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Група М-1 

Предмет «Економічна теорія та аналіз» 

Урок 1-2 

Тема: Визначення предмета економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної 

теорії. 

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.  

Прикладами найбільш поширених трактувань предмета економічної теорії можуть бути 

такі, що визначають її  як науку про: 

 національне багатство і способи його нарощення; 

 боротьбу за поліпшення добробуту народу; 

 намагання заробити собі на прожиття; 

 механізми, що регулюють стосунки між покупцями і продавцями; 

 діяльність у сфері виробництва і обміну між людьми; 

 види діяльності, пов’язані з обміном і грошовими угодами між людьми; 

 поведінку людей у процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних 

благ і послуг за умови обмежених ресурсів; 

 рух економічного життя; 

 тенденції розвитку цін, виробництва, безробіття; 

 вибір способу 

використання обмежених 

виробничих ресурсів (землі, праці, 

устаткування, технічних знань) для 

виробництва різних товарів і 

розподілу їх між різними членами 

суспільства; 

 розв’язання проблем 

організації споживання і 

виробництва; 

 гроші, норми відсотка, капітал і багатство; 

 виробничі відносини у взаємодії з продуктивними силами і політичною 

надбудовою; 

 економічні закони, що керують виробництвом, розподілом, обміном і 

споживанням на різних етапах розвитку людського суспільства. 

Зважаючи на сказане, можна було б визначити економічну теорію як науку, що вивчає 

процес  виробництва  матеріальних  благ  та  послуг  для задоволення суспільних 

потреб. 

https://dl.tntu.edu.ua/mods/_core/glossary/index.php?g_cid=165463&w=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F#term


 

 

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.  

У 1890 р. видатний англійський економіст А.Маршалл видав свої «Принципи 

економіки (економікс)». Ця книга не тільки дала ще одну назву економічній теорії — 

економікс, а й запропонувала принципово новий підхід до вирішення питання про 

утворення вартості товару. А.Маршалл поєднав в одній теорії дві протилежні: теорію 

трудової вартості та  теорію  граничної  корисності. Запропонована ним теорія 

ціноутворення практично без змін відтворюється в сучасних підручниках «Економікс». 

Найбільш помітною подією ХХ ст. в економічній теорії стала поява ще однієї 

школи — кейнсіанської. Свою назву вона отримала за ім’ям її засновника 

Дж.М.Кейнса (Англія). Економічна концепція Дж.М.Кейнса була викладена у його 

відомій праці — «Загальна теорія зайнятості, проценту та грошей» (1936 р.) та стала 



відповіддю на необхідність осмислення «Великої депресії» (світової економічної кризи 

1929-1933 рр.). До першої третини ХХ ст. в економічній теорії Заходу панувала думка про 

саморегульованість капіталістичної економіки за рахунок дії механізмів вільного ринку. 

Потужна, а головне, затяжна криза 1929-1933 рр. спростувала ці уявлення. Кризу було 

подолано врешті-решт, тільки завдяки енергійним зусиллям урядів країн, що були 

охоплені нею. Тож головним у кейнсіанській теорії стало обгрунтування ідеї про 

необхідність постійного державного регулювання ринкової економіки та розробка 

інструментарію такого регулювання. Слід відзначити, що кейнсіанські рецепти широко 

використовувались багатьма країнами Західної Європи після Другої світової війни і 

дали неабиякі результати з точки зору темпів економічного зростання та подолання 

циклічних криз перевиробництва. 

Серед найбільш сучасних теорій, що виникли в останніх два-три десятиріччя, можна 

назвати: монетаризм (М.Фрідмен), теорію раціональних очікувань (Р.Лукас), теорію 

економіки пропозиції (А.Лаффер). Суть цих теорій буде розглянуто пізніше, коли мова 

йтиме про сучасні методи державного регулювання економіки. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал та письмово дати відповіді на наступні 

питання: 

1. Мета вивчення дисципліни «Економічна теорія». 

3. Охарактеризуйте сучасні напрями економічної теорії (окрім кейнсіанства). 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні здобувачі освіти! Всі конспекти та домашні 

завдання ви виконуєте у робочих зошитах, які необхідно 

буде здати після закінчення дистанційного навчання (або 

ж перед іспитом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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