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ПЕРЕДМОВА 
 
 
 
Курс “Основи економічної теорії” належить до загальних 

навчальних дисциплін, які вивчаються студентами усіх 
спеціальностей, зокрема “Політологія”, “Соціальна робота”, 
“Мова і література”, “Правознавство”, “Екологія та охорона 
навколишнього середовища”, “Медичні прилади та системи” 
тощо. Цей курс вивчається в рамках підготовки фахівців з 
освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. Оскільки “Основи 
економічної теорії” викладаються студентам як першого, так і 
другого курсу неекономічних спеціальностей, базою дисципліни 
виступають знання, отримані в загальноосвітніх середніх 
закладах при вивченні географії, математики, історії, основ 
економічних знань тощо. Крім того, він пов’язаний з вивченням 
окремих економічних дисциплін, що викладаються на вказаних 
факультетах на старших курсах, і є їх основою. 
Дисципліна “Основи економічної теорії” носить теоретико-

прикладний характер. У теоретичному аспекті вона дозволяє 
студентам оволодіти знаннями щодо основних принципів та 
закономірностей економічного життя країни, у прикладному – 
набути базових положень з методик аналізу та розрахунку 
мікроекономічних і макроекономічних показників. 
Не всі наведені теми передбачені програмами вивчення 

дисципліни для окремих спеціальностей. Так, теми “Товар, 
вартість та гроші в економіці”, “Теорія суспільного вибору”, 
“Світове господарство та міжнародна торгівля”, “Міжнародна 
валютна система” викладаються тільки для спеціальностей 
“Політологія”, “Соціальна робота”, “Правознавство”, що 
обумовлюється специфікою підготовки таких фахівців. Тема 
“Ринки ресурсів та розподіл доходів” викладається для цих 
спеціальностей більш детально. Студенти, які навчаються за 
іншими спеціальностями, мають нагоду підготуватися краще до 
іспиту та розширити свою ерудицію, використовуючи 
представлені в посібнику тести та завдання. 
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі 

заліку та/або іспиту. Як підтверджує практика, найкраще володіє 
отриманими знаннями той студент, який легко орієнтується в 
теорії та вміє використати їх на практиці. Виходячи з цього 
принципу в посібнику запропоновані завдання у вигляді 
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ситуаційних і розрахункових завдань та підсумкові тести для 
перевірки теоретичних знань з кожної теми.  
Організаційно-методичною основою конструювання тестів та 

завдань служить державний освітній стандарт, навчальні плани 
спеціальностей і робоча програма дисципліни.  




