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ПЕРЕДМОВА

Вивчення економічної теорії є основою, базисом для розуміння 
економічного      життя         суспільства,      формування     нового     типу
економічного мислення та економічної культури в майбутніх поколінь, 
що сприятиме ефективному вирішенню складних завдань 
трансформації економічної системи України до ринкових умов 
господарювання.

Найближчі десятиліття економічній науці у вищій школі потрібно 
буде підготувати нову генерацію спеціалістів різних галузей з 
ґрунтовними знаннями основ функціонування сучасної економіки, 
механізму взаємодії законів економічного розвитку з економічними 
відносинами, пріоритетних принципів господарювання, що забезпечить 
якісні перетворення в суспільстві, сприятиме підвищенню
продуктивності праці, впровадженню новітніх технологій, зростанню 
ступеня задоволення потреб.

Сучасна фундаментальна економічна наука повинна надати 
теоретичний та практичний інструментарій майбутнім економістам, 
аграріям, юристам. Спеціалістам інших галузей для їх професійної 
діяльності, показати як саме, на стику багатьох наук вирішувати 
актуальні господарські проблеми, приймати управлінські рішення.

Мета даного посібника – це:
- Формування у студентства нової економічної філософії, що
ґрунтується на поєднанні класичних підходів     з
найсучаснішими концепціями економічної науки;
- Комплексне застосування новітніх методів економічного 
аналізу та навчання для підготовки висококваліфікованих 
фахівців;
- Посилення зв’язку економічної теорії з практикою 
господарювання в умовах трансформації та глобалізації 
економіки, переходу до інформаційно-інтелектуального 
суспільства.

Навчальний посібник включає 16 тем, їх кількість і послідовність 
визначається вимогами та стандартами Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України. Центральною проблемою викладеного 
матеріалу є аналіз закономірностей функціонування та трансформації 
ринкової економіки, характеристика ринкового інструментарію, 
методів державного регулювання ринком.

Трансформація форм власності та господарювання, поглиблення 
економічних криз, їх синхронізація та пролонгований характер, 
посилення невизначеності і ризикованості сучасної економіки,
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суперечностей глобалізації викликали необхідність розширення 
проблематики економічних досліджень на основі виокремлення в 
посібнику напрямів формування інтелектуальної власності та 
інтелектуального капіталу, економічних шляхів вирішення глобальних 
проблем, методів управління підприємницькою діяльності в умовах 
невизначеності, акцентування уваги на розвитку аграрних відносин та 
їх ролі у формуванні конкурентного середовища.

Даний посібник зорієнтований на формування інтенсивного типу 
навчання, включає не тільки ґрунтовний теоретичний матеріал, але і 
навчальні тренінги, завдання, тести, задачі, що сприятиме 
забезпеченню більш високої результативності кредитно-модульної 
системи, раціоналізуватиме організацію навчального процесу.

Запропонований навчальний посібник підготовлений автором, який 
має більш як тридцятирічний досвід викладання економічної теорії у 
вищих навчальних закладах країни. Він відрізняється глибиною 
аналізу, логічною послідовністю викладеного матеріалу, за своєю 
структурою містить виклад загальних засад економічного розвитку, 
основних проблем мікро-, макро- та мегаекономіки, відображає 
тенденції стратегічного курсу України на євроінтеграцію.

Автор з вдячністю прийме всі конструктивні зауваження та 
пропозиції щодо вдосконалення змісту і форми викладу навчального 
матеріалу посібника.
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.1. Становлення та основні етапи розвитку економічної думки.
1.2. Предмет економічної теорії та її функції.
1.3. Основні економічні категорії, принципи та закони.
1.4. Методологія пізнання економічних процесів.

1.1. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії

Для кращого розуміння економічної теорії необхідно хоча б у 
загальних рисах ознайомитися з історією становлення і розвитку 
економічної думки та економічних вчень, поглядів та концепцій, що 
пояснюють економічні процеси та їх закономірності. У розвитку 
економічної науки умовно можна виділити 5 етапів (рис. 1.1). 
Найдавнішими зачатками економічної думки вважаються письмові 
джерела Давнього Єгипту, Месопотамії, Давніх Індії, Китаю, Греції, 
що збереглися до наших днів. Первісні економічні ідеї містяться в 
«Настановах гераклеопольського царя своєму синові» (Єгипет, XXII 
ст. до н.е.), кодексі законів царя Хаммурапі (Вавилон, XVIII ст. до 
н.е.), трактаті «Артхашасра» (Індія, IV ст. до н.е.), в Корані та Біблії. 
Коли основою було натуральне господарство, доринкова економіка 
аналізувалася філософами та релігійними діячами, які доводили 
переваги натурального господарства, засуджували спекулятивні 
торгово-лихварські операції як аморальні та вважали рабство 
нормальним й вічним явищем.

Термін “економіка“ походить від грецького слова “оkinomia“ 
(oikos – дім, господарство, nomos – вчення, закон), а тому економічна 
наука у первісному значенні – це наука про господарство або про 
управління господарством. Приблизно так предмет цієї науки вперше 
визначав давньогрецький філософ Ксенофонт (430-355 р. до н.е.). 
Через кілька десятиліть давньогрецький філософ Аристотель (364-322 
р. до н.е.) розділив науку про багатство на економіку, під якою розумів 
виробництво благ для задоволення потреб людей, та хрематистику 
(χρηματιστική – збагачення) – мистецтво наживати статок або 
діяльність, спрямована на накопичення багатства. Ксенофонт, Платон,
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Арістотель аналізували проблеми поділу праці, обміну, вартості та 
ціни, грошового обігу, багатства та гармонійного «ідеального» 
суспільства.

Визначальним напрямком економічної думки у XV-XVII ст. став 
меркантилізм (mercante – торговець, купець), який емпірично 
встановив ряд закономірностей епохи первісного накопичення 
капіталу і виділив в якості провідної та вирішальної для 
нагромадження багатства сферу обігу. Прибічники цього напряму (Т. 
Мен, А. Монкретьєн, Ж.Б. Кольбер) вважали торгівлю основою 
економічного життя, аргументуючи такий підхід посиленням впливу 
торгового капіталу на економічні процеси. Найвищою та абсолютною 
формою багатства меркантилісти вважали гроші. Нагромадження 
багатства у грошовій формі можливе лише за умови прибутковості 
зовнішньої торгівлі чи безпосередньо у процесі видобутку дорогоцінних 
металів. Заборона вивозу дорогоцінних металів та ввезення іноземних 
товарів, нееквівалентний обмін у зовнішній торгівлі, перевищення 
експорту над імпортом дозволить залучити в країну закордонне золото. 
Система меркантилістів була системою практичної політики, яка в 
основному відповідала на питання, яким повинно бути народне 
господарство і як має вести себе по відношенню до нього державна 
влада. Не здійснивши суттєвого внеску в економічну теорію, 
господарська практика цього періоду, а точніше, її осмислення, 
призвели до появи нової науки – політичної економії. Вперше цей 
термін був застосований французьким меркантилістом Антуаном 
Монкретьеном у праці “Трактат з політичної економії” (1615 р.). З 
грецької “політикос” перекладається як державний, суспільний. Отже, 
цей термін у поєднанні з терміном “економія” означає науку про 
ведення господарства в державі, суспільстві і є мистецтвом 
державного управління народним господарством.

Школа фізіократів (phisis – природа, kratos – влада) виникла і 
розвивалася у період мануфактурного капіталізму у Франції. 
Найважливішим питанням для фізіократів стало аграрне питання. На 
відміну від меркантилістів, фізіократи вважали, що основу багатства 
нації становить продукт, отриманий у сільському господарстві. 
Засновником фізіократизму став Ф. Кене (1694-1774), який заклав 
основи фізіократичної школи та сформулював її теоретичну і політичну 
програми. Продовжив його дослідження видатний державний діяч 
Франції А.Тюрго (1727-1781). Методологічною платформою 
досліджень фізіократів стала концепція природного порядку, юридичну 
основу якої становлять фізичні і моральні закони держави, які 
охороняють приватну власність, приватні інтереси, забезпечують
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відтворення і правильний розподіл благ. Представники фізіократів 
виступали за свободу торгівлі та конкуренції, що було дуже 
прогресивним для того часу.

Рис. 1.1. Основні етапи розвитку економічної науки

В період промислового перевороту, розвитку капіталістичних 
економічних відносин формується класична школа політичної 
економії, представники якої – В. Петті, П. Буагільбер, А. Сміт, Д. 
Рикардо та інші – істотно поглибили аналіз економічних процесів, 
поклавши в основу досліджень ідеологію економічного лібералізму, 
концепцію “людини економічної”, ідеї природного порядку. Основним 
об’єктом аналізу цієї школи став процес виробництва як основне 
джерело зростання багатства в суспільстві. А. Сміт показав мотивацію 
діяльності суб’єктів на основі відкритого ним закону “невидимої руки 
ринку”, розкрив механізм функціонування економіки капіталізму вільної 
конкуренції, заклав підвалини теорії вартості.

На рубежі ХІХ-ХХ століть в економічній науці відбувається криза, 
яка поділила погляди економістів на два потужних напрями: 1) 
марксизм, ідеологія якого стала на захист економічних інтересів 
робітничого класу, та 2) неокласичний напрям, основною течією якого 
став маржиналізм.

Марксизм, або пролетарська політична економія (К. Маркс, Ф. 
Енгельс, В. Ленін) основою гармонійного розвитку економічної системи 
визначає відповідність між продуктивними силами і економічними 
відносинами, робить акцент на значенні матеріального виробництва та
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Формування перших економічних поглядів 
(Стародавня Греція та Рим. 430-320 рр. до н.е.)

І етап

II етап

III етап

IV етап Криза економічної науки і формування двох напрямів: 
марксизму і маржиналізму (друга половина ХIХ ст.)

Розвиток економічної науки при капіталізмі 
(класична політекономія. ХVІІI-ХIХ ст.)

Розвиток економічних ідей в період Середньовіччя 
(меркантилізм, фізіократи. ХVІ-ХVІІІ ст.)

V етап Розвиток сучасної економічної науки (ХХ-ХХІ ст.)



ролі робітничого класу в економічному прогресі. К. Маркс в своїй 
найвідомішій праці “Капітал” розкрив закономірності розвитку 
капіталізму, показав його антагоністичні суперечності, механізм 
взаємодії виробництва, розподілу, обміну і споживання, розробив 
неперевершену методологію дослідження. Світова громадськість визнала 
К. Маркса людиною тисячоліття, саме його ідеї і теорії послідовників 
вчення, за думкою провідних економістів, сприяли соціальній 
трансформації економік більшості країн, що дало можливість 
пристосування до змін в умовах невизначеності.

Маржиналізм (marginal – граничний) як напрямок економічної 
науки являє собою узагальнення ідей та концепцій, в основі яких лежить 
дослідження граничних економічних величин на макро- та макрорівнях, 
таких як “гранична корисність”, “граничний продукт”, “граничні 
витрати”, “гранична схильність до споживання” тощо. Такий підхід 
дозволив представникам маржиналізму – К. Менгеру, Ф. Візеру, У. 
Джевонсу, Л. Вальрасу, Дж. Б. Кларку, А. Маршалу удосконалити 
кількісний аналіз, розробити підходи до запровадження економіко- 
математичного моделювання та прогнозування економічного розвитку, 
використати суб’єктивно-психологічний підхід до уточнення поведінки 
господарюючих суб’єктів. У поєднанні з ідеями економічного 
лібералізму маржиналізм перетворився на сучасний напрямок 
економічної науки – неокласичну теорію.

На ґрунті неокласичної теорії сформувалися неоліберальні концепції, 
такі як монетаризм та концепція соціально-ринкового господарства, а 
також нова неокласика (неоконсервативні концепції), такі як економічна 
теорія пропозиції та теорія раціональних очікувань. Неокласичні 
принципи успадкували представники кейнсіанства та неокейнсіанства, 
неокласичного синтезу, а також неоінституціоналізму. Сучасні 
неокласики мають різні погляди на розв’язання актуальних економічних 
проблем, враховують в методології дослідження особливості та досвід 
національних економік, що служить основою економічної політики 
держав. Водночас, всі вони залишаються прихильниками розвитку 
вільної конкуренції, підприємництва, заперечують адміністративне, 
директивне втручання держави в економічні процеси, залишаються на 
позиціях ефективності ринку, наполягають на його здатності навіть в 
сучасних складних умовах невизначеності виконувати функції 
ціноутворення, регулювання, стимулювання, санації економіки.

Кейнсіанство та неокейнсіанство – найбільш відомі і визнані у 
світовій економічній науці теорії державного регулювання економіки. 
Засновником даного напрямку став Дж. М. Кейнс, який в 30-х роках 
XX ст. запропонував принципово нові методи регулювання економіки,
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що базуються на посиленні економічного впливу держави на 
економічні процеси. В 1936 р. виходить найвідоміша праця Дж. М. 
Кейнса “Загальна теорія зайнятості, проценту та грошей”, яка здійснила 
революцію в економічній теорії і практиці господарювання, була 
покладена в основу нового курсу американського президента Ф. 
Рузвельта та створила базу для економічної політики багатьох інших 
країн в післякризовий період. Реалізація принципів активного 
втручання держави в економіку, формування та стимулювання 
ефективного попиту, регулювання інвестиційної діяльності 
призупинили “Велику депресію”, зменшили безробіття, стабілізували 
грошовий обіг. Пізніше з’явились неокейнсіанські та посткейнсіанські 
теорії (Р. Харрод, Е. Домар, Е. Хансен, Дж. Робінсон та ін.), які 
пропонували радикальніші інструменти державного впливу на 
економіку.

Неолібералізм являє собою економічну концепцію державного 
регулювання господарських процесів на принципах досягнення вільної 
конкуренції підприємців, свободи ринків та інших елементів 
економічного лібералізму. Неолібералізм об’єднує різні школи: 
чиказьку (М. Фрідмен), лондонську (Ф. фон Хайєк), фрайбурзьку (В. 
Ойкен), паризьку (М. Алле), які відстоюють принципи 
саморегулювання, економічної свободи господарських суб’єктів, 
обмеженості економічної ролі держави (рис. 1.2).

Монетаризм як науковий напрям виник в 50-70-х роках XX ст. 
Його засновник М. Фрідмен запропонував монетарні методи 
регулювання економіки. На його погляди спиралась економічна 
політика Р. Рейгана та М. Тетчер; концепція монетаризму служить 
основою грошово-кредитної політики держави в багатьох країнах. Вона 
базується на твердженні, що між обсягами і динамікою грошової маси 
та національного доходу в економіці існує тісний зв’язок. Суть правила 
Фрідмена полягає в підтриманні відповідності між попитом на гроші та 
їх пропозицією на основі збалансування приросту грошей в обігу, 
приросту цін та національного продукту. Така політика повинна носити 
довгостроковий характер, тоді вона буде сприяти зростанню 
економічного потенціалу країни.

Економічна теорія пропозиції віддає перевагу пропозиції як 
чиннику економічного зростання. Вона тісно пов'язана з 
монетаризмом. Її особливість полягає в тому, що це не цілісна 
концепція, не завершена теорія, а переважно сукупність практичних 
пропозицій та рекомендацій. Економіка пропозиція охоплює ряд 
практичних питань, спрямованих на стимулювання виробництва, 
інвестицій та зайнятості. Серед них можна виділити рекомендації в
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сфері податкової політики; політику приватизації державних 
підприємств; оздоровлення бюджету; скорочення витрат на соціальні 
потреби. Економіка пропозиції розроблялася, головним чином, 
американськими економістами, зокрема А. Лаффером, М. 
Фелдстайном, Р. Ріганом тощо. Разом з монетарною школою, цей 
напрямок відносять до консервативного крила неокласиків.

Суть гіпотези раціональних очікувань, сформульованої Р. 
Лукасом та Р. Манделлом, полягає в тому, що не треба розглядати 
споживачів та підприємців лише як об'єкти макроекономічного 
регулювання. Економічні агенти не лише слідкують за інформацією, не 
тільки її отримують, вони її обробляють, оцінюють. Фірми в своїх 
прогнозах оцінюють, як функціонує існуюча економічна модель; якою 
була минула динаміка цін, витрат, рівня процентної ставки тощо; які 
можливі наслідки рішень, що приймаються урядом; як у зв'язку з цим 
можуть змінитися основні показники макроекономіки (розмір 
національного продукту, темпи, зайнятість, попит, валютний курс). На 
основі оцінок формується “раціональна” поведінка учасників 
економічної діяльності. Гіпотеза раціональних очікувань призводить до 
висновку, що можливості уряду впливати на економіку істотно 
звузилися. Короткострокова політика управління попитом все частіше 
виявляється малоефективною. У довгостроковому плані рівень 
зайнятості та показники виробництва визначаються структурними 
змінами.

Представники неокласичного синтезу (Дж. Хікс, П. Самуельсон) 
створили підвалини концепції “змішаної економіки”. Вони вважали, що 
економіка не повинна стояти перед вибором, або державне 
регулювання, або ринок. Головне завдання економічної політики, на їх 
думку, – це знайти “золоту середину” між пріоритетами державного 
втручання та інструментами ринкового саморегулювання.

Певну альтернативу неокласиці та її відгалуженням становить 
інституціоналізм. Інституціоналізм як напрям сучасної економічної 
науки виник у США на початку XX ст. Його представники (Т. Веблен, 
У. Мітчелл, Дж. Гелбрейт, Я. Тінберген) виходять з того, що предмет 
економічної науки не може обмежуватись аналізом суто економічних 
відносин, оскільки на розвиток економіки впливає ряд важливих 
соціально-економічних інститутів: держава, правові та морально-етичні 
норми, фінансові інституції, великі корпорації, наука, партії, рухи, 
культура, ментальність тощо. Традиційний інституціоналізм, що 
увібрав в себе принципи неокласики, переріс у неоінституціоналізм. 
Іншим відгалуженням інституціоналізму можна вважати еволюційну 
економіку.
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Рис. 1.2. Основні напрями сучасної економічної науки

Неоінституціоналізм – провідний напрям розвитку економічної 
науки в другій половині XX ст. У 1960-х роках сформувалася теорія 
суспільного вибору (Дж. М. Б’юкенен), в основу якої покладена ідея 
взаємозалежності політичних та економічних явищ, застосування 
економічних методів до вивчення політичних процесів. В цей же цей 
час у США виникла ідея “народного капіталізму” (А. Берлі, М. Надлер, 
С. Чейз), яка включає в себе теорію трансформації власності, 
управлінської революції та теорію революції доходів, зміст яких 
полягає у трансформації капіталізму.

Еволюційна економіка є однією з течій інституціональної ніколи 
та займається питаннями розвитку соціально-економічних систем. На 
відміну від неокласики, яка виступає ефективним методом розв’язання 
конкретних ситуативних виробничих, транспортних чи управлінських 
проблем на основі порівняно простих і незмінних залежностей, 
еволюційна економічна теорія бере до уваги не тільки кількісні зміни 
(статичний розвиток), але й якісні зміни в соціально-економічній 
системі (динамічний розвиток), що відбуваються на основі 
застосування знань та завдяки притаманній підприємцю схильності до 
інновацій. Засновником еволюційної економічної теорії вважають 
австро-американського вченого Й. Шумпетера (1883-1950), який не
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лише визначив сутність розвитку соціально-економічної системи, але й 
виділив основне джерело такої еволюції – діяльність підприємця- 
новатора. Й. Шумпетер по-новому розглянув поведінку людини, 
застосувавши широкий соціологічний підхід, розкривши конкретно- 
історичний характер діяльності людини. Важливими складовими 
еволюційної економічної теорії є теорія людського капіталу (Г. Беккер, 
Т. Шульц) та вчення про інноваційний тип економічного розвитку (Е. 
Денісон, Р. Солоу).

1.2. Предмет економічної теорії та її функції

Зміни, що відбуваються у способах організації та формах 
здійснення економічних відносин обумовлюють зміни предмета 
економічної науки і вимагають удосконалення методів економічних 
досліджень. Протягом значної частини XX ст. економісти сперечалися і 
продовжують дискутувати стосовно того, що ж саме вивчає економічна 
наука. Предмет дослідження неможливо визначити до того, як 
сформується сама наука. Так само, як мур навколо міста огороджує 
споруди, що вже збудовані, предмет науки охоплює ті сфери, в 
дослідженні яких наука має певні здобутки.

Протягом останніх трьох століть були сформовані три основні 
визначення предмету економічної науки, але лише у XX ст. їх піддали 
критичному аналізу. Згідно з першим визначенням, сформульованим у 
XVIII ст., економічна наука вивчає закономірності розміщення 
матеріальних благ з метою задоволення матеріальних потреб. 
Вказаного визначення дотримувалися практично всі представники 
класичної школи політичної економії. Зокрема, А. Маршал писав: 
«Економічна наука займається дослідженням нормальної 
життєдіяльності людського суспільства; вона вивчає ту сферу 
індивідуальних та суспільних дій, що безпосередньо пов’язані зі 
створенням та використанням матеріальних основ добробуту». 
Обмеженість цього визначення стала очевидною лише у другій 
половині XX ст. у зв’язку із розвитком сфери нематеріального 
виробництва, сфери послуг.

Згідно іншого визначення предмету економічної науки, яке 
сформулювалося у XIX ст., економічна наука вивчає грошове (ринкове) 
господарство. Наприклад, англійський економіст А. Пігу вважав, що 
економічна наука досліджує «економічний добробут,... по відношенню 
до якого прямо чи опосередковано можна застосувати грошову шкалу 
виміру». Водночас, відповідно до цього визначення, ні первісне
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суспільство, ні централізована економіка не можуть бути предметом 
дослідження економістів. Згідно підходу А. Пігу, економісти не можуть 
вивчати такі соціальні явища як шлюб. Багато подібних уявлень змінив 
Нобелівський лауреат Г. Беккер. Зокрема, він довів, що існує неявна 
(імпліцитна) ціна подружнього життя. Людина одружується, якщо 
«очікувана корисність подружнього життя, на його думку, перевищує 
очікувану корисність самотнього життя».

Якщо під цінами розуміти не лише грошові, а також імпліцитні, то 
можна перейти до третього визначення предмету економічної науки, 
найбільш популярного у XX ст. За цим визначенням, економічна наука 
займається вивченням закономірностей розміщення рідкісних благ для 
задоволення конкуруючих цілей. Відмітимо, що практично будь-яка 
діяльність людини може розглядатися як розподіл обмежених благ між 
конкуруючими напрямками використання. У XX ст. економісти почали 
успішно вивчати не тільки ті суспільні явища, які століттями 
перебували у центрі їх уваги, але й ті, які відносилися до компетенції 
інших суспільних наук. Таке розширення предмету економічної науки – 
від сфери матеріальних потреб до будь-яких явищ соціальної дійсності 
– було назване «хрестовим походом економістів». Поки «хрестовий 
похід» не завершений, можливі подальші зміни предмету економічної 
науки.

Сучасний етап розвитку економічної теорії характеризується 
змінами у формулюванні предмету економічної науки, переходом до 
нової методологічної основи економічних досліджень. Провідна течія 
економічної думки розвинутих країн світу, так званий mainstream, 
ґрунтується на неокласичній парадигмі. Відповідно до цієї парадигми, 
поведінка господарюючого суб’єкта, який знаходиться в постійних 
пошуках оптимальної комбінації обмежених ресурсів, є 
найважливішим фактором, що зумовлює виникнення і збільшення 
речових компонентів багатства. Ключовими характеристиками 
поведінки господарюючого суб’єкта є його раціональність, егоїзм та 
спрямованість на отримання благ (як матеріальних, так і 
нематеріальних) для максимального задоволення своїх потреб.

Основними економічними проблемами, які досліджує mainstream, є 
оптимізація (максимізація, мінімізація) певних процесів чи результатів 
господарської діяльності. Спираючись на методи формальної логіки та 
економіко-математичного моделювання, mainstream виступає 
ефективним методом розв’язання конкретних ситуативних виробничих, 
транспортних чи управлінських проблем на основі порівняно простих і 
незмінних залежностей. Водночас, науково-технічний прогрес та 
діяльність підприємця-інноватора здатні не лише знайти нові ресурси
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та напрямки їх застосування, але й змінити ключові залежності, на 
основі яких відбувається оптимізація. Таким чином, здійснюючи 
економічний аналіз, варто зважати не лише на кількісні зміни 
(статичний розвиток), але й на якісні зміни у соціально-економічній 
системі (динамічний розвиток), що відбуваються на основі 
застосування знань та завдяки притаманній підприємцю схильності до 
інновацій.

Ознаки кризи розвитку сучасної економічної науки, яка ґрунтується 
на неокласичній парадигмі, проявляються у неспроможності 
відображати суттєві процеси і явища економічної реальності, такі як 
перехід людства від індустріальної до інформаційної цивілізації, 
інтелектуалізація праці і власності, зростання значення людського 
капіталу та формування інноваційного типу економічного зростання. 
Суттєвою рисою сучасної цивілізації є процеси глобалізації та 
міжнародної інтеграції, які породжують посилення взаємодії, 
взаємовпливу і взаємного переплетення національних господарств та 
зростання рівня цілісності світового господарства, і які перетворилися в 
потужний фактор економічного розвитку. Перед сучасною 
економічною наукою стоїть завдання переходу до нової еволюційної 
парадигми, яка розглядає розвиток соціально-економічної системи як 
природно-історичний процес, що поєднує еволюційні та стрибкоподібні 
(революційні) періоди розвитку.

В процесі встановлення актуального визначення предмета 
економічної теорії ми будемо виходити з двох найважливіших 
положень. По-перше, «теорію» необхідно розуміти як форму наукового 
пізнання, що дає уяву про певну об’єктивну дійсність як про цілісну 
систему. Отже, економічна теорія має бути наукою про економіку як 
цілісну систему, в якій все пов’язане, взаємозумовлене та побудоване у 
певному ієрархічному порядку. Такий підхід відповідає парадигмі 
синергетики, яка виступає методологічною основою більшості 
сучасних наукових досліджень у всіх сферах науки: від психології до 
фізики. По-друге, в центрі уваги економічної теорії має бути людина, її 
потреби та інтереси, її здібності та їх вдосконалення. Зауважимо, що з 
розвитком економічної науки змінювалося ставлення до людини як 
учасника господарської діяльності. Класичній економічній теорії 
характерне відношення до людини як до робочої сили. Праця людини 
розглядається як джерело створення багатства. Неокласична теорія 
робить крок вперед і вивчає мотиви, які впливають на поведінку 
людини в економічному житті. Вся складність людської поведінки 
представниками мейнстріму зводиться до оптимізації економічного 
вибору та максимізації власного задоволення (корисності). У сучасних
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умовах зміни у людській праці та людській життєдіяльності 
спричиняють перехід від «людини економічної» до «людини творчої». 
Активізація творчих потенцій людини, розвиток висококваліфікованої 
робочої сили є найефективнішим способом досягнення економічного 
зростання. Концентрація уваги економічної науки на проблемах 
розвитку людини та перетворенні цього розвитку в основну мету і 
критерій суспільно-економічного процесу відповідає принципам 
еволюційної економічної науки.

Таким чином, справедливо буде визначити предметом економічної 
теорії систему економічних відносин, що виникають між людьми в 
процесі економічного кругообігу, у сферах виробництва, розподілу, 
обміну і споживання матеріальних і духовних благ та обумовлюються 
розвитком продуктивних сил суспільства. У складі економічних 
відносин, що виникають в процесі кругообігу суспільного виробництва, 
виділяють соціально-економічні (суб'єкт-суб'єкт), організаційно- 
економічні та техніко-економічні (суб'єкт-об'єкт).

Соціально-економічні відносини включають відносини між 
людьми з приводу засобів виробництва, власності, відносини у 
процесах виробництва, розподілу, обміну і споживання. Вони є 
основою економічних відносин, визначають форми та методи 
господарювання, цільову спрямованість розвитку економіки, соціальну 
структуру суспільства.

Організаційно-економічні та техніко-економічні відносини
безпосередньо відображають особливості організації виробництва, 
етапи розвитку та комбінацію факторів виробництва, розподіл, 
спеціалізацію, кооперацію, технологію.

Політична економія як наука більшого значення надає соціально- 
економічним відносинам. їх розкриття дозволяє отримати відповіді на 
питання: хто володіє економічною владою, скільки часу працівник 
працює на себе та скільки на інших членів суспільства, хто 
привласнює результати виробництва, чи підпорядкована економічна 
діяльність в країні інтересам суспільства тощо. Разом з тим, такі 
дослідження ігнорують конкретну господарську практику, 
виявляються надто теоретизованими та ідеологізованими. Економіко 
як наука звертає увагу на те, як люди вибирають спосіб використання 
обмежених ресурсів, намагаючись виробити різноманітні товари та 
послуги, щоб максимально задовольнити необмежені потреби 
індивідів та суспільства. В центрі уваги економіксу перебувають 
організаційно-економічні відносини, зокрема, принципи та моделі, що 
визначають логіку функціонування ринкової економічної системи на 
мікро- та макрорівнях. Розкриття організаційно-економічних відносин
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охоплює весь господарський механізм, за допомогою якого 
здійснюється управління національною господарською системою, але 
залишає поза увагою процеси змін, модернізації та трансформації 
господарського механізму, що більшою мірою є об’єктом 
політекономічних досліджень.

Таким чином, предмет та методологія економічної теорії охоплює 
як політекономічні аспекти розвитку економічної системи, так і 
оптимізаційний підхід економіксу, забезпечує комплексний аналіз 
соціально-економічних та організаційно-економічних відносин. При 
цьому, виключається можливість пріоритетного розгляду будь-якого 
конкретно-історичного економічного ладу, характеризуються 
позитивні та негативні сторони кожного історично визначеного 
способу виробництва. При розгляді різних способів господарювання 
увага приділяється загальним економічним структурам, виділяються 
загальнолюдські цінності економічної культури, на яких грунтуються 
прогресивні способи виробництва, виявляються особливості різних 
історичних форм економічних відносин.

Сучасна економічна наука досліджує економіку на різних рівнях. В 
реальному світі існує ієрархія економічних систем, згідно з якою 
економічні системи нижчого рівня є складовими елементами систем 
вищого рівня. За рівнями організації взаємодії економічних елементів 
ми можемо виділити: 1) елементарні економіки; 2) підприємства та 
домашні господарства; 3) ринки; 4) національні економіки; 5) світову 
економіку.

До елементарних економік віднесемо системи, зв’язком між 
елементами якої (людиною та групою об’єктів різного роду) є праця. 
При цьому працю варто визначати в широкому розумінні, включаючи 
сюди цілеспрямовані зміни природної сутності об’єктів, опосередковані 
системою цінностей, яка сформована соціумом.

На другому рівні представлені підприємства (або в широкому 
розумінні - організації) та домогосподарства. І ті, й інші являють собою 
механізми координації дій індивідів, що розкриваються в площині 
«технологій» та «інститутів». Основними формами координуючої 
взаємодії між індивідами є обмін та наказ. Але сучасна економічна 
теорія, крім основних, виділяє також інші форми соціальних відносин.

Ринки, що виділяються як третій рівень організації економічних 
систем, координують взаємодію підприємств та домашніх господарств. 
Під ринком розуміють сукупність угод з одним товаром на території, в 
межах якої пошуки контрагентів є ефективними; подальші інвестиції в 
пошук більш віддалених контрагентів вважаються недоцільними. 
Ринкова структура, яка передбачає визначеність всіх економічних
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змінних, повну інформованість економічних агентів та неможливість 
окремого агента впливати на ціну, називається досконалою 
конкуренцією і вважається ідеальною. Відхилення від ідеалу 
пояснюється монополізацією різного ступеня, вадами в розподілі 
інформації, екстерналіями та компліментарністю благ.

Водночас, крім досліджень проявів неідеальності ринкових 
структур, в сучасній економічній теорії розглядаються ще й неринкові 
або квазіринкові способи координації взаємодії економічних агентів, а 
також здійснюють глибші дослідження самого акту ринкового обміну. 
Ринки не існують відокремлено, а взаємодіють між собою. Характер та 
форма взаємодії визначаються галузевими приналежностями ринків, 
регіональними особливостями, рівнем розвитку ринкової
інфраструктури тощо. Важливим фактором взаємодії між ринками в 
сучасних умовах є держава.

Виділення національної економіки як наступного рівня ієрархії 
економічних систем передусім пов’язане з діяльністю держави. Але при 
цьому варто відділяти два патерни держави: держава як силове 
угруповання, що збирає податки з суб’єктів, які господарюють на 
певній території – «стаціонарний бандит», або держава як втілення 
правових інститутів, що виступає агентом по відношенню до свого 
народу – принципала та діє за принципом верховенства закону. Перша 
зазначена модель держави може утворитися в умовах панування 
натурального господарства з нерозвиненими ринковими відносинами. 
Але в цьому випадку немає сенсу говорити про формування 
національної економіки – підкорені господарства ніколи не будуть 
інтегровані в національну господарську систему. Держава другого типу 
може бути встановлена лише волевиявленням всього суспільства. В 
прогресивному суспільстві суттєво зменшується частка взаємовідносин 
між державою та її громадянами, що будуються на примусі; все більше 
бере гору закон. Держава другого типу з’являється там, де є потреба 
здійснювати складні, випадкові, неперсонифіковані угоди, розірвані у 
часі, тобто в ринковій економіці.

Таким чином, маємо підстави визначити національну економіку як 
взаємозв’язок ринків, що обмежується державою – територіально та 
інституційно. Територіальна обмеженість національних економік 
означає, що зв’язки між господарюючими суб’єктами різних країн 
розглядають як міжнародні економічні відносини. Інституційна 
обмеженість означає можливість централізації управлінських рішень 
фірм та домогосподарств. З розвитком глобалізації ринки виходять за 
межі національних кордонів, і центр прийняття рішень переміщується з 
національного на регіональний рівень.
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Інтеграція національних економік в кінцевому підсумку призведе 
до формування всесвітньої економічної системи, про що свідчать 
зростання обсягів світової торгівлі, процеси регіональної інтеграції 
посилення значення міжнародних фінансових організації тощо 
Характер конфігурації світової економіки буде визначений після 
завершення етапу генезису. Він залежатиме від того, наскільки 
крихкими та вразливими будуть національні економіки, що в свою 
чергу буде визначатися силою національних держав. В будь-якому 
випадку ринки, разом із зменшенням значущості фактору національних 
держав, почнуть взаємодіяти вільніше, а їх конфігурація стане 
природнішою.

Дослідження на рівні елементарних економік економічна теорія 
здійснює у тісному взаємозв’язку з економічною соціологією та 
економікою праці. На рівні індивідуальних економічних агентів 
теоретичні економічні дослідження відбуваються в рамках 
мікроекономіки, інституційної економічної теорії та 
неоінституціоналізму. Досліджуючи поведінку підприємств та 
організацій, економічна теорія активно взаємодіє з такими галузями 
науки як менеджмент, маркетинг, фінанси.

Мезоекономічний рівень досліджень поєднує розвідки у сфері 
регіональної економіки, економіки галузевих ринків та галузевих і 
регіональних кластерів. Макроекономічний рівень досліджень 
концентрується на закономірностях функціонування та розвитку 
національного господарства. Але крім макроекономіки як дисципліни, 
що базується на принципах економіксу, економічна теорія на цьому 
рівні дослідження спирається на принципи еволюційної економічної 
науки, враховує вплив на розвиток національної господарської системи 
науково-технічного прогресу та людського капіталу, виявляє 
закономірності внутрісистемних та міжсистемних трансформацій, 
процесу суспільного вибору на конституційному та 
постконституційному рівнях. Мегаекономічний рівень теоретичних 
досліджень охоплює світове господарство, що складається з сукупності 
взаємопов’язаних національних економік та відносин між ними, які 
базуються на принципі міжнародного поділу праці. Характерними 
рисами розвитку сучасного світового господарства є міжнародна 
економічна інтеграція, глобалізація, перехід до нового технологічного 
укладу та постіндустріального суспільства.

Предмет та зміст економічної теорії визначають її функції:
1. Теоретико-пізнавальна функція полягає у всебічному 

вивченні економічних процесів та явищ. На основі теоретичних 
узагальнень реальних фактів господарської діяльності формуються
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економічні закони, принципи, категорії, розробляються концепції 
економічного розвитку країни.

2. Методологічна функція полягає в тому, що економічна теорія є не 
лише вченням, але й універсальною методологією та методикою 
дослідження, тому основні її положення виступають теоретико- 
методологічною базою для системи економічних наук: економічної історії, 
аналізу господарської діяльності, фінансів, кредиту, прогнозування, 
менеджменту, маркетингу, економіки галузей тощо.

3. Практична функція економічної теорії полягає у забезпеченні 
зв’язку між економічною наукою та практикою господарювання, сприяє 
науковому обґрунтуванню економічної політики держави, розробці 
рекомендацій щодо застосування принципів, методів, ідей в 
економічну діяльність суб’єктів.

4. Прогностична функція економічної теорії визначається 
розробкою прогнозів економічного розвитку, довгостроковим 
програмуванням економічних процесів, обсягів суспільного виробництва, 
темпів економічного зростання, майбутнього економічного потенціалу.

5. Світоглядна функція полягає у процесі формування нового типу 
економічного мислення в молодого покоління економістів, економічної 
культури, логіки мислення, аналітичних здібностей, принципових змін 
у світогляді.

Економічна теорія, залежно від функціональної мети, поділяється 
на позитивну і нормативну економічну теорію. Позитивна економічна 
теорія досліджує економічні факти, ставить за мету пізнання 
економічних процесів і явищ, які зумовлюються реальною дійсністю. 
Що є і що може бути в економіці – це основні питання позитивної 
економічної теорії, її продуктом є знання, узагальнення, економічний 
аналіз.

Нормативна економічна теорія ставить питання «що повинно 
бути?» і «як діяти, щоб досягнути бажаних результатів?», дає оцінку 
економічним процесам та явищам, робить висновки та розробляє 
рекомендації щодо вдосконалення економічної системи. Отже, наука, з 
одного боку, покликана вивчати реальні факти, а з іншого, – давати 
рекомендації щодо її вдосконалення з метою ефективного 
використання ресурсів і задоволення вищого рівня суспільних потреб.

1.3. Основні економічні категорії, принципи та закони

Найбільш загальні поняття, які відображають істотні властивості 
явищ, процесів, відносин, характеризують категоріальний апарат науки.
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Економічні категорії – це основні економічні поняття, які в 
стислому, абстрактному вигляді розкривають суть економічних 
процесів і явищ. Прикладами економічних категорій є потреби, 
інтереси, вартість, власність, товар, гроші, капітал, прибуток, ринок, 
попит, пропозиція, ціна, заробітна плата тощо. Економічні категорії 
носять об’єктивний характер, вони змінюються, модифікуються, 
розвиваються.

Однією з фундаментальних категорій економічної науки є потреби. 
Потреби – внутрішні мотиви, що спонукають суб’єкта до економічної 
діяльності. Потреби визначають необхідність та бажання володіти 
різноманітними речами. Потреби – це відчуття незадоволення, яке 
людина бажає змінити на краще, або задоволення, яке хочеться 
продовжити, посилити. Людина (колектив, суспільство), як правило, 
усвідомлюють свої потреби, однак є ряд потреб, які не пройшли через 
свідомість людини, їх породжує сама економічна діяльність, вони є її 
результатом. Таким чином, повинна виникнути потреба для того, щоб 
людина (колектив, суспільство) здійснювали певні дії, а з іншого боку, 
економічна діяльність породжує нові потреби. Тобто, між потребами та 
економічною діяльністю існує діалектичний взаємозв’язок.

З одного боку, людина - це біологічна істота і потребує продуктів 
харчування, предметів споживання, одягу, житла; такі потреби 
називаються фізіологічними. З іншого боку, людині потрібні духовні 
блага і послуги, їй необхідна самореалізація, спілкування, освіта, 
культура; це духовні потреби. Ряд потреб людини (наприклад, в 
предметах першої необхідності) є першочерговими, а потреби в 
предметах розкоші є другорядними. За суб’єктною ознакою потреби 
можна поділити на особисті (які пред’являє окремий індивід), 
колективні (що представляють групи людей) і суспільні (які 
відображають мотивацію функціонування суспільства в цілому). 
Потреби можуть  мати  чітку  межу  задоволення  (насичені  потреби)  та
існують  такі,  що  не  можуть   бути   задоволені   повністю   (ненасичені 
потреби). Потреби, пов’язані з виникненням та існуванням людини, ми 
можемо визначати як первинні, а ті, що формуються в процесі розвитку 
суспільства, є вторинними потребами.

За ступенем реалізації потреби поділяються на:
- абсолютні потреби, що відповідають останнім 
досягненням науки та техніки, і які будуть задоволені в 
перспективі. Вони є орієнтиром економічного розвитку;
- дійсні потреби, що склалися на основі досягнутого рівня 
виробництва і є суспільно нормальними для даного періоду.
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Вони показують можливість задоволення потреб людини при 
нинішньому рівні розвитку;
– платоспроможні             потреби,           які      людина        може
задовольнити відповідно до власних доходів і рівня цін. Це 
фактичне народне споживання.

Задоволення абсолютних потреб можна виразити формулою:

ЗАП = ДП / АП

де  ЗАП  –  задоволення  абсолютних   потреб,  ДП –  дійсні потреби,
АП – абсолютні потреби.

Закон зростання потреб – закон, що виражає внутрішньо 
необхідні, сталі й суттєві зв’язки між виробництвом і споживанням, 
потребами та існуючими можливостями їхнього задоволення. 
Відповідно до цього закону, безперервний розвиток потреб є рушійною 
силою економічного та духовного прогресу людства, що, в свою чергу, 
стимулює появу нових потреб.

Ще одним законом розвитку потреб є закон Енгеля, що виражає 
залежність між типом товарів і послуг, які купує людина, і рівнем 
доходів споживачів. У XIX ст. німецький економіст Е. Енгель довів, що 
зі зростанням величини доходів частка витрат на придбання товарів 
першої необхідності (насамперед, продуктів харчування) скорочується, 
водночас зростає частка витрат на інші товари і послуги. Зі зростанням 
доходів населення у розвинутих країнах світу спостерігається така 
закономірність: швидше зростає попит на послуги, порівняно з 
попитом на товари; попит на товари і послуги низької якості 
зменшується, а на високоякісні зростає.

Економічні інтереси – форма реалізації пріоритетних потреб, яка 
відображає усвідомлене прагнення суб’єктів господарювання до 
задоволення економічних потреб, що є об’єктивним спонукальним 
мотивом їх господарської діяльності. Суб'єкти економічних інтересів - 
окремі індивіди, домогосподарства, колективи людей, суспільство в 
цілому. Об'єкти економічних інтересів – економічні блага (товари, 
послуги, інформація тощо).

Економічні інтереси більшості найманих працівників спрямовані на 
отримання предметів споживання і послуг, а інтереси власників засобів 
виробництва – на збільшення різних видів власності (цінних паперів, 
нерухомого майна, коштовних металів тощо). Тому засобом реалізації 
економічних інтересів працівників є отримання заробітної плати, а 
роботодавців – привласнення прибутків. Протягом останніх десятиліть
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у розвинутих країнах світу шляхом широкого розповсюдження акцій, 
впровадженням нових форм заробітної плати (наприклад, участі у 
прибутках) економічний інтерес деяких найкваліфікованіших 
працівників певною мірою реалізується в отриманні частини прибутку 
(у формі дивідендів). Засобом реалізації суспільних інтересів є 
збільшення національного доходу, державної власності на засоби 
виробництва та частки одержавленого національного доходу.

Економічні принципи – розкривають суть основних проблем 
предмету економічної теорії і шляхів їх розв’язання. Так, відомий 
американський економіст Н. Г. Менкью визначає наступні економічні 
принципи: людина вибирає, для отримання бажаного результату 
необхідно здійснювати витрати, раціональна людина думає термінами 
зміни граничних величин, людина реагує на стимули, торгівля на благо 
кожного, ринок – найкращий спосіб організації економічної діяльності, 
уряд має можливості здійснювати позитивний вплив на ринок, рівень 
життя населення визначається здатністю країни виробляти товари і 
послуги, ціни зростають тоді, коли уряд друкує занадто багато грошей, 
у короткостроковому періоді суспільство повинно зробити вибір між 
інфляцією і безробіттям тощо.

Економічні закони – це об’єктивні, стійкі, повторювані причинно- 
наслідкові взаємозв'язки і взаємозалежності економічних процесів та 
явищ. Закони виражають сутність економічних відносин. З розвитком 
суспільства та економіки економічні закони змінюються, 
модифікуються, пізнаються і використовуються в практиці 
господарювання.

Розрізняють, в залежності від тривалості дії, всезагальні, загальні і 
специфічні закони.

Всезагальні закони діють протягом всіх етапів існування людської 
цивілізації. Прикладами таких законів є закон зростання потреб, закон 
економії часу, закон зростання продуктивності праці. Загальні закони 
мають тривалу дію у декількох економічних системах (наприклад, 
закони товарного виробництва). Специфічні закони – це закони 
нетривалої дії в одній економічній системі.

Економічні закони, як і закони природи, мають об’єктивний 
характер, тобто виникають та існують незалежно від волі і свідомості 
людей. Проте, вони різняться від законів природи, бо виникають, 
розвиваються і функціонують лише у процесі економічної діяльності 
людей, тобто у виробництві, розподілі, обміні і споживанні. Крім того, 
економічні закони, на відміну від законів природи, діють не вічно. 
Більшість з них тимчасові, минущі. Держава не може скасувати 
економічні закони, але може створити передумови для розвитку цих
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законів. Отже, економічні закони не залежать від волі і свідомості 
людей, але залежать від їх свідомої діяльності.

1.4. Методологія пізнання економічних процесів

Метод дослідження – це сукупність принципів побудови, прийомів, 
форм і засобів, за допомогою яких досліджуються категорії і закони 
функціонування та розвитку економічних систем.

Методи політичної економії поділяються на загальнонаукові і 
спеціальні. До загальнонаукових методів відносяться: діалектичний, 
наукове абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, історичне 
та логічне, математичні методи і моделі.

Діалектичний – сутність цього методу полягає у пізнанні 
економічних явищ і процесів у їх взаємозв’язку та взаємозалежності, у 
безперервному розвитку, у розумінні того, що накопичення кількісних 
змін зумовлює зміни якісного стану, що джерелом розвитку є внутрішні 
суперечності явищ, єдність і боротьба протилежностей.

Наукова абстракція полягає в поглибленому пізнанні реальних 
економічних процесів шляхом виокремлення основних, найсуттєвіших 
ознак сторін певного явища, очищених (абстрагованих) від всього 
випадкового, неістотного.

Аналіз і синтез як методи дослідження застосовуються в єдності 
двох його складових. При аналізі об'єкт дослідження розумово або 
фактично розкладається на складові, кожна з яких вивчається окремо; 
при синтезі відбувається об'єднання різних елементів, сторін об'єкта в 
єдине ціле з урахуванням взаємозв'язків між ними.

Індукція – це метод пізнання від окремого до загального, від знання 
нижчого ступеня до знання вищого ступеня. Дедукція – метод пізнання 
від загального до одиничного. Метод індукції і дедукції забезпечує 
діалектичний зв'язок одиничного, особливого і всезагального.

Історичний метод вивчає процеси у тій історичній послідовності, 
в якій вони виникали, розвивалися і змінювалися один за одним у 
житті. Логічний метод досліджує економічні процеси в їх логічній 
послідовності, прямуючи від простого до складного, звільняючись при 
цьому від історичних випадковостей, подробиць, не властивих цьому 
процесові.

Математичні методи і моделі почали широко
використовуватись в економічних дослідженнях з 60-х років XX ст. 
Вони сприяють встановленню кількісних та якісних залежностей в 
економічних процесах, що призводить до розуміння суті і можливостей
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їх розвитку, прогнозування та програмування. Моделі складаються для 
мікро- і макрорівня, бувають статичні та динамічні, балансові й 
оптимізаційні. Для описування економічних процесів застосовуються 
словесні моделі, для виявлення певних залежностей – графічні моделі, 
для пояснення функціональних залежностей у вигляді рівнянь - 
математичні моделі.

До спеціальних методів економічного дослідження належать: 
альтернативний та граничний аналіз, абсолютних та порівняльних 
переваг, аналіз еластичності, табличне, графічне, аналітичне 
моделювання, синергетичний підхід.

Проблема вибору зумовлює необхідність вибору найефективнішого 
варіанту використання обмежених ресурсів. Те, що підприємець втрачає, 
від чого відмовляється у результаті цього вибору, – це вартість 
втрачених можливостей, або альтернативні витрати.

Граничний аналіз дає можливість вивчати граничні величини, які 
дозволяють визначити зміну певного явища чи процесу під впливом 
зміни певного фактора.

Методи абсолютних і порівняльних переваг дають змогу 
відповісти на питання, що і як вигідніше виробляти, на яких видах 
продукції слід спеціалізуватись і за допомогою яких технологій 
продукцію потрібно виробляти.

Аналіз еластичності дозволяє виявити ступінь зміни одного 
показника відносно до іншого.

Синергетичний підхід використовується у дослідженнях складних, 
динамічних процесів. Він акцентує увагу на процесах нестійкої 
рівноваги та нестабільності економічних систем; визнає складність та 
нелінійність соціально-економічної еволюції; припускає можливість 
впливу спонтанних змін в економіці на виникнення кризових ситуацій; 
аналізує множинність, різноспрямованість та різну якість внутрішніх і 
зовнішніх факторів, які можуть впливати на соціально-економічний 
розвиток.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Основні терміни і поняття
Економія, економіка, економічна теорія, політична економія, 

меркантилізм. фізіократи. класична політекономія, маржиналізм, 
неокласицизм, кейнсіанство, інституціоналізм, економічне мислення, 
економічна поведінка, мікроекономіка, мезоекономіка, макроекономіка, 
мегаекономіка, економічний закон, економічна категорія, економічні 
принципи, позитивна економічна теорія, нормативна економічна теорія, 
економічний базис, метод наукової абстракції, метод індукції, метод дедукції,
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метод аналізу, метод синтезу, метод діалектики, граничний аналіз, 
синергетичний підхід.

Теми рефератів
1. Розвиток економічної думки в Україні.
2. Тлумачення предмета економічної теорії різними школами.
3. Альтернативна вартість в системі категорій економічної теорії.
4. Економічна теорія та обґрунтування економічної політики.

Теми доповідей
1. Виробничі можливості і потреби суспільства.
2. Економічні інтереси, їх класифікація та взаємодія.
3. Мотиви та стимули ефективного господарювання.
4. Сучасні економічні теорії.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Коли і як виникла економічна теорія як наука?
2. Визначте основні етапи розвитку економічної теорії.
3. Дайте визначення предмета економічної теорії. Зазначте 

відмінності предмету економіксу та політичної економії.
4. Від яких основних чинників залежить межа виробничих 

можливостей суспільства?
5. Назвіть основні функції економічної теорії та їх зміст?
6. Що таке „позитивна” і „нормативна” економічна теорія?
7. Поясніть характер походження потреб. Які фактори впливають на 

їх зміст?
8. Що таке первинні потреби, яке значення вони мають у житті 

людини?
9. Сформулюйте сутність закону зростання потреб.
10. Чим різниться економічна категорія від економічного закону?
11. Що спільного та відмінного між економічними законами та 

законами природи?
12. Визначте зміст всезагальних, загальних і специфічних 

економічних законів.
13. Які ви знаєте методи пізнання економічних процесів?
14. Яке місце економічної теорії в системі економічних наук?

Література
1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За 

ред.   В.Д.   Базилевича.   –   7-ме   вид., випр. і перероб. – К.: Знання-Прес,
2008. – 719 с.

2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – 
К.: Вища школа, 2007. – 503 с.
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3. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1. / Редкол. С.В. 
Мочерний (ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – С. 444– 
451; С. 472–474; С. 477–478.

4. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1. / Редкол. С.В. 
Мочерний (ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – С. 813- 
817.

5. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. – Київ: 
Центр навчальної літератури, 2006.

6. Економічна       теорія       (Політекономія.          Мікроекономіка. 
Макроекономіка). Навч. посібник 2-ге вид. перероб. та доп. / Білецька 
Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 
688 с.

7. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и 
политика / Пер. 16-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2006.

8. Мельник Л. Ю., Макаренко А. П., Макаренко П. М., Мельник Л.
Л.    Курс    політичної       економії    (для    бакалавра    з    економіки     і 
підприємництва): Навчальний посібник. – Херсон: Айлант. 2009.

9. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія: Навчальний 
посібник / За ред. С.В. Мочерного, Я.С. Мочерної. – 2-ге вид., випр. і доп. 
– К.: Знання, 2007. – 684 с.

10. Політична економія: Підручник / За заг. ред. Ю.В. Ніколенка. – К: 
Центр навчальної літератури, 2009. – 632 с.

11. Рибалкін В.О., Бодров В.Г. Політична економія. Навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. 
Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

12. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини 
добробуту націй: Пер. з англ. – К.: Port-Royal, 2001. – С. 277-279.

Тести
1. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета 

економічної теорії?
A. Наука про економічні відносини людей щодо раціонального 
використання обмежених ресурсів для найбільш повного 
задоволення потреб.
Б. Наука про суспільство на різних стадіях його розвитку.
B. Наука про управління підприємствами для досягнення 
максимальної ефективності їх функціонування.
Г. Наука про вибір ефективної державної політики для 
вирішення актуальних соціально-економічних проблем.

2. Яка зі шкіл економічної теорії виникла першою?
A. Марксизм.
Б. Меркантилізм.
B. Кейнсіанство.
Г. Фізіократи.

3. Економічні категорії – це:

30



A. Логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають 
сутність окремих економічних явищ.
Б. Методи регулювання економічних процесів.
B. Норми господарської поведінки людей.
Г. Економічні інтереси суб’єктів господарської діяльності.

4. Економічні закони відображають:
A. Істотні, стійкі, такі, що повторюються, внутрішні причинно- 
наслідкові зв’язки і залежності реальних економічних явищ і 
процесів.
Б. Взаємодію сил природи.
B. Ставлення людей до сил природи.
Г. Суперечності між продуктивними силами і виробничими 
відносинами.

5. Економічні закони мають об Активний характер тому, що:
A. Не залежать від волі та свідомості людей.
Б. Функціонують у всіх економічних системах.
B. Люди ставляться до них байдуже.
Г. Діють у процесі господарської діяльності людей.

6. Економічні закони відрізняються від законів природи внаслідок 
того, що вони:

A. Діють лише у людському суспільстві.
Б. Не можуть мати формалізованого вираження.
B. Суб’єктивні.
Г. Об’єктивні.

7. Яку з названих функцій не можна безпосередньо вважати 
функцією економічної теорії?

A. Політичну.
Б. Пізнавальну.
B. Методологічну.
Г. Практичну.

8. Що не належить до методів наукового пізнання економічних 
процесів?

A. Метод фізико-природних спостережень.
Б. Метод наукової абстракції.
B. Метод індукції та дедукції.
Г. Метод аналізу і синтезу.

9. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб?
A. Об’єктивна потреба у товарах і послугах, що забезпечують 
життєздатність людини.
Б. Фізіологічні потреби людини.
B. Потреби у відтворенні робочої сили.
Г. Потреби у праці та вільному часі.

10. Що є умовою виникнення і відтворення потреб?
А. Взаємодіюче функціонування процесів виробництва і 
споживання. Б. Суспільна свідомість. В. Сфера споживання.
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