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СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1. Основні економічні категорії та закони. Виробництво матеріальних благ і
послуг. Продукт і характер праці
Лекція 1. Виникнення, предмет, методологія та роль економічної теорії. Фактори
виробництва, його продукт і структура
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 2. Економічні потреби та інтереси. Соціально-економічний устрій суспільства.
Економічна система та закони її розвитку
Лекція 2. Структура економічних потреб і система економічних інтересів. Система
економічних відносин
Лекція 3. Соціально-економічний устрій суспільства
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Тема 3. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. Капітал:
процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата
Лекція 4. Товар та його властивості. Риси товарного виробництва. Виникнення,
функціонування та розвиток грошей.
Лекція 5. Капіталістичний процес виробництва і накопичення капіталу. Робоча сила як
товар. Суть і форми заробітної плати.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Тема 4. Витрати виробництва і прибуток
Лекція 6. Кругообіг і оборот капіталу. Собівартість і рентабельність
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
Тема 5. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.
Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. Галузеві особливості
виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.
Лекція 7. Ринок, його функції, побудова і закони. Моделі ринку. Конкуренція і
ціноутворення
Лекція 8. Фірми, їх види та доходи
Лекція 9. Аграрні відносини та земельна рента
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6
Тема 6. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.
Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання
державою
Лекція 10. Суспільне відтворення, його передумови, типи та моделі. Відображення
обсягів сукупного продукту
Лекція 11. Економічний розвиток, його чинники, типи та характер. Ринок праці та його
державне регулювання
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7

Тема 7. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її
економічні функції
Лекція 12. Роль держави у змішаній економіці. Стратегічні напрямки державного і
приватного партнерства у впорядкуванні суспільного відтворення
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8
Тема 8. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних
відносин
Лекція 13. Міжнародний поділ праці та формування світового господарства
Лекція 14. Основні форми міжнародних економічних стосунків
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9
Тема 9. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний
розвиток України
Лекція 15. Загострення глобальних проблем і необхідність їх врахування при визначенні
подальшого розвитку України

