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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "___Політична економія __” складена                    
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки __молодшого спеціаліста___________ напряму  
                                                                                                                                                (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 (спеціальності) “___5.03050702 «Комерційна діяльність»__________________________________  
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Політекономія» є економічні закони та відносини в 
суспільстві щодо раціонального ведення господарства у різних економічних системах і на різних 
економічних рівнях. 
Міждисциплінарні зв’язки: Економіка підприємства, Статистика, Гроші та кредит, Економічний 
аналіз. 
   
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 

Змістовий модуль 1. Загальні основи політекономії. 
Тема 1. Політекономія як наука. 
Тема 2. Виробництво: зміст і фактори. 
Тема 3. Економічна система та відносини власності. 
Тема 4. Форми організації виробництва. Гроші. 
Тема 5. Ринок як форма організації виробництва. 
Змістовий модуль 2. Макро і мікроекономіка. 
Тема 6. Підприємство і підприємництво. 
Тема 7. Капітал, витрати виробництва і прибуток. 
Тема 8. Макроекономічні показники і економічне зростання. 
Тема 9. Макроекономічна нестабільність. 
Тема 10. Державне регулювання економіки. 
 Тема 11. Світове господарство і глобальні проблеми сучасності.  

 
1.Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Політекономія є розкриття природи економічних явищ і 
процесів, що відбуваються в суспільстві; з’ясування суті  фундаментальних засад економічного життя 
суспільств, економічної поведінки людини, законів та закономірностей функціонування ринкової 
економіки, сутність економічних процесів в Україні. 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Політекономія» є виховання у студентів 
економічного мислення та набуття глибоких знань про базові економічні категорії і закони , які 
становлять загальну основу економічну діяльність людей 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : суть  економічних явищ і процесів; економічний зміст відносин власності, економічних систем, 
суперечностей економічного розвитку, потреб і інтересів; зміст основних понять, категорій, законів та 
принципів ринкової економіки; механізм становлення різних форм господарювання, розвитку ринкової 
інфраструктури, ціноутворення на макро- і макрорівнів, система оподаткування; суть циклічного 
розвитку економіки, економічні кризи та шляхи її подолання; основні риси соціально-орієнтованої 
ринкової економіки.  
вміти : дати наукове тлумачення особливостей формування і розвитку соціально-економічних явищ в 
умовах сучасної ринкової трансформації економіки України; орієнтуватися у проблемах розвитку 
підприємництва; приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих економічних 
знань при використані своїх професійних обов’язків. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __108__ години/________ кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Загальні основи політекономії. 
Тема 1. Політекономія як наука. 
 Багатозначність поняття «економіка». Економічна діяльність і економічні потреби. 
Становлення і етапи розвитку економічної науки. Предмет політекономії, її функції. 
Методи дослідження економічних явищ. 
Тема 2. Виробництво: зміст і фактори. 
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Виробництво, його види.. Основні фактори виробництва і їх взаємозв’язок.  
Обмеженість ресурсів і ефективність виробництва. Стадії руху продукту. 
Тема 3. Економічна система та відносини власності. 
Економічна система її сутність, структур  Типи економічних систем. Власність як економічна категорія, 
форми власності і її види. 
Тема 4. Форми організації виробництва. Гроші. 
Натуральне і товарне виробництво. Товар і його властивості. 
Гроші, їх походження, функції і види. Закон вартості, функції його. 
Тема 5. Ринок як форма організації виробництва. 
Сутність, умови формування ринку. Функції ринку. Структура і інфраструктура ринку 
Попит і пропозиція. Конкуренція і монополія. 
 
Змістовий модуль 2. Макро і мікроекономіка. 
Тема 6. Підприємство і підприємництво. 
Підприємство, його функції і види. Підприємництво, його форми, види і  
напрямки. 
Тема 7. Капітал, витрати виробництва і прибуток. 
Капітал, як економічна категорія. Витрати виробництва і їх види. Собівартість продукту і її структура. 
Доходи і прибуток. 
Тема 8. Макроекономічні показники і економічне зростання. 
Сутність і види відтворення. Сукупний продукт і його форми. Національне багатство. Економічне 
зростання і його типи. 
Тема 9. Макроекономічна нестабільність. 
Циклічність економічного розвитку. Етапи циклів.  
Безробіття його форми і наміри. Інфляція, її сутність, види і наслідки. 
Тема 10. Державне регулювання економіки. 
Діяльність держави щодо забезпечення економічної рівноваги. 
Функції держави, методи державного контролю і регулювання виробництва. 
Тема 11. Світове господарство і глобальні проблеми сучасності. 
 Сутність і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. 
 Глобальні проблеми сучасності. 
 
3. Рекомендована література 

Основна 
1. Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенко Ю.В. – К.: ЦУЛ, 2009. – 623 с. 
2. Економічна теорія: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2009. – 520 с. 
3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання прес, 

2005. -581 с. 
4. Якобчук В.П. Економічна теорія: Навч.посіб. – К.:Ліра-К, 2015 – 408 с. 
Допоміжна 
1. Гальчинський А.С. Основи економічних знань. – К.: 2002 
2. Вачевський М.В., Скотний В.Т. Основи економічних знань. – К.: 2002 
3. Крупка М.І.  Островерх П.І. Основи економічної тоерії. – К.: Атіка, 2002 
4. Основи економічної теорії / За ред. Предборського В.Н. – К.: Кондор. – 2009. - 321 с. 
5. Основи економічної теорії / За ред. Чухно Н.С. – К. Вища школа, 2002 
6. Політекономія: Підручник / за ред.. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003.-421 с. 
7. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2014. – 240 с.  
 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання _________Іспит_________________________ 

 
5.    Засоби діагностики успішності навчання:   тести,усне опитування, питання до іспиту, ККР. 


