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ПЕРЕДМОВА
Економіка являє собою систему економічних відносин, яка складається як на рівні окремих господарюючих суб’єктів, так і на рівні
національної економіки в цілому. Щоб ці відносини систематизувати ї представити як цілісну систему, їх, як правило, класифікують
за характером функціонування та за роллю в суспільному виробництві: соціально-економічні відносини, загальноорганізаційні та
конкретно-економічні відносини.
Відповідно до даної структури складається система економічних
наук, які вивчають ці відносини: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економічних вчень, конкретні економічні
науки. Логічний зв’язок між ними можна представити таким чином:
на мікрорівні узагальнюються дані конкретно-економічних досліджень, виводяться моделі і формулюються принципи поведінки окремих господарюючих суб’єктів у певному ринковому середовищі; на
макрорівні — акцентується увага на виявленні взаємозв’язків між
цими окремими суб’єктами і розкриваються загальні тенденції економічного розвитку. Завершуватися будь-які фундаментальні дослідження мають виходом на узагальнення політекономічного характеру.
Зокрема, необхідно показати, як ті чи інші перетворення у господарстві позначаються на відносинах власності, відносинах розподілу,
економічному становищі окремих груп суб’єктів підприємницької
діяльності, заробітній платі, соціальному захисті населення. Отже, в
субординації економічних наук політичну економію варто поставити
на саму вершину. Це вінець економічної науки. Кожен економіст, так
само як і господарський практик, повинен уміти дати належну оцінку
соціально-економічної природи тих господарських рішень, які приймаються як на мікро-, так і на макроекономічному рівнях.
Свого часу курс «Економічна теорія» замінив у багатьох вищих
навчальних закладах «Політичну економію». Але така його назва
була надуманою, вона не дозволяє чітко визначити предмет цієї
дисципліни і, звичайно, не може бути альтернативою такій фундаментальній науці, як політична економія.
Якщо виходити зі структури тих економічних відносин, які входять до сфери уваги теоретичних досліджень, то можна сказати, що
вони представляють економіку взагалі, безвідносно до специфічних
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особливостей галузі. Тому й логічно об’єднати всі ці дисципліни під
загальною назвою «Економіка», яка стане альтернативою сучасній
«Економічній теорії». У структурі цього загального курсу можна
чітко окреслити предмети політичної економії, мікро- та макроекономіки, що, у свою чергу, може бути вагомим аргументом для розробки логічно побудованих навчальних програм цих курсів.
Даний навчальний посібник підготовлений відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України «Освітньо-професійної
програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 — «економіка і підприємництво». При цьому колектив авторів намагався побудувати
викладення матеріалу таким чином, щоб він міг широко використовуватися студентами всіх спеціальностей. Висвітлення курсу політичної економії здійснюється за такою структурою: спочатку (глави 1–4) даються основні характеристики об’єкта вивчення, цілей і
методів сучасних типів економічних систем, а також розкриваються такі базові економічні поняття, як потреби, ресурси, виробничі
можливості, показується економічна роль власності та її трансформаційні перетворення в Україні. Потім (глави 5–7) висвітлюються
основні риси ринкової економіки. Зокрема, дана характеристика
ринку та його інфраструктури, капіталу сфери обігу, розкриті основні категорії товарного виробництва, закони грошового обігу, простежується історичний досвід становлення українських грошей.
Значна увага (глави 8–11) приділяється аналізу цілей і характеру
діяльності суб’єктів ринкової економіки; домогосподарств, підприємств та держави. В окремому розділі висвітлюються особливості
підприємництва в аграрному секторі. Останній розділ (глави 12–
16) акцентує увагу на з’ясуванні проблем суспільного відтворення
на рівні національної економіки, а також світового господарства, інтеграції України у світовий ринок. Завершується він аналізом економічних аспектів сучасних глобальних проблем.
У цілому автори виходили з того, що глибока економічна освіта — це найбільше надбання цивілізованого суспільства. Зміст та
структура посібника підпорядковані завданням оволодіння студентами глибокими теоретичними знаннями сучасних проблем ринкової економіки, закономірностей її розвиту, діалектики суперечностей, методів регулювання, формуванню сучасного економічного
мислення та вміння розуміти природу того економічного середовища, яке сьогодні складається в Україні, і перспектив його соціальноекономічних перетворень.
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