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Назва та стислий зміст
практичного заняття
Виробництво матеріальних благ і
послуг. Продукт і характер праці
Основні поняття: продуктивні сили,
робоча сила, засоби праці, предмети
праці, фактори виробництва (економічні
ресурси), праця, капітал, природні
ресурси, здатність до підприємницької
діяльності, продукт праці, матеріальні та
нематеріальні блага, матеріальне і
нематеріальне виробництво, виробнича
та
невиробнича
сфери,
крива
виробничих можливостей, альтернативні
витрати,
спадна
продуктивність,
технологія, економічне зростання.
Економічні потреби та інтереси
Основні поняття: економічні потреби,
структура економічних потреб, ієрархія
економічних потреб, суть економічного
інтересу,
розбіжність
економічних
інтересів власників різних ресурсів,
система
економічних
інтересів,
матеріальні стимули.
Соціально-економічний
устрій
суспільства. Економічна система та
закони її розвитку
Основні поняття: право властності,
економічний зміст власності, форми
приватного типу власності, форми
колективного типу властності, форми
державного
типу
власності,
органиізаційно-економічні
відносини,
поділ
праці,
кооперація
праці,
економічні суперечності, надбудовні
відносини.
Риси товарного виробництва. Товар та
його властивості
Основні поняття: натуральна форма
господарства,
товарна
форма
господарства, суспільний поділ праці,
економічна відокремленість виробників,
обмін, товар, споживча вартість, мінова
вартість, конкректна й абстрактна праці,
приватний та суспільний характер праці
товаровиробника,
форми
мінової
вартості, закон вартості, корисність,
закон граничної корисності.
Виникнення,
функціонування
та

Мета роботи
З’ясувати фундаментальні
положення політичної економії про
господарську діяльність суспільства
і структуру факторів виробництва,
виявити склад суспільного
продукту і параметри ефективності
економічної діяльності та проблеми
технологічного вибору в економіці.

Розкрити зміст і склад економічних
потреб, охарактеризувати суть і
систему економічних інтересів.

З’ясувати предмет політичної
економії шляхом аналізу відносин
власності, розкрити економічний
зміст відносин власності, їх
взаємодію з розвитком
продуктивних сил і надбудовою,
охарактеризувати склад і
закономірності розвитку
економічних систем.
Розкрити суттєві риси та
закономірності виникнення
товарної форми виробництва і
тенденції її розвитку, з’ясувати
соціально-економічну природу
найелементарнішої клітини
товарного виробництва – товару і
розвиток його суперечностей,
проаналізувати зміст закону
вартості та його функцій.

З’ясувати природу грошей,
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розвиток грошей. Інфляція та її форми
Основні поняття: гроші, повноцінні
гроші, неповноцінні гроші, золотий
стандарт, декретні гроші, гроші як міра
вартості, масштаб цін, гроші як засіб
обігу, гроші як засіб платежу, гроші як
засіб накопичення, світові гроші,
грошові агрегати, закон обігу за
трудовою теорією вартості, кількісна
теорія грошей, інфляція, інфляція
попиту, прихована інфляція попиту,
відкрита інфляція попиту, інфляція
витрат, відкрита інфляція витрат,
прихована інфляція витрат, повзуча
інфляція,
галопуюча
інфляція,
гіперінфляція,
наслідки
інфляції,
антиінфляційна політика.
.
Суспільне
відтворення.
Суспільний
продукт і його основні форми
Основні поняття: суспільне відтворення,
сукупний суспільний продукт, кінцевий
продукт, чистий продукт (національний
дохід),
фонд
відшкодування
матеріальних витрат, фонд споживання,
фонд накопичення, чисті інвестиції
суспільства,
валовий
внутрішній
продукт, валові приватні внутрішні
інвестиції, чистий експорт, амортизація
від зношення основного капіталу,
національні об’ємні показники, реальні
об’ємні показники.
Господарський механізм у системі
суспільного відтворення. Держава та її
економічні функції
Основні
поняття:
державне
регулювання,
правова
база,
антимонопольна політика, трансфертні
платежі, суспільні блага, негативні
зовнішні ефекти (витрати переливу),
позитивні зовнішні ефекти, дискреційна
фіскальна
політика,
дискреційна
кредитно-грошова політика, державний
сектор,
квазісуспільні
блага,
приватизація,
роздержавлення,
денаціоналізація, державні фінанси,
бюджетна система, прямі податки,
непрямі податки, податкова ставка,
неоподатковуваний
мінімум,
мультиплікатор державних видатків,
«вбудовані»
стабілізатори,
ефект
витіснення,
бюджетний
дефіцит,
державний борг, функції центрального
банку,
грошовий
мультиплікатор,
грошова
база,
повний
грошовий
мультиплікатор, політика «дешевих
грошей», політика «дорогих грошей»,

закономірності їх виникнення та
розвитку, проаналізувати сутність
грошей через їх функції, розкрити
зміст законів обігу грошей,
проаналізувати проблему інфляції,
її основні види, розкрити сутність
антиінфляційної політики, її
основні методи та шляхи.

З’ясувати закономірності
функціонування суспільного
капіталу, умови і типи суспільного
відтворення, розкрити показники
національної економіки в цілому,
відмінність їх номінальних і
реальних значень.

Розглянути необхідність
державного втручання у
господарські процеси, головні
соціально-економічні функції
держави, її участь у кругообігу
ресурсів, продуктів і доходів,
з’ясувати сутність економічних
відносин у межах державного
сектора економіки та
охарактеризувати його взаємодію з
приватним сектором, визначити
сутність державних фінансів в
бюджетної системи, проаналізувати
систему оподаткування, з’ясувати
напрями бюджетних видатків,
пояснити зміст і цілі фіскальної
політики, розкрити її роль у процесі
стабілізації економіки, з’ясувати
сутність вбудованих стабілізаторів,
назвати причини дефіциту
державного бюджету.
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дисконтна
політика,
операції
на
відкритому ринку.
Економічні аспекти глобальних проблем
та їх вплив на економічний розвиток
України
Основні поняття: глобальні проблеми,
МВФ, МБРР, СОТ, генеральна угода з
тарифів і торгівлі, ЄС, НАФТА,
проблеми і перспективи економічного
розвитку України.

Визначити основні глобальні
проблеми, охарактеризувати участь
в їх вирішенні різних міжнародних
організацій, у тому числі системи
ООН, розкрити проблеми і
перспективи економічного розвитку
України.

