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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет і метод
політичної економії.
Тема 2. Виробництво
матеріальних благ і послуг.
Продукт і характер праці.
Тема 3. Економічні потреби та
інтереси
Тема 4. Соціально - економічний
устрій суспільства. Економічна
система та закони її розвитку
Тема 5. Товарна форма
організації суспільного
виробництва. Товар і гроші.
Тема 6. Капітал: процес
виробництва і нагромадження.
Наймана праця і заробітна плата
Тема 7. Витрати виробництва і
прибуток
Тема 8. Ринок, його суть і
функції. Моделі ринку.
Конкуренція і ціноутворення
Тема 9. Домогосподарство в
системі економічних відносин
Тема 10. Підприємство як
товаровиробник. Валовий дохід і
прибуток
Тема 11. Галузеві особливості
виробництва і функціонування
капіталу. Форми прибутку,
процент і рента
Тема 12. Суспільне відтворення.
Суспільний продукт і його

робота

Самостійна

заняття

Лабораторні

заняття

заняття

Семінарські

Лекції

Всього

ТЕМИ

Практичні

з них:

НОМЕР ТА НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ

8

2

2

-

-
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2

2
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2

2

-

-

2

8

4
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2
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2
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2
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4
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4
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4

-

2

-

4
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2

2

4

-

4

8

4

2

-

-

2

8

4

-

2

-

2

6

2

-

2

-

2

8

2

-

4

-

2

ВИД КОНТРОЛЮ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ВІДВЕДЕНИХ НА

4
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

основні форми
Тема 13. Економічний розвиток.
Зайнятість, відтворення робочої
сили та їх регулювання
державою
Тема 14. Господарський
механізм у системі суспільного
відтворення. Держава та її
економічні функції
Тема 15. Сучасні економічні
системи. Особливості розвитку
перехідних економік
Тема 16. Суть і структура
світового господарства. Форми
міжнародних економічних
відносин
Тема 17. Економічні аспекти
глобальних проблем та їх вплив
на економічний розвиток
України
Всього за семестр № 5:

робота

Самостійна

заняття

Лабораторні

заняття

заняття

Семінарські

Лекції

Всього

ТЕМИ

Практичні

з них:

НОМЕР ТА НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ

8

4

2

-

-

2

6

2

2

-

-

2

6

4

-

-

-

2

8

4

2

-

-

2

7

2

2

-

-

3

135

50

20

20

0

45

ВИД КОНТРОЛЮ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ВІДВЕДЕНИХ НА

екзамен
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4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет і метод
політичної економії.
Тема 2. Виробництво
матеріальних благ і послуг.
Продукт і характер праці.
Тема 3 Економічні потреби та
інтереси
Тема 4. Соціально - економічний
устрій суспільства. Економічна
система та закони її розвитку
Тема 5. Товарна форма
організації суспільного
виробництва. Товар і гроші.
Тема 6. Капітал: процес
виробництва і нагромадження.
Наймана праця і заробітна плата
Тема 7. Витрати виробництва і
прибуток
Тема 8. Ринок, його суть і
функції. Моделі ринку.
Конкуренція і ціноутворення
Тема 9. Домогосподарство в
системі економічних відносин
Тема 10. Підприємство як
товаровиробник. Валовий дохід і
прибуток
Тема 11. Галузеві особливості
виробництва і функціонування
капіталу. Форми прибутку,
процент і рента
Тема 12. Суспільне відтворення.
Суспільний продукт і його
основні форми
Тема 13. Економічний розвиток.

робота

Самостійна

заняття

Лабораторні

заняття

заняття

Семінарські

Лекції

Всього

ТЕМИ

Практичні

з них:

НОМЕР ТА НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ

8

2

-

-

-

6

8

2

-

-

-

6

8

2

-

-

-

6

6

-

-

-

-

6

8

2

-

-

-

6

8

2

-

-

-

6

8

-

2

-

-

6

8

2

-

-

-

6

8

-

2

-

-

6

8

-

2

-

-

6

8

-

2

-

-

6

10

2

-

2

-

6

8

-

2

-

-

6

ВИД КОНТРОЛЮ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ВІДВЕДЕНИХ НА

6
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Зайнятість, відтворення робочої
сили та їх регулювання
державою
Тема 14. Господарський
механізм у системі суспільного
відтворення. Держава та її
економічні функції
Тема 15. Сучасні економічні
системи. Особливості розвитку
перехідних економік
Тема 16. Суть і структура
світового господарства. Форми
міжнародних економічних
відносин
Тема 17. Економічні аспекти
глобальних проблем та їх вплив
на економічний розвиток
України
Всього за семестр № 5:

робота

Самостійна

заняття

Лабораторні

заняття

заняття

Семінарські

Лекції

Всього

ТЕМИ

Практичні

з них:

НОМЕР ТА НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ

8

2

-

-

-

6
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2

-

-

-
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-

-

-

6

7

-

2

2

-

3
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12

4

0
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2. Методичні вказівки до практичних занять
Тема № 1. Предмет і метод політичної економії
Практичне заняття: Предмет і метод політичної економії
Навчальна мета заняття: з'ясувати історію політичної економії як
науки, її предмет, методи і роль в обґрунтуванні економічної політики
Час проведення - 2 годин.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1.
Виникнення і розвиток політичної економії. Політекономія у системі
наук
2.
Предмет, метод і функції політекономії
3.
Економічні закони і категорії
4.
Політекономія і обґрунтування економічної політики
Література: 3 (с. 14-50).
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
проведення контролю теоретичних знань здобувачів вищої освіти (фронтальне
опитування).
Питання для фронтального опитування:
1.
Охарактеризуйте економічні погляди Аристотеля.
2.
Як буквально перекладається з грецького „політична економія”?
3.
Назвіть основні ідеї меркантилізму.
4.
Де фізіократи виправили меркантилістів?
5.
Назвіть найвидатніших французьких і англійських меркантилістів і
фізіократів.
6.
Яка основна ідея А. Сміта?
7.
Хто ввів поняття „вартість”?
8.
Хто заснував „політичну арифметику” і як зараз вона називається?
9.
Хто заснував пролетарську політекономію і політекономію
соціалізму?
10.
Які основні заслуги Д. Рікардо?
11.
Назвіть сучасні економічні теорії Заходу.
12.
Опишіть появу та суть маржиналізму.
13.
Які групи економічних законів Ви знаєте?
14.
Наведіть приклади конкретних і абстрактних економічних категорій.
15.
Дайте визначення предмету політичної економії.
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ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.
Тема № 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і
характер праці
Практичне заняття: Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт
і характер праці
Навчальна мета заняття: засвоїти сутність виробництва, його роль,
фактори, форми
Час проведення - 2 годин.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1.
Виробництво, його роль, фактори.
2.
Форми суспільного виробництва.
3.
Продукт і характер праці
Література: 2 (с. 13-25).
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
проведення контролю теоретичних знань здобувачів вищої освіти (фронтальне
опитування).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Питання для фронтального опитування:
Дайте визначення виробництва, факторів виробництва, потреб, благ.
Що таке базис суспільства, надбудова?
Транспорт відноситься до матеріального виробництва? Чому?
У чому полягає корисність товару?
Що таке спосіб виробництва?
Дайте визначення виробничій функції.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.
Тема № 3. Економічні потреби та інтереси
Практичне заняття: Економічні потреби та інтереси
Навчальна мета заняття: розібрати економічний зміст кривої
трансформації та навчитися розраховувати альтернативну вартість продукту
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Час проведення - 2 годин.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1
Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб.
2
Економічні інтереси, їх структура та суперечності. Система соціального
партнерства.
3
Проблема вибору в економіці. Виробничі можливості суспільства.
Література: 2 (с. 26-65), 3 (с. 78-140), 4 (с. 68-99), 5 (с. 51-80), 10 (с. 3749)
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
проведення контролю теоретичних знань здобувачів вищої освіти (фронтальне
опитування).

1
2
3
4
5

Питання для фронтального опитування:
Дайте визначення економічних потреб та інтересів.
Яке фундаментальне протиріччя економічного життя?
Які основні економічні потреби людини – працівника і людини – власника?
Намалюйте криву виробничих можливостей і поясніть її.
Що означає зміщення кривої виробничих можливостей уверх?
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.
Тема № 4. Соціально економічний устрій суспільства. Економічна
система та закони її розвитку
Практичне заняття: Соціально економічний устрій суспільства.
Економічна система та закони її розвитку
Навчальна мета заняття: з’ясувати сутність економічної системи, її
структуру та закони розвитку Час проведення - 2 годин.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Економічна система її моделі, закони розвитку.
2. Власність: сутність, форми і місце в економічній системі.
3. Соціально – економічний устрій суспільства.
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Література: 2 (с. 66-116).
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
проведення контролю теоретичних знань здобувачів вищої освіти (фронтальне
опитування).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Питання для фронтального опитування:
В чому полягає сутність економічної системи? Які її основні елементи?
Які моделі економічних систем ви знаєте?
Навести основні ознаки чистого капіталізму.
Що таке соціально-економічний устрій суспільства?
Чим характеризується центрально – керована економічна система?
Які види координаційного механізму ви знаєте?
Чому модель «сучасний капіталізм» називають змішаною економікою?
Що таке соціально-економічний устрій суспільства?
Охарактеризуйте соціально-економічний устрій суспільства в Україні.

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.
Тема № 5. Товарна форма організації суспільного виробництва.
Товар і гроші

1
2
3
4
5

Практичне заняття: Товарна форма організації суспільного
виробництва. Товар і гроші
Навчальна мета заняття: набути навички практичного використання
законів грошового обігу та розрахунку темпів інфляції
Час проведення - 2 годин.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
Сутність товарного виробництва та причини його виникнення.
Товар та його властивості
Виникнення грошових відносин. Функції грошей.
Грошовий обіг, його закони. Інфляція
Еволюція грошей. Сучасна грошова система.
Література: 3 (с. 105-114)
План проведення заняття:
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І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.

1
2
3
4
5
6
7

Питання для фронтального опитування:
Дайте визначення товару і назвіть його властивості.
Чим відрізняється конкретна праця від абстрактної? Яка праця створює
вартість товару?
Назвіть форми організації суспільного виробництва.
Охарактеризуйте безпосередньо суспільне виробництво.
Яка залежність між вартістю товару і продуктивністю праці?
У чому полягає корисність товару?
Що розуміють під суспільно-необхідним робочим часом (СНРЧ)?
Задачі:
Задача 1
Сума цін реалізованих за рік товарів – 900 млрд.дол. З них 200 млрд.дол.
продано в кредит з відстрочкою платежів до наступного року. Платежі, по яких
настав час оплати за операції, здійснені раніше, становлять 150 млрд. дол.,
взаємопогашені платежі – 50 млрд. дол. Гроші роблять в середньому 8 оборотів
на рік.
Визначте:
Кількість грошей, необхідних для обігу.
Задача 2
Ціна споживчого кошика поточного року становить 560 гр.од., а
минулого року – 520. Індекс цін минулого року – 105%.
Визначте:
а) індекс цін;
б) темп інфляції.
Задача 3
Золотий паритет долара на початку 20 ст. складав 1,5 г. золота, рубля –
0,774 г. Після 1973 р. Золотий паритет долара понизився до 0,737 г, а паритет
рубля з 1961 складав 0,987 г.
Необхідно розрахувати:
а) курси долара до рубля;
б) зміну курсу долара до рубля за названий період.
Задача 4
В країні «У» ціни знизились у середньому на 20%. Пропозиція грошей
впала з 20 млрд. гр. од. до 15 млрд. гр.од. Швидкість обігу грошей не
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змінилися. На скільки відсотків змінився обсяг продаж?
Задача 5
Якій сумі по купівельній спроможності еквівалентні теперішні 1121,1
гр.од. через рік, якщо темп інфляції дорівнює 20% щомісячно?
Задача 6
Яку функцію виконують гроші у кожній з нижче наведених ситуацій:
а) Ваш депозитний рахунок у банку;
б) купівля автомобіля у кредит;
в) купівля овочів на ринку;
г) отримання стипендії;
д) прайс-лист на побутову техніку, що продається у магазині;
є) продаж земельної ділянки;
ж) меню за цінами у студентській їдальні.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.

Тема № 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця
і заробітна плата

1
2
3
4
5

Практичне заняття: Капітал: процес виробництва і нагромадження.
Наймана праця і заробітна плата
Навчальна мета заняття: розглянути сутність капіталу, шляхи його
нагромадження та сформувати вміння розраховувати додаткову вартість,
ступінь експлуатації найманих робітників
Час проведення - 6 годин.
Кількість годин - 4 (денна форма); 2 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
Система найманої праці і заробітна плата
Капітал: сутність, види.
Додаткова вартість, її види.
Капітал підприємства, його кругообіг, ефективність використання.
Виробництво і нагромадження капіталу.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
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ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Література: 2 (с. 313-372)

1
2
3
4
5
6

Питання для фронтального опитування:
Як відбувається перетворення грошей та чинників виробництва на капітал?
У чому полягає суть категорії ”капітал”?
Що таке додаткова вартість?
Які умови перетворення робочої сили на товар?
В чому полягає вартість і споживна вартість товару “робоча сила”?
Назвіть види додаткової вартості.
Задачі:
Задача 1
Вартість товару 125 гр.од., норма додаткової вартості – 50 %, змінний
капітал – 30 гр.од.
Розрахуйте постійний капітал та норму прибутку.

Задача 2
У два підприємства вкладені капітали по 700 тис.гр.од., органічна будова
капіталу дорівнює 4/1 і 6/1. Маса прибутку, яку одержує кожне підприємство,
однакова. Норма додаткової вартості на першому підприємстві – 150%.
Товари продаються по вартості.
Визначте:
1
Масу прибутку, яку одержує кожне підприємство.
2
Ступінь експлуатації найманих робітників на другому підприємстві.
Задача 3
Основний капітал фірми «Електронікс» оцінюється в 30 млн. грн. Строк
його служби 5 років. Через 3 роки внаслідок технічних нововведень ринкова
ціна аналогічного обладнання знизилась на 20%. Що у цій ситуації трапиться з
основним капіталом фірми?
Задача 4
Вартість товару 16 дол., у тому числі перенесена – 10, а додаткова
вартість – 4 дол.
Необхідно визначити ступінь експлуатації найомних робітників, що
створили даний товар.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.
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Тема № 7. Витрати виробництва і прибуток

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Практичне заняття: Витрати виробництва і прибуток
Навчальна мета заняття: одержати навички розрахунку прибутку
фірми
Час проведення - 2 годин.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
Витрати виробництва, їх політекономічний аспект.
Класифікація витрат підприємства на виробництво.
Витрати виробництва, вартість товару і його ціна.
Прибуток на капітал: сутність, види, економічна роль.
Література: 2 (с. 133-192), 3 (с. 409-480), 4 (с. 381-394), 5 (с. 221-251), 10
(с. 98-119)
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
Охарактеризуйте політекономічну сутність витрат виробництва.
Яка різниця між капіталістичними витратами виробництва і витратами
суспільства?
Дати визначення монопольних витрат виробництва, собівартості продукції.
Яка різниця між бухгалтерським і економічним підходами до визначення
витрат підприємства на виробництво?
Назвіть основні теорії вартості й ціни.
Задачі:
Задача 1
Ви створили власну фірму. По закінченні року, за рахунками бухгалтера,
прибуток становив 10 млн. гр.од. На скільки прибутковим виявився ваш бізнес,
з вашої точки зору, маючи на увазі той факт, що вам довелося залишити роботу,
яка приносила дохід в розмірі 2 млн. гр. од? Крім того, для створення фірми ви
вклали власні грошові кошти у розмірі 100 млн. гр. од. Ставка проценту складає
20% річних.
Чи будете ви мати економічний прибуток і чому він буде дорівнювати?
Задача 2
У вартість товару входить 300 гр. од. знов створеної вартості. Норма
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додаткової вартості 200%. Продавши товар на 80 гр. од. нижче вартості,
капіталіст одержав 15% прибутку.
Визначте органічну будову капіталу.
Задача 3
Функція середніх затрат фірми – монополістичного конкурента на своєму
ринку: ATC=3Q-2. Залишковий ринковий попит на продукцію фірми: Q=52-2P.
Після проведення рекламної компанії, витрати на яку склали Срекл.=0,5Q2+6Q,
залишковий попит збільшився і склав Q= 104-2Р.
Визначте прибуток фірми до і після проведення рекламної компанії і
зробіть висновки про її ефективність.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.
Тема № 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і
ціноутворення
Практичне заняття: Ринок, його суть і функції. Моделі ринку.
Конкуренція і ціноутворення
Навчальна мета заняття: розглянути функціонування фондової біржі,
котирування акцій, Розібрати дію ринкового механізма
Час проведення - 8 годин.
Кількість годин - 6 (денна форма); 2 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Сутність ринку, умови формування, функції. Ринкова інфраструктура.
2. Механізм функціонування ринку. Економічні закони ціноутворення.
3. Конкуренція і моделі ринків.
Література: 2 (с. 193-233), 3 (с. 481-531), 4 (с. 345-380), 5 (с. 269-304), 7
(с. 237-244)
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
проведення контролю теоретичних знань здобувачів вищої освіти (фронтальне
опитування).
Питання для фронтального опитування:
10. Що таке ринок?
11. Які функції виконує ринок?
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12. Назвіть суб’єкти і об’єкти ринку.
13. Які види ринків Ви можете назвати?
14. Назвіть і охарактеризуйте умови виникнення ринку.
15. Дайте визначення інфраструктури ринку.
16. Охарактеризуйте загальну і спеціалізовану ринкову інфраструктуру.
17. Що таке біржа?
18. Назвіть властивості біржового товару.
19. Які основні елементи ринкового механізму?
20. Назвіть економічні закони ціноутворення.
21. Які методи конкурентної боротьби використовують фірми?
22. Охарактеризуйте антимонопольне законодавство України.
23. Назвіть моделі ринку.
24. Наведіть приклади олігополістичного ринку.
25. До якої моделі ринку відноситься ринок сільськогосподарської
продукції?
Практичне завдання проведення ділової гри «Фондова біржа»
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.

Тема № 9. Домогосподарства в системі економічних відносин
Практичне заняття: Домогосподарства в системі економічних
відносин
Навчальна мета заняття: розглянути домогосподарства, як суб’єкт
ринкових відносин.
Час проведення - 2 годин.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Домогосподарства як суб’єкти ринкових відносин.
2. Доходи домогосподарств, їх диференціація.
3. Споживання і заощадження домогосподарств.
Література: 2 (с. 234-324).
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
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ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
проведення контролю теоретичних знань здобувачів вищої освіти (фронтальне
опитування).
Питання для фронтального опитування:
1.
Дайте визначення домогосподарства.
2.
Які зрушення у сім’ях в розвинутих країнах сьогодні
спостерігаються?
3.
Назвіть функції домогосподарств в економіці.
4.
Наведіть приклади економічних (факторних) доходів.
5.
Що таке соціальні доходи?
6.
Чим відрізняються номінальні та реальні доходи домогосподарств?
7.
Що ви можете сказати про стан соціальної справедливості в
Україні.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.
Тема № 10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і
прибуток
Практичне заняття: Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і
прибуток
Навчальна мета заняття: з'ясувати види підприємництва, навчитися
розраховувати підприємницький дохід
Час проведення - 2 годин.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Підприємство, як основний суб’єкт ринку, первинна ланка економіки.
Класифікація підприємств, їх об’єднань.
2. Валовий дохід і прибуток.
3. Підприємництво: суть, суб'єкти, форми, проблеми розвитку в Україні.
Література: 5 (с. 81-108)
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Питання для фронтального опитування:
Що таке підприємництво і кого Ви можете віднести до суб’єктів
підприємницької діяльності?
Назвіть основні форми підприємництва і дайте їх характеристику.
Які, на Вашу думку, необхідні умови, щоб підприємництво було
ефективним?
Назвіть основні принципи підприємництва і прокоментуйте їх.
Що передбачає Закон України «Про банкрутство»?
Як розраховуються валовий дохід і валовий прибуток?
Охарактеризуйте взаємозв’язок між валовим доходом і змінами цін за
різними випадками цінової еластичності попиту.
Задачі:
Задача 1
Чи можна сказати, що на певному етапі перетворення фірми, яка діє у
формі партнерства, в фірму, яка діє у формі корпорації, може стати
необхідним?
Задача 2
У 1990 р. питома вага малих підприємств у ВВП складала 15%. У 1996 р.
вона зросла до 30%. Водночас обсяг ВВП скоротився на 50%. Офіційні джерела
таку ситуацію розцінюють як великі досягнення в малому бізнесі. А як Ви
вважаєте?
Задача 3
Створюючи невелику фірму по виробництву тканин, Ви маєте
можливість вибору її організаційної форми. Якій формі Ви надаєте перевагу,
якщо Ви бажаєте максимально захистити своє майно від можливих наслідків
банкрутства?
Якщо Ви бажаєте максимально захистити себе від втручання в
управління фірмою інших осіб?
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.
Тема № 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування
капіталу. Форми прибутку, процент і рента
Практичне
заняття:
Галузеві
особливості
виробництва
і
функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента
Навчальна мета заняття: вивчити специфіку аграрного виробництва,
торгівельного і позичкового капіталу та навчитися визначати ціну землі,
торгівельний прибуток, позичковий процент
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Час проведення - 2 годин.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Аграрне виробництво - особлива сфера авансування і обороту
капіталу. Земельна рента та її форми.
2. Капітал сфери обігу. Торговельний капітал і торговельний прибуток.
3. Позичковий капітал і позичковий процент.
4. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу.
Література: 4 (с. 51-108)
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1 Розкрийте зміст аграрних відносин і покажіть їх місце в економічній
системі.
2 Дайте порівняльну характеристику АПК України і ПК США.
3 У чому полягають особливості сільськогосподарського виробництва?
4 У чому полягає проблема власності на землю і як вона вирішується в
Україні?
5 Яка тенденція спостерігається в США в сільському господарстві?
6 У чому полягають особливості підприємництва в аграрному секторі і в
яких формах воно виступає в Україні?
7 Що таке земельна рента?
8 Назвіть форми диференціальної ренти.
Задачі:
Задача 1
Яким буде торговельний прибуток при умові, що промисловий капітал,
який дорівнює 1800 грн., має таку структуру: 1440С+360V. Торговельний
капітал дорівнює 200 грн., а норма додаткової вартості складає 100%.
Задача 2
Власник грошей позичив промисловому підприємцю 50 000 грн. під 7,5%
річних. Промисловець використав позичений капітал в такому відношенні: на
40 000 грн. закупив засоби виробництва на 1000 грн. найняв робочу силу. При
нормі прибутку 20% який буде отримано прибуток і як він розподілиться на
підприємницький доход і % ?
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Задача 3
Фермер вирішив продати свою земельну ділянку в 10 га, на якій
споруджено будівлю вартістю 10 тис. дол. Ділянка щороку приносила дохід у
вигляді ренти в розмірі 1 тис. дол. Середня відсоткова ставка по банківських
депозитах – 5%.
Визначте:
а) ціну землі, за яку фермер продасть свою ділянку;
б) загальну суму грошової виручки за землю і будівлю.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.
Тема № 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його
основні форми
Практичне заняття: Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його
основні форми
Навчальна мета заняття: вивчити специфіку аграрного виробництва,
торгівельного і позичкового капіталу та навчитися визначати ціну землі,
торгівельний прибуток, позичковий процент
Час проведення - 6 годин.
Кількість годин - 4 (денна форма); 2 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1 Суспільний продукт і методи його обчислення.
2 Сучасні форми суспільного продукту.
3 Відтворення суспільного продукту, його види, пропорції.
4 Теоретичні моделі суспільного відтворення.
Література: 3 (с. 91-128)
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1 Що таке система національних рахунків?
2 Наведіть формули розрахунку основних макроекономічних показників.
3 Що таке ВНП і які методи його виміру Ви можете назвати?
4 Чим відрізняється номінальний ВНП від реального?
5 Як ви розумієте інфлювання і дефлювання ВВП?
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6 Чим відрізняється ВВП від ВНП?
7 Як оцінюється економічний добробут населення?
Задачі:
Задача 1
В таблиці наведена частина інформації про економічний стан країни в
2006-2008 роках. Необхідно заповнити всю таблицю.
Таблиця
Валовий внутрішній продукт та рівні інфляції в 2006-2008 роках.
Роки
Показники
2006 2007 2008
ВВП в поточних цінах, гр. од.
3100
ВВП в цінах 2006 року, гр. од.
3000
3500
ВВП в цінах 2007 року, гр. од.
ВВП в цінах 2008 року, гр. од.
Рівень інфляції, % до попереднього року
110
120
113
№
ігрового
варіанту

1.

Ділова гра по простому відтворенню.
I Підрозділ суспільного
II Підрозділ суспільного
виробництва
виробництва
Авансовий
Норма
Авансовий
Норма
капітал,
додаткової капітал,
додаткової
млн.дол.
вартості, % млн.дол.
вартості, %
8800С + 2000V
200
6300C + 2100V
200

При проведенні гри умовно припускаємо, що:
а) кожний ігровий варіант є самостійний процес відтворення, що
відбувається у тій чи іншій країні;
б) має місце просте відтворення;
в) виробничий цикл дорівнює одному року, на протязі якого весь
постійний капітал повністю переносить свою вартість на знов створений
продукт;
г) весь суспільний продукт по кожному з варіантів реалізується на
внутрішньому ринку;
д) у суспільстві немає інших споживачів створюваного продукту, крім
робітників і капіталістів двох підрозділів суспільного виробництва.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.

22
Тема № 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої
сили та їх регулювання державою
Практичне заняття: Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення
робочої сили та їх регулювання державою
Навчальна мета заняття: проаналізувати циклічний характер
економічного розвитку
Час проведення - 2 годин.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Циклічний характер економічного розвитку.
2. Зміст, типи, чинники економічного зростання.
3. Зайнятість та безробіття..
4. Відтворення робочої сили та його особливості в Україні. Державне
регулювання відтворення робочої сили, зайнятості.
Література: 6 (с. 101-148)
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Що таке позичковий капітал, позичковий процент?
2. В чому сутність підприємницького доходу?
3. Яка різниця між реальним і фіктивним капіталом?
4. Наведіть формули розрахунку ціни землі і курсу акцій.
5. Що таке система національних рахунків?
6. Наведіть
формули
розрахунку
основних
макроекономічних
показників.
7. Що таке ВНП і які методи його виміру Ви можете назвати?
8. Чим відрізняється номінальний ВНП від реального?
9. Як ви розумієте інфлювання і дефлювання ВВП?
10.Чим відрізняється ВВП від ВНП?
11.Дайте визначення відтворення і охарактеризуйте його види.
12.Що ви знаєте про підрозділи суспільного виробництва?
13.Які висновки можна зробити з марксових схем відтворення
суспільного капіталу?
14.Які ви знаєте основні теоретичні моделі суспільного відтворення?
15.Сьогодні в Україні діє БНГ чи СНР?
16.Що ви розумієте під кінцевими, проміжними продуктами, повторним
рахунком?
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17.Які підприємства Кременчука входять до І підрозділу суспільного
виробництва?
Задачі:
Задача 1
а) Розрахуйте рівень безробіття, якщо чисельність працюючих – 90 млн.
чоловік, чисельність безробітних – 10 млн. чоловік.
б) Через місяць 0,5 млн. чоловік з числа офіційно зареєстрованих
безробітних припинили пошуки роботи.
Визначить за цих умов:
1) чисельність працюючих;
2) кількість безробітних;
3) рівень безробіття.
Задача 2
Чи погоджуєтесь Ви з такими твердженнями:
1) « економічне зростання та забруднення довкілля цілком відокремлені
одне від одного »;
2) « нерівномірність розподілу доходів пов’язане з проблемою
перерозподілу, а не з економічним зростанням »;
3) « проблема економічного зростання в короткостроковому періоді
пов’язана з пошуком шляхів повного використання наявних ресурсів » ?
Аргументуйте відповіді.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.
Тема № 14. Господарський механізм
відтворення. Держава та її економічні функції

у

системі

суспільного

Практичне заняття: Господарський механізм у системі суспільного
відтворення. Держава та її економічні функції
Навчальна мета заняття: засвоїти сутність господарського механізму,
вади ринкового саморегулювання та економічні функції держави
Час проведення - 2 годин.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Господарський механізм як система організаційно - економічних форм
господарювання, складова економічної системи.
2. Переваги і недоліки ринкового саморегулювання. Необхідність
державного втручання в економіку.
3. Держава та її економічні функції.
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4. Основні форми і методи державного регулювання економіки.
5. Становлення механізму господарювання в Україні та шляхи його
удосконалення.
Література: 7 (с. 67-101)
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Дайте визначення господарського механізму?
2. В чому сутність індикативного планування?
3. Дайте характеристику економічного програмування.
4. Наведіть і охарактеризуйте основні елементи господарського
механізму.
5. Які функції виконує господарський механізм?
6. Чому виникнення монополій сприяло державному регулюванню
економіки?
7. Які вади ринку ви можете назвати?
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.

Тема № 16. Суть і структура світового господарства. Форми
міжнародних економічних відносин
Практичне заняття: Суть і структура світового господарства. Форми
міжнародних економічних відносин
Навчальна мета заняття: одержати навички складання платіжного
баланса країни і з’ясувати принципи порівняльних переваг
Час проведення - 4 годин.
Кількість годин - 4 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1 Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа
формування світового господарства.
2 Форми міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля і
міжнародний рух капіталів.
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3 Міжнародні валютно - фінансові відносини і міжнародна міграція робочої
сили.
4 Проблеми та перспективи інтеграції вітчизняної економіки в світове
господарство. Міжнародне співробітництво України.
Література: 8 (с. 91-158)
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1
Що таке світове господарство і в чому полягає об’єктивність його
формування?
2
В чому Ви вбачаєте зв’язок між поділом праці й виникненням
світового господарства?
3 Що Ви розумієте під міжнародним поділом праці, спеціалізацією й
інтеграцією виробництва?
4 4.Дайте характеристику етапів формування світового господарства.
5 Прослідкуйте процес формування такого інтеграційного об’єднання як
Європейський союз.
6 В чому полягає сутність міжнародної торгівлі?
7 Хто ввів політику протекціонізму та в чому її сутність?
8 Назвіть не митні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.
9 Охарактеризуйте сутність і форми міжнародного руху капіталів.
10
У чому різниця між прямими і портфельними інвестиціями?
11
Що таке конвертованість валюти?
Задачі:
Задача 1
Обмінний курс гривні до долара на початку n-го року дорівнював 5,4
грн./дол. А початку (n+1)-го року рівень цін у США зріс в 1,2 рази, а в Україні –
в 1,4 рази. Яким повинен бути на початку (n+1)-го року номінальний курс
гривні до долара, щоб реальний курс залишився без змін?
Задача 2
В країнах К і М виробляються тільки продукти харчування і одяг. Нижче
наведені виробничі можливості цих двох країн.
Можливос
ті

Країна К
Виробницт
во

Виробницт
во одягу

Можливос
ті

Країна М
Виробницт
во

Виробницт
во одягу
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А
Б
В
Г
Д

продуктів
харчування
0
5
10
15
20

32
24
16
8
0

А
Б
В
Г
Д

продуктів
харчування
0
4
8
12
16

24
18
12
6
0

А) Яка альтернативна вартість одягу в країні К?
Б) Яка альтернативна вартість одягу в країні М?
В) Якщо між країнами К і М почнеться процес вільної торгівлі, то яка
країна який товар буде експортувати?
Задача 3
Між країною А та іншими країнами мали місце такі зовнішньоторгівельні операції: купівля резидентами країни А цінних паперів іноземних
фірм – 60 млн. дол.; імпорт товарів та послуг у країну А – 100 млн. дол.;
експорт товарів та послуг з країни А – 130 млн. дол.; продаж цінних паперів
фірм країни А іноземцям – 70 млн. дол.; імпорт золота у країну А – 70 млн.дол.;
гршові перекази з іншх країн у країну А – 40 млн. дол.
Складіть платіжний баланс країни А.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back знань
здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при його
виконанні.
Тема № 17. Економічні проблеми глобальних проблем та їх вплив на
економічний розвиток України
Практичне заняття: Економічні проблеми глобальних проблем та їх
вплив на економічний розвиток України
Навчальна мета заняття: розглянути глобальні проблеми сучасності та
з’ясувати їх економічний аспект, шляхи розв’язання
Час проведення - 6 годин.
Кількість годин - 4 (денна форма); 2 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1 Глобалізація світової економіки, як процес переходу від світової до
планетарної господарської системи.
1 Глобальні проблеми сучасності, їх специфіка, економічний аспект.
2 Шляхи розв’язання глобальних проблем.
3 Глобальні проблеми та економіка України.
Література: 6 (с. 51-138)
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План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття здійснюється за допомогою повтору
основних понять за темою , контролю теоретичних знань здобувачів вищої
освіти .
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
проведення контролю теоретичних знань здобувачів вищої освіти (фронтальне
опитування).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Питання для фронтального опитування:
Що ви можете сказати про економічний аспект глобальних проблем?
Які форми прояву екологічної кризи та які наслідки Чорнобильської
аварії на Україні?
Які шляхи подолання глобальних проблем ви вбачаєте?
Що ви можете сказати про боротьбу світової спільноти з наркобізнесом,
міжнародною злочинністю?
Назвіть причини виникнення та загострення глобальних проблем.
Яку глобальну проблемі ви вважаєте першочерговою?
Як впливають глобальні проблеми на структуру відтворення, динаміку
економічних процесів в Україні?

3. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Здійснити feed-back
знань здобувачів вищої освіти звернуши увагу на основні помилки при
його виконанні.
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Основна література:
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Навчальний посібник – К.: Знання, 2013. – 496 с.
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Сучасні економічні системи. Світове господарство: Навчальний посібник –
К.:ЦУЛ, 2014.-168с.
8. Федоренко В.Г. Політична економія: Підручник-К.:Алерта, 2015. –
487с.
9. Сірко А.В.Економічна теорія: Політекономія:Підручник – К:ЦУЛ,
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1. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні
економічні теорії: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ., 2012. – 280 с.
2. Кузнєцова Л.В. Політична економія: Навчально – методичний посібник
– К.: НУХТ, 2011. – 181 с.
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Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1.
Офіційний портал Верховної Ради України: Законодавство України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
2.
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

