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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Політика і економіка»  є 

оволодіння студентами основними поняттями й термінами, набуття здатності 

орієнтуватися в змісті основних економічних проблем і різних підходах до їх 

вирішення. Для досягнення визначеної мети у процесі викладання дисципліни 

передбачається ґрунтовне вивчення студентами системи економічних відносин в 

їх єдності з продуктивними силами та іншими суспільними відносинами; 

економічних законів, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і 

споживанням життєвих благ як у ринковій, так і в інших економічних системах; 

закономірностей зародження, розвитку і відмирання суспільно-економічних 
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формацій; проблем ефективного використання обмежених ресурсів і управління 

ними з метою досягнення максимального соціально-економічного ефекту; 

стратегічних тенденцій еволюції соціально-економічних систем у XXI ст. 
 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка і політика» 

є:  

- з’ясування природи і змісту економічних законів та визначення 

механізму їх використання людьми у господарській діяльності;  

- розкриття загальних теоретичних засад соціально-економічного життя 

суспільства;  

- аналіз принципових рис економічних систем і напрямів їх еволюції; 

виявлення кращих надбань теорії та практики господарювання, способів і методів 

ефективного використання обмежених ресурсів виробництва; 

-  розкриття закономірностей суспільного відтворення, економічного 

зростання; дослідження особливостей сучасного стану функціонування і 

перспективи розвитку економічної системи. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати: 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК06. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня, з експертами з інших галузей знань. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК01. Розуміння загальних принципів політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи 

розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації. 

СК02. Базові знання сучасної нормативної та позитивної політичної теорії, 

політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології. 
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СК03. Вільне володіння базовим категорійно-понятійним та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

СК04. Розуміння ключових принципів функціонування влади та публічної 

політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної 

культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів. 

СК05. Застосування ключових політологічних понять, теорій і методів до 

аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей. 

 

СК06. Розуміння базових особливостей реалізації влади у різних політичних 

системах та контексту їх функціонування і взаємодії. 

СК07. Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та 

методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.  

СК08. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням прикладних методів, технологій та 

інструментарію аналізу. 

СК09. Здатність фахово викладати політологічні дисципліни на 

відповідному рівні даної освітньої кваліфікації. 

СК10. Спроможність фахово виконувати політико-організаційні, експертні, 

дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку 

праці. 

 

Очікувані програмні результати навчання: 

знати: 

- теорії та класифікації витрат, теорію грошей, закони та особливості 

грошового обігу;  

- процес виробництва та функціонування капіталу, його галузеві 

особливості;  

- сутність, функції та моделі ринків;  

- принципи підприємницької діяльності в сучасних умовах розвитку;  

- основи теорії заробітної плати, види, причини та наслідки безробіття;  

- принципи функціонування господарського механізму в системі 

суспільного відтворення;  

- основні економічні аспекти глобальних проблем.  

 

вміти: 

- - науково обґрунтувати загальні основи економічного життя 

суспільства;  

- - розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва; 

- - з'ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання 

їх людьми у процесі господарської діяльності; 

- - визначити суттєві риси основних соціально-економічних систем та 

напрямки їх еволюції; 

- - з'ясувати роль політичної економії у розробці шляхів формування 

соціально орієнтованої економічної системи. 

- аналізувати економічні закони, процеси та явища;  
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- надавати загальну характеристику економічним потребам та 

інтересам;  

- порівняльний аналіз різних типів економічних систем;  

- досліджувати доцільність використання різних видів вартості;  

- використовувати різні підходи в практиці аналізу інфляційних 

процесів;  

- визначати типи та моделі ринків;  

- вирішувати завдання щодо підвищення ефективності виробництва за 

допомогою аналізу та розрахунку витрат на виробництво;  

- аналізувати основні аспекти суспільного відтворення;  

- обчислювати математично та графічно зображувати валові, середні та 

граничні витрати;  

- використовувати знання форм прибутку, проценту та ренти при 

вирішенні практичних завдань;  

- застосовувати знання основних видів заробітної плати в практичній 

діяльності;  

- визначати принципи функціонування господарського механізму у 

системі суспільного відтворення;  

- характеризувати економічні функції держави;  

- визначати суть і структуру світового господарства;  

- класифікувати глобальні проблеми та їх вплив на світову економіку;  

- робити обґрунтовані висновки щодо використання засад політичної 

економії в ефективному розподілі ресурсів та економічних благ в умовах 

ринкових відносин.  

 
 

2. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИКО - КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ ЕКОНОМІКИ І 

ПОЛІТИКИ 

Змістовний модуль 1. Загальні питання і основи ринкової економіки  

Тема 1. Предмет політики і економіки. Виробництво матеріальних благ 

і послуг. Економічні потреби та інтереси. 

Розвиток економічної думки й становлення науки «Політична економія». 

Етапи формування політичної економії як науки. Концепції різних шкіл 

економічної думки (меркантилістів, фізіократів, представників класичної школи 

політичної економії та ін.).  

Предмет та категорійний апарат політичної економії. Соціально-економічні 

та організаційно-економічні відносини. Економічні категорії. Економічні закони: 

сутність, об’єктивний характер, механізм використання. Позитивна і нормативна 

політична економія.  

Методи політичної економії. Загальні та конкретні методи науко-вого 

пізнання та їх використання. Функції політекономії. Місце політичної економії у 

системі економічних навчальних дисциплін. Політична економія і економічна 

політика.  
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Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. Товари 

та послуги. Засоби виробництва та предмети особистого 

споживання. Економічні ресурси, їх класифікація. Обмеженість ресурсів. 

Матеріальне та нематеріальне виробництво. Виробничі можливості суспільства та 

результати виробництва. Крива виробничих можливостей і проблема 

економічного вибору. Альтернативна вартість. Основні фактори виробництва.  

Економічні потреби та інтереси. Економічні потреби суспільства, їх сутність 

і класифікація. Закон зростання потреб. Економічні інтереси, їх види. Діалектика 

взаємозв’язку інтересів і потреб. 

 

 Тема 2. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна 

система та закони її розвитку  

Економічна система: сутність і структура. Визначення економічної системи. 

Структура економічної системи. Діалектика продуктивних сил, виробничих 

відносин та надбудови. Класифікація економічних систем за різними ознаками.  

Типи економічних систем. Причини існування різних типів економічних 

систем. Основні риси традиційної економіки. Адміністративно-командна 

економіка, її переваги та недоліки. Ринкова економіка: основні характеристики та 

переваги. Недоліки ринкової економіки. Основні характеристики змішаної 

економіки. Моделі змішаної економічної системи. Рушійні сили розвитку 

економічних систем.  

Власність в системі суспільного виробництва. Власність як основа будь-якої 

економічної системи. Економічний та юридичний зміст власності. Концепції про 

власність. Суб’єкти та об’єкти власності. Типи і форми власності, їх 

реформування у процесі ринкових перетворень. 

 

 

Тема 3. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар та 

гроші  

Основні форми суспільного господарства. Суспільне господарство. 

Еволюція суспільного господарства. Сутність та основні риси натурального 

господарства. Товарне господарство. Умови виникнення товарного виробництва. 

Товар і його властивості.  

Економічні теорії про вартість товару. Споживча власність товару. Мінова 

вартість товару. Теорія трудової вартості, теорія «трьох факторів», теорія 

граничної корисності. Величина вартості товару. Конкретна й абстрактна праця. 

Залежність величини вартості товару від продуктивності праці. Проста та 

розвинена форми товарного виробництва. Закон вартості та його функції. 

Гроші, їх походження та сутність. Виникнення та сутність грошей. Функції 

грошей. Закон грошового обігу. Види грошей. Ціна товару та фактори, що на неї 

впливають. Інфляція. Антиінфляційна діяльність держави. Методи боротьби з 

інфляцією. Особливості грошового обігу в Україні. Сучасна грошова система. 

 

Тема 4. Капітал. Наймана праця і заробітна плата. Витрати 

виробництва та прибуток  



8 

 

  

Капітал: процес виробництва і нагромадження. Капітал як економічна 

категорія. Загальна характеристика процесу перетворення грошей у капітал. 

Теорії про сутність капіталу. Загальна формула руху капіталу. Попит та 

пропозиція капіталу.  

Види та форми капіталу. Людський капітал. Інтелектуальний капітал. 

Інформаційний капітал. Виробничий капітал. Підприємницький капітал. 

Фінансовий капітал.  

Капітал і праця. Взаємозв’язок капіталу з працею. Теорії заробітної плати. 

Визначення вартості робочої сили. Сутність, форми та системи заробітної плати. 

Номінальна і реальна заробітна плата, їх взаємозв’язок. Мінімальна заробітна 

плата та її критерії. Встановлення мінімальної заробітної плати.  

Витрати виробництва. Теорії витрат виробництва. Сучасна класифікація 

витрат. Суспільні витрати. Економічні й бухгалтерські витрати. Валові, середні та 

граничні витрати, їх розрахунок. Витрати виробництва, вартість товару і його 

ціна. Собівартість товару і його структура. Проблеми зниження витрат.  

Прибуток як головна мета діяльності підприємства. Прибуток як економічна 

категорія. Концепції про джерела прибутку. Функції та види прибутку. Норма 

прибутку, її розрахунок. Фактори, які впливають на норму прибутку. Міжгалузева 

конкуренція та формування середньої норми прибутку. Перетворення вартості 

товару у ціну виробництва. 

 

Змістовний модуль 2. Соціально-економічний прогрес та світова 

економіка 

Тема 5. Суспільне відтворення. Суспільний продукт. Економічне 

зростання. Зайнятість та безробіття 

  

Суспільне відтворення. Процес виробництва та відтворення. Сутність 

суспільного відтворення, його види: просте і розширене відтворення. Умови 

відтворення та реалізації суспільного продукту при простому та розширеному 

відтворенні.  

Показники розвитку економіки. Валовий внутрішній продукт, чистий 

національний продукт і національний дохід. Тіньовий сектор в економічному 

відтворенні. Національне багатство і його структура. Відтворення та процес 

нагромадження. 

Економічне зростання і економічний розвиток. Види та типи економічного 

зростання, його показники. Динаміка економічного зростання та його фактори. 

Сталий економічний розвиток. Роль інвестицій в економічному зростанні.  

Циклічний розвиток економіки. Причини циклічного розвитку економіки. 

Теорії циклічного розвитку економіки. Фази економічного циклу. Економічні 

кризи, їх причини та наслідки. Особливості сучасних циклів. Державне 

антициклічне регулювання економіки.  

Зайнятість та безробіття. Зайнятість: сутність і форми. Зайнятість та 

відтворення сукупної робочої сили. Безробіття: сутність, види та економічно-

соціальні наслідки. Причини безробіття. Особливості сучасного безробіття. 

Державне регулювання зайнятості. 
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Тема 6. Господарський механізм та економічні функції держави. 

Сучасні економічні системи  

Господарський механізм, його сутність та елементи. Господарський 

механізм: система управління економікою. Основні елементи господарського 

механізму. Планування та програмування.  

Держава як суб’єкт економічних відносин. Економічні функції держави. 

Концепції державного регулювання. Сутність, цілі, важелі (інструментарії) та 

основні напрями регулювання економіки.  

Основні форми державного регулювання. Роль фінансів у господарському 

механізмі. Фінансова система. Державні фінанси. Фіскальна політика. Фіскальні 

методи регулювання виробництва. Грошово-кредитна система. Необхідність 

удосконалення механізму господарювання в Україні. 

 

Тема 7. Суть і структура світового господарства. Економічні аспекти 

глобальних проблем  

Світове господарство: сутність, основні риси, структура та етапи 

становлення. Сутність світового господарства. Міжнародний розподіл праці. 

Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угрупування світу.  

Світогосподарські зв’язки та їх форми. Міжнародні ринки. Міжнародна 

торгівля. Міжнародна міграція робочої сили. Сутність і форми міжнародного руху 

капіталу. Прямі та портфельні інвестиції. Міжнародні валютно-фінансові 

відносини. Національна і міжнародна валютна система. Валютний курс, його 

види.  

Основні глобальні проблеми сучасності. Сутність глобальних проблем. 

Формування глобальної економічної системи. Вплив глобальних проблем на 

економічний розвиток України.  
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3. Структура навчальної дисципліни 
Назви тематичних розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л пр. сам.роб. л сем. сам.роб. 

     І.З.     І.З. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Змістовний модуль 1. Загальні питання і основи ринкової економіки 

Тема 1. Предмет політики і 

економіки. Виробництво 

матеріальних благ і послуг. 

Економічні потреби та інтереси. 

12 2 2 8 -      

Тема 2. Соціально-економічний 

устрій суспільства. Економічна 

система та закони її розвитку. 

12 2 2 8 -      

Тема 3. Товарна форма 

організації суспільного 

виробництва. Товар та гроші 

12 2 2 8 -      

Тема 4. Капітал. Наймана праця 

і заробітна плата. Витрати 

виробництва та прибуток 

12 2 2 8 -      

Разом за змістовним модулем 1 48 8 8 32 -      

Змістовний модуль 2. Соціально-економічний прогрес та світова економіка 
Тема 5. Суспільне відтворення. 

Суспільний продукт. 

Економічне зростання. 

Зайнятість та безробіття 

13 2 2 9 -      

Тема 6. Господарський 

механізм та економічні функції 

держави. Сучасні економічні 

системи 

13 2 2 9 -      

Тема 7. Суть і структура 

світового господарства. 

Економічні аспекти глобальних 

проблем 

16 2 2 10 2      

Разом за змістовним модулем 2 42 6 6 28 2      

Усього годин  90 14 14 60 2      

 

4. Теми семінарських занять 

№ 

з

/п 

Назва теми 

Кіл

ькість 

год

ин 

1   

.

.. 
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5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин, денна  

1 Предмет політики та економіки. Виробництво матеріальних благ і 

послуг. Економічні потреби та інтереси. 

2 

2 Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та 

закони її розвитку. 

2 

3 Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар та 

гроші 

2 

4 Капітал. Наймана праця і заробітна плата. Витрати виробництва та 

прибуток 

2 

5 Суспільне відтворення. Суспільний продукт. Економічне зростання. 

Зайнятість та безробіття 

2 

6 Господарський механізм та економічні функції держави. Сучасні 

економічні системи 

2 

7 Суть і структура світового господарства. Економічні аспекти 

глобальних проблем 

2 

 Разом 14 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

...   

 

7. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин, 

денна  

1 Політична економія і економічна політика. Матеріальне та 

нематеріальне виробництво.  
8 

2 Функції закону вартості. Види грошей в сучасній економіці  8 

3 Шляхи зменшення собівартості продукції. Прибуток – головна мета 

діяльності підприємства. 
8 

4 Особливості ринкових відносин в Україні. Фактори, що впливають на 

інфраструктуру ринку.  
8 

5 Циклічний розвиток економіки, його причини. Теорії циклічного 

розвитку економіки.  
9 

6 Роль фінансів у господарському механізмі.  9 

7 Проблеми інтеграції України у світову економіку . 10 

 Разом 60 

 

8. Індивідуальні завдання 

- 
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9. Очікувані результати навчання з дисципліни  

 

РН01. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз 

та синтез. 

РН02. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної 

діяльності. 

РН04. Застосовувати здобуті знання у професійній діяльності. 

РН05. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних 

та інформації з різних первинних та вторинних джерел. 

РН06. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам 

масової інформації, експертам з інших галузей знань. 

РН07. Працювати у професійних колективах, державних і недержавних 

організаціях. 

РН08. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у 

встановлені роботодавцем терміни. 

РН09. Знати як використовувати свої права і обов’язки як члена суспільства 

та поділяти цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

РН10. Опанувати моральними, культурними, науковими цінностями і 

досягненнями суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області та використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

РН11. Знати на відповідному рівні загальні принципи природи та значення 

політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 

включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації. 

РН12. Знати основи нормативної та позитивної політичної теорії, 

політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології.  

РН13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та 

аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

РН14. Розуміти ключові принципи функціонування влади та публічної 

політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної 

культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 

РН15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до 

аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей. 

РН16. Розуміти базові особливості реалізації влади у різних політичних 

системах та контекст їх функціонування і взаємодії. 

РН17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи 

для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.  

РН18. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням прикладних методів, технологій та 

інструментарію аналізу. 

РН19. Фахово викладати політологічні дисципліни на відповідному рівні 

даної освітньої кваліфікації. 



13 

 

  

РН20. Фахово виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та 

консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці. 
 

 

10.Засоби оцінювання 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

− розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

− пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

− бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

− ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

− лабораторна робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

− аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого 

на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

− проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.  

 Для студентів денної форми навчання: усне опитування на 

практичних заняттях, аудиторна контрольна робота. 

 

11. Методи контролю 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, аудиторна контрольна робота. 

 

Таблиця 11.1- Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100 100 

14 14 14 14 14 15 15 

 
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 
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Таблиця 11.2 - Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
85-89 

добре  
75-84 

70-74 
задовільно  

60-69 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

- 

 

13. Рекомендована література 

Основна 

1. Аналітична економія : Макроекономіка і мікроекономіка : навч. посібн. у 

2-х кн. Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / С. М. Панчишин, 

П. І. Островерх, В. Б. Буряк та ін. К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 723 с.  

2. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка : навч. посіб. у 2-

х ін. Кн. 2: Вступ до аналітичної економії. Мікроекономіка / С. М. Панчишин, П. 

І. Островерх, В. Б. Буряк та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 695 с.  

3. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія : підручник / В. Д. 

Базилевич, В. М. Попов. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2007. – 

720с.  

4. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. 

Базилевич, Л. О. Баластрик ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 743 с.  

5. Баталов С. М. Сборник задач по микроэкономике : учебн. пособ. / С. М. 

Баталов. – Екатеринбург : Уральский политехнический институт, 2005. – 81 с.  

6. Башнянин Г. І. Політична економія : навч. посібн. / Г. І. Башнянин, П. Ю. 
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