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1. Мета опанування дисципліни: навчити студентів досліджувати і 

розкривати економічну анатомію суспільства, її критерії, закони 

функціонування і розвитку, опанувати суть  виробничих відносин в їх єдності 

та взаємодії з продуктивними силами; досліджувати закони, які управляють 

виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ; 

поглиблено вивчити та творче осмислити економічний розвиток країн і 

з’ясувати основні напрямки цього розвитку. 

2. Завдання: сформувати у студентів знання з таких основних питань: 

наукове  обґрунтування загальних основ  економічного життя, суспільного 

виробництва минулого і сучасності; з’ясувати механізм дії економічних 

законів і механізм використання їх людьми  у процесі розвитку господарської 

діяльності; визначити роль політекономії  у розробці шляхів формування  та 

етапів становлення соціально-орієнтованої економічної системи суспільства. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

основ економічного життя, суспільного виробництва минулого і 

сучасності; 

механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми  

у процесі розвитку господарської діяльності; 

ролі політекономії у розробці шляхів формування та етапів 

становлення соціально-орієнтованої економічної системи суспільства; 

застосування знань і розумінь: 

уміння проводити аналіз та оцінку стану та особливостей розвитку 

основ економічного життя, суспільного виробництва минулого і сучасності; 

розробляти шляхи підвищення ефективності діяльності економічних 

суб’єктів та соціально-орієнтованої економічної системи суспільства. 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Загальні закономірності економічного 

розвитку господарських систем 

1. Предмет і метод політичної економії. 

2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні 

інтереси. 

3. Економічна система суспільства. 

4. Відносини власності. 

5. Форми організації суспільного виробництва. 



6. Теорія грошей і грошовий обіг.  

7. Ринок: суть, функції та умови формування. 

8. Поняття структури та інфраструктури ринку. Ринки виробничих 

ресурсів. 

9. Конкуренція і монополія. 

10. Витрати виробництва і доходи підприємства. 

Змістовий модуль 2. «Макроекономічний аналіз економічних 

процесів ринкової економіки» 

11. Підприємство і підприємництво в умовах ринкового 

господарювання. 

12. Особливості аграрних відносин  підприємництва в умовах 

ринкового господарювання. 

13. Розподіл доходів. 

14. Форми суспільного продукту в процесі відтворення. 

15. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли. 

16. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне регулювання. 

17. Форми і методи державного регулювання економіки. 

5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Паустовська Т.І. 


