
Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 169 - 

Рахматулаева Джаркин 

 

«КАПІТАЛ» КАРЛА МАРКСА – ТРАКТАТ, ЩО ЗМІНИВ СВІТ 

 

Сучасна філософія пропонує нам різноманітність течій і теорій, від 

впорядкованого матеріалізму до складного постмодернизма, від тяжіючого 

до ідеального екзистенціалізму до прагнучого проникнути в глибини 

свідомості психоаналізу, і кожний має право вирішити, якій філософській 

концепції він буде підтримуватися. Однак ще не так давно, в минулому 

столітті, в нашій країні всі поголовно повинні були віддавати перевагу 

цілком конкретній – течії марксизму, а точніше, його побічній формі, 

ленінізму. І протягом довгих років філософська думка в Радянському 

Союзі буквально топталася на місці, оскільки не мала права вийти за рамки 

теорії діалектичного матеріалізму. Причиною виникнення такої ситуації 

досліджує і визначає вітчизняна історія, частина з них зумовлена станом 

економіки, політики, міжнародних відносин. Він був економістом, жур-

налістом, дослідником, організатором революційних рухів в європейських 

країнах. А ще – насамперед – філософом. Його кликав Карл Маркс [1; 2]. 

Не в приклад тому, що було декілька десятків років тому, сьогодні 

марксизм не займає пануюче положення у вітчизняній філософії. Але 

закони діалектики, який досліджувалися Гегелем, Марксом, Енгельсом, 

визнані загальними, дійсними для нашого буття. Їх дія простежується в 

багатьох науках, не тільки в філософії, і Маркс був першим, хто довів, що 

ці закони діють і в економіці. Цьому присвячений його монументальний 

багатотомний труд «Капітал», з якого найбільш широко відомий і 

читається перший тому, єдиний, що вийшов за життя Маркса. Глибокий 

аналіз механізмів капіталістичних відносин, даний в цьому трактаті, 

представляється нам актуальним і до цього дня, адже сьогодні практично 

всі розвинені країни світу живуть при капіталізмі. Не так уже застаріло і 

філософське значення роботи Маркса, адже сьогодні існує таке цілком 

стійкий і багатоманітний напрям філософської думки, як неомарксизм. 

Марксистська філософія виникла в середині XIX століття і залишалася 

впливовою течією в світовій філософській думці до 90-х років ХХ віку. Її 

основоположниками з’явилися німецькі мислителі Карл Маркс (1818–

1883) і Фрідріх Енгельс (1820–1895). По своїй суті вона є філософією 

діалектичного матеріалізму, з властивими їй особливими принципами 

пояснення і розуміння буття світу, людської історії і їх розвитку. 

Необхідно відмітити, що марксистська філософія піддала радикальному 

перегляду що склався традиції і принципи в Європейській філософії до 

середини XIX віку. Не було жодної течії в філософії, яка не зазнавала б 

критики основоположниками діалектичного матеріалізму, інкримінуючи 

їм загальний «гріх» – з їх точки зору вони були або недостатньо 
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науковими, або ненауковими зовсім [3; 6]. 

У марксистській філософії сформульований початковий принцип 

розуміння задачі нової філософії, який багато в чому визначили її риси: 

колишні «філософи лише різним образом пояснювали світ, але справа 

полягає в тому, щоб змінити його». У своїй філософії вони бачили 

знаряддя революційної, радикальної зміни світу. Але перш ніж змінювати 

світ, його необхідно пояснити і пізнати. Тому вони виробляють адекватні 

цій задачі теоретичні принципи своєї філософії, тобто марксистської 

філософії. Вони вважають, що основним питанням філософії є питання про 

співвідношення матерії і свідомості, буття і мислення. Ті філософи, які 

визнають первинність матерії, природи, буття, як ми знаємо, є 

матеріалістами. Марксистська філософія сповідає принцип матеріалізму, 

хоч новий матеріалізм відрізняється від попередніх форм матеріалізму, 

наприклад, матеріалізму французьких філософів або антропологічного 

матеріалізму Л. Фейербаха. Будь-яка форма матеріалізму обійде в 

поясненні буття світу з самого світу, основою якого є природа, якої ніщо 

не передує, яка не твориться ніким. Філософія діалектичного матеріалізму 

не тільки сповідає цей філософський постулат, але визнає і обгрунтовує 

саморазвитие природи і поза нами існуючого світу по своїм природним, а 

не надприродним законам. На відміну від попередніх форм матеріалізму, 

які визнавали об’єктивні форми руху матерії, природи переважно з точки 

зору механицизма, який відповідав уявленням XVIII – початки XIX віків, в 

марксистській філософії затверджується принцип діалектики, розвитку 

об’єктивного світу, його якісної і направленої зміни. Необхідно 

підкреслити, що на формування марксистської філософії вплинули 

матеріалізм Л. Фейербаха і вчення Г. Гегеля про розвиток і саморозвитку, 

яке він створив в рамках своєї об’єктивно – ідеалістичної філософії. Як 

визнавали самі родоначальники марксистської філософії, філософія 

Л. Фейербаха і Гегеля послужили теоретичною передумовою формування 

діалектико-матеріалістичної теорії буття і розвитку світу, як природного, 

так і суспільного. Вони додали матеріалізму, як принципу пояснення світу, 

діалектичний характер, а діалектиці Гегеля, перетворювавши її, додали 

матеріалістичний характер [4].  

За визнанням самого К. Маркса, як вчений він виходив одночасно з 

трьох наукових джерел: англійської класичної політичної економії Сміта і 

Рікардо, німецької класичної філософії Гегеля і утопічного соціалізму. У 

Сміта і Рікардо ним запозичені трудова теорія вартості, положення закону 

традиції норми прибули до положення продуктивної праці. У других – ідеї 

діалектики і матеріалізму, у третіх – поняття класової боротьби, елементи 

соціологічного пристрою суспільства. К. Маркс є не єдиним в числі 

дослідників початку і середини XIX в., що розглядали політику і державу 

як повторні явища по відношенню до соціально-економічних, що 
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віддавали перевагу, слідуючи причинно-слідчому підходу, класифікувати 

економічні категорії як первинні і повторних, що вважали економічні 

закони, капіталізм і відповідно ринковий механізм господарювання 

тимчасовим. 

Карлу Марксу вдалося саме те, чого він так сильно бажав, – не 

просто пояснити світ, а змінити його. Можливо, він змінив його не так, як 

хотілося б йому самому, адже філософськими ідеями користувалися як 

знаряддям при руйнуванні держав і боротьбі за владу, при агітації народу і 

його ж дискримінації. Однак, скоріш за все, в найближчі роки Карл Маркс 

і його труд «Капітал» не будуть абсолютно забуті або остаточно 

розвінчані. Ідеї марксизму не завжди істинні в останній інстанції, але вони 

все ж виявилися близькі великій кількості людей і завдяки цьому живуть 

вже не перше сторіччя.  
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Зміни в системі освіти України потребують ефективного проведення 

сучасного уроку математики. Відповідно до Концепції Нової української 

школи у новій програмі з математики визначено чотири наскрізні змістові 

лінії ключових компетентностей. Однією із яких є «Підприємливість і 

фінансова грамотність» [2]. 
Дана лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатності 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забез-


