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ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

з дисципліни «Основи економічної теорії» 

 

Семінарське заняття №1 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА 

План семінарського заняття 

1. Предмет економічної теорії 

Економіка як сфера господарської діяльності людей. Економіка як наука. 

Походження термінів «економіка», «політична економія» та «економікс». 

Предмет економічної теорії. Система економічних наук. 

2. Функції економічної теорії. Економічне мислення та економічна політика 

Характеристика основних функцій економічної теорії. Нормативна та 

позитивна економічна теорія. Економічне мислення та його форми. Економічна 

політика держави. 

3. Методи пізнання економічних процесів і явищ 

Поняття методу та методології економічної теорії. Загальнонаукові та 

специфічні методи економічного дослідження. 

4. Економічні закони та категорії 

Сутність понять «категорії», «принципи» та «закони» економічної теорії. 

Об’єктивні економічні закони. Система економічних законів.  

 

Семінарське заняття №2 

ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ  

СУСПІЛЬСТВА 

План семінарського заняття 

1. Економічні потреби та інтереси як головні рушійні сили економіки 

Сутність поняття «потреба». Класифікація потреб. Піраміда потреб Маслоу. 

Загальна та часткова корисність блага. Трудова діяльність як спосіб розв’язання 

суперечностей між потребами та обмеженими ресурсами. Закону спадної 

граничної корисності. Крива граничної корисності. Економічні інтереси та їх 

види. 

2. Виробництво та його основні ресурси (фактори) 

Виробництво та виробничі ресурси. Види виробничих ресурсів. 

Продуктивні сили і виробничі відносини. Теорії розвитку продуктивних сил. 

Характеристика основних факторів виробництва. Сучасні фактори виробництва. 

3. Межа виробничих можливостей та проблема економічного вибору 

Поняття обмеженості або рідкісності виробничих ресурсів. Абсолютна та 

відносна обмеженість ресурсів. Економічний вибір. Виробничі можливості та 

крива виробничих можливостей. Закон зростання альтернативної вартості. 

4. Результат та ефективність виробництва 

Сутність результату, ефекту та продукту виробництва. Абсолютна оцінка 

результату виробництва. Відносна (якісна) характеристика результатів 

виробництва. Визначення результативності та ефективності 

 



Семінарське заняття №3 

СУСПІЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ 

СУСПІЛЬСТВА 

План семінарського заняття 

1. Суспільне виробництво та суспільний поділ праці як економічна основа 

ефективної організації виробництва 

Сутність та структура суспільного виробництва. Матеріальне та 

нематеріальне виробництво. Суспільний поділ праці: кооперація праці та 

виробнича кооперація. Основні рівні суспільного поділу праці. Фактори розвитку 

суспільного поділу праці та продуктивність праці. 

2. Форми організації суспільного виробництва та обміну 

Натуральне виробництво. Товарне виробництво та умови його виникнення. 

Типи товарного виробництва. Сутність та основні фази суспільного відтворення. 

Товарний обмін та його роль в економіці. 

3. Товар та його властивості. Теорії вартості. 

Сутність понять «товар», «економічний товар» та «вільний товар». Суть та 

різниця таких властивостей товару як споживна вартість та вартість. Роль 

конкретної та абстрактної праці у створенні товару. Теорія трудової вартості 

товару. Теорія граничної корисності. Теорія факторів виробництва. Неокласична 

теорія вартості. 

4. Економічна система суспільства: поняття, структура та основні риси 

Основні підходи до визначення економічної системи. Властивості 

економічних систем. Структурні елементи економічної системи. 

5. Типи економічних систем та їх характеристика 

Традиційна економічна система. Ринкова економічна система. Командна 

(адміністративна) економічна система. Змішана економічна система. Національні 

моделі ринкових систем. Американська модель. Німецька модель. Шведська 

модель. Японська модель. Китайська модель 

 

Семінарське заняття №4 

ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ 

План семінарського заняття 

1. Природа, види та роль грошей 

Визначення та сутність грошей. Умови та історичні аспекти виникнення 

грошей. Номінальна і реальна вартість грошей. Види та роль грошей. Основні 

види грошей у сучасній економіці. Функції грошей. Металістична теорія грошей. 

Товарна теорія грошей. Номіналістична теорія грошей. Кількісна теорія грошей. 

2. Система грошового обігу та її типи 

Поняття грошової системи. Основні елементами грошової системи. Типи 

грошових систем. Основні риси сучасної паперово-кредитної грошової системи. 

3. Грошова маса та закон грошового обігу 

Грошова маса та структура грошової маси. Характеристика грошових 

агрегатів. Закон грошового обігу. Швидкість обігу грошей. Рівняння обігу грошей 

І. Фішера. 

4. Грошові реформи 



Сутність грошової реформи. Основні методи грошових реформ. Повні та 

часткові грошові реформи. 

 

Семінарське заняття №5 

РИНОК ТА РИНКОВА ЕКОНОМІКА. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

План семінарського заняття 

1. Ринок, його функції та умови ефективного функціонування 

Поняття ринку. Ринок як економічна категорія. Ринкова економіка. Функції 

та умови ефективного функціонування ринку.  

2. Система ринків та їх інфраструктура 

Об’єкти та суб’єкти ринкових відносин. Кругообіг ресурсів, товарів і 

грошей в ринковій економіці. Система видів ринків. Ринкова інфраструктура. 

3. Ринковий попит та його фактори 

Поняття ринкового попиту. Закон попиту. Парадокси Гіффена та Веблена. 

Цінові та нецінові фактори, що впливають на попит. Еластичність як поняття. 

Еластичність попиту за ціною, доходом та перехресна еластичність попиту. Види 

цінової еластичності попиту. 

4. Ринкова пропозиція та її фактори 

Поняття ринкової пропозиції. Закон пропозиції. Цінові й нецінові фактори, 

що впливають на пропозицію. Еластичність пропозиції за ціною. Види цінової 

еластичності пропозиції. 

5. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага 

Взаємозв’язок попиту та пропозиції. Закон попиту і пропозиції. Рівноважна 

ціна. Ринкова рівновага. 

 

Семінарське заняття №6 

КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

План семінарського заняття 

1. Конкуренція, її суть та умови існування 

Конкуренція як структура ринку та раціональна поведінка суб’єктів. 

Основні умови виникнення конкуренції. Позитивні та негативні риси конкуренції. 

Функції конкуренції. Закон конкуренції. Коефіцієнт конкурентоспроможності 

підприємства. 

2. Види та методи економічної конкуренції 

Конкуренція покупців та продавців. Методи цивілізованої конкуренції. 

Методи нецивілізованої конкуренції. Досконала і недосконала конкуренція: 

особливості та роль в економіці. Ринкові моделі конкуренції. Ринок чистої 

конкуренція. Основні риси монополістичної конкуренції. Олігополістична 

конкуренція. Чиста монополія. 

3. Монополія: причини виникнення, суть та основні види 

Монополія як результат концентрації та централізації виробництва. Види, 

форми на наслідки монополії. Природні та адміністративні монополії. Штучні 

монополії. Основні форми монополістичних об’єднань. Конкурентна та 

антимонопольна політика. 



 

Семінарське заняття №7 

КАПІТАЛ, ВИТРАТИ ТА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА 

План семінарського заняття 

1. Капітал як фундаментальна категорія ринкової економіки 

Сутність поняття «капітал». Речова теорія капіталу. Класова теорія капіталу. 

Суб’єктивістська теорія капіталу. Основні форми капіталу. 

2. Капітал підприємства, його джерела та структура 

Види та джерела формування капіталу підприємства. Стартовий капітал. 

Власний капітал. Залучений (позичковий) капітал підприємства. Співвідношення 

власних і позичкових джерел капіталу підприємства 

3. Оборот та амортизація капіталу 

Кругообіг виробничого капіталу. Основний та оборотний капітал. 

Амортизація капіталу.  

4. Витрати підприємства, їх економічна природа та види 

Економічна сутність витрат. Крива витрат виробництва. Умовно-постійні, 

змінні та загальні витрати підприємства. Середні витрати підприємства. Закон 

спадної граничної продуктивності. 

5. Доходи та прибуток підприємства 

Економічна сутність доходу. Види доходів підприємства. Структура 

валового доходу. Економічний та бухгалтерський прибуток підприємства. 

Основні функції прибутку та шляхи максимізації прибутку. 

 

Семінарське заняття №8 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ. РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

План семінарського заняття 

1. Доходи населення: види та джерела формування. Розподіл доходів 

Класифікація доходів населення. Диференціація населення за рівнями 

споживання. Прожитковий мінімум. Розподіл доходів. 

2. Диференціація доходів населення 

Причини нерівномірності розподілу доходів населення. Крива Лоренца та 

коефіцієнт (індекс) Джині. Оптимум Парето. 

3. Заробітна плата як основна форма доходу населення 

Економічна сутність заробітної плати. Заробітна плата і вартість робочої 

сили. Номінальна і реальна заробітна плата. Функції заробітної плати. Форми і 

системи заробітної плати. Тарифна система. Мінімальна заробітна плата, її 

функції та особливості встановлення. 

4. Суть та особливості ринку праці 

Ринок праці. Основні суб’єкти та об’єкт ринку праці. Механізм ринку праці. 

Попит і пропозиція праці. Модель конкурентного ринку праці. 
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