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ВСТУП 

Політична економія — фундаментальна теоретична наука, яка є 
загальною методологією усіх спеціальних, галузевих, функціональних та 
стикових економічних наук, які утворюють сучасну теоретичну систему 
економічного знання. Саме тому вона є базовою дисципліною навчаль-
ного плану підготовки бакалаврів з економіки. 

Предмет «Політичної економії» — це виробничі відносини в їх 
єдності та взаємодії з організаційно-економічними відносинами і продук-
тивними силами суспільства. Політекономія досліджує закони, що регу-
люють суспільне виробництво, розподіл, обмін та споживання життєвих 
благ і розробляє загальні методологічні засади механізму їх використання 
суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання 
добробуту людей за умов обмежених економічних ресурсів. Як цілісна 
теоретична система і як навчальна дисципліна, «Політична економія» 
сьогодні знаходиться на піднесенні, безперервно розвивається і залучає до 
своєї тематичної проблематики нові пласти багатовимірних суспільних 
економічних відносин. Вона увібрала кращі досягнення традиційної еко-
номічної теорії і новітні концептуальні рішення та методологічні підходи 
до розв'язання проблем тих транзитивних і трансформаційних перетво-
рень, що відбуваються в світовій та вітчизняній економічній системі за 
сучасних умов. 

Мета дисципліни — поглиблене комплексне вивчення і змістовне 
оволодіння знаннями законів, тенденцій, загальних закономірностей та 
усвідомлення проблем сучасного економічного розвитку суспільства, 
шляхів підвищення ефективності використання обмежених економічних 
ресурсів і досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні 
потреб як окремої людини, так і суспільства в цілому. Опанування законів 
і методології економічної теорії відіграє провідну роль у формуванні 
сучасного економічного мислення, що є невід'ємним елементом підготов-
ки нового покоління фахівців економічного спрямування. 

Завдання дисципліни — допомогти майбутнім фахівцям-економістам 
оволодіти ґрунтовними знаннями загальних закономірностей, економіч-
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Нйх категорій 1 законів розвитку суспільства, з'ясувати механізм дії і ви-
користання економічних законів у практичній господарській діяльності, 
набути глибокого розуміння внутрішньої логіки і загальної спрямованості 
еволюції сучасних економічних систем і тих транзитивних та трансфор-
маційних перетворень, що відбуваються сьогодні в Україні. 

У результаті вивчення та засвоєння основних положень дисципліни 
«Політична економія» студенти повинні: 

вільно володіти термінологією, понятійним апаратом і категоріями 
дисципліни, засвоїти навички роботи з навчальною і спеціальною еконо-
мічною літературою, опанувати прийоми'абстрактно-логічного мислення; 

знати і розуміти сутність і механізм дії економічних законів, що 
регулюють виробництво, розподіл, обмін і споживання у сучасних еконо-
мічних системах, сучасні проблеми економічного розвитку суспільства, 
тОчки зору і концептуальні підходи до розв'язування цих проблем, за-
гальні тенденції трансформаційних і транзитивних перетворень, що 
відбуваються в Україні і проблеми її інтегрування у світове господарство; 

вміти застосовувати методологію і методи економічної теорії до ана-
лізу певних економічних процесів і явищ, робити узагальнення і висновки, 
давати порівняльні характеристики різних точок зору і концепцій, які 
мають місце у сучасній економічній теорії, давати обґрунтовані відповіді 
на теоретичні питання, аналізувати проблемно-логічні і ситуаційні зав-
дання, набути навичок самостійного розв'язування задач, виконань нав-
чальних вправ, роботи із тестовими завданнями; 

набути навичок самостійного розв'язування задач, виконання нав-
чальних вправ, тестових завдань та роботи з навчальною та спеціальною 
економічною літературою. 

Практикум з курсу «Політична економія» містить плани семінар-
ських занять з дисципліни і комплекс методичних матеріалів — тематику 
рефератів і доповідей, проблеми для аналізу та обговорення, задачі, тести і 
приклади розв'язання типових задач, які спрямовані на підвищення 
організаційного рівня й ефективності семінарських занять та самостійної 
роботи студентів по засвоєнню та систематизації теоретичних економіч-
них знань та набуття навичок їхнього практичного застосування в умовах 
модульно-рейтингової організації навчального процесу. Сумлінне вико-
нання практичних завдань в процесі підготовки до семінарських занять є 
запорукою доброго засвоєння навчального матеріалу, а отже й отримання 
високих оцінок за відповіді на семінарах і за плановими модульно-
рейтинговими замірами знань. 
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І. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Предмет, метод 
та функції політичної економії 

Зародження і розвиток політичної економії як науки. Етапи розвитку 
політекономії. Періодизація розвитку суспільства. Цивілізаційний та фор-
маційний підходи до суспільного розвитку. Економічний устрій суспільства. 

Об'єкт політичної економії та її предмет. Трактування предмета по-
літекономії різними школами. 

Закони, принципи і категорії політичної економії. Загальні методи 
наукового пізнання та їх використання. 

Функції політичної економії. Місце політекономії в системі еконо-
мічних наук. Політична економія та економічна політика. Позитивна та 
нормативна політична економія. 

Тема 2. Економічні потреби та інтереси. 
Суспільне виробництво, 

його структура та фактори 

Суть і структура економічних потреб. Закон зростання потреб. Про-
блема обмеженості ресурсів і безмежності потреб. Потреби і споживання. 

Сутність і структура економічних інтересів. Реалізація економічних 
інтересів та економічні суперечності як джерело розвитку суспільства. 

Сутність суспільного виробництва. Основна мета, фактори і ресурси 
суспільного виробництва. Робоча сила як основний фактор виробництва. 
Суспільна праця. Структура виробництва. Матеріальне і нематеріальне 
виробництво. Невиробнича сфера. Крива виробничих можливостей. 

Тема 3. Економічна система суспільства. 
Власність як основа економічної системи 

Економічна система та її структура і складові елементи. Типи еконо-
мічних систем. Продуктивні сили і виробничий потенціал суспільства. 
Закони розвитку продуктивних сил. 

Економічні виробничі відносини, їх суть і структура. Взаємозв'язок 
продуктивних сил і виробничих відносин. Суспільний спосіб виробництва. 

Власність як основа економічної системи. Власність і право власності. 
Суб'єкти і об'єкти власності. Види, форми, типи власності. Історичний 
характер систем і форм власності. Роль власності в умовах ринку. Акціо-
нерна власність. 
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Тема 4. Товарна форма організації суспільного виробництва. 
Товар і його властивості. Закон вартості 

Форми суспільного виробництва. Натуральне виробництво. Товарне 
виробництво, умови та причини його виникнення. Характерні риси товар-
ного виробництва. 

Товар і його властивості. Вартість товару і фактори, що її визначають. 
Мінова вартість, ціна і цінність товару. Проста і складна праця. Абстракт-
на і конкретна праця. Закон вартості та його функції. Теорії вартості: 
трудова, маржиналістська, неокласична. 

Просте товарне виробництво. Розвинута форма товарного вироб-
ництва, її основні риси та механізм функціонування. 

Тема 5. Гроші, їх сутність і функції. Закони грошового обігу 

Виникнення, суть та функції грошей. Грошовий обіг та його еволюція. 
Закони грошового обігу. Характеристика та елементи грошової сис-

теми. Грошова маса. Інфляція, її суть, види і причини. Соціально-
економічні наслідки інфляції. 

Тема 6. Ринок, закони і принципи його функціонуванни. 
Моделі і методи регулювання ринку 

Ринкові відносини, їх об'єкти і суб'єкти. Суть і функції ринку. Інсти-
туціональні основи ринкової економіки. Структура ринку. 

Методи регулювання ринку. Класична економічна теорія про роль рин-
ку. «Невидима рука» А. Сміта. Неокласична теорія ринку (А. Маршалл). 

Закони функціонування ринку. Попит, закон попиту та фактори, що 
на нього впливають. Пропозиція, закон пропозиції та фактори. Еластич-
ність попиту і пропозиції. Рівновага попиту і пропозиції. Роль ціни у 
визначенні ринкової рівноваги. 

Інфраструктура ринку та її основні елементи. Біржі їх види і функції. 

Тема 7. Конкуренція та монополія в ринкові економіці. 
Економічна система сучасного капіталізму 

Конкуренція та її суть. Місце і роль конкуренції в ринковій економіці. 
Функції конкуренції та її форми. Досконала та недосконала конкуренція. 
Ринок чистої конкуренції. 

Виникнення та суть монополізму. Централізація та диверсифікація 
капіталу. Форми монополій і особливості монополістичної конкуренції. 
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Олігопол ія . Економічні наслідки монополізму. Монопольний прибуток. 
Монополістичний капіталізм. 

Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство 
та його еволюція. Антимонопольний комітет, його завдання і функції. 

Економічна система сучасного капіталізму. Монополістичний капіта-
лізм. Роль держави в умовах змішаної економічної системи. 

Тема 8. Капітал: процес виробництва га нагромадження. 
Наймана праця і заробітна плата 

Капітал як економічна категорія товарного господарства. Первісне 
нагромадження капіталу та його генезис. Сутність і структура капіталу. 
Форми функціонування капіталу. 

Промисловий капітал і праця. Робоча сила як товар. Вартість і ціна 
робочої сили. Людський капітал. Робочий день. Проблеми необхідного і 
додаткового робочого часу. Теорія капіталістичної експлуатації К. Марк-
са. Взаємозв'язок ціни робочої сили і заробітної плати. Джерело і функції 
заробітної плати. Форми і системи заробітної плати. Номінальна і реальна 
заробітна плата. Взаємозв'язок зростання продуктивності праці та 
заробітної плати. 

Загальна формула руху капіталу. Перетворення грошей на капітал. 
Кругооборот і оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. Фізичне і 
моральне зношування капіталу. Амортизація та її норма. 

Тема 9. Капітал: витрати виробництва і прибуток 

Промисловий капітал і витрати виробництва. Суть, види і структура 
витрат виробництва. Граничні витрати. Витрати виробництва і вартість 
товару. Витрати виробництва і ціна. Собівартість і її структура. 

Прибуток як економічна категорія. Джерела його утворення. Теорії 
прибутку. Норма і маса прибутку та фактори, що визначають їх динаміку. 
Нормальний (середній) прибуток і механізм його формування. Валовий 
доход підприємства. Чистий прибуток і його джерела. 

Тема 10. Форми функціонування капіталу: торговельний 
і позичковий капітал. Фінансово-кредитна система 

Торговельний капітал і його природа. Витрати обігу. Торговельний 
прибуток та його джерела. Форми торгівлі та їх розвиток. Товарні біржі. 
Маркетинг. 
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Позичковий капітал, його природа і генезис. Капітал-власність і капі-
тал-функція. Поняття фіктивного капіталу. Розподіл прибутку на відсоток 
і підприємницький доход. Позичковий відсоток і його норма. 

Фінансово-кредитна система. Кредит як форма руху позичкового 
капіталу. Форми кредиту та його роль в умовах сучасного виробництва. 
Банківська система. Функції центрального банку. Банківський прибуток та 
його джерела. Кредит, його суть і види. 

Тема 11. Підприємство та домогосподарства 
в системі економічних відносин. Підприємництво 

Підприємство — первинна ланка і суб'єкт економіки. Правові форми і 
види підприємств. Соціально-економічна характеристика підприємств. 

Функції підприємства. Обмеженість ресурсів та шляхи її подолання. 
Закон спадної віддачі ресурсів. Вартість товару та її форми. 

Сектор домогосподарств. Місце домогосподарств в економічній сис-
темі суспільства. Суть, основні критерії і функції домогосподарства. 
Доходи та витрати домогосподарств. 

Суть підприємництва, умови його існування та функції. Підпри-
ємництво в системі товарного виробництва. Підприємництво і бізнес. 

Тема 12. Аграрні відносини. 
Особливості функціонування капіталу 
в сільському господарстві та ціна землі 

Аграрна сфера виробництва. Суть і специфіка аграрних відносин. 
Власність на землю та її еволюція. Форми господарювання у сільському 
господарстві та їх особливості в Україні. Рентні відносини. Абсолютна і 
диференціальна земельна рента та її джерела. Монопольна рёнта. 
Земельний податок. Ціна землі та фактори, що її визначають. 

Агропромисловий комплекс (АПК): формування і проблеми розвитку. 
Харчова промисловість в структурі АПК. Форми агропромислової інтеграції. 

Тема 13. Суспільне відтворення. Суспільний продукт 

Суспільне відтворення: суть і основні риси. Відтворення просте і 
розширене. Фази відтворення. Два підрозділи суспільного виробництва та 
їх функції. 

Умови реалізації суспільного продукту за простого і розширеного 
відтворення. Нагромадження та його ефективність. 

Суспільний продукт і його форми. Національне багатство та його 
відтворення. 
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Тема 14. Національний дохід і його розподіл. 
Споживання та заощадження 

Економічні відносини розподілу як фаза відтворення. Суть розподілу 
національного доходу. Формування доходів населення, їхня структура та 
диференціація в умовах ринку. 

Перерозподіл національного доходу і доходів населення. Роль дер-
жавного бюджету. Податки і соціальні виплати. 

Співвідношення доходів, споживання і заощаджень. Прожитковий 
мінімум і мінімальна заробітна плата. Соціальний захист населення. 

Тема 15. Економічне зростання та його фактори. 
Цикли та їх види. Безробіття 

Економічне зростання та економічний розвиток. Типи і фактори 
економічного зростання. Характерні риси і тенденції інтенсивного типу 
економічного зростання під впливом НТР. Ефективність виробництва і 
показники ефективності. Теорія і моделі економічного зростання. 

Взаємозв'язок економічного зростання та економічних циклів. Суть 
циклічних коливань. Фази і характерні ознаки промислового циклу. Еко-
номічні кризи та їх причини. Види циклічних коливань. 

Зайнятість: сутність і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість. 
Відтворення сукупної робочої сили. Безробіття: види, форми і причини в 
умовах ринку. Соціально-економічні наслідки безробіття. 

Тема 16. Світове господарство і міжнародні 
економічні відносини. Світова валютна система 

Світове господарство, його суть і характерні риси. Етапи розвитку і 
структура світового господарства. 

Міжнародні економічні відносини, їх суть і форми. Міжнародний 
поділ праці. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародна 
економічна інтеграція. Вивезення капіталу. Транснаціональні корпорації 
та їх роль у світовому господарстві. Міжнародні економічні організації 
(МВФ, МБРР, СБРР та ін.). Економіка високорозвинених країн у системі 
світового господарства. Проблеми економічної інтеграції посттоталітар-
них держав. 

Міжнародні валютно-фінансові відносини в світовому господарстві. 
Міжнародна валютна система та етапи її розвитку. Валютний курс. 
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
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II. ЗМІСТ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, 
ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В БАЛАХ, ФОРМИ ПОТОЧНОГО 

ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Поточний контроль проводиться з метою визначення якості навчаль-
ного процесу і його результатів у міжсесійний період. Він здійснюється 
під час аудиторних та індивідуальних занять, а також перевірки само-
стійно виконаних студентами завдань, передбачених навчальною про-
грамою з політичної економії. 

Об'єктами поточного контролю знань студентів є: систематичність та 
активність роботи студента на семінарських заняттях, виконання завдань 
для самостійного опрацювання і модульних (контрольних) завдань. 

Формами поточного контролю знань студентів можуть бути: усні 
опитування, вирішення практичних завдань, тестування, самостійні ро-
боти, виступи з рефератом, домашні завдання, ведення економічного слов-
ника, індивідуальна самостійна робота (приклад завдання див. на с. 165 
посібника) та модульні, у тому числі і підсумкова, контрольні роботи. 

Модуль — це частина програми дисципліни, яка складається з по-
в'язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і 
практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах. 

Перший модуль охоплює 1 - 5 теми, другий — 6 - 1 0 теми, третій 
модуль включає теми 11 - 16. Кожний модуль завершується написанням 
модульної контрольної роботи. Приклад завдання відповідних модульних 
контрольних робіт наводиться в даному навчально-методичному посіб-
нику нас. 60, 113. 

У межах означених модулів проводиться усне опитування; при 
цьому враховується системне знання програмного матеріалу, змістовна, 
обгрунтована відповідь на поставлене запитання, чітке володіння по-
нятійним апаратом, активність в обговоренні. 

Домашнє письмове завдання включає розв'язання задач і вправ та 
надання ґрунтовних відповідей на проблемні завдання. Умови задач, 
вправ та приклади їхнього розв'язання подано після кожної теми в даному 
навчально-методичному посібнику. 

З метою перевірки поточної навчальної роботи проводиться тесту-
вання знань студентів. Зразки тестів наводяться після кожної геми в 
посібнику. 

Готуючи реферат, необхідно пам'ятати, що його обсяг не може пере-
вищувати 15 сторінок. Обов'язковими для реферату є план, точно сформу-
льовані цілі реферату, висновки та перелік використаних джерел. Разом з 
тим студент повинен не тільки написати, а й коротко (протягом 5 - 7 
хвилин) розкрити перед аудиторією або в індивідуальній бесіді з ви-
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кладачем основні проблеми, розглянуті в роботі. При цьому головними 
критеріями оцінки реферату є: 

- відповідність змісту реферату вибраній темі; 
- рівень знань з теми; 
- самостійний виклад основного змісту реферату; 
- уміння коротко і водночас якомога інформативніше усно розкрити 

зміст реферату; 
- уміння відповідати на поставлені завдання. 
Тематика рефератів наводиться після кожної теми в практикуму. 
Також треба мати на увазі, що складені економічні словники і наяв-

ність досвіду розв'язання задач з політичної економії стануть на пригоді у 
подальшому вивченні всього комплексу теоретичних і фахових еконо-
мічних дисциплін. Категорії і поняття, які необхідно розкрити в індивіду-
альному економічному словнику, наводяться до кожної теми даного 
практикуму. 

Окрім того, студенти можуть заробити додаткові бали до загальної 
модульно-рейтингової оцінки за ініціативну самостійну роботу. 

Завершується вивчення навчальної дисципліни написанням підсум-
кової контрольної роботи за всіма розділами і темами дисципліни 
(структуру і приклад завдання див. на с. 171. 

Зміст модулів дисципліни 

Кількість 
балів Форма поточного контролю 

знань студентів ч о Б 
Елементи модуля 

Е и •х 
Форма поточного контролю 

знань студентів 

£ я 

1 2 3 4 5 
1. Лекційний курс. 

Теми 1 - 5 : 
1. Предмет, метод та функції по-
літичної економії 
2. Економічні потреби та ін,-
тереси. Суспільне виробництво, 
його структура та фактори. 
3. Економічна система суспіль-
ства. Власність як основа еко-
номічної системи 
4.Товарна форма організації сус-
пільного виробництва. Товар і 
його властивості. Закон вартості. 
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5. Гроші, їх сутність і функції. 
Закони ірошового обігу. 
Семінарські заняття. 
Теми 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (відповідають 
темам лекцій) 

Всього за 1-й модуль 18 

51 

52  

5 
5 
10 
ЗО 

Продовження 

Усне опитування 
Вирішення практичних завдань 
Виконання дом.завд. № 1 
Тестування № 1 
Модульна контрольна робота № 1 

2. Лекційний курс. 
Теми 6 - 1 0 
6. Ринок, закони і принципи 
його функціонування Моделі і 
методи регулювання ринку. 
7. Конкуренція та монополія в 
ринковій економіці. Економічна 
система сучасного капіталізму. 
8. Капітал: процес виробництва 
і нагромадження. Наймана пра-
ця і заробітна плата. 
9. Капітал: витрати виробницт-
ва і прибуток. 
10. Форми функціонування ка-
піталу: торговельний і позичко-
вий капітал. Фінансово-кредит-
на система. 
Семінарські заняття. 
Геми 6 , 7 , 8, 9 , 1 0 
(відповідають темам лекцій) 5 

5 
5 
5 3  

10 

Вирішення практичних завдань 
Усне опитування 
Тестування № 2 
Самостійна робота №1 
Виконання дом. завдання № 2 
Реферат 
Модульна контрольна робота №2 

Всього за 2-й модуль 18 ЗО 
3. Лекційний курс. 

Геми 11 - 16: 
11. Підприємство та домогос-
подарства в системі економіч-
них відносин. Підприємництво. 
12. Аграрні відносини. Особи-
вості функціонування капіталу 
в сільському господарстві. Тео-
рія ренти та ціна землі. 
13. Суспільне відтворення. Сус-
пільний продукт.  

' Бали набираються протягом всього семестру 
2 Бали набираються протягом всього семестру 
3 Бали набираються протягом всього семестру 
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Закінчення 
Національний дохід і його 

розподіл. Споживання та зао-
щадження. 
15. Економічне зростання та йо-
го фактори. Цикли та їх види. 
Безробіття. 
16. Світове господарство і між-
народні економічні ВІДНОСИНИ. 
Світова валютна система. 
Семінарські заняття 
Теми 1 1 - 1 6 (відповідають те-
мам лекцій) 

3 5 

Вирішення практичних завдань 
Усне опитування 
Реферат 
Самостійна робота № 2 

3 5 Словник 
8 

10 

14 

16 

Виконання і захист індивідуаль-
ної самостійної роботи 
Підсумкова контрольна робота 

Всього за 3-й модуль 24 40 
^Всього за семестр 60 100 

Загальна підсумкова оцінка з курсу «Політична економія» складається 
із суми балів за результатами поточного та підсумкового контролю знань. 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 5-балову шкалу за 
системою ЕСТ8 здійснюється в порядку, поданому в таблиці: 

Р РХ Е Б С В А 
1...34 35...59 60...64 65...74 75...84 85...89 90... 100 

незадовільно задовільно добре відмінно 
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