випущено в обіг першу ЦВЦБ – 

«sand dollar»

. На першому етапі (на якому в обіг було випущено 130 тис. 

«піщаних доларів» при загальному обсягу в 308 млн багамських доларів у 

обігу) до нової системи було підключено лише шість невеликих компаній, а 

першою трансакцією став міжнародний (транскордонний) платіж. Тим не 

менше, центральні банки інших країн одразу звернули увагу на цей прорив, 

вбачаючи в ньому можливу загрозу не тільки традиційним комерційним 

банкам, а й пануванню долара на світовій фінансовій арені
949
. Хоча особливі 

стосунки Багам зі Сполученими Штатами (у тому числі в монетарних 

питаннях), навпаки, дозволяють зробити припущення, що за успіхом 

                                                 

 Дослівно «піщаний долар», що цілком логічно для відомого пляжного курорту. Але походження терміна 

складніше: «sand dollar» – це океанська мушля, яка зустрічається на деяких з Багамських островів і своїм 

виглядом нагадує велику монету – «срібний долар». Таким чином, назва першої ЦВЦБ одночасно натякає і на 

символ Багам, і на туристичну привабливість островів, і на національну валюту – багамський долар, курс якого 

жорстко прив‘язаний до долара США у співвідношенні 1:1 за принципом валютного бюро. 
949

 Wilson T. Analysis: Central bankers comb for crypto clues as Bahamas launches 'Sand Dollar'. Reuters. 

Dec. 21, 2020. URL: https://www.reuters.com/article/us-cenbanks-digital-analysis-idUSKBN28S0KT 



ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

659 

Центрального банку Багамських островів стоїть ФРС США, яка, насправді, не 

може собі дозволити обмежитися лише аналітичними дослідженнями проблеми 

ЦВЦБ.  

 

 

Тим більше, враховуючи активну діяльність у цій царині Народного 

банку Китаю, який працює над цифровою валютою з 2014 р. і має на меті 

замінити частину паперових юанів, що перебувають в обігу. Дійсно, азіатська 

економічна наддержава вже має дуже розвинену безготівкову економічну 

систему по всій країні, яка ще більше зміцниться з появою цифрових юанів. З 

цією метою Китай випробовує пілотні платформи торгівлі цифровими 

валютами в усьому світі, одночасно створюючи правову базу з глобальними 

регуляторними органами для просування своєї цифрової валюти. Одночасно 

дослідницький підрозділ Народного банку Китаю активно співпрацює з 

 

      Скасовані     Розвиваються        Призупинені        Запущені      Пілотні        Дослідження 

Рис. 12. Розвиток цифрових валют центральних банків  

в різних країнах світу (2020) 

Джерело: Harvard Kennedy School Belfer Center & Atlantic Council, Reuters research. 
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колегами з Гонконгу, Таїланду та ОАЕ в розробці міжнародної платіжної 

системи в ЦВЦБ
950

. 

Японія, натомість, відноситься до випуску ЦВЦБ більш стримано 

(скоріше, наближено до позиції ФРС США), заявляючи, що поки не планує 

випуск власної цифрової валюти і зауважуючи, що тоді, коли це буде здійснено, 

«цифрова йєна» все одно повністю не замінить готівку, а попередньо необхідно 

буде підготувати електронні платіжні системи та додаткові електронні послуги 

для населення в ЦВЦБ «загального вжитку»
951

.   

Певну зацікавленість у ЦВЦБ виявив і Національний банк України, який 

іще влітку 2019 р. здійснив пілотний випуск електронних гривень – їх тоді 

тестували на співробітниках відомства. У своєму звіті за той же рік
952

 регулятор 

згадував про можливість створення електронної гривні за прикладом організації 

Stellar Development Foundation (SDF).У лютому 2020-го тодішній голова НБУ 

Я. Смолій заявив, що установа готова до запуску е-гривні, однак спершу там 

прагнуть впевнитися, що цей випуск не порушить тенденції до повільного 

зростання цін в Україні. Потім настало затишшя, а наприкінці 2020 р. 

Міністерство цифрової трансформації підписало з компанією SDF меморандум 

щодо початку з серпня 2021 року спільної роботи над створенням цифрової 

валюти (прерогатива розробки якої, взагалі-то, належить Нацбанку, а не уряду). 

Цифрові валюти центральних банків можуть взяти на себе виконання 

цілої низки нових функцій. Достатньо згадати, що можливість їх 

«програмування» дає змогу спрямувати їх на конкретні пріоритетні напрями і 

таким чином допомогти уряду вирішувати певні соціальні проблеми. 

«Відстежуваність» руху ЦВЦБ сприятиме боротьбі з фінансовими злочинами. 

Отже, поява цифрової валюти обіцяє не тільки технічні зручності, а й суттєву 
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https://www.boj.or.jp/announcements/release_2020/rel201009e.htm/ 
952

 Analitical Report on the E-hryvnia Pilot Project. Kyiv: National Bank of Ukraine, 2019. 42 p. 

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2296215713925921
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Analytical%20Report%20on%20E-hryvnia.pdf
https://hromadske.ua/posts/v-ukrayini-mozhut-vipustiti-elektronnu-grivnyu-ale-lishe-yaksho-ce-ne-vpline-na-inflyaciyu-golova-nbu


ШАРОВ О.М.                                                                              ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ 

661 

зміну самої парадигми грошового обігу. Слід, однак, взяти до уваги, що прогрес 

у цьому напрямі не обмежується створенням ЦВЦБ, оскільки ті ж центральні 

банки вже експериментують з використання «штучного інтелекту»
953
, який 

може докорінно змінити не тільки монетарну політику центральних банків, а й 

об‘єкт цієї політики – гроші. 

Втім, перелічені варіанти не обов‘язково виключають один одного. 

Скажемо, керуючий Банком Англії М. Карні свого часу говорив про нову 

синтетичну гегемонічну валюту (SHC – Synthetic Hegemonic Currency), 

вартісною основою якої міг би служити кошик основних валют (як у СПЗ, або у 

криптовалюти Libra) – особливо, якби вона емітувалася державним сектором, 

можливо, через мережу цифрових валют центрального банку
954
. Якщо до 

кошику додати ще золото та взяти до уваги зауваження М. Карні, що така 

«синтетична валюта» могла би використовуватися принаймні в період  

переходу до нової гегемоністскої валюти (наприклад, китайського юаня), то ми 

матимемо схему, що так чи інакше враховує усі можливі варіанти. 

Взагалі, як вірно зауважують філософи, «[с]ьогодні відбувається 

«суперпозиція вчень»: «мережеве суспільство» Постмодерну асоціативно 

накладається на Ноосферу Вернадського: так виходить «мережева ноосфера» 

(«композиція світу») – світова структура, що складається з просторових 

осередків (подібно до бджолиних стільників), що уподібнює її із «внутрішнім 

простором комп‘ютера», що складається з файлів-осередків. Така 

суперцивілізація найкраще керуватиметься «світовим комп‘ютером» 

(суперсервером) – ось і … «фінансові гроші» стануть на своє місце
955

. 

                                                 
953

 Danielsson J., Macrae R., Uthemann A. Artificial intelligence as a central banker. VOX-EU.CERP March 

6, 2020. URL: https://voxeu.org/article/artificial-intelligence-central-banker 
954

 Carney M. The Growing Challenges for Monetary Policy in the current International Monetary and 

Financial System. Speech given by Governor of the Bank of England. Jackson Hole Symposium, 23 August 

2019 / Bank of England. 23 p. Р. 15. URL:  https://www.bankofengland.co.uk/-

/media/boe/files/speech/2019/the-growing-challenges-for-monetary-policy-speech-by-mark-carney.pdf 
955

 Рудяк І.І. Міфологічне походження грошей: бартер, бриколаж і алхімія Філософія фінансової 

цивілізації: людина у світі грошей. Львів, 2010. С. 352–358. С. 357. 
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Можна не сумніватися, що на момент, коли ця книга дійде до читачів, 

прогрес у цьому напрямку буде іще значнішим і, можливо, перевершить усі 

сподівання оптимістів. 

 

Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що з метою 

створення глобальних грошей задіяні різні  ідеологічні підходи: 

– консервативний, орієнтований на відновлення тією чи іншою мірою 

системи золотого стандарту; 

– гегемоністський, який базується на абсолютному домінуванні в 

економіці (і, зокрема, у фінансових відносинах) однієї країни, валюта якої і 

виконує функції глобальної; 

– космополітичний, який має на увазі десуверенізацію міжнародних 

відносин і відштовхується від необхідності створення «світового уряду», а в 

міжнародних валютних відносинах – світового центрального банку або іншого 

емісійного центру, який і забезпечуватиме випуск та обіг глобальних грошей. 

Проблема в тому, що усі ці підходи налаштовані на створення 

глобальних грошей (що само по собі є утопічною ідеєю), у той час, коли 

йдеться про об‘єктивний процес появи глобальних грошей. І наше завдання в 

тому, щоб зрозуміти ті процеси, які сприяють модернізації та трансформації 

існуючої монетарної системи, а також уяснити форми, в які втілюються  нові 

глобальні гроші.
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MONEY FOREVER 

Замість післямови 

 

Dixi et salvavi animam meam – 

сказав і врятував свою душу 

 

Існує стара байка про одного маститого поета, який вихвалявся перед 

колегами: «Вчора написав вірші про любов. Власне…закрив тему». 

Тема грошей – так само як і тема кохання  (знову повертаємося до цієї 

пари) – невичерпна – як і атом. Точніше – як тема людських відносин. 

Виявляється, що після сторіч різних досліджень ми так і не знаємо напевно, як 

саме (в деталях) з‘явилися гроші. Є лише наші логічні припущення.  

Хоча, здавалося б, усе добре зрозуміло. Спочатку люди почали 

використовувати товари-еквіваленти… Але взагалі-то товари-еквіваленти 

помічені лише у тих народів, які так і не винайшли грошей. Тобто, скоріше за 

все, це тупиковий варіант розвитку товарообміну, а гроші все ж таки виникли 

в інший спосіб. (Або, як ми показали в попередньому дослідженні, були 

занесені до народів, які зупинилися на стадії бартеру, іззовні – подібно до 

того, як, за однією з версій, життя на Землю було занесене на астероїдах). І 

саме тому на перший погляд здається, що гроші повинні існувати 

обов‘язково: в цьому контексті характерно, що брати Стругацькі у своєму 

відомому фантастичному романі «Важко бути богом» згадують про 

існування грошей на іншій планеті (суспільство якої живе в умовах нашого 

середньовіччя), мабуть, навіть не припускаючи думки, що позаземна 

цивілізація могла і не винайти грошей. 

Існування грошей здається настільки натуральним, що британський 

журналіст та письменник М. Ледгар – прихильник ідеї «цифрового 
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самосуверенітету»

, який активно цікавиться новітніми технологіями та 

опікується долею «братів наших менших», –  пропонує створити гроші взагалі 

для нелюдських істот – «тваринні гроші» (в оригіналі – «міжвидові гроші» / 

InterSpecies Money, ймовірно маючи на увазі, що в англійській мові слово 

«specie» означає не тільки «тваринний вид», але і «дзвінка/золота монета»). На 

його думку, «тваринні гроші», одиницею яких буде «марка життя» (Life Mark) 

повинні емітуватися спеціальною установою – Банком інших тваринних видів 

(Bank for Other Species, цю назву можна перекласти і як «Банк інших справжніх 

монет»), капіталізація якого здійснюватиметься іншими центральними банками 

(за прикладом базельського Банку міжнародних розрахунків). Емітовані таким 

чином кошти розподілятимуться на користь конкретних тварин (які 

ідентифікуються, зокрема, за чіпами, що вживлюються ученими-біологами, за 

фотографіями або іншим чином) і потім списуються з їхніх «особистих 

рахунків» на користь організацій, місцевих громад або конкретних фізичних 

осіб (звісно – людей), які надають відповідним тваринам продовольчу, медичну 

або іншу допомогу. Таким чином, справу благодійності щодо тваринного світу 

планується передати у міцні руки ринкової економіки. Простіше кажучи, 

пропонується монетарна форма фінансування природоохоронної діяльності 

бідних країн за рахунок країн багатих
956

. 

Тож, як бачимо, простір монетарної експансії, дійсно, безмежний – що в 

глибину, що в ширину. І у «четвертий вимір» – Час. Звісно, це теж лише одна із 

теорій. 

Метод «відстеження процесу» (process tracing), відштовхуючись від 

байєсівської теорії доказів
*
, передбачає, що одні докази мають більшу вагу, 

                                                 

 Самосуверенна ідентичність (Self-sovereign identities (SSI) – це підхід до цифрової ідентичності, який діє на 

децентралізованій основі і надає людям можливість самостійно конролювати свою цифрову ідентичність без 

залучення третьої сторони. Таким чином вирішується  проблема встановлення довіри та взаємодії. 

956
 Ledgard J.M. Humans Need to Create Interspecies Money to Save the Planet. Wired. 05.12.2021. URL: 

https://www.wired.com/story/interspecies-money/ 


 Байєсівський (на честь англійського математика XVIII ст. Т. Байєса) підхід до синтезу експертних систем  

можна розглядати як узагальнення класичної булевої логіки (що була розроблена англійським математиком 

https://www.wired.com/story/interspecies-money/
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порівняно з іншими, що, в свою чергу, дає змогу використовувати тести, які 

перевіряють вагомість тієї чи іншої гіпотези в межах механізму, що 

аналізується.  

Такі тести залежно від відповідності умовам «необхідності» та 

«достатності» для доведення гіпотези, згідно з прийнятою термінологією, 

поділяються на чотири типи: «солома на вітру» (straws-in-the-wind),  «кільце» 

(hoop), «пістолет, що димиться» (smoking gun) та «двічі переконливий» (doubly 

decisive). При цьому умова «необхідності» виконується, якщо дослідник 

знаходить такий доказ, який має бути присутнім у випадку, якщо гіпотеза вірна. 

Стосовно ж умови «достатності», то звісно, що гіпотеза в принципі може бути 

вірною і за відсутності такого доказу, але за його існування вона вірна завжди. 

Згадані вище тести, залежно від їх відповідності одночасно умовам 

«необхідності» та «достатності»  розташовуються таким чином: 

Таблиця 12 

Тести для перевірки гіпотез усередині каузального механізму 

 Проходження тесту є достатньою 

умовою для підтвердження гіпотези 

Ні Так 

Проходження тесту є 

необхідною умовою для 

підтвердження гіпотези 

Ні «Солома на вітру» 

(Straws-in-the-wind) 

«Пістолет, що 

димиться»                 

(Smoking gun) 

Так «Кільце» (Hoop) «Двічі 

переконливий» 

(Doubly Decisive). 

Джерело: Турченко М.С., Завадская М.А. Каузальный механизм vs. нагромождение фактов? 

Критерии оценки причинно-следственных связей в case studies. Полис. Политические 

исследования. 2017. № 2. С. 134–146. С. 139.  

 

Отже, керуючись переліченими вище критеріями, ми використовуємо 

згадані та проаналізовані у цьому дослідженні події як докази гіпотези 

глобалізації грошей, перевіривши їх за допомогою таких тестів:  

Тест «Солома на вітру» 

1. Демонетизація золота 

                                                                                                                                                                  
Джорджем Булом у середині 1800-х років), коли замість понять «істина» та «брехня»  уводиться «істина з 

імовірністю p». Байєсівські методи видають апостеріорну ймовірність адекватності кожної з моделей-гіпотез. 
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2. Доларизація економіки 

3. Валютні війни 

4. Крах «соціалістичних валют» 

5. Комплементарні валюти 

6. Хронічні міжнародні платіжні дисбаланси 

Тест  «Кільце»   

7. Кредитні («банківські») гроші 

8. Функціонування МВФ 

9. Міжнародне ціноутворення в доларах 

10. Повна конвертованість валют 

11. Використання міжнародних платіжних систем 

12. Дестафація грошей 

13. Інтернаціоналізація китайського юаня 

14. Практика «кількісного пом‘якшення» 

15. Емісія криптовалют центральними банками 

16. Інфляційне таргетування 

 

Тест «Пістолет, що димиться» 

17.  План міжнародної валюти «банкор» 

18. СПЗ – спеціальні права запозичення 

19. Проблема міжнародної ліквідності 

20. Валютна лібералізація  

 

Тест «Двічі переконливий» 

21. Колективні валюти 

22. Криптовалюти 

23. Система міжнародних валютних розрахунків CLS 

24. Цифрові валюти центральних банків 

25.  

Ось власне і все, що я можу сказати про глобальні гроші. 
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