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РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК
«Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність»
Забарної Е.М., Козакової О.М., Задорожнюк Н.О., Волкової Н.І., Чередниченко В.А.,
Щьокіної Є.Ю., Черепанової Н.О.
Поява нових форм господарювання, поширення глобальних тенденцій та
формування компетентністно-орієнтованої системи освіти вимагає модернізації
внутрішнього змісту підготовки фахівців з вищою освітою. Економічна теорія як
система наукових поглядів та явищ, що відображають сталі й суттєві зв’язки дійсності,
рушійні сили та дію об’єктивних законів економічного життя, сприяє формуванню
сучасного гнучкого економічного мислення та науковому передбаченню соціальноекономічного розвитку суспільства. Знання з основ економічних теорії та ринкової
економіки, що виконують функцію об’єктивного інформаційного сигналу для
практичної діяльності суспільства і людини, дозволяють майбутнім сучасним фахівцям
оцінювати та аналізувати різноманітні економічні ситуації, діяти в умовах ринкових
відносин, приймати самостійні виважені рішення та прогнозувати можливі варіанти
подальшого економічного розвитку за рахунок набутих практичних навичок.
В представленому для рецензії учбовому підручнику послідовно та цілком
обґрунтовано розкрито зміст матеріального виробництва та специфіку його організації,
представлено змістовне наповнення відносин власності та їх еволюцію, показано
становлення системи товарної організації виробництва, з’ясовано сутність та
характерні особливості грошей, поняття та види інфляції і відповідні заходи
антиінфляційної політики, розкрито особливості та формування ринкової системи,
механізм функціонування ринку, досліджено основи підприємництва в сучасних
умовах господарювання, розкриваються основні передумови факторів виробництва та
відповідних їм факторних доходів, висвітлюють актуальні макроекономічні проблеми
економічної теорії тенденції розвитку національної економіки в умовах міжнародної
інтеграції та глобалізації економічних систем.
Представлений підручник складається зі вступу, теоретичної частини, що
містить 13 тем, висновки, питання для самоконтролю та переліку використаної та
рекомендованої літератури. Друга частина підручника – практикум-тренінг з
можливістю перевірити знання за допомогою тестів, логічних і практичних завдань.
Підручник надає можливість здобувачам якісніше здійснювати самостійне
навчання, раціонально і оперативно поєднувати вивчення теорії з вирішенням
практичних завдань, перевіряти отримані знання за допомогою питань для
самоконтролю та тестів до кожної теми. Тим самим, здобувач має можливість отримати
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всі компетентності та результати навчання, які передбачені навчальними програмами
вивчення таких освітніх компонентів, як «Онови економічної теорії», «Основи ринкової
економіки», «Основи підприємницької діяльності», «Економічні студії».
У цілому за змістом, структурою, логікою та послідовністю викладання
матеріалу підручник «Економічна теорія: закономірності,

практика та сучасність»

підготовлений на достатньо високому фаховому рівні, може стати корисним для
здобувачів, науковців, аспірантів, викладачів, а також спеціалістам виробництва.
Підручник рекомендується до видання.
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