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1.Розвиток державно-монополістичного капіталізму. «Новий курс» президента 

Рузвельта. 

 

Державно-монополістичний капіталізм — економічна система на найвищому 

ступені розвитку капіталістичного способу виробництва, що виникає внаслідок 

взаємодії монополістичного і державного капіталізму і підпорядкування попередніх 

форм капіталізму, цілісність якої забезпечується відповідним господарським 

механізмом.  

Суспільною формою державно-монополістичного капіталізму є державно-

монополістична власність (головні суб'єкти власності — держава і наймогутніші 

корпорації), яка виступає якісно новою формою розвитку продуктивних сил, а тому 

відкриває широкий простір для освоєння досягнень науково-технічного прогресу, для 

виробництва додаткової вартості, водночас і більш повного задоволення 

загальнолюдських потреб та інтересів працівників.  

Виник на початку XX ст., проте в час першої та другої світових воєн мав характер 

військового державно-монополістичного капіталізму. Ознак цілісності в мирний період 

набуває у 50-ті.  

Основними формами державно-монополістичного капіталізму є:  

1) державна власність на засоби виробництва;  

2) одержавлення значної частини національного доходу через державний бюджет 

або державна власність на відповідну частку національного доходу;  

3) національне регулювання, в т.ч. планування та прогнозування економіки. 
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Етапи розвитку державно-монополістичного капіталізму 

1. Перший етап охоплює період між першою та другою світовими війнами 

(1914-1941) і пов'язаний із зародженням простих форм державно-монополістичного 

капіталізму. 

На цьому етапі з’являються нові елементи поєднання держави і бізнесу. В умовах 

військового часу встановлюються елементи урядового контролю над виробництвом, 

держава підпорядковує своїй волі діяльність приватного підприємництва. Промислові 

організації мілітаризуються, управління переходить в руки воєнної бюрократії і 

чиновників. У цей період остаточно затверджується економічна функція держави з 

регулювання цін. 

2. Другий етап відображає ситуацію початку другої світової війни – середини 

70-х р. р. ХХ ст., коли здійснюється розвиток вже основоположних форм державно-

монополістичного капіталізму. 

На другому етапі ситуація світової війни 1939-1945 р.р. ще більше посилила 

тенденцію до зростання державного впливу на економіку і формування більш щільних 

зв’язків між монополіями і державою. Логіка військової економіки об’єктивно вимагає 

збільшення масштабів централізації і регламентації, а повоєнний період завжди 

потребує концентрації зусиль на відбудові зруйнованого господарства. 

Ще однією важливою особливістю даного історичного періоду було те, що між 

двома світовими війнами державне регулювання економіки вперше розшилось і набуло 

принципово нових форм у мирний час. Цьому сприяла небувала глибина кризових 

потрясінь 1929-1933 р.р. У цей період переосмислюється сама ідея саморегульованої 

ринкової економіки. Практичні кроки Ф. Рузвельта в США та нацистського уряду в 

Німеччині демонструють на практиці, що шляхом збільшення державних видатків 

можна стимулювати попит, розширювати зайнятість і сприяти зростанню прибутковості 

монополізованого сектора. З цих часів ідеї державного регулювання і планування 

економіки стають пануючими, а держава отримує ідейне обґрунтування легітимності 

своєї участі у перебігу економічних процесів. 

3. Третій етап розпочинається з середини 70-х р.р. ХХ ст. і продовжується по 

теперішній час. На цьому етапі функціонує вже високо розвинутий державно-

монополістичний капіталізм. 

Він пов'язаний із суттєвим обмеженням соціальних і економічних функцій 

держави та посиленням впливу ринкових сил на економіку. Консервативні партії, які 

прийшли до влади у більшості розвинутих країн у 80-ті р. р., застосували ряд 

цілеспрямованих заходів з перебудови системи взаємовідносин між державою і 

приватним сектором, у результаті яких змінилося як співвідношення між державним і 

ринковим регулюванням, так і механізм самого державного впливу. 

Всі три етапи еволюції державно-монополістичного капіталізму вказують, що він 

є результатом загостренням суперечностей суспільного розвитку, у ході вирішення яких 

відбувається пристосування існуючих виробничих відносин до нового рівня розвитку 

продуктивних сил.  
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Отже, основними причинами виникнення державно-монополістичного 

капіталізму є: 

1. Загострення суперечностей індустріального розвитку.  

2. Загострення соціально-економічних суперечностей. 

3. Загострення суперечностей інтернаціоналізації і глобалізації економічних 

процесів. 

«Новий курс» 

На президентських виборах у листопаді 1932 р., набравши майже 23 млн голосів 

проти менше 16 млн голосів свого головного конкурента Г. Гувера, переконливу 

перемогу здобув кандидат від Демократичної партії Франклін Делано Рузвельт. 

Тридцять другому Президенту США судилося стати найвизначнішим із 

американських політиків XX ст. 

Програма Ф. Д. Рузвельта, яка отримала гучну назву - «Новий курс», передбачала 

вжиття заходів, покликаних оздоровити економіку завдяки її докорінному 

реформуванню. Її наріжним каменем стало державне регулювання фінансових 

(насамперед торгівлі й кредиту - галузей, які стали живильним середовищем для кризи 

перевиробництва), економічних та соціальних відносин у країні. Це вимагало від уряду 

сміливих дій. 

До планів Ф. Д. Рузвельта також входило обмеження сваволі монополій. Він мав 

намір покласти край зловживанням в економічному і соціальному житті, а також 

припинити марнотратне використання природних ресурсів. 

На тлі того, що впродовж 15-ти років у США взагалі не відбувалося жодних 

перетворень в економічному законодавстві (маючи більшість у конґресі, республіканці 

блокували їх), «Новий курс» став своєрідною революцією. 

Насамперед потрібно було покласти край банківській паніці. Всі банки було 

зачинено; повторно вони відкривалися під більш пильним наглядом з урядовими 

гарантіями, що їхні вклади убезпечуватимуться. Встановлювався державний контроль 

за ринком акцій. 

За наполяганням Ф. Д. Рузвелта було прийнято Закон про відновлення 

національної промисловості (НРА), про зменшення безробіття, «кодекси чесної 

конкуренції» регулювали заробітну плату й умови праці. Праця підлітків була 

заборонена, а профспілки здобули право вести переговори з підприємцями й укладати 

колективні трудові угоди. 

Система позик на будівництво і ремонт житла, доріг і мостів допомогла створити 

нові робочі місця й скоротити безробіття. Також було надано грошову допомогу 

авторам, художникам і музикантам, які перебували у скруті. У 1935 р. цей закон був 

визнаний Конституційним судом таким, який суперечить американській конституції, 

але пізніше суд визнав, що його необхідність диктувалася кризою. 

Для допомоги 18-25-річним було створено спеціальний Громадянський корпус 

(ССС), члени якого займалися лісонасадженням та ремонтними роботами. Це 

забезпечило роботою близько 3 млн молодих американців. 
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Ф. Д. Рузвельт також здійснив успішний експеримент з надбання додаткових 

повноважень владі штату Теннессі (ТВА). Його мета полягала в тому, щоб розвинути 

ресурси однієї з найбільших річкових систем країни через модернізацію 

гідроелектричних дамб, які належали федеральному уряду. У результаті електроенергія 

здешевилася, що дало могутній поштовх розвитку штату. 

Президент опікувався долею безробітних, престарілих та інвалідів, оскільки 

окремі штати самотужки не могли розв'язати проблему соціального страхування. У 1935 

р. конґрес прийняв ряд рішень про забезпечення пенсій для літніх людей та інвалідів і 

страхування проти безробіття. Ці програми частково фінансувалися підприємцями, а 

частково - самими працівниками, федеральним урядом. Але оскільки СІЛА значно 

відстали від Європи в цих заходах, то спочатку американці зустріли їх насторожено. 

Проте невдовзі усі належно оцінили переваги нововведення. 

Було б помилкою вважати, що Ф. Д. Рузвельту вдалося реалізувати усі плани. 

Насправді чимало задумів 1933 р. виявилися нездійсненними або потребували 

вдосконалення. 

 

 

2.Політичні партії США. Основні зміни в державному ладі США. 

Політичні партії Сполучених Штатів Америки відіграють важливу роль 

у політичній системі та житті країни, попри те, що Конституція Сполучених Штатів не 

обумовлює особливо їх існування. З середини XIX століття для США 

характерна двопартійна система, коли в політиці домінують дві великі партії, регулярно 

змінюючи одна одну при владі. 

Політичні партії в США утворилися в XIX столітті: Демократична - в 1828 р, 

Республіканська - в 1854 р. 

 Демократична партія була заснована в південних штатах прихильниками 

збереження плантаторських господарств із застосуванням рабської праці. 

Демократична партія (англ. Democratic Party) - одна з двох найбільших партій 

США. Є однією з найстаріших політичних партій в світі. Її неофіційний символ - ослик 

(символ впертого подолання перешкод), неофіційний колір - синій. Голова партії - Деббі 

Вассерман-Шульц. 

Засновниками партії є Мартін ван Бюрен (восьмий Президент США) і ще деякі 

політики в тому числі і Томас Джефферсон (третій Президент США) і Ендрю Джексон 

(сьомий президент США і перший президент США, обраний як кандидат від цієї партії 

в 1828). 

У XX столітті демократична партія отримала друге дихання і дала таких видатних 

президентів, як Вудро Вільсон, Франклін Рузвельт і Джон Кеннеді. Кінець XX століття 

і початок XXI, не дивлячись на два президентські терміни демократа Клінтона в 1993-

2001 рр. - це час відходу партії на другий план і переважання республіканців як в 

законодавчих органах штатів, так і в Конгресі. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1929-1939%D1%80%D1%80.)._%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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До кінця XX століття демократи і республіканці практично помінялися 

електоратом. Довгий час демократична партія користувалася підтримкою бідного 

сільського населення Півдня, явно або неявно виступала за расове розділення. 

 Республіканська партія, спираючись на прихильників в північних штатах, 

виступала за ліквідацію рабства і підневільної праці. Зі скасуванням рабства (1865) 

істотні відмінності між демократами і республіканцями поступово згладжуються. Нині 

їх партійні платформи відрізняються незначними розбіжностями. 

Республіканська партія (англ. Republican Party) - одна з двох основних політичних 

партій США. Друга назва - Велика Стара Партія (англ. Grand Old Party, GOP). 

Неофіційний символ партії - слон (уособлює міць), неофіційний колір - червоний. 

Партія була заснована 28 лютого 1854 в Рипон, штат Вісконсін. 

Була організована як об'єднання противників рабства, відображаючи інтереси 

промисловців Півночі (янкі) і на противагу елітарної демократичної партії, яка 

монопольно правила країною після розвалу вігів. Республіканська партія висунула 

вимоги заборонити розповсюдження рабства на західних землях, роздавати ці землі 

безкоштовно всім бажаючим (формально ці території були вільні, фактично їх заселяли 

індіанські племена, думкою яких ніхто не цікавився), а також встановити високі мита на 

ввезення промислових товарів з Європи.  

Після перемоги жителів півночі і їх лідера Авраама Лінкольна в Громадянській 

війні республіканці майже 20 років безперервно правили США. Але коли в 1940-1960-х 

розгорнулося рух за громадянські права афроамериканців, віднеслася до нього 

прохолодно. Справжнім занепадом для партії можна назвати часи демократа Франкліна 

Рузвельта, цю низку поразок перервав Дуайт Ейзенхауер, один з ідеологів холодної 

війни. Але по-справжньому партія знайшла друге дихання в кінці 70-х років XX 

століття, коли до влади прийшов колишній актор Голлівуду Рональд Рейган. Він оновив 

республіканців, струсив з них наліт ультраконсерватизму. 

Вельми специфічна організаційна структура Республіканської і Демократичної 

партій. Вони не мають постійних політичних програм, постійного членства і партійних 

квитків, членські внески не стягуються. Тільки у 1974 р. демократи вперше прийняли 

статут своєї партії. Формально членами партій визнаються ті виборці, які на виборах 

проголосували за кандидатів даної партії. У штатах існують дрібні політичні партії, 

діяльність яких не поширюється на всю країну. У 1919 р. утворилася Комуністична 

партія США. Вона не змогла сформуватися в масову партію. Кандидатів на виборні 

посади Комуністична партія висувала лише в деяких штатах. Жоден комуніст не 

обирався в Конгрес США. Не маючи міцної соціальної бази в американському 

суспільстві, компартію постійно роз'єднували фракційні внутріпартійні конфлікти. 

Після ліквідації КПРС, Комуністичну партію США втратило фінансової підтримки і 

нині переродилася в невелику секту прихильників ідеології марксизму-ленінізму. 

З інших невеликих політичних партій можна назвати Американську незалежну 

партію, Міжнародну партію зелених, Вільну партію, Соціал-демократичну партію, 

Соціалістичну трудову партію. 
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Основні зміни в державному ладі США. 

У другій половині XIX століття Сполучені Штати за формою державного устрою 

являли собою класичну буржуазну федерацію. Відбувалося неухильне збільшення 

кількості членів федерації. Якщо у 70-х роках XIX століття налічувалося тридцять вісім 

штатів, то на початок XX століття їх було вже сорок п'ять. Так, цього статусу набули 

Північна Дакота, Вашингтон, Монтана, Південна Дакота, Айдахо, Вайомінг. Значно 

зміцніла після громадянської війни центральна влада. 

На внутрішню та зовнішню політику США повоєнних років великий вплив мала 

розпочата у 1946році „холодна війна”. До 1955року було проведено 18 процесів 

проти комуністичної партії США. Закон про внутрішню безпеку (1950) дозволяв 

звільнення „неблагонадійних” з мотивів національної безпеки. Члени компартії 

обов’язково реєструвалися; вони не могли працювати в державних установах, на 

оборонних підприємствах, не могли звертатися за видачею паспорта для виїзду за 

кордон. В окремих штатах належність до компартії вважалась карним злочином. 

Законодавча влада згідно Конституції належить двопалатному Конгресу, який 

складається з Палати представників і Сенату. Кожна з палат ділиться на комітети, напр., 

Комітет з іноземних справ, Комітет у справах збройних сил та ін. 

Виконавча влада зосереджується в руках Президента США і підлеглих йому 

структур, а саме: 

 Ради Національної безпеки; 

 Адміністративно-бюджетного управління; 

 Управління науково-технічної політики та ін. 

Особливе місце займає інститут віце-президента. У Конституції США 

зазначається, що віце-президент не має владних повноважень, але у випадку усунення 

від посади Президента, його смерті, відставки, неможливості здійснювати свої 

обов’язки, влада переходить до віце-президента. 

Провідне місце у прийнятті зовнішньополітичних рішень належить Державному 

секретареві США. Важливий вплив на зовнішню політику США здійснює Міністерство 

оборони (Пентагон). Пентагон впливає на вирішення питань зовнішньої безпеки, 

військово-політичного співробітництва з іншими державами, веде переговори щодо 

озброєння і роззброєння. Посада Міністра оборони створена у 1947р. На неї 

призначається цивільна особа. 

Того ж року у США було створено Центральне розвідувальне управління, яке має 

великий вплив на здійснення зовнішньої політики держави. 

Ініціатива у зовнішній політиці США фактично належить виконавчій гілці влади. 

3.Судова система США 

Судова система залишилася незмінною. Продовжували діяти дві системи судів 

– федеральні і суди окремих штатів. Федеральні суди складаються з Верховного суду 

США, окружних апеляційних судів, окружних судів, районних судів, судів тяжб. Суди 

штатів складаються з мирових судів, судів графств, окружних судів, Верховного суду 
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штатів. Продовжує зберігатися суд присяжних, до якого 

залучається суддя та 12присяжних. Вважається, що саме цей суд перешкоджає свавіллю 

і несправедливості, оскільки є незалежним. 

У США функціонують паралельно єдина федеральна система судів і самостійні 

судові системи кожного із 50 штатів, округу Колумбія та чотирьох федеральних 

територій.  

До компетенції федеральних судів входить, насамперед, розгляд кримінальних 

справ про злочини, передбачені федеральним законодавством, і цивільних справ за 

позовами до федеральної влади і по спорах, що виникають у зв'язку із застосуванням 

федеральних законів або між громадянами, які проживають у двох різних країнах, якщо 

при цьому сума позову перевищує 10 000 доларів.  

У федеральну систему судів входять Верховний суд США, апеляційні та 

окружні суди, а також спеціальні суди. Всю систему федеральних судів очолює 

Верховний суд США, який одночасно займає винятково важливе положення у всій 

структурі вищих державних установ поряд з Конгресом і президентом США.  

Верховний суд США - єдине судова установа, яка згадується в Конституції США, 

складається з дев'яти суддів, одного з яких президент США призначає головою. Члени 

Верховного суду, включаючи голову, призначаються президентом і затверджуються 

Сенатом. Кворум, необхідний для прийняття рішення, складають шість членів суду. 

Верховний суд розглядає по першій інстанції справи по спорах між двома або 

більше штатами, за позовами, в яких однією зі сторін є посли іноземних держав, і деякі 

інші (на практиці такого роду справи нечисленні).  

Апеляційні суди були створені в 1891 р. як судів проміжної юрисдикції між 

Верховним судом США і окружними судами. В даний час є 13 апеляційних судів. 

Окружні суди (іноді їх назва перекладається як районні) - основна ланка 

федеральної судової системи. Всього в даний час налічується 95 окружних судів, у 

кожному з яких від 2 до 27 суддів. 

Вони розглядають по першій інстанції цивільні і кримінальні справи, що входять 

до компетенції федеральної юстиції, а також скарги на дії адміністративних відомств. 

Кримінальні справи і цивільні позови по більшості категорій справ із сумою позову 

понад 20 доларів слухаються за участю присяжних, якщо на цьому наполягає 

обвинувачуваний або позивач.  

При окружних судах функціонують федеральні магістрати. Вони займаються, в 

основному, підготовкою справ до слухання і контролем за виконанням судових рішень. 

Магістрати вправі самостійно розглядати кримінальні справи за звинуваченням у 

малозначні злочини, якщо ті караються позбавленням волі на строк до одного року і 

штрафом до 1000 доларів, однак за умови, що обвинувачений не наполягає на розгляді 

його справи суддею окружного суду. 
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