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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЛІТЕКОНОМІЯ» 

Спеціальність: 052  Політологія  

Галузь знань: 05. Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Загальні засади економічного розвитку суспільства. Предмет і 

метод політичної економії. Економічні потреби та інтереси — 

рушійні сили соціальноекономічного розвитку. Процес суспільного 

виробництва та його основні фактори. Економічні системи 

суспільства. Власність в економічній системі Форми організації 

суспільного виробництва. Товар і гроші. Ринок: сутність, функції та 

умови формування. Економічний механізм функціонування ринку 

та інфраструктура ринку. 

Сучасна світова економіка. Форми міжнародних економічних 

відносин.   Економічні аспекти глобальних проблем. 

 

 

 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на вивчення економічних відносин як форми 

суспільного виробництва, пізнання основ економічного життя 

суспільства у взаємозв’язку з інтересами та потребами людей, 

вивчення проблем ефективного використання суспільством 

обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення 

максимальних кінцевих результатів щодо задоволення постійно 

зростаючих людських потреб. 

 



 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Вміти науково обґрунтувати загальні основи економічного життя 

суспільства;  

- аналізувати закономірності розвитку суспільного виробництва;  

-  з’ясувати методологічні основи механізму дії економічних 

законів та їх застосування у господарській діяльності;  

- пізнати основи макроекономічного рівня господарювання у 

відтворювальному процесі та економічному зростанні;  

-  вивчити закономірності функціонування ринкової системи;  

-  визначити істотні риси основних соціально-економічних систем 

та напрями їх еволюції;  

- з’ясувати роль політекономії у виробленні шляхів формування 

соціально-орієнтованої економічної системи суспільства. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

- Виробити нове економічне мислення, вміння логічно, 

доказово доводити і обґрунтовувати ті чи інші положення.  

- Уміти розкривати реальні економічні процеси, зіставляти 

погляди і підходи.  

- Сформувати сучасне економічне мислення, яке допоможе 

з‘ясувати процеси координації вибору максимально ефективного 

рішення.  

- Мати теоретичне і методологічне підґрунтя для подальшого 

опанування функціональними і галузевими економічними 

дисциплінами. 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Зародження та основні етапи розвитку 

політичної економії. Первісна економічна думка та її представники. 

Предмет політичної економії. Трактування предмета політекономії 

різними школами. Політекономія як наука про суспільні виробничі 

відносини у взаємодії з продуктивними силами. Політекономія — 

фундаментальна економічна наука, що вивчає загальні 

закономірності господарського життя. Економічні потреби та 

інтереси — рушійні сили соціально-економічного розвитку. 3. 

Процес суспільного виробництва та його основні фактори. 

Економічні системи суспільства. Власність в економічній системі 

Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного 

розвитку. Мікроекономічний рівень господарювання та його 

основні суб’єкти. Функціонування національної економіки та 

економічне зростання. Форми суспільного продукту у процесі 

відтворення. Розподіл національного доходу. Необхідність 

державного регулювання економіки. Функції держави, основні 

методи та напрями державного регулювання. Економічний 

інструментарій і важелі державного впливу на ринкову економіку. 

Фінансова система та фіскальна політика держави. Державні 

фінанси, їх роль у ринковій економіці. Державний бюджет: 

структура доходів і видатків. Бюджетний дефіцит. Державний борг. 

Шляхи досягнення збалансованості держбюджету. Проблеми 

формування держбюджету України.  

Методи навчання: навчальна дискусія, робота з вирішенням 

задач, робота в малих групах, метод мозкового штурму, метод 

конкретної ситуації, тестування, підготовка та представлення 

презентацій. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з політекономії допоможуть у пізнанні основ економічного 

життя суспільства у взаємозв’язку з інтересами та потребами 

людей, вивченні проблем ефективного використання суспільством 

обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення 

максимальних кінцевих результатів щодо задоволення постійно 

зростаючих людських потреб. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/simple-

search?query=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0

%BB%D1%8C 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C


 

 

 

 

Фото 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) Стригуль Марина Василівна 

                                      Посада: доцент 

                                      Науковий ступінь: кандидат соціологічних          

наук 

                                      Вчене звання: доцент 

                                      Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2011

782 

                                     Тел.: (044) 406-7153 

                                     E-mail: maryna.stryhul@npp.nau.edu.ua 

 

                                    Робоче місце: 8.707 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom код доступу  – dswomir 

 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2011782
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2011782
mailto:maryna.stryhul@npp.nau.edu.ua

