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Цей метод дуже поширений, особливо зважаючи на те, що 
він є найбільш близьким до людського розуму. Проте прогноз за 
аналогією небезпечний тим, що він виглядає надійним у той час, 
як не завжди є таким. 

Прогноз за теорією імовірності передбачає, що прийняття 
всіх важливих рішень пов´язане з імовірністю. 

Ще одним методом прогнозування є прогноз на основі 
циклічного розвитку подій. Циклічність наявна не тільки в 
природі, але й в суспільстві, інформаційних процесах. 

Список використаних інформаційних джерел 
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Кожна людина повинна розуміти зміст економічних явищ не 
менше, ніж хімічних чи фізичних, географічних чи біологічних. 
Людину у світі оточують економічні явища: вона купує і продає, 
отримує доходи і сплачує ними податки, керує і підпорядко-
вується управлінням, споживає і заощаджує, влаштовується на 
роботу й починає працювати. Зрозуміло, що краще, коли люди-
на робить це все свідомо, раціонально використовуючи свої 
можливості, вибирає із безліч можливих варіантів найбільш 
вигідний. Усе це і наштовхує на вивчення основ економічної 
науки.  

Для вивчення економічного життя людства використо-
вуються такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, індукція 
і дедукція. Аналіз передбачає відокремлення в предметі досліду 
складових частин, їх вивчення, виявлення істотних ознак та 
зв‟язків. Синтез зводиться до з‟єднання розділених раніше скла-
дових частин у ціле з урахуванням взаємозв‟язків між ними. 
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Іншими словами – синтез дає можливість отримати цілісну уяву 
про досліджуваний предмет. Так, у розділі позитивної економі-
ки саме спираючись на аналізи економічних явищ і визнача-
ються закономірності розвитку економіки на досліджуваному 
етапі. 

 

 

 

 
 

Рисунок – Етапи становлення економічних досліджень 

Метод індукції означає формулювання загальних, теоретич-
них висновків спираючись на вивчення окремих фактів. Під час 
його використання відразу вивчаються деякі факти, на основі 
чого робляться теоретичні висновки. Цей метод доповнюється 
методом дедукції, що передбачає побудову узагальнюючих 
теоретичних висновків, точність яких перевіряється аналізом 
явищ, відносно яких цей висновок зроблений. Він використо-
вується, як правило, тоді, коли зібрано та охарактеризовано з 
погляду теорії емпіричний матеріал з метою його систематиза-
ції, послідовного виведення усіх висновків із первісного уза-
гальнення. Цей метод широко використовується у нормативній 
економічній теорії спираючись на визначені факти і їх узагаль-
нення тенденцій розвитку економіки в майбутньому. При цьому 
треба доповнити, що ці два методи взаємопов‟язані і взаємо-
обумовлені, і лише в такій якості є методами пізнання істини. 

У теперішніх умовах розвитку економіки часто використо-
вується метод економічного експерименту. Він полягає в теоре-
тичному поясненні певних закономірностей і способів розвитку 
економіки або її конкретних частих. За значних обсягів еконо-
мічної діяльності реалізація обґрунтованих положень у рамках 
усієї економіки у разі їх помилки може закінчитися значними 
збитками. Щоб цього не сталося і водночас на практиці визна-
чити точність теоретичних висновків, використовується їх 
апробація на певній кількості об‟єктів економічної діяльності. 
Цей спосіб дозволяє апробувати теоретичні моделі практикою 
економічного життя. 
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Зразком використання цього методу на практиці була апроба-
ція в декількох районах України єдиного податку в сільськогос-
подарській діяльності держави. Відповідно до результатів 
експерименту такий порядок оподаткування було запроваджено 
по всьому аграрному сектору. 

З методом економічного експерименту тісно пов‟язаний 
метод економічного моделювання. Це формалізований опис і 
кількісний вираз економічних процесів і явищ за допомогою 
економіко-математичних способів, що формалізовано показують 
реальну картину економічного життя. Економічні моделі дозво-
ляють з наукової точки зору дослідити характер і закономірності 
реальної економічної справи. 

Знакову роль у вивченні економічної сфери людства відіграє 
метод порівняння. Його використання пояснюється тим, що 
жодне явище економіки не можна оцінити окремо. Лише в 
порівнянні можна про щось дізнатися, бо пізнати невідоме 
можна, лише використавши як критерій те, що вже відоме, 
вивчене ще до цього. Лише порівняннями можливо побачити як 
окремі риси досліджуваного предмета, так і їх взаємодію та 
форми прояву на різних етапах розвитку. 

Підбиваючи підсумки, слід зауважити, що на дослідження 
предмета економічної теорії є багато методів. Результатом їх 
застосування, як і в різних науках, є створення категорій та 
законів. Економічна категорія – логічне поняття, що відображає 
в узагальненому вигляді певні сторони або процеси економіч-
ного життя суспільства. Вона відображає родові ознаки еконо-
мічних явиш. Прикладом таких категорій є товар, ціна, гроші. 

Мета будь-якої науки не обмежується тільки встановленням 
категорій. Потрібно визначити взаємозв‟язки та залежності, які 
можуть між ними існувати. Вони виявляються в законах, які 
виражають глибинну суть явищ, їх внутрішній зв‟язок і взає-
мозалежність. Економічні закони – це постійно відновлювані, 
причинно-наслідкові зв‟язки між економічними явищами. Вони 
є законами економічної життєдіяльності людей.  
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