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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК РИТОРИКА В ПЕРІОД НАРОДЖЕННЯ 
НОВИХ ІДЕЙ 

 

Наука, у тому числі економічна, насичена риторикою. Але цьому питанню 

не приділяється достатньої уваги і самі науковці часто не усвідомлюють це. 

Взаємопроникнення риторичних інтенцій в економіці свідчить про вихід 

економічної теорії із самоізоляції та розширення її методології. Економічна 

теорія не лише має власну риторику, але разом з іншими гуманітарними 

науками сама потрапляє в область риторики. В рамках такого підходу у 

дослідженнях набувають значення ідеологічні установки, персональні якості 

учасників (етос), стиль викладу науковця, емоційний ряд (пафос), характер 

використовуваних метафор та інші риторичні прийоми, які переконують колег -

економістів і суспільство в цілому. Разом з тим риторика – це не стільки спроба 

пояснити вдалі стратегії і прийоми переконання, скільки задати принципово 

новий погляд на економічні процеси або явища, а також на саму науку.  

Викриваються риторичні прийоми у механізмі породження смислів 

(економічних термінів, понять, законів, закономірностей), використанні засобів 

доведення гіпотез (припущень) і переконання, впливу на аудиторію, 

доказовості висунутих ідей.  

Риторична проблематика стала викликом, вибухом традиційних уявлень 

про методологію економічної науки. В середині 1980-х років одночасно 

виходять дві книги, що стали базою для подальшої розробки цього напрямку. 

Це «Риторика економічної теорії» Д. Мак-Клоскі і «Нова класична 

макроекономіка: бесіди з новими класиками і їх опонентами»  А. Кламера [1-2]. 

В їх роботах, а також у тій частині робіт з риторики, де критиці піддається 

домінуюча в ортодоксії методологія з акцентом на об’єктивізм і тестування 
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гіпотез [3], підкреслюється значення для наукового пізнання, крім мови, тексту, 

(стилю) автора, (сприйняття) читача або слухача та інших факторів і параметрів 

риторики, всього її контексту. Це виявляється в тому, що не лише теорія 

реалізує себе в мові, а й сама практика економічної діяльності як така 

здійснюється людьми через слово і не може бути зрозуміла поза цим 

контекстом. 

В цілому ті чи інші економічні постулати, ідеї, дослідження, концепції та 

отримані в них результати, які б вони не були продуктивними, відзначаються 

теоретичною та практичною цінністю за умови їх сприйняття, позитивної 

оцінки та схвалення завдяки риторичним прийомам їх донесення до наукової 

громадськості чи іншої зацікавленої в них аудиторії. За умови існування різних 

оціночних смислів слід зазначити, що останнім часом риторика набула 

зневажливого значення, хоча до XIX ст. розумілася як способи впливати на 

аудиторію за допомогою ретельної побудови мови; це – мистецтво говорити 

або писати переконливо [4, с. 28]. Тобто негативно-заряджена риторика, до якої 

особливо широко вдаються у виступах, розрахованих на обрану в якості об'єкта 

впливу цільову - недосвідчену або ж, навпаки, досить підготовлену - аудиторію, 

в тому числі академічну чи освітню, може спровокувати розходження думок в 

політичних чи економічних колах між ортодоксами та реформаторами, 

соціально-економічною реальністю та економічною ідеологією і політикою, 

класичною економічною теорію та її альтернативними моделями. 

Наприкінці XX ст. все більше з’являється  публікацій про кризу 

економічної теорії [5]. Перш за все, її пов'язували з нездатністю економістів 

вирішувати практичні завдання (особливо в країнах з перехідною економікою), 

відірваністю теорії від реального світу, з розчаруванням у позитивізмі, з 

нездатністю враховувати історичний і морально-етичний вимір, проблеми 

зовнішнього середовища і майбутніх поколінь. Представники риторичного 

підходу почали позначати стан кризи колишнього наукового економічного 

мислення умовним терміном «модернізм». На їхню думку, основна причина 

теоретичних і практичних невдач економістів пов'язана з орієнтацією на 
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застарілу техніку дослідження та філософію, яка не відповідає новим р еаліям. 

Тому критика риторів наблизилася до нових течій економічної думки – 

австрійської школи політичної економії (представлення економіки як 

організму, що розвивається, а не механізму), інституціоналізму (розуміння 

економічних процесів в контексті суспільства, культури та історії, а не просте 

передбачення) та марксизму (виявлення і критика ідеологічного (переважно 

буржуазного) характеру економічної теорії) [6]. На противагу їм з’являються та 

поширюються інші ідеї, що не мають достатнього емпіричного підтвердження – 

наукові позиції А.Сміта, Дж.М. Кейнса, М. Фрідмена та ін. провідних 

економістів, економічна теорія стає самодостатньою дисципліною.  

Адам Сміт, професор моральної філософії Університету Глазго, 

систематизує уявлення про причини багатства суспільства, керуючись при 

цьому ньютонівською картиною світу. Людина - це, перш за все індивід, атом; 

економіка - така ж рівноважна машина, як годинниковий механізм, в рівновагу 

її призводить потойбічна сила – «невидима рука ринку». До XX в. економічна 

теорія все більше стає наукою про поведінку людини (Джевонс, Менгер, 

Роббінс). Відбувається подальша боротьба за звільнення економічної теор ії від 

нормативних елементів: цінностей, політичних інтересів. Досить згадати 

М. Фрідмена, П. Самуельсона, Т. Купманса, які фактично розробили в аксіомах 

і моделях каркас сучасної економічної теорії і заклали його в основу сучасних 

підручників. 

Виходячи з безмежності потреб людини та обмеженості ресурсів, 

головною для економічної теорії стає проблема оптимального вибору серед 

різних альтернатив. Сама наявність можливості вибору визначає на 

сьогоднішній день кордон застосовності економічної теорії. Принцип 

максимізації, використання граничних величин в знаходженні оптимуму, 

грошова оцінка альтернатив, постулат рівноважного характеру ринкової 

економіки уможливили аксіоматичне моделювання ринкових процесів. 

Риторична критика приводила і призводить до того, що в нові ідеї та 

моделі включаються більш реалістичні припущення. Наприклад, перехід в 
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теорії споживчої поведінки від досконалої раціональності до обмеженої 

раціональності та опортуністичної поведінки (Г. Саймон, Д.Канеман, 

А.Тверскі), визнання існування трансакційних витрат (Р. Коуз). Але нові ідеї 

при всій їх удаваній революційності не зачіпають основ колишньої 

дослідницької програми, залишаючи незмінним її теоретичне ядро. Так, ідеї 

Дж. М. Кейнса про економіку як прикладної етики, про метафоричне 

уподібнення ділового світу дитячій грі, в якій треба встигнути сісти на 

обмежену кількість стільців, як тільки музика перестане грати, не знайшли 

свого розвитку в кейнсіанстві. 

До риторичного підходу наблизився розвиток методології позитивізму. У 

найбільш граничній формі цю концепцію висловив захисник позитивної 

економічної теорії М. Фрідмен у статті «Методологія позитивної економічної 

науки». Показовим є приклад про розташування листя на кроні дерева, який був 

покликаний показати неістотність початкових передумов для науковості теор ії. 

Гіпотеза передбачає, що на сонячній стороні листя більше. Йдеться про відомий 

для економістів принцип НІБИ-ТО (припущення). Гравці в більярд б'ють по 

кулі так, ніби вони знають складні математичні формули, що задають 

оптимальний напрямок кулі. Споживач діє так, ніби максимізує корисність, 

фірми - ніби знають граничні витрати і еластичність попиту на свою продукцію. 

Очевидно, що в припущеннях при такому підході діє принцип професійної 

угоди між економістами. Дана концепція заснована на нормативній вірі в 

прогрес позитивних знань. Так повинно бути. Але це не факт, що так воно і є: 

якщо позитивна наука може бути незалежною від нормативної, то чому 

нормативна обов'язково залежить від позитивної? [7]. 

Д. Мак-Клоскі заперечує таку методологію «застарілого простору 

модернізму». Основний підхід, до якого вдається автор «Риторики», показати 

не декларовані, а практичні прийоми і риторичні ходи, за допомогою яких 

економісти можуть переконувати. Демонструє це на одному з типових, 

хрестоматійних прикладів – законі попиту. Закон попиту, як відомо, полягає в 
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тому, що крива попиту «нахилена» вниз та є оберненою. Іншими словами, за 

меншу ціну споживачі, за інших рівних умов, готові купувати більше. 

Офіційна риторика говорить, що економісти вірять в це завдяки 

статистичним підтвердженням наведеного факту (негативні коефіцієнти у 

функції попиту на чавун). Однак в більшості випадків гіпотези 

підтверджуються:  

- інтроспекцією (що б я зробив?), 

- уявним експериментом (що б зробили інші?), 

- винятковим випадком (нафтова криза),  

- авторитетом інших дослідників (впевненість у постулаті А. Маршалла),  

- симетрією (закон попиту як відображення закону пропозиції),  

- припущенням (більш висока ціна залишає менше можливостей для 

витрачання грошей),  

- аналогією (якщо крива попиту на цукерки нахилена вниз, те ж саме вір но 

для кривих попиту на автомобілі або відпочинок) [1]. 

Так на практичному прикладі Д. Мак-Клоски показує різноманіття 

риторичних прийомів. Докази закону попиту ґрунтуються не на статистиці і 

фактичному матеріалі, а на раціональності та інших аксіомах поведінки 

споживача. Більш того, емпірично неможливо спостерігати криву, а кожен р аз 

лише безпосередню точку, яка відображатиме ціну і кількість купленого  блага. 

Таким чином, віра в емпіричні дані як основу закону попиту, залишаються 

предметом його доказовості і переконаності. 

Інші риторичні програми щодо економічних досліджень пов’язані з більш 

агресивними підходами Р.Фогеля, А Фішлоу, Т.Куна, А.Кламера, Д.Джоржа, які 

наштовхнулися на критику їх антинауковості, але не втратили своєї 

популярності. Незважаючи на існування контртенденцій, майбутнє економічної 

теорії буде не в останню чергу пов'язано з пошуком нових метафор. 

Несподівані, сміливі метафори, що народилися з утворення нових союзів і 

спільних зон з іншими дисциплінами, зможуть дати нові рішення. Якщо раніше 

цими суміжними сферами були математика, фізика, біологія, то тепер ними 
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можуть стати лінгвістика, соціологія та антропологія, психоаналіз, літер атурна 

критика, навіть архітектура і музика.  

Подання економічної теорії як риторики відповідає періоду народження 

нових ідей на стику науки і мистецтва та дозволяє по новому поглянути на 

можливі шляхи її майбутнього розвитку. Майбутнє економічної теорії як 

риторики буде пов'язане з активним вивченням суміжних дисциплін. Це 

дозволить поліпшити аргументацію і розвернути економічну теорію до людини, 

допоможе їй стати на кшталт «прикладної етики». Вивчення риторики, розгляд 

економічної теорії як способу переконання, як особливої культури готового 

слова буде важливо і для підвищення якості ідей економістів, які, як зазначав 

Кейнс, часто правлять світом і можуть бути небезпечними і для добра, і для зла . 
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