
Повна назва: Політика і економіка 

Статус: вибіркова. 

Мета: Формування необхідних наукових  знань про співвідношення політики та 

економіки, загальні засади економічного розвитку суспільства, теоретичні основи ринкової 

економіки, загальні основи макроекономічної теорії та закономірності розвитку світового 

господарства; розвиток у студентів творчого мислення, здатності самостійно аналізувати 

суспільно-політичні  та соціально-економічні явища і процеси, на їх основі – вмінь, з метою 

впровадження їх у майбутню професійну діяльність. До головних завдань дисципліни слід 

віднести: вивчення та розуміння основних засад економічної системи суспільства, відносин 

власності, закономірностей та особливостей  розвитку перехідних економік, загальних засад 

теорії грошей і грошового обігу, теоретичних основ ринкової економіки та макроекономічної 

теорії; освоєння аналізу стану і закономірностей розвитку світового господарства. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Політика і економіка» (5,5 кредитів ECTS, 165 год.) розроблений за рейтинговою 

системою та включає в себе лекції (32 год.), групові заняття (46 год.), самостійну роботу 

(87 год.), систему контролю та обліку знань. Викладається в 5-у та 6-у триместрах. 

Передбачає написання і захист рефератів, тестування і підсумкової контрольної роботи за 

розділами й складання іспиту. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Розділ 1. Сутність та взаємозв’язок політики та економіки.  

Розділ 2. Загальні основи економічного розвитку. 

Розділ 3. Товарно-грошові відносини та ринкова економіка. 

Розділ 4. Основи макроекономічної теорії. 

Розділ 5. Закономірності розвитку світового господарства. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 понятійно-категоріальний апарат дисципліни; 

 сутність, цілі, типи, основні структурні елементи економічної системи; 

 закономірності та особливості розвитку перехідних економік, 

 сутність, елементи, основні типи грошової системи; 

 теоретичні основи ринкової економіки; 

 основи макроекономічної теорії; 

 закономірності розвитку світового господарства; 

 політико-правові, економічні засади функціонування суспільства, особливості ринкової 

економіки, умови і шляхи розбудови демократичної, соціальної держави з розвинутою 

економічною системою. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 оцінювати сутність та зміст соціально-політичних, економічних, політико-правових 

перетворень у громадсько-політичному житті України; 

 орієнтуватись у політико-правових нормах та соціально-економічних перетвореннях 

держави, внутрішньої та зовнішньої політики держави; 

 визначати теоретичні, прикладні та інструментальні компоненти знань щодо 

становлення і розвитку держави та громадянського суспільства в Україні, їх роль і 

функції у підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистого внеску у суспільно-

політичне життя держави; 

  володіти навичками політичної, економічної та правової культури та застосувати 

політико-правові знання та знання з економічної теорії, як свої професійні у громадській 

діяльності. 

 

Викладач: Громадська Наталя Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент. 


