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редовішими ідеями та різноманітною системою сучасних методів і 
прийомів господарювання, обов’язково вмів правильно оцінювати 
виробничу ситуацію, своєчасно приймати оптимальні рішення, тво-
рчо ставитися до своєї справи. 

Для вирішення цих завдань у навчально-педагогічному процесі 
використовуються різноманітні форми організаційних заходів. Чим 
вищий методичний, інтелектуальний і, власне, фаховий, рівень ви-
кладача, тим дієвіші ці форми. Спецкурси, ділові, рольові ігри, спів-
бесіди, як показує досвід роботи, допомагають студентам відійти від 
пасивного сприйняття наукового матеріалу, до його активного по-
шуку, виявлення і використання. 

Особливо ефективним у технічному вузі є ведення спецкурсів. 
Оскільки «Основи економічної теорії» викладаються на старших ку-
рсах, коли студенти вже зайняті фаховою спеціалізацією, поглибле-
не вивчення окремих проблем економічної теорії посилює їх інтерес 
до економічних проблем. З іншого боку в спецкурсі ми маємо мож-
ливість змінювати методику викладання. Основною стає самостійна 
робота студента під керівництвом викладача. Однією з її форм, що 
викликає найбільше зацікавлення, є проведення навчальних еконо-
мічних аналізів та досліджень. 

Для формування і розвитку сучасних засобів навчання необхідне 
навчально-методичне забезпечення і зміцнення кафедр соціально-
економічного циклу в технічних вузах. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Науковий метод дослідження — загальна зброя вчених-

дослідників, тобто інтуїція, яка і у повсякденному житті, і в еконо-
міці інколи сильніша за розрахунок. Абстрактна у своєму аналізі во-
на широко застосовується на практиці і має надзвичайно важливе 
значення. Як сказав одного разу Альберт Ейнштейн: «Наука — це ні 
що інше, як екстракт щоденних роздумів». 

Саме тому європейський студент економічного факультету ніяк 
не зможе, наприклад, уникнути вивчення праць Платона, Арістоте-
ля, Маркса, Локка, Гегеля, Руссо та багатьох інших філософів. Вод-
ночас його американський колега зацікавлений у глибокому вивчен-
ні таких дисциплін, як статистичні та економічні методи, 
математичне моделювання економічних процесів, теорія ігор і т.д. 
Вони вчаться розробляти теорії, накопичувати фактичні дані, а по-
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тім аналізувати їх спробувавши підтвердити або заперечити теоре-
тичні розробки. 

Справа в тому, що кожний учений-дослідник, який заінтересова-
ний в отриманні максимального емпіричного змісту та бажає зрозу-
міти якомога більше аспектів досліджуваної проблеми, прийме 
плюралістичну методологію та буде також порівнювати теорії одна 
з одною, а не лише з «досвідом», «даними» або «фактами». Він 
швидше спробує поліпшити ті концепції, які програють у значенні, 
ніж просто відкинути їх. Альтернативи, які потрібні лише для під-
тримки дискусій, цілком можна запозичити з минулого. По суті, їх 
можна брати всюди, де вдається знайти: з стародавніх світів та су-
часних забобонів, з праць спеціалістів та з ділової практики. Вся іс-
торія будь-якої сфери економічної науки використовується для по-
ліпшення її найбільш сучасного та «прогресивного» стану. 
Зникають межі між історією науки, філософією та самою наукою, а 
також між наукою та ненаукою. 

У більшості зарубіжних підручників з економічної теорії, що ви-
користовуються в нас, як методологічні засади проголошується ме-
тод емпіричної еклектики. Такі відомі автори, як П. Самуельсон, 
К.Л. Макконнелл, С. Фішер та інші, вважають, що саме еклектика 
дає змогу в доступній формі дати студентській молоді найширше 
коло економічних знань. Однак будь-якому вченому-економісту ві-
домо й інше: метод еклектики використовується наукою лише в пе-
ріоди початкового становлення, коли вона тільки-но накопичує фак-
ти про свій предмет, намагаючись їх класифікувати за певними 
ознаками. 

Проте в подальшому, коли стадія становлення науки пройдена, 
вчені-дослідники переходять, як правило, до системно-діалектич-
ного формування своїх теорій. Відбувається процес освоєння ними 
системних форм руху матеріального світу. 

Формально-логічний метод пізнання економіки, основу якої 
складають індукція й дедукція, аналіз і синтез, а також рух від конк-
ретного до абстрактного і сутнісно-конкретного, має обмежене зна-
чення. З самого початку він ґрунтується на аналітичному розмежу-
ванні однієї економічної категорії від іншої, що відображається в 
практиці виробництва. 

Якщо кожна з категорій буде за допомогою аналізу зведена до 
характерних абстрактних цінностей і до абстрактно-конкретних 
форм, то залишається поза увагою наукового дослідження пробле-
ма взаємозв’язку, з допомогою якого складають певне ціле, що по-
значається поняттям «економіка». Для розкриття цих взаємо-
зв’язків потрібно перейти від формально-логічного та 
еклектичного дослідження категорій до досконалішого системно-
діалектичного методу. Теоретичне упорядкування категорій в еко-
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номічній теорії у зв’язку з цим має відбивати процес розвитку 
форм матеріального світу шляхом переходу кількісних їх змін в 
якісні, саморозвитку системи шляхом «заперечення-заперечення» і 
т. д. 

Сучасна філософія, що спирається на закони діалектичного роз-
витку світу, створила вчення про всезагальність системної форми 
руху матерії, яка є атрибутивною, обов’язковою формою її руху, в 
тому числі й економічною. Сам факт визнання системного розвитку 
економіки методологічно зобов’язує нас виходити з положень зага-
льної теорії систем. 

Тільки з допомогою системно-діалектичного методу можна по-
будувати дійсно наукову структуру економічної теорії. Справа в то-
му, що кожна система матеріального світу знаходиться в певних 
відносинах із зовнішнім середовищем, з якого надходить вихідний 
для її існування матеріал, енергія та інформація як наслідок прита-
манної їй властивості відображення. Отримувані із зовнішнього се-
редовища форми матерії перетворюються на взаємозв’язані елемен-
ти й частини системи, на особливий результат чи продукт, за 
допомогою якого дана система, за принципами оберненого зв’язку 
впливає знову на середовище свого існування. 

Дослідження в економічній теорії обмежених матеріальних благ 
вже вирізняє зв’язок економічної системи з її зовнішнім природним 
середовищем. Включення ж в предмет цієї науки обмеженості мате-
ріальних благ для людей, між якими формуються виробничі відно-
сини, у загальному вигляді характеризує їх як найпростіших елеме-
нтів самої економічної системи, вказує на взаємозв’язок в ній 
виробництва і присвоєння матеріальних благ. Соціально-економічна 
обмеженість надає продуктам виробництва особливих економічних 
форм (товару, грошей, заробітної плати, прибутку). 

Особливий вид продукту утворюється і внаслідок наявності в 
економічній системі обернених зв’язків, за яких він надходить як 
вихідний матеріал для споживання системи. Разом з тим в особли-
вому вигляді коректується інформація системи і її елементів про 
навколишнє середовище і внутрішні взаємозв’язки самих суб’єктів 
цієї системи. Це є найзагальніші принципи системного аналізу 
економіки, які методологічно випливають із загальної теорії сис-
тем. 

Отже, щоб зрозуміти економіку як систему, її аналіз слід почина-
ти з найпростіших тотожних елементів та з’ясувати з чого почалося 
її утворення і які з її елементів формують своєрідний стик з систе-
мою нижчого порядку, що передує розвитку економіки. 

Економічна теорія як наука має виявляти існуючі в системі обер-
нені зв’язки, що забезпечують корекцію інформації — як передумо-
ву ефективного управління економікою. 


