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Предмет «Економічна теорія» 

Урок 1-2 

Тема: Предмет, метод та функції економічної теорії. Економічні категорії та 

економічні закони. 

Економіка – (мистецтво ведення домашнього господарства)  1) господарство 

певної країни, а також його складові (підприємства, галузі виробництва) або міжнародна 

економіка;  2) явища економічних відносин між людьми з приводу виробництва, 

розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.   

Економічна теорія  – наука, що розглядає наступні аспекти:   

1) проблеми вибору ресурсів та економічної поведінки людини;   

2) шляхи ефективного використання обмежених виробничих ресурсів чи управління ними 

з метою досягнення максимального задоволення життєвих потреб людей і суспільства;   

3) відносини, що виникають між людьми в процесі господарювання.  

Основні етапи розвитку економічної науки:  

Меркантилізм (від італ. mercante – торговець, купець) (XVI – XVIІ ст.). Прибічники цієї 

школи основним джерелом багатства вважали сферу обігу, торгівлю, а саме багатство 

ототожнювали з накопиченням металевих грошей (золотих і срібних).  

Фізіократи (від грецького «фізіократія» – влада природи) (XVІI – XVІIІ ст.). на відміну 

від меркантилістів перенесли акценти дослідження зі сфери обігу безпосередньо у сферу 

виробництва. Джерелом багатства вважали тільки працю у сільськогосподарському 

виробництві.  

Класична школа політичної економії (XVІI – XVІIІ ст.). виникла з розвитком 

капіталізму. Її засновники У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.Б. Сей зосереджують увагу на 

аналізі економічних явищ і закономірностей розвитку усіх сфер суспільного виробництва, 

прагнуть розкрити економічну природу багатства, капіталу, доходів, кредиту, обігу, 

механізму конкуренції. Саме  вони започаткували трудову теорію вартості, а ринок 

розглядали як саморегулюючу систему. Подальший розвиток економічної теорії 

відбувався за двома основними напрямами.  

Марксизм (XIX – ХХ ст.), або політична економія праці. Засновники цього напряму К. 

Маркс і Ф. Енгельс досліджують систему законів капіталістичного суспільства з позицій 

робітничого класу. Продовжуючи вивчення трудової теорії вартості, вони зробили аналіз 

розвитку форм вартості, запропонували свої концепції додаткової вартості, грошей, 

продуктивності праці, відтворення, економічних криз, земельної ренти. Однак положення 

марксизму про заперечення приватної власності і ринку, посилення експлуатації і 

зростання зубожіння трудящих, про єдиний фактор формування вартості, переваги 

суспільної власності, неминучість краху капіталізму не мали належної наукової 

обґрунтованості й не знайшли практичного підтвердження.  

Маржиналізм (від франц. marginal – граничний, границя, межа) (XIX ст.) – теорія, яка 

пояснює економічні процеси і явища, виходячи з універсальної концепції використання 

граничних, крайніх ("max" чи "min") величин, які характеризують не внутрішню сутність 

самих явищ, а їхню зміну в зв'язку зі зміною інших явищ.  
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Економічна теорія в широкому розумінні включає такі розділи: основи економічної 

теорії (політекономія); мікроекономіка, мезоекономіка, макроекономіка, мегаекономіка  

Мікроекономіка вивчає економічні процеси і поведінку економічних суб'єктів первинної 

ланки: домогосподарств, підприємств, фірм.  

Макроекономіка – це наука про розвиток економічної системи країни в цілому. 

Мезоекономіка («мезо» – означає проміжний, посередині)  вивчає закономірності 

розвитку окремих регіонів країни, окремі галузі й підсистеми національної економіки  

Мегаекономіка вивчає закономірності функціонування і розвитку світової економіки в 

цілому, тобто на глобальному планетарному рівні  

Загальна економічна теорія не є механічною сумою її складових. Усі її частини 

перебувають у нерозривній єдності та органічному взаємозв'язку, що забезпечує цілісне 

сприйняття економіки як самодостатньої і динамічної системи, яка функціонує на 

національному і загальносвітовому рівнях. Економічна теорія залежно від функціональної 

мети поділяється на позитивну й нормативну економічну теорію.  

Позитивна економічна теорія ставить за мету всебічне пізнання економічних процесів 

та явищ, розкриває їхні взаємозв’язки та взаємозалежності, які зумовлюються реальною 

дійсністю. Тобто вона досліджує економічну дійсність і відповідає на запитання: яка вона 

є?  



Нормативна економічна теорія з'ясовує об'єктивні процеси, дає їм оцінку, робить 

висновки та розробляє рекомендації щодо вдосконалення економічної системи, переходу 

її на вищий ступінь розвитку. 

Економічні категорії – абстрактні, логічні, теоретичні поняття, які виражають суттєві 

властивості економічних явищ і процесів (товар, власність, капітал, прибуток, ринок, 

попит, заробітна плата,  

робоча сила).   

Економічні закони — відбивають найсуттєвіші, стійкі, такі, що постійно повторюються, 

причинно-наслідкові взаємозв’язки і взаємозалежності економічних процесів і явищ. 

Система економічних законів об‘єднує чотири їх типи: всезагальні - функціонують у всіх 

економічних системах (закон зростання потреб, закон економії часу); загальні - у кількох 

економічних системах, де існують для них відповідні економічні умови (закони ринкової 

економіки); специфічні - функціонують лише в межах однієї економічної системи (закон 

додаткової вартості); стадійні - функціонують на окремих стадіях даної економічної 

системи (становлення, зрілості чи занепаду).  

Функції економічної теорії: 

1. Пізнавальна (гносеологічна) - досліджує закономірності економічних процесів і явищ.  

2. Методологічна - виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, 

оскільки розкриває базові поняття, економічні закони, категорії, принципи 

господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.  

3. Прогностична – наукове передбачення майбутніх перспектив соціально-економічного 

розвитку з метою визначення найефективніших способів вирішення змін і проблем в 

економіці.  

4. Практична - наукове обґрунтування економічної політики держави, розробка 

рекомендацій щодо застосування принципів і методів раціонального господарювання.  

5.Виховна (світоглядна) - формування у громадян економічної культури, логіки сучасного 

економічного мислення, які забезпечують цілісне уявлення про функціонування 

економіки на національному і загальносвітовому рівнях.  

Метод економічної теорії – сукупність прийомів, засобів, принципів та інструментів, за 

допомогою яких здійснюється дослідження закономірностей і законів розвитку та 

функціонування економічних систем. Основні методи: 1) філософські (принципи 

матеріалізму, розвитку, суперечності, відображення, взаємодії); 2) закони діалектики 

(закони єдності та боротьби протилежностей, кількісно - якісних змін і заперечення); 3) 

категорії філософії (методи абстракції, синтезу, індукції, дедукції, гіпотеза); 4) закони і 

категорії економічної теорії; 5) засоби й методи економічного аналізу. 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал та письмово дати відповіді на наступні 

питання: 

1. Мета вивчення дисципліни «Економічна теорія». 

2.Чим відрізняються економічні категорії від економічних законів? 

3. Яке місце економічної теорії у системі економічних наук? 

3. Охарактеризуйте сучасні напрями економічної теорії.  

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни». 
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