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ОПИСДИСЦИПЛІНИ 

 

Метакурсу 

Курс спрямований на вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, 

пізнання основ економічного життя суспільства у взаємозв’язку з інтересами та потребами 

людей, вивчення проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих 

ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів щодо задоволення постійно 

зростаючих людських потреб. 

Завданнякурсу 

 формування основ студентоцентрованого освітнього процесу зі свідомим розумінням сутності та 

призначення економічного знання у розвитку суспільства; 

 засвоєння змісту базових економічних категорій та економічних законів; 
 набуття   навичок    аналізу    агрегованих    показників,    визначення    чинників    і    наслідків 

 макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати 

цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики. 

Компетентності 
 ЗК 1. Здатність вчитися табути готовим до засвоєння та застосування набутих знань. 

 ЗК 11. Здатність до самонавчання та реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства. 

Програмні

результати

навчання 

 ПР1. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, використовувати 

понятійно-категоріальний апарат з бухгалтерського обліку, контролю, оподаткування та 
звітності.. 

 ПРН 13. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства. 

Рівень вищої освіти: початковий (короткий цикл) 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

Освітня програма: Облік і оподаткування 

Навчальний рік, семестр 2021-2022 н.р., семестр 1 

Курс (рік навчання) 1 (1) 

Форма навчання: денна 

Кількість кредитів ЄКТС: 3 

Мова викладання: українська 

Обов’язкова/вибіркова: обов’язкова 

 



СТРУКТУРАКУРСУ 

 

 

Тема 

Години 

(лекції 

/практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

 

Змісттемкурсу 
 

Завдання 

 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовиймодуль1 

Тема1. Предметі 

методполітичної 

економії 
2/2 

Зародження і розвиток політичної 

економії.Основнінапрямки,школиітечії 

в політичній економії. Розвиток 

економічноїдумкивУкраїні.Предмет 

політичноїекономії.Тлумаченняпредметап

олітичноїекономіїрізнимишколами. 
Економічна теорія і 

політичнаекономія:проблемивзаємозв’язк

у.Закони, принципи і категорії 

політичноїекономії.Системаекономічнихз

аконів.Нормативнаіпозитивнаполітичнаек

ономія. Методи

 економічнихдосліджень.З

агальніметодинаукового 

пізнання  та  їх  використання.  Функції 

політичної економії.Політичнаекономіяі 

обґрунтування економічної політики. 

Місцеполітичної  економії  в  системі 
економічнихнаук. 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 

практичних завдань, 
наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка реферату 

4 

Тема2. Економічні 

потребитаінтереси 
2/2 

Виробничі можливості суспільства і 

потреби.Суперечністьміжсуспільними 

потребамиі  економічними  ресурсами 

суспільства. Економічні потреби 

суспільства, їх суть і структура. 

Економічнийзакон  зростання  потреб. 

Формування потреб. Корисність 

продукту. Об'єктивна і суб’єктивна 

корисність продукту. Гранична 

корисність продукту. Економічний 

інтерес,йогооб'єкт,функція.Інтересиі 
потреби: діалектика взаємозв'язку. 

Виробництво та проблеми задоволення 

зростаючих потреб суспільства.  

 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 

практичних завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 
забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка презентації 

4 

Тема3.Соціально- 

економічнийустрій 

суспільства. 

Економічна 

системасуспільства 

тазакониїї 

розвитку 

2/2 

Економічнасистема  та  її  матеріальна 

основа. Суспільний поділ праці. 

Структурапродуктивнихсил.Економічні 

відносинияксуспільнаформаіспосіб 

організації економічної системи. 

Формаційнийтацивілізаційнийпідходи 

до процесів суспільного розвитку. 

Об’єктивніоснови  розвитку  людської 
цивілізації. Етапи розвитку та 

гуманістична спрямованість 

цивілізаційногопроцесу.Типитамоделі 

економічнихсистем. 

Власність як економічна категорія. 

Структуравласностітаїїісторичнітипи, 

види і форми. Суб’єкти власності. 

Об’єктивласності.Власністьнаробочу 

силу та підприємницький талант. 

Інтелектуальнавласність.Власністьна 

інформацію. Відносини власності на 

засобивиробництваіприродніресурси. 
Правовласності. 

Власністьна  засоби  виробництва  та 

способиз’єднанняфакторіввиробництва. 

Тенденціїврозвиткувідносинвласностів 

Українітаусвіті. 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 
практичних завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка реферату 

4 



Тема4. Форми 

організації 

суспільного 
виробництва. 

Товарнаформа 

організації 

суспільного 

виробництва. 

2/2 

Натуральна (традиційна) форма 

організаціївиробництва.  Суть  і  риси 

натурального господарства та його 

історичнімежі.Товарнаформаорганізації 

суспільного виробництва. Причини 

виникненнятоварноговиробництва,його 
суть, ознаки і роль у розвитку 

суспільства.Суб’єктиіоб'єктитоварних 

відносин.Товарнаформапродукту.Товар 

тайоговластивості.Суперечностітовару. 

Альтернативнітеоріївартості.Простаі 

розвиненаформитоварноговиробництва. 

Спільні риси та відмінності. 

Функціонуваннятоварногогосподарства 

тайогозакони. 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 

практичних завдань, 

наведених в 

інструктивно-
методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка презентації 

4 

Тема5.Грошіта 

законигрошового 

обігу 
2/2 

Виникнення і розвиток грошових 

відносин.Сутьгрошей.Функціїгрошей. 

Альтернативнітеоріїгрошей. 

Грошовий обіг та його закони. 
Визначеннягрошовоїмаси,необхідної 

для обслуговування товарного обігу. 

Сталість грошового обігу. Грошові 

реформи,гроші,цінатаінфляція. 

Еволюція грошей. Сучасна грошова 

система. 

 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

Самостійна робота: 
- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка реферату; 

- підготовка тези 

4 

Тема6.Теоретичні 

основиринкової 

економікитаїї 

основніелементи 

2/2 

Інституціональні основи ринкової 

економіки.Ринкові відносини,їхсуб’єкти 

і об’єкти. Визначення ринку: 

альтернативнітеорії. 

Попитіпропозиція.Ринковарівновага. 
Ринковаціна:  механізм  формування  і 

функції. Функції ринку. Умови 

формування і розвитку ринку. 

Особливості ринкових відносин в 

Україні. 

Принципикласифікації  ринків.  

Ринокпредметівспоживання.  Ринок  

засобів 

виробництва.Загальніпроблемиформуван

няціннаресурси.Риноккапіталу та його 

складові. Ринок праці 
тарозподілтрудовихресурсів.Ринокнерухо

мостітайогоособливості.Проблемиформув

анняринківпраці,землі та капіталів в 

Україні. Легальний 

інелегальнийринки.Банки,їхрольтафункції

.Центральніікомерційнібанки.Іншіфінансо

во-

кредитніустанови.Товарнібіржі.Фондоваб

іржа.Цінніпапери. 

Рольринковоїінфраструктуриврегулюван

ніекономічнихпроцесів. 

Конкуренція,її суть,функції 
таформи.Роль конкуренції.Види ринків, 

залежновідрівняконкуренціїнаних.Ринокм

онополістичноїконкуренції.Ринокдоскона

лоїконкуренції.Олігополіятамонополія.М

онополії:сутьтаформи.Природна та 

економічна монополія: 

сутьтахарактеристики. 

Види монополістичних об’єднань: 

трести,холдинги,картелі,концерни.Закони

конкуренціїтаантимонопольне 

законодавство. 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 

практичних завдань, 
наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка презентації 

4 

Модульний 

контроль 1 

 

   5 
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Змістовий модуль 2 

Тема7.Суб’єкти 

ринку 
2/2 

Домогосподарстваяксуб’єктринкових 

відносин.Сектордомогосподарств.Двоїста

рольдомогосподарстввекономіці.Домогос

подарстваякпостачальникиресурсів. 

Доходидомогосподарства.Витратидомого

сподарства.Розподілдоходівнаособистесп

оживання,податкиізаощадження. 
Витратинаспоживання.Місцедомогоспода

рства в кругообігу 

продуктів.Підприємствояксуб’єктринково

їекономіки.Секторділовихпідприємств.Фо

рмиівиди підприємств. 

Сутьпідприємництваіумовийогоіснування

.Видитафункціїпідприємництва. Валовий 

дохід, його 

сутьтаструктура.Підприємницькийдохід.З

агальніекономіко-

правовіосновирозвиткупідприємництвавУ
країні. 

Значенняприбуткуврозвиткупідприємниц

тва.Рольпідприємстваі 

підприємництвавринковійекономіці. 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 
практичних завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка презентації 

4 

Тема8.Капітал. 

Витративиро

бництва 
іприбуток. 

2/2 

Первісне     нагромадження      капіталу. 

ОсобливостінагромадженнякапіталувУкр

аїні. Перетворення грошей у 

капітал.Загальна формула руху капіталу. 

Капіталякекономічнакатегорія.Альтернат

ивнітеоріїкапіталу. 

Капіталпідприємства.Масштабипідприєм
ства. Концентрація

 тацентралізація    

капіталу.    Кругооборот 

капіталуійогостадії.Функціональніформи     

капіталу.     Оборот     капіталу 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 

практичних завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка реферату 

4 

Тема 9. 

Основнірезультат

инаціональногови

робництва 

тайогоефективніс

ть 

2/2 

Суспільнийпродуктійогоформи.Методиоб

численнясуспільногопродукту. 

Методологічні аспекти 

системинаціональнихрахунків. 

Продуктивністьсуспільноїпрацітаїїрольув

ідтворювальномупроцесі. 

Сутьівидиекономічноговідтворення:прост
еірозширене.Кругообігдоходу,ресурсівіпр

одуктуупроцесівідтворення.Відтворенняв

сіхелементівекономічноїсистеми, 

Тіньовийсекторвекономічномувідтворенн

і.Масштабиіособливостітіньовоїекономік

ивУкраїні. 

Розподільчівідносинитаїхмісцеувідтворю

вальномупроцесі.Сутьрозподілунаціональ

ногодоходу.Об'єктивніосновиформування

доходівнаселення. 

Диференціаціядоходівнаселення.Проблем
ибагатихібідних.Межабідності: 

абсолютна і відносна. 

ПроблемибіднихібагатихвУкраїні. 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 
практичних завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка реферату 

4 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=860&section-9
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Тема 

10.Економічн
езростання 

тациклічніст

ьекономічног

орозвитку 

2/2 

Економічнезростаннятаекономічнийрозви

ток.Типиекономічногозростання.Нагрома

дження.Норминагромадження.Заощаджен

нятаінвестиції.Рольінвестиційвекономічн

омузростанні. 

Матеріальніфакториекономічногозростан
ня.Науково-

технічнареволюціятаїїрольвекономічному

зростанні.Теоріїімоделіекономічного 

зростання. 

Економічне зростання і економічні 

цикли.Економічнікризитаїхпричини.Теорі

їциклів:дискусійніпроблеми. 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 

практичних завдань, 

наведених в 

інструктивно-
методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка презентації 

4 

Тема 

11.Зайнятість,без

робіття 

ісоціальний 

захистнаселення 

2/2 

Продуктивністьпрацітаекономічнезростан

ня.Факторипідвищенняпродуктивностіпра

ці. 
ОсобливостірозвиткуекономікивУкраїні.

Відтворенняйзайнятістьтрудовихресурсів. 

Безробіття:сутністьіпричини.Типи,формиі

рівеньбезробіття.Рівеньприродногобезроб

іття.Структурнетафрикційнебезробіття.За

конОукена.Соціальнітаекономічнінаслідк

ибезробіттядляекономікикраїни. 

СоціальнийзахистбезробітнихвУкраїні. 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 

практичних завдань, 

наведених в 
інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка реферату 

4 

Тема12.Доходи 

населення, 

їхформування 

тарозподіл 

2/2 

Сутністьдоходівнаселення,їхвидита 

джерелаформування.Доходивідтрудової 

діяльності. Доходи від власності.Доходи  
від  трансфертів.   Доходи    на 

інтелект.Оренднийдоход.Процентнакапіта

л.Заробітнаплата-основнаформадоходів 

населення. Економічна природа 

зарплати.Форми і системи зарплати. 

Номінальна 

тареальназаробітнаплата.Індексаціядоході

внаселення.Системасоціальногопартнерст

ва. 

Соціальніпрограмиякджерелоформування 

сімейних доходів 
населення.Сукупнийсімейнийдоход.Пенсі

йнезабезпеченнятайоговиди.Пенсійнареф

ормавУкраїні.Сімейнийбюджет.Структур

авикористаннясімейнихдоходів.Компенса

ційнаполітикадержави. 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 

практичних завдань, 

наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 
Moodle; 

- підготовка реферату 

4 

Тема 13. Державне 

регулюваннянаціонал

ьноїекономіки 
2/2 

Держава    як     суб’єкт     економічних 

відносин. Державний сектор в 

економіці.Держава як

 товаровиробник.Підприєм

ництвовдержавномусекторі. 

Економічніфункціїдержави.Захистконкур

енції та антимонопольна 

політика.Перерозподілресурсів.Забезпече
нняправовоїбази.Розподілресурсівісуспіль

ніблага.Рольдержавивкругообігупродукту

,ресурсівідоходу. 

Методидержавногорегулюваннязмішаної 

економіки. Розподіл 

державногонаціональногодоходуіресурсів

.Межідержавноговтручанняврегулювання

економічного відтворення. 

Рольдержавиврегулюванніцін.Регулюван

ня заробітної плати 

державою.Профспілкиіринокпраці.Колект
ивнідоговори між підприємцями і 

трудовимиколективами. 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 

практичних завдань, 
наведених в 

інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка презентації 

4 
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Тема 

14.Основніриси та 

тенденціїрозвитку 
світовогогосподар

ства. 

Формиміжна

роднихеконо

мічнихвіднос

ин 

2/2 

Світовегосподарство:йогосутьтаструктура

.Розвинутікраїниринковоїекономіки.Країн

и,щорозвиваються.Країнизперехідною 

економікою. 

Міжнародний поділ праці і 

спеціалізація.Міжнародніекономічнівідно
сини. 

Інтернаціоналізація

 господарських

відносиніпродуктивнихсил.Транснаціонал

ьнікорпораціїтаїхроль. 

Міжнароднаекономічнаінтеграція.Головні

інтеграційніугрупованнясвіту.Європейськ

е економічне співтовариство ійого місце 

всвітовійекономіці. 

Світогосподарськізв’язкитаїхформи. 

Аудиторна робота: 

- усне опитування; 

- виконання 

практичних завдань, 

наведених в 
інструктивно-

методичних 

матеріалах 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка реферату 

4 

Тема15. 
Економічні 

аспектиглобальних

проблемтаїхвпливн

а 

економічнийрозвит

окУкраїни. 

2/- 

Причинивиникненнятасутьглобальних 

проблем.Економічнезростаннятаглобальні

проблеми.Основніглобальніпроблемисуча
сностіКласифікаціяглобальних проблем. 

Роззброєннятайогорольувирішенніглобал

ьних проблем. Екологічна криза таформи 

її прояву. Паливно-енергетична 

тасировиннапроблеми.Проблемиекономіч

ноївідсталостіокремихкраїн. 

Міжнародне співробітництво 

врозв’язанніглобальнихпроблемта 

Самостійна робота: 

- проходження тестування 

в системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle; 

- підготовка презентації 

4 

 

Модульний 

контроль 2 
   5 

Всього за1семестр 30/28   70 

Екзамен    30 

Всьогозакурс    100 
 

* залучений стейкхолдер для спільного проведення аудиторного заняття 
 

ПОЛІТИКИКУРСУ 

 

Політикаоцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 
знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспиті) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі дає 100 балів. 

Політика 

щодоакадеміч

ної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, 

проведенняконтрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної 

доброчесності,визначених Кодексом доброчесності Уманського НУС. Передбачатися, що 

роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Будь-які 

форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак 

академічної не доброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Політика 

щодовідвідува

ння 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із 
деканом факультету). 

 

  



Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни  

«Політична економія» 

(денна форма навчання) 

 Поточний (модульний контроль) 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

С
у

м
а 

Кількістьбалівза

змістовий 

модуль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

 29 балів 41 бал 

Теми 

 

Т 

1 

 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь 

30 100 

Кількістьбалівза

видами робіт, 

всього: 

4 4 4 4 4 4 

5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 

в т.ч.: активність 
на 

семінарськихзан

яттях 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 

виконаннясамос

тійної 

роботи 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сумабалівзавсівидина

вчальноїдіяльності 

Оцінка

ECTS 

Оцінказанаціональноюшкалою 

дляекзамену 

90–100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільнозможливістюповторного 

складання 

 

 

 


