
1. Назва модуля: Політекономія 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ФП.03_1 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 1 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС -3); 

аудиторні години – 42 (в т.ч. лекції – 20 год., практичні – 22 год.). 
6. Лектор: Кірдан Олександр Петрович – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: поняття економічних відносин як форми суспільного виробництва, 

пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих 
ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні 
людських потреб, що невпинно зростають; 

уміти: 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 політекономії у розробці шляхів 
формування соціально орієнтованої економічної системи суспільства. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- кореквізити: мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та 

економічної думки. 
10. Зміст модуля: 
Предмет і метод політичної економії. Виробництво матеріальних благ і 

послуг. Продукт і характер праці. Економічні потреби та інтереси. Соціально-
економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку. Товарна 
форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. Капітал: процес 
виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. Витрати 
виробництва і прибуток. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і 
ціноутворення. Домогосподарство в системі економічних відносин. Підприємство 
як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. Галузеві особливості виробництва і 
функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента. Суспільне відтворення. 
Суспільний продукт і його основні форми. Економічний розвиток. Зайнятість,  
відтворення робочої сили та їх регулювання державою. Господарський механізм у 
системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції. Сучасні 
економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік. Суть і структура 
світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні 
аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України. 

11. Рекомендована література: 
1. Башнянин Г.І., Медведчук С.В., Шевчук Є.С. Політична економія. 

Навчальний посібник / За редакцією д.е.н., доц. Є.С. Шевчук. – Львів: «Новий Світ -
2000», 2004. – 480 с. 

2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 
К.: Знання, 2006. – 631 с. 

3. Політична економія. Навчально-методичний посібник для самостійного 
вивчення дисципліни / Сергієнко Л.Й., Музиченко А.С., Музиченко С.А. та ін. – 
Умань: РВЦ «Софія». – 2007. – 172 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 



- Поточний контроль (80%) - усне опитування, тестування, самостійна 
робота, індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

- Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


