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Тематичний план дисципліни “Політична економія» 

№ 

п/

п 

 

 

Семестр, назва розділу, модуля, теми 

заняття 

 

Обсяг годин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

за  навчальною. 

програмою  

за робочою 

програмою 

ауд. 

 

лз, 

сз 

срс 

 

ауд. 

 

лз., 

сз. 

срс 

 

1 
Політична економія як фундаментальна 

суспільна дисципліна. 

2 2 4 2 2 4 

2 Виробництво і його основні чинники 4 2 4 4 2 4 

3 Економічні потреби суспільства і роль 

виробництва в їх задоволенні 

2 2 2 2 2 2 

4 Економіка суспільства як сукупність видів 

економічної діяльності 

2 2 4 2 2 4 

5 Відносини власності в економічному житті 

суспільства 

2 2 2 2 2 4 

6 Товарне виробництво і товарно – грошові 

відносини 

3 3 6 3 3 6 

7 Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової  

економіки. 

5 3 4 5 3 4 

8 Змішана економіка та її види 4 2 4 4 2 4 

9 Суспільний продукт і його форми 4 2 2 4 2 2 

10 Економічне зростання і його чинники 2 2 2 2 2 2 

11 Розподіл національного доходу. 

Споживання, заощадження і добробут 

людини 

4 2 4 4 2 4 

12 Міжнародна економіка та її роль у 

зростанні добробуту людської спільноти 

світу 

4 2 4 4 2 4 

 Всього 38 26 44 38 26 44 

 



№ пп Назва розділу, модулю, теми програми. 

Тема заняття та її короткий зміст 

Кількість 

годин 

1 Політична економія як фундаментальна суспільна 

наука 

8 

 1.1 Предмет політичної економії. Політична економія як 

наука про виробничі відносини у взаємодії з 

продуктивними силами. Метод політичної економії. 

Функції політекономії. Економічні категорії та 

економічні закони. Політична економія та економічна 

наука. 

2 

 1.2  Зародження, еволюція та етапи становлення 

політичної економії. Політичні  напрями, школи, течії. 
4 

 1.3 Політична економія як фундаментальна суспільна 

наука 
2 

2 Виробництво і його основні чинники. 10 

 2.1 Зміст виробництва та його складові елементи. 

Виробництво як процес суспільної праці. Фази 

суспільного виробництва. Процес виробництва як 

взаємодія продуктивних сил та виробничих відносин. 

Продуктивні сили суспільства, їх функціональна 

структура. 

2 

 2.2 Структура суспільного виробництва. Матеріальне і 

нематеріальне виробництво. Виробнича і соціальна 

інфраструктура, їх суть. Основні чинники виробництва. 

Робоча сила та її властивості. Засоби і предмети праці. 

Земля як фактор виробництва. 

2 

 2.3 Цілі і наслідки виробництва. Суспільний продукт як 

результат суспільного виробництва. Технологічний 

спосіб виробництва. НТП та його форми. НТР. 

4 

 2.4 Виробництво і його основні чинники. 2 

3 Економічні потреби суспільства і роль виробництва 

в їх задоволенні. 

6 

 3.1 Сутність потреб і особливості їх розвитку. Потреби 

як спонукальний мотив економічної діяльності людей. 

Класифікація економічних потреб та їх структура. Закон 

зростання потреб та механізм його дії. Роль 

виробництва у задоволенні економічних потреб. 

2 

 3.2 Економічні інтереси та їх класифікація. 2 

 3.3 Економічні потреби суспільства і роль виробництва 

в їх задоволенні. 

2 

4 Економіка суспільства як сукупність видів 

економічної діяльності. 

8 



 4.1Економічна система суспільства: її суть, форми, 

структура. Суть і види економічної діяльності. 

Суспільний поділ праці. Форми суспільного поділу 

праці: загальна, часткова, одинична. Основні  

організаційно – економічні форми: спеціалізація, 

кооперація, концентрація, комбінування.  

4 

 4.2 Ефективність суспільної економіки та її показники. 

Економічна та соціальна ефективність. Основні напрями 

підвищення ефективності економічної суспільства. 

2 

 4.3 Економіка суспільства як сукупність видів 

економічної діяльності. 

2 

5 Відносини власності в економічному житті 

суспільства. 

8 

 5.1 Суть власності, її економічний та юридичний зміст. 

Об’єкти і суб’єкти власності. Роль власності в системі 

економічних відносин. Еволюція типів і форм власності. 

2 

 5.2 Відносини власності в Україні. Цивільний кодекс  

України. Роздержавлення та приватизація власності в 

Україні. Основні тенденції у відносинах власності на 

сучасному етапі. 

4 

 5.3 Відносини власності в економічному житті 

суспільства. 
2 

6 Товарне виробництво і товарно – грошові відносини. 12 

 6.1 Основні форми економічного життя людей. 

Натуральне господарство. Товарне виробництво, його 

еволюція, суперечності та характерні риси. Товар та 

його властивості. Величина вартості товару та фактори, 

що на неї впливають. Закон вартості, його функції. 

3 

 6.2 Походження, сутність і функції  грошей. Теорії 

грошей. Грошовий обіг і його закони. Інфляція, її суть, 

види та соціально – економічні наслідки. 

Антиінфляційна політика держави. Грошова система: 

суть, елементи, типи. Грошова система України. 

6 

 6.3 Товарне виробництво і товарно – грошові відносини. 3 

7 Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової 

економіки. 

12 

 7.1 Поняття ринку, його характерні риси і функції. 

Ринок як форма організації суспільного виробництва. 

Структура та види ринків. Ринкова інфраструктура, її 

сутність, елементи та функції. Ринковий механізм та 

його основні елементи: попит, пропозиція, ринкова ціна, 

економічна конкуренція. Конкуренція і ринок. Основні 

види конкуренції. Монополія і конкуренція. Форми 

3 



монополії. Антимонопольне законодавство і 

антимонопольна політика. 

 7.2 Різноманітність суб’єктів ринкової економіки. 

Підприємство як основний суб’єкт ринкової економіки 

та її первинна ланка. Принципи та функції діяльності 

підприємства. Види підприємств. Матеріальні основи 

функціонування підприємств. 

2 

 7.3 Капітал. Витрати виробництва, їх сутність  та 

класифікація. Прибуток як кінцева мета діяльності 

підприємства. 

2 

 7.4 Підприємництво, його суть, принципи, умови та 

функції. Форми та види підприємництва. Малий бізнес 

та його роль в економіці. Економічні основи розвитку 

підприємницької діяльності в Україні. 

 

 7.5 Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової 

економіки. 
3 

8 Змішана економіка та її види. 10 

 8.1Основні засади теоретичного аналізу змішаної 

економіки. Сутність змішаної економіки, умови і 

причини її виникнення. Типи і структура змішаної 

економічної системи. 

2 

 8.2 Економічна роль і функції держави у змішаній 

економіці. Сучасні методи  державного регулювання 

змішаних економік. Змішана економіка і приватний 

сектор. Домогосподарства як підсистема приватного 

сектора змішаної економічної системи. 

2 

 8.3 Модель кругообороту ресурсів, продуктів і доходу у 

змішаних економічних системах. Змішана економіка 

України: сутність, проблеми формування і 

функціонування, перспективи розвитку. 

4 

 8.4 Змішана економіка та її типи. 2 

9 Суспільний продукт та його форми. 8 

 9.1 Суспільне відтворення: суть і основні риси. Умови 

відтворення. Сукупний  суспільний продукт як 

результат суспільного виробництва. Структура 

суспільного продукту: вартісна, натурально – речова, 

функціональна. 

2 

 9.2 Система національних рахунків та її характеристика. 

ВНП як основний показник у системі національних 

рахунків. Методи розрахунку ВНП: за витратами і 

доходами. ВВП. 

2 

 9.3 Національне багатство і його відтворення. Суть і 2 



структура національного багатства. 

 9.4 Суспільний продукт і його форми. 2 

10 Економічне зростання і його чинники. 6 

 10.1 Економічне зростання як основна мета економічної 

політики держави. Економічне зростання: суть, типи, 

показники і значення. Заощадження і нагромадження. 

Циклічність економічного розвитку. Сутність і види 

економічних циклів. Економічні кризи. 

2 

 10.2 Чинники економічного зростання: науково – 

технічна революція, підвищення ефективності 

капіталовкладень, зростання продуктивності праці. 

Теорії та стадії економічного зростання. 

2 

 10.3 Економічне зростання та його чинники.  

11 Розподіл національного доходу. Споживання, 

заощадження і добробут людини. 

10 

 11.1 Сутність національного доходу, його форми: 

вартісна та натурально – речова. Національний дохід як 

джерело розвитку суспільства. Стадії руху 

національного доходу: виробництво, розподіл, 

перерозподіл, використання. 

2 

 11.2 Споживання національного доходу, фонд 

споживання  та його структура. Доходи населення, їх 

види і джерела формування. Економічні та соціальні 

доходи, трудові і нетрудові. Заробітна плата – основна 

форма доходів населення. Суспільні фонди споживання, 

їх сутність і види. 

2 

 11.3 Споживання і заощадження як функції доходу. 

Чинники споживання та заощадження. Рівень життя 

населення та його показники. 

4 

 11.4 Розподіл національного доходу. Споживання, 

заощадження і добробут людини. 
2 

12 Міжнародна економіка та її роль у зростанні 

добробуту людської спільноти світу. 

10 

 12.1 Об’єктивні передумови виникнення світового 

господарства. Поняття світового господарства та етапи 

його розвитку. Структура і суперечності сучасного 

світового господарства та закономірності його 

функціонування. Особливості дії економічних законів у 

світовому господарстві. 

2 

 12.2 Система міжнародних економічних відносин: 

міжнародна торгівля,  міжнародний рух капіталу, 

міжнародна міграція робочої сили, міжнародні валютні 

2 



відносини. Основні види  інтеграційних формувань. 

Проблема інтеграції економіки України в світове 

господарство. 

 12.3 Економічні аспекти глобальних проблем, 

міжнародне співробітництво у їх розв’язанні. 
4 

 12.4 Міжнародна економіка та її роль у зростанні 

добробуту людської спільноти світу. 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


