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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Політична економія” є 

формування у студентів економічного мислення студентів, засвоєнні ними 

основних економічних законів, принципів та категорій, набуття теоретичних 

знань і практичних навичок щодо застосування економічних законів.  

Політекономія дає можливість отримати глибокі теоретичні знання з 

фундаментальної економічної дисципліни на основі світових надбань в цій науці, з 

врахуванням економічних умов, що склалися в Україні у зв'язку із переходом на 

ринкові методи господарювання.  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 споживання життєвих благ як у ринковій, так і в інших економічних 

системах; закономірностей зародження, розвитку і відмирання суспільно-

економічних 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 “Політична економія” є: 

- одержати систематичні, теоретичні знання в галузі економіки; 

- засвоїти методологію економічних досліджень; 

- виробити вміння здійснювати економічний аналіз та робити практичні 

висновки; 

- опанувати загальні засади економічного життя суспільства; 

- вивчити механізм дії економічних законів і принципів, використання їх 

людьми у господарській діяльності; 

- з’ясувати роль економічної теорії у формуванні економічної політики та 

економічному регулюванні. 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та освітньо-

кваліфікаційних програм студенти повинні знати: 

- економічні категорії, принципи та закони; 

- фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на 

ефективність господарської діяльності; 

- сутність економічних явищ та процесів;  

- економічний зміст відносин власності; розподілу, обміну та споживання 

матеріальних і духовних благ у суспільстві; 

- роль політичної економії у формуванні економічної політики; 

- роль економічної теорії у формуванні економічного регулювання; 

- засади економічного життя суспільства; 

- економічний аналіз; 

вміти : 

- робити економічний аналіз та практичні висновки; 

- володіти методами наукового пізнання економічних процесів;; 

- приймати практичні рішення щодо господарських проблем; 

- користуватись монографічною, періодичною  літературою при підготовці до 

семінарів, написання рефератів, курсової роботи. 
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Пререквізити:  вивчення  даної  навчальної  дисципліни  студент  

розпочинає,  

прослухавши  такі  навчальні  дисципліни  як  економіка у школі, історія 

економічних вчень. 

. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 9 

Галузь знань: 

 
Нормативна 

24 «Сфера 

обслуговування» 

Модулів  Спеціальність (професійне 

спрямування): 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність»,  

071 «Облік і 

оподаткування»,  

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

242 «Туризм» 

241 «Готельно-ресторанна 

справа » 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1 1 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин - 270 

1, 2 1, 2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

54 год. 20 

Практичні, семінарські 

36 14 

Лабораторні 

Не 

передбачені 

Не 

передбачені 

Самостійна робота 

150 230 

Індивідуальна робота 

0 0 

Вид контролю:  

залік, іспит 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 1:3 

для заочної форми навчання – 1:7 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС  

 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

При вивченні дисципліни застосовуються такі методи навчання, як лекції з 

елементами бесіди, ілюстрація, вирішення проблемних ситуацій, навчальна 

дискусія, практичні заняття, розв’язання задач, тестування. 

Для перевірки рівня засвоєння студентами знань, сформованості вмінь і 

навичок використовуються такі методи контролю і самоконтролю. 

1) методи усного контролю (бесіда, розповідь, роз'яснення, усне опитування); 

2) тестових завдань; 

3) ситуаційних та аналітичних завдань;  

4) виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; 

5) презентацій і виступів на наукових заходах;  

6) підсумкового екзамену у тестовій формі. 
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 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади  економічного розвитку. 

 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії. 

1. Зародження і розвиток політичної економії як науки. Основні школи і 

концепції у її розвитку. 

2. Предмет політичної економії. Значення вивчення предмету для економічного 

життя суспільства.  Економічні закони  та категорії. 

3. Методи дослідження економічних явищ і процесів. 

4. Функції політичної економії. 

 

Тема 2.Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. 

Економічні  інтереси. 

1.  Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей.  

2.  Економічні потреби суспільства, їх класифікація. 

3.  Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності. 

4. Економічні інтереси як рушійна сила соціально - економічного розвитку. 

 

Тема 3. Основні фактори суспільного виробництва і їх 

характеристика. Продуктивні сили суспільства. 

1. Виробництво та його роль в житті суспільства. 

2. Основні фактори суспільного виробництва в трудовій теорії вартості.                                   

3. Поняття продуктивних сил суспільства і характеристика взаємодії їх 

елементів. 

4. Ефективність виробництва і фактори його підвищення. 

 

Тема 4. Виробничі (економічні) відносини. Соціально-економічна 

формація. 

1. Виробничі (економічні) відносини - основне ядро економічної системи. 

2. Суть власності як економічної категорії і її місце в системі виробничих 

відносин.  

а). Основні типи та форми власності; 

б). Власність на фактори виробництва та способи їх поєднання. 

3. Особливості розвитку відносин власності в Україні за роки незалежності. 

 

Тема 5.Форми суспільного господарювання і їх еволюція. 

1. Натуральне виробництво як форма суспільного господарювання. 

2. Сутність товарного виробництва. Типи, форми виникнення і види. 

 

Тема 6. Економічні системи та їх характеристика. 

1. Виникнення і сутність економічної системи. 

2. Класифікація економічних систем.  

3. Національні моделі економічних систем. 
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Змістовий модуль 2. Ринкова система господарювання. 

 

Тема 1. Товар і його властивості. Величина вартості товару. 

1. Поняття товару і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. 

2. Величина вартості товару і фактори, що її визначають. Види товарів та їх 

класифікація. 

3. Закон вартості та його функції в умовах товарного виробництва. 

 

Тема 2. Історичний процес розвитку обміну і форми вартості. Теорія  грошей. 

1. Історичний процес розвитку обміну і виникнення грошей. 

2. Суть і функції грошей. Закони грошового обігу. 

3. Інфляція:   суть,   причини,   види   та   соціально-економічні наслідки. 

4. Попит і грошова пропозиція. Грошові агрегати М 1, М 2, М 3. 

 

Тема 3. Ринкова система господарювання: суть, функції і структура  

Економічна роль держави. 

1. Ринок, як економічна категорія. Основні функції ринку. 

2. Структура ринку, і  його типи.   

3. Особливості ринку в Україні. 

 

Тема 4. Попит і пропозиція як економічні категорії. Співвідношення  попиту 

і пропозиції і досягнення ціни ринкової рівноваги. 

1.Попит, як економічна категорія. Графік і крива попиту. Закон поступового 

спадання попиту.   

2.Пропозиція, як економічна категорія. Крива пропозиції та її детермінанти. Закон 

пропозиції. 

3.Співвідношення між попитом  і пропозицією і досягнення ринкової рівноваги. 

Еластичність попиту і пропозиції.      

 

Тема 5. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу. 

1. Сутність та складові ринкової інфраструктури. Функції інфраструктури  ринку.  

2. Біржі:  товарні, фондові,  фрахтові,  валютні,  праці,  універсальні,  

спеціалізовані.  

3. Біржові  угоди:  форвард,  ф’ючерс,  хеджування,  онкольн,  опціон, аукціон.  

4. Посередники біржової торгівлі: маклери, брокери, дилери,  джобери, «бики», 

«ведмеді».   

5. Первинний  та  вторинний  ринки  цінних  паперів.  Види  цінних  паперів:  

акції, облігації, векселі, варранти, ваучери, сертифікати, коносаменти тощо.  

6. Сучасні організаційні форми продажу товарів та послуг. Маркетинг. 

Особливості    становлення  ринкових  відносин  в  Україні.   

7. Формування  ринкової інфраструктури в Україні  

 

Модуль 3. Основи мікроекономічної теорії. 

 

Тема 1. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана 

праця і заробітна плата. 

1. Капітал. Теорії капіталу.  
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2. Постійний та змінний  капітал. Додаткова вартість, її маса та норма, чинники, 

що визначають їх величину.  

3. Прибуток: маса та норма. Кругообіг капіталу і його стадії. Основний та 

оборотний капітал. 

4. Наймана праця: суть і риси, її вартість та споживча вартість.  Заробітна плата. 

Теорії заробітної плати.  

5. Форми, системи, функції заробітної плати.  

 

Тема 2. Витрати виробництва і прибуток. 

1. Витрати підприємства. Зовнішні та внутрішні, альтернативні витрати. 

Бухгалтерські витрати.  

2. Постійні та змінні. Граничні витрати. Середні витрати. Оптимізація витрат 

виробництва.  

3. Валовий дохід. Середній та граничний дохід. Структура валового доходу і його 

розподілення.  

4. Прибуток підприємства. Структура прибутку. Бухгалтерський, нормальний, 

економічний прибуток.  

5. Рентабельність (норма прибутку). Середній прибуток. Тенденції в нормі 

прибутку. Розподіл прибутку між підприємством і державою. 

 

Тема 3. Конкуренція і ціноутворення. 

1. Попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту.  

2. Пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність 

пропозиції.  

3. Формування ринкової рівноваги. 

4. Цінова політика підприємства.  

5. Кон’юнктура ринку, її види. 

 

Тема 4. Моделі ринку. Монополії в ринковій економіці. 

1. Класифікація ринків за різними критеріями.  

2. Багатоманітність моделей ринкового господарства.  

3. Моделі ринків досконалої конкуренції та чистої монополії. 

4. Моделі ринків монополістичної конкуренції та олігополії 

5. Механізм функціонування ринку. 

Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. Концентрація і  

централізація капіталу та виробництва.  

Класифікація  монополій.  Основні  організаційні  форми 

економічних  

монополій: картель, синдикат, трест, багатогалузевий концерн, конгломерат,  

консорціум. 

Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство. 

Розвиток конкурентних відносин в трансформаційній економіці України. 

 

Тема 5. Домогосподарство в системі економічних відносин. 

1. Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин. 

2. Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці.  

3. Домогосподарства як постачальники ресурсів.  
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4. Доходи та витрати домогосподарства. Розподіл доходів на особисте 

споживання, податки і заощадження. Витрати на споживання.  

5. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів. 

 

Тема 6. Підприємство як товаровиробник. Види підприємств. 

1. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки 

2. Сутність підприємництва, його ознаки і функції. 

 

3. Форми і види підприємств. Класифікація підприємств за розмірами. 

4. Капітал підприємства і його кругообіг 

5. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства 

6. Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні. 

 

Змістовий модуль 4. Основи макроекономічної теорії 

Тема 1. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми. 

1. Сукупний суспільний продукт, як матеріальний результат функціонування 

економічної системи. 

2.  Структура сукупного суспільного продукту. Матеріальні витрати, необхідний і 

додатковий продукт. Фонд заміщення і фонд споживання. 

3.  Національне багатство: суть, структура і проблеми раціонального 

використання. 

 

Тема 2. Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження 

та інвестиції. 

1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення 

2. Розподіл як ланка взаємозв'язку між виробництвом і споживачами. 

3. Розподіл національного доходу і об'єктивні основи формування доходів 

населення. Моделі розподілу національного доходу. 

4. Джерела особистих доходів. Об'єктивні основи формування доходів населення. 

5. Перерозподіл національного доходу і споживання. Об'єктивні передумови 

перерозподілу національного доходу. Необхідність перерозподілу національного 

доходу державою. 

6. Споживання, національний дохід і заощадження, норма заощаджень. 

 

Тема 3. Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли. 

1. Економічне зростання.  

2. Валове та чисте нагромадження. Норма нагромадження та її динаміка.  

3. Фактори економічного зростання.  

4. Ефективність та їх критерії. Види, показники ефективності.  

5. Економічне зростання та економічні цикли. Фази економічного циклу. 

Класифікація циклів. 

 

Тема 4. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх  державне регулювання. 

1. Зайнятість. Теорії зайнятості.  

2. Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва.  

3. Безробіття. Види, форми, наслідки безробіття. 

4. Державна політика у сфері зайнятості. 
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Тема 5. Форми прибутку, процент і рента. 

1. Особливості  виробництва  і  реалізації  продукції  в  торгівлі.  Торговий  

прибуток.  

2.  Економічні  відносини  у  кредитно-банківській  сфері.  Позичковий  

капітал і відсоток. Банківський прибуток. 

3. Аграрна сфера виробництва і її особливості. Форми господарювання в 

сільському господарстві. 

4. Рентні  відносини і  форми земельної ренти. Ціна землі.  

5. Диференційна, абсолютна і монопольна земельні ренти. 

6. Реформування сільського господарства в Україні і рентні відносини. 

 

Тема 6. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава 

та її економічні функції. 
1. Господарський механізм і економічні закони.  

2. Державне регулювання суспільного відтворення. Теорії державного 

регулювання економіки.  

3. Типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ.  

4. Фінансова система та її роль в регулюванні виробництва.  

5. Державний бюджет. Фіскальна політика. Кредитна система та механізм її дії.  

6. Необхідність та шляхи посилення державного регулювання економічного 

відтворення в Україні. 

 

Змістовий модуль 5. Закономірності розвитку світового господарства 

 

Тема 1. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних 

економічних відносин. 
1. Світове господарство: його сутність та структура.  

2. Генезис становлення світового господарства.  

3. Міжнародний поділ праці і спеціалізація.  

4. Міжнародні економічні відносини. 

 

Тема 2. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний 

розвиток України. 

1. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил.  

2. Транснаціональні корпорації та їх роль. Міжнародна економічна інтеграція.  

3. Головні інтеграційні угруповання світу.  

4. Європейське економічне співтовариство і його місце у світовій економіці. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин: 

денна форма: заочна форма: 

усьог

о 

у тому числі: 
усього 

у тому числі: 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль І. Загальні засади  економічного розвитку. 

Тема 1. 

 Предмет і метод політичної 

економії. 

 

2 2 

- - 

6 

 

2 

2 - - 

6 

Тема 2. 

 Економічні потреби і 

виробничі можливості 

суспільства. Економічні  

інтереси. 

2 2 6 8 

Тема 3. 

 Основні фактори 

суспільного виробництва і їх 

характеристика. Продуктивні 

сили суспільства. 

2 2 6 8 

Тема 4.  

Виробничі (економічні) 

відносини. Соціально-

економічна формація. 

2 2 6 

2 

8 

Тема 5.  

Форми суспільного 

господарювання і їх 

еволюція. 

2 

2 

6 8 

Тема 6. Економічні системи 

та їх характеристика. 
2 6 8 

Змістовний модуль ІІ. Ринкова система господарювання. 

Тема 1.  

Товар і його властивості. 

Величина вартості товару. 

 

2 2 

- - 

6 

 

2 

2 - - 

8 

Тема 2.  

Історичний процес розвитку 

обміну і форми вартості. 

Теорія  грошей. 

2 2 6 8 

Тема 3.  

Ринкова система 

господарювання: суть, 

функції і структура  

Економічна роль держави. 

2 2 6 8 

Тема 4.  

Попит і пропозиція як 

економічні категорії. 

Співвідношення  попиту і 

пропозиції і досягнення ціни 

ринкової рівноваги. 

2 

2 

6 

2 

10 

Тема 5.  

Інфраструктура ринку і 

капітал сфери обігу. 

2 6 10 

Змістовний модуль ІІІ.  Основи мікроекономічної теорії. 

Тема 1.  

Капітал: процес виробництва 

і нагромадження. Наймана 

праця і заробітна плата. 

 

2 2 

- - 

6 

 
2 2 

- - 

10 

Тема 2.  

Витрати виробництва і 

прибуток. 

4 2 6 10 

Тема 3.  

Конкуренція і 

ціноутворення. 

2 
2 

6 10 

Тема 4.  2 6 2 2 10 
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Моделі ринку. Монополії в 

ринковій економіці 

Тема 5.  

Домогосподарство в системі 

економічних відносин. 

2 

2 

6 10 

Тема 6.  

Підприємство як 

товаровиробник. Види 

підприємств. 

2 6 10 

Змістовний модуль ІV. Основи макроекономічної теорії. 

Тема 1.  

Суспільне відтворення. 

Суспільний продукт і його 

основні форми. 

 

2 

2 

- - 

6 

 

2 2 

- - 

10 

Тема 2.  

Розподіл національного 

доходу. Споживання, 

заощадження та інвестиції. 

2 6 10 

Тема 3.  

Економічне зростання і його 

чинники. Економічні цикли. 

2 

2 

6 10 

Тема 4.  

Зайнятість, відтворення 

робочої сили та їх  державне 

регулювання. 

2 6 2 

2 

10 

Тема 5.  

Форми прибутку, процент і 

рента. 

2 2 6 

2 

10 

Тема 6.  

Господарський механізм у 

системі суспільного 

відтворення. Держава та її 

економічні функції. 

2 2 6 10 

Змістовний модуль V. Закономірності розвитку світового господарства. 

Тема 1.  

Суть і структура світового 

господарства. Форми 

міжнародних економічних 

відносин. 
 

2 

2 - - 

6 

 2 2 - - 

10 

Тема 2.  

Економічні аспекти 

глобальних проблем та їх 

вплив на економічний 

розвиток України. 

2 6 10 

Усього годин 270 54 36 - - 150 36 20 14 - - 230 
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