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збільшить кількість надходжень в бюджет держави . Також це буде стимулювати на 

повернення громадян які виїхали з країни з метою заробітку коштів.  

2. Потрібно вирівняти дисбаланс у регіональному розвитку. Особливу увагу 

потрібно звертати на більш слабкі регіони країни. Що в свою чергу буде більш швидко 

викоринняти бідність, сприяти зростанню заробітної плати та доходів населення. 

3. Перенести тяжкість оподаткування з менш прибуткового населення на більш 

прибуткове, тобто орієнтуватися на прогресивну шкалу оподаткування доходів. 

4. Погасити заборгованості з виплати заробітної плати у всіх регіонах держави. 

Що у свою чергу може відновити багато робочих місць. 

Вище описані рекомендації дозволять підвищити  рівень доходів українців і усунути 

такі соціально-економічні проблеми як бідність, надмірна диференціація населення за 

доходами, дисбаланс у регіональному розвитку. Зазначені проблеми потребують подальшого 

наукового аналізу, а також розробки і впровадження на цій основі надійних механізмів їх 

реалізації. 
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У роботі розглядаються загальні економічні причини буржуазних революцій у країнах 

Європи в XVII-XVIII ст., а саме у Нідерландах, Англії та Франції. Також, проаналізовані 

відмінності в економічному та політичному станах країн, й наслідки революційних дій. 

Актуальність полягає у дослідженні буржуазних революцій як процесу змін старої системи 

на нову. 

Постановка проблеми. У суспільстві завжди у той чи інший час відбуваються зміни. 

Вони вважалися показником розвитку, прогресу, невдоволеністю старою системою. 

Революція є одним із інструментів досягнення докорінних змін, способів перетворення 

суспільства та усіх сфер його життя. За всю історію розвитку людства у світі відбулося 

багато революцій. Але революції в Європі у XVII-XVIII ст. вважаються класичними, тому 

що вони вчинили найбільш сильний вплив на подальший розвиток революційного руху в 

усьому світі. 

Мета дослідження. Обґрунтувавши ключові моменти буржуазних революцій, можна 

виявити загальну схему класичної революції, проаналізувати вагомий вклад у розвиток 

історії економіки, дослідити результати революційного руху з боку різних сфер життя 

суспільства. 

Основні матеріали дослідження. Кожна революція мала свої особливості, як 

політичні, так і економічні. Один із дослідників революцій – Ш. Ейзенштадт – називає 

буржуазні революції в Європі у XVII-XVIII ст. «сучасними». Він вказує на принципову 
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відмінність цих революцій від інших революційних рухів. Найважливішими відмітними 

рисами цих революцій, на його думку, були зв'язок між різними рухами протесту, їх вплив на 

політичну боротьбу в центрі, виражена ідейна основа та наявність самостійної структурної 

організації [1].  

Нідерланди опинилися у становищі підпорядкування Іспанії. Вона здійснювала 

грабіжницьку політику – постійно зростаючі податки, заборона зовнішніх зв’язків 

Нідерландів з Англією, американськими колоніями. Крім того, гостро стояло релігійне 

питання. Важливим моментом варто відзначити саме невдоволення знаті заходами Іспанії, 

посилення буржуазії як класу [2].  

Англійська революція характерна своєю класичністю у поваленні абсолютизму. У 

даній країні особливої уваги вимагало аграрне питання, а саме пов’язаний з ним активний 

розвиток капіталістичних відносин, який гальмували феодальні пережитки. Політичне 

безправ'я економічно сильної буржуазії, свавілля королівської влади призвели до спалаху 

революції.  

Велика французька революція також мала свої особливості. Майже у кожній сфері 

Франція відчувала кризу: неврожаї, дефіцит бюджету, торгово-промислова криза. Масове 

невдоволення політикою короля й призвели до революції, але проходила, у додаток, під 

тиском війн з іншими кранами за територію.  

Спільні результати трьох революцій полягали у тому, що ліквідувалися пережитки 

феодалізму, була повалена абсолютна монархія, встановлювалися республіки, розвивався 

демократизм, але у деяких сферах все ще були негативні моменти, шлях до вирішення яких 

був у майбутньому. Але революції не варто ототожнювати, тому що кожна з них мала різний 

ступінь готовності до змін, зі специфічним економічним, політичним та соціальним 

становищем. 

Загалом значні зміни відбулися у таких сферах, як сільське господарство, 

промисловість та торгівля. Щодо сільського господарства, у більшій мірі було розв’язане 

аграрне питання, тобто невелика кількість землі все ж була передана селянам; засоби та 

методи виробництва удосконалювалися, що підвищувало врожайність, в результаті 

розширювався внутрішній ринок. Перехід до капіталізму сприяв розвитку промисловості, 

прискорився процес первісного нагромадження капіталу, збільшувалися обсяги промислових 

товарів порівняно із сільського господарськими. Банки починають займати вигідне 

положення, тому що, наприклад, для вдосконалення обладнання був необхідний кредит, який 

давався під сприятливі для фінансистів відсотки. Революція у подальшому підштовхнула 

суспільство до промислового перевороту, тобто переходу від ручної до машинної праці. 

Змінилося положення і в торгівлі, при якому уряд підтримує її розвиток та свободу. Крім 

того, проводиться політика захисту внутрішнього ринку від іноземних товарів за допомогою 

високого мита. Але все ж революції більш сприяли політичним змінам, ніж економічним, та 

при цьому вони показали слабкість старої системи й підготували основу для подальшого 

розвитку країн. 
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