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Статус дисципліни 
нормативна дисципліна, що формує загальні 
компетентності, ОК 14 

Час та місце проведення  2 семестр, відповідно до розкладу 

Кількість кредитів 3 кредити (90 годин) 

Курсовий проєкт (робота)  непередбачено 

Форма контролю екзамен 

 

 Передумови для вивчення дисципліни: знання з дисциплін «Економіка», «Правознавство», 

«Вступ до спеціальності». 

                                        Характеристика дисципліни 
          Призначення навчальної дисципліни: «Політична економія» є дисципліною загальнопрофесійної 
підготовки та направлена на набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з 
концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та 
утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; 

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. 

         Метою викладання навчальної дисципліни «Політична економія» є надання здобувачам освіти 

глибоких теоретичних знань з проблем функціонування економіки, дії об’єктивних економічних законів, 

засвоєння майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки 

економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу 

економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, 

пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю. 

Задачі курсу – відповідно до Освітньо-професійної програми підготовки фахових молодших 

бакалаврів з обліку і оподаткування здобувачі освіти повинні: 
         знати: категоріальний апарат та методологію дослідження; особливості розвитку та становлення 

економічних відносин між людьми у процесі господарської діяльності; взаємодію економічних суб’єктів 

у процесі створення матеріальних благ при обмежених ресурсах; діалектичні методи економічного 

аналізу при дослідженні елементів ринкового механізму. 

         вміти: обґрунтовувати можливості застосування теоретичних моделей економічного розвитку в 

практичній діяльності; аналізувати проблеми, пов’язані з розвитком грошово-кредитних відносин, 

фіскальної політики та державного регулювання в умовах ринкової економіки; оцінювати вплив на 

економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки. 

 



Навчальна дисципліна направлена на досягнення загальних компетентностей 

освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 8. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до використання 

економічних знань у професійній діяльності. 
ЗК 10. Здатність виконувати роботу як самостійно, так і в команді, включаючи здатність взаємодії 

з колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

ЗК 11. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості. 
ЗК 12. Здатність формувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 13. Здатність вчитись та бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань. 

Навчальна  дисципліна  спрямована  на досягнення спеціальних компетентностей 

освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

          СК 11. Здатність демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 
правової держави.  

СК 12. Здатність організовувати власну професійну діяльність, застосовувати знання для 

розв’язання практичних ситуацій, приймати рішення відповідно до чинного законодавства. 
СК 13. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків. 

СК 14. Здатність здійснювати, в межах своєї професійної діяльності в обсязі посадових обов’язків, 

контроль здійснення певних господарських процесів та їх відповідності до схвалених планів, норм і 
вимог. 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання за 

освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 

        РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння зв’язків, що існують між процесами 

та явищами в різних економічних системах. 

РН 11. Визначати й аналізувати фінансово-економічні показники діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

РН 15. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності. 
РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну відповідальність за результати 

роботи, дотримуватися норм та стандартів професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення 

економічного розвитку України. 

РН 19. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 
РН 23. Розуміти і уміти застосовувати законодавчі акти і нормативні документи в процесі 

фінансування установ державного сектору. 

 



 

                                             План вивчення навчальної дисципліни 
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1.  Політична економія як фундаментальна суспільна наука. 6 2 2 - 2 

2. Виробництво  і  його основні чинники. 6 2 - - 4 

3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва  в  їх     

    задоволенні. 
6 - 2 - 4 

4. Економіка  суспільства  як сукупність видів економічної  
    діяльності. 

6 - 2 - 4 

5. Відносини  власності в економічному житті суспільства. 6 2 2 - 2 

6. Товарне виробництво  і товарно-грошові  відносини. 12 4 4 - 4 

7. Загальні  основи  ринку. Суб’єкти  ринкової економіки. 12 2 2 - 8 

8. Змішана економіка та її типи. 8 - 2 - 6 

9. Суспільний  продукт  і його форми. 6 - 2 - 4 

10. Економічне зростання і  його чинники. 6 2 2 - 2 

11.Розподіл  національного  доходу. Споживання,  

     заощадження і добробут людини. 
8 2 2 - 4 

12.Міжнародна  економіка та  її роль у зростанні добробуту  

     людської  спільноти  світу. 
8 2 2 - 4 

Всього 90  18 24 - 48 



          Каталог інформаційних джерел: 

Основна література: 

1. В.Д.Базилевич. Економічна теорія: Політекономія: Підручник, 9-те вид., доповн. Київ.: Знання –  

2014 – 710 с. 

2. Щетинін А. І. Політична економія. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 480 с. 

3. Зайцев Ю.К, Москаленко О.М. Сучасна політична економія як теоретична основа економічного 

розвитку суспільства: у 2 кн. - Кн. І. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної 
політичної економії: монографія / Ю. К. Зайцев, О. М.Москаленко. - Київ: КНЕУ, 2018. - 397 с. 

4. Зайцев Ю. К., Москаленко О. М. Сучасна політична економія як теоретична основа економічного 

розвитку суспільства : у 2 кн. — Кн. ІІ. Сучасна політична економія як методологічна парадигма 

економічної політики розвитку у глобалізованому суспільстві:монографія / Ю. К. Зайцев, О. М. 

Москаленко. – Київ: КНЕУ, 2020. - 275 с.  

5. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка (Економічна теорія)» 

.https://sites.google.com/site/palokha17/ 

6. Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С.Медведев. Політична економія: Навчальний посібник,. Київ: 

«Ніка- Центр Ельга , 2000. - 516 с. 

   7. Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич Економічна теорія (Політекономія, Мікроекономіка, 

Макроекономіка) Навчальний посібник,. Київ.: Центр учбової літератури 2009 – 688 с. 

   8. Г.І. Башнянин, Є.С. Шевчук та ін. Політекономія: Навчальний посібник,. Львів.: «Новий Світ-2000» 

2007. 

Додаткова: 

1. Ю.В. Ніколенко. Політекономія: Підручник. Київ.: Центр учбової літератури 2009 – 632 с. 

2. О.С. Степура, О.С. Єремєєв, Т.Ю. Пономарьова, М.О. Степура Політекономія: Навчальний посібник. 

Київ.: Кондор 2008 – 408 с. 

3. Г.А. Орехівський Політекономія: Навчальний посібник, 2-ге вид. Київ.: Каравела 2010 – 440 с. 

Форми організації навчання. У освітньому процесі вивчення дисципліни «Політична економія» 

використовуються аудиторні заняття і самостійна робота здобувачів освіти: 

1. Лекції з використанням наочного матеріалу і технічних засобів навчання. 

2. Практичні/семінарські  заняття: виконання завдань та розв’язування задач відповідно до варіанту,  

написання здобувачами освіти контрольної роботи. 

3. Консультації для здобувачів освіти. 

Методи навчання. Методи  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної  діяльності  
здобувачів освіти, які використовуються при вивченні дисципліни: 

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); наочні (ілюстрація, 

демонстрація). 

2. В    аспекті    логічності    та    мислення: пояснювально-ілюстративні  (презентація); репродуктивні 
(короткі тести). 

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом викладача; самостійна робота під 

керівництвом викладача. 
4. В аспекті діяльності у колективі: методи стимулювання (додаткові бали за статті, тези). 

5. В аспекті самостійної діяльності: творча робота здобувачів (участь в конкурсах, конференціях, 

науково-дослідній роботі). 
Контроль   знань. Планується  проведення поточного  контролю  під  час лекційних та  

семінарських занять,  контроль  якості  опрацювання самостійного опрацювання;  рубіжний контроль у  

формі тестування. Підсумковий контроль знань здобувачів освіти реалізується шляхом  

складання іспиту. 

Шкала оцінювання: 4-бальна шкала оцінювання. 

Здобувачі освіти,  які  навчаються  за  індивідуальним  навчальним  графіком, співпрацюють з 
викладачем та працюють за індивідуальним графіком відповідно до «Положення про навчання за 

індивідуальним графіком». 



Політика курсу. Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов'язковість відвідування 

занять, активна участь в обговоренні питань, попередня підготовка до лекцій і практичних занять. Усі 
завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач освіти 

відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час консультації викладача. Під 

час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. 
 


