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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) 

нормативна 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

051 «Економіка » 

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 12 2-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

90   

3-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 1,2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

ступінь: 

фаховий молодший 

бакалавр 

 

56 год.  год. год. 

Практичні  

 12 год. год. год. 

Семінарські  

- год.  год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

20 год.  год. год. 

Індивідуальні заняття:  

2 год. 

Вид контролю:  

екзамен - залік- 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить 

(%): 

для денної форми навчання –78/22 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни «Політична економія» є формування у студентів 

професійних компетентностей шляхом засвоєння  інтегрованих  знань про 

економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного 

використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних 

потреб у різних суспільно-економічних формаціях. 

Основною метою навчання студентів має стати не сума знань чи насамперед 

визначені способи діяльності для їх засвоєння та відтворення, а формування у 

студентів здатності до самостійного конструювання знань і способів діяльності 

через призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно зорієнтованих 

намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних завдань. 

Досягнення мети навчальної дисципліни забезпечується  шляхом  формування 

ключових компетентностей , необхідних кожній сучасній людині: 

- вільне володіння державною мовою; 

- здатність спілкуватися іноземними мовами; 

- математична компетентність; 

- компетентність у галузі природничих наук,техніки і технологій; 

- інноваційність; 

- екологічна компетентність; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність; 

- навчання впродовж життя; 

- громадянські та соціальні компетентності; 

- культурна компетентність; 

- підприємливість та фінансова грамотність; 

- інші компетентності, передбачені освітньо-професійною програмою. 

Навчальна дисципліна «Політична економія» покликана розв’язувати наступні 

завдання: 

- оволодіння студентами термінологічним апаратом з політичної економії, 

засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів (процесів 

тощо); 

- встановлення міжпредметних та міжциклових зв’язків політичної економії з 

математикою, інформатикою та комп’ютерною технікою, основами 

менеджменту та підприємницької діяльності, статистики, економіки 

підприємства тощо; 

- індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через 

формування ключових та предметних компетентностей; 

- розвиток у студентів критичного мислення як засобу саморозвитку, здатності 

до пошуку і застосування знань на практиці; 
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- оволодіння уміннями практичного використання інформаційно-цифрових 

технологій; 

- набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння представляти 

отримані результати; 

- використання набутих знань у професійній діяльності; 

- уміння обґрунтовано відстоювати власну позицію; 

- виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в 

групі, відповідальності у досягненні поставлених цілей. 
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3 Програма навчальної дисципліни 

Очікувані результати навчання  Зміст навчального матеріалу 

Розділ 1. Підприємство та підприємницька діяльність 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розкриває зміст підприємницької 

діяльності та її значення для 

організації ринкової економіки та 

суспільства,  

 розкриває зміст категорій 

«підприємницька діяльність», 

«підприємство», «підприємницький 

дохід», «прибуткове підприємство» 

та «неприбуткове підприємство», 

 пояснює зв’язок між формами 

власності та організаційними 

формами підприємств, 

 характеризує об’єктивні причини 

суперечностей інтересів підприємця, 

громади, суспільства, 

 розрізняє підприємництво у 

виробничій, комерційній, 

посередницькій та фінансовій 

сферах, 

 пояснює залежність між рівнем 

доходу і ризику у підприємництві, 

 визначає переваги та обмеження 

різних форм організації підприємств, 

Діяльнісний компонент: 

 оцінює власну здатність бути 

підприємцем за об’єктивними 

рисами підприємця, 

 наводить приклади успішних 

підприємців зі світовим ім’ям, 

 класифікує підприємства за різними 

ознаками: формами власності, 

розмірами та організаційними 

формами, 

 аналізує з використанням 

статистичної інформації розвиток 

підприємництва в Україні, 

Ціннісний компонент: 

Тема 1.1. Особливості 

підприємницької діяльності. 

Робота підприємства  (2 год.) 

Підприємництво як особливий вид 

діяльності: функції підприємця.  

Доход і ризик у підприємництві. 

Підприємництво і суспільний 

прогрес. Інтереси підприємця, 

громади та суспільства: відмінності 

та сучасні способи гармонізації. 

Соціальна відповідальність 

підприємця. 

Види підприємництва: виробниче, 

комерційне, посередницьке, 

фінансове. Підприємництво у 

інформаційній сфері. 

Підприємство як економічний 

суб’єкт. Підприємства різних форм 

власності. Організаційні форми 

підприємств приватної власності: 

одноосібні володіння, партнерства, 

корпорації. 

Організаційні форми колективних 

підприємств: виробничі, збутові, 

споживчі кооперативи, кредитні 

спілки. 

Організаційні форми підприємств 

державної власності: комунальні та 

загальнодержавні. 

Переваги та обмеження різних 

організаційних форм підприємств 

приватної, колективної та державної 

власності. 

Малі, середні та великі підприємства: 

переваги та обмеження. Сектор 

малого та середнього бізнесу у 

сучасній економіці. 

Прибуткові та неприбуткові 

підприємства. 
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 усвідомлює унікальність, суспільну 

цінність підприємницької діяльності 

та її відмінності від іншої 

продуктивної діяльності,  

 оцінює важливість вирішення 

суперечностей між інтересами 

окремих громадян та підприємців за 

участі громадянського суспільства 

Структура національної економіки за 

формами власності та 

організаційними формами 

підприємств. 

Підприємництво в Україні.  

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розуміє закон зв’язку між обсягами 

виробництва та витратами 

підприємства на створення одиниці 

продукту,  

 розуміє структуру витрат 

виробництва та чинники, що 

впливають на підприємницький 

дохід;  

 формулює закон максимізації 

прибутку (мінімізації витрат), 

 визначає категорії «виробнича 

функція», «витрати», «валовий 

дохід», «прибуток», 

«рентабельність», 

Діяльнісний компонент: 

 наводить приклади усіх видів 

витрат підприємства, 

 розрізняє бухгалтерський та 

економічний прибуток, явні та 

неявні, загальні та граничні витрати, 

 розраховує зміну обсягів 

виробництва за заданою виробничою 

функцією;  

 визначає собівартість виробництва 

одиниці товару, 

 оцінює валовий дохід, загальні, 

середні та граничні витрати, 

прибуток та рентабельність за 

конкретними даними, 

 будує графіки усіх видів витрат та 

аналізує їх динаміку, 

 визначає структуру витрат 

підприємства при створенні 

Тема 1.2. Організація 

підприємницької діяльності та 

основні показники діяльності 

підприємства (4 год.) 

Виробнича функція: економічний 

зміст та графічна інтерпретація. 

Виробничі технології, ефект від 

масштабу і виробничі можливості 

підприємства.  

Основні види витрат підприємства. 

Явні та неявні витрати. Постійні, 

змінні, загальні, граничні витрати. 

Графічна ілюстрація динаміки 

витрат. 

Основні елементи витрат: матеріальні 

витрати, витрати на оплату праці, 

відрахування на соціальні заходи, 

амортизація. Собівартість 

виробництва одиниці товару. 

Зв’язок доходів підприємця та 

витрат. Валовий доход (загальний 

виторг). Нормальний прибуток. 

Бухгалтерський та економічний 

прибуток. Рентабельність. 

Визначення оптимального обсягу 

виробництва. Максимізація прибутку 

підприємства. Закон максимізації 

прибутку (мінімізації витрат). 

Альтернативні способи збільшення 

прибутку підприємства. 

Аналіз показників діяльності 

підприємств в Україні. 
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конкретного продукту, 

 пояснює за допомогою графіка закон 

максимізації прибутку (мінімізації 

витрат), 

 аналізує показники прибутковості 

(рентабельності) підприємств в 

Україні, 

Ціннісний компонент: 

 усвідомлює, що від ефективності 

діяльності підприємця залежить не 

лише рівень його прибутку, а й 

рівень заробітної плати працівників, 

обсяг податкових відрахувань та 

якість суспільних благ 

Практична робота №1:Розрахунок показників ефективності діяльності 

підприємства та оцінка структури витрат і ціни конкретного продукту за 

методом «витрати плюс» 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 пояснює, що діяльність 

підприємства забезпечується не лише 

матеріальними, а й фінансовими 

ресурсами; 

 розуміє зміст основних статей 

балансу підприємства та звіту про 

фінансові результати,  

 визначає які переваги може мати 

підприємство від відносин з банками 

та страховими компаніями, 

Діяльнісний компонент: 

 наводить приклади внутрішніх та 

зовнішніх джерела фінансування 

підприємства та обґрунтовує вибір 

підприємством певних джерел 

зовнішнього фінансування, 

 наводить приклади зв’язків 

підприємця реального сектору 

економіки з банками, страховими 

компаніями, органами місцевої та 

центральної влади;  

 пояснює на прикладі особливості 

укладання договорів кредитування та 

Тема 1.3. Організація фінансової 

діяльності підприємства (2 год.) 

Фінансування підприємства. Джерела 

внутрішніх та зовнішніх фінансових 

ресурсів підприємства. 

Баланс підприємства як джерело 

інформації про фінансові ресурси та 

майно підприємства. Зміст основних 

статей балансу. 

Звіт про фінансові результати як 

джерело інформації про успішність 

діяльності підприємства. 

Оцінка фінансових результатів 

підприємства: прибутковість та 

рентабельність.  

Взаємозв’язки підприємств та банків. 

Умови та порядок надання 

підприємству банківської позики. 

Явище застави. 

Обґрунтування економічної 

доцільності банківської позики. 

Сподіваний прибуток та ризик у 

діяльності підприємця.  

Мінімізація ризику і страхування. 

Види ризиків підприємства. 
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страхування, 

 розраховує коефіцієнт 

прибутковості капіталовкладень та 

показник рентабельності, 

Ціннісний компонент: 

 оцінює економічну доцільність 

упорядкованих взаємин та довіри 

між підприємцями різних секторів 

економіки, 

 усвідомлює необхідність мінімізації 

підприємницьких ризиків 

 

Відносини між страховою компанією 

(страховиком) та підприємством 

(страхувальником). Страховий 

договір, страховий внесок та страхове 

відшкодування. 

Підприємство як емітент (продавець) 

на фондовому ринку. Переваги та 

обмеження випуску акцій і облігацій 

для підприємства – емітента. 

Підприємство як покупець на 

фондовому ринку. Формування 

портфелю цінних паперів. 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розуміє роль управління у 

функціонуванні будь-якої 

організації, 

 розрізняє складники та функції 

управління, 

 пояснює, що таке економічний 

проект,  

 розкриває зміст функцій 

маркетингу, 

 визначає категорії «управління», 

«менеджмент», «маркетинг», 

«реклама», 

Діяльнісний компонент: 

 визначає переваги та обмеження 

певних організаційних структур 

підприємств, 

 характеризує сучасні підходи до 

управління підприємством, 

 розрізняє маркетинг та звичайний 

збут продукції, етапи 

маркетингового дослідження, 

 наводить приклади різних видів 

реклами, 

 бере участь у розробці навчального 

бізнес-плану, 

 аналізує організаційну структуру 

конкретного підприємства, 

 сегментує ринок окремого товару за 

певними критеріями, 

Тема 1.4. Управління 

підприємством (2 год.) 

Основні складники процесу 

управляння: управління 

виробництвом, персоналом, 

фінансами, збутом. 

Функції управління підприємством: 

аналіз, планування, організація, 

мотивація, контроль. 

Моделі організаційних структур 

управління. 

Бізнес-план: зміст та структура. 

Еволюція поглядів та сучасні 

надбання теорії управління. 

Основи управління проектами. Тип, 

масштаб, тривалість, вид проекту. 

Інноваційні проекти. 

Маркетинг у діяльності підприємця. 

Функції маркетингу. 

Сегментація ринку за споживачами, 

продуктами, каналами збуту. 

Етапи маркетингового дослідження: 

мета, завдання, результат 

дослідження. Дослідження 

споживачів та конкурентів. 

Коефіцієнт конкурентоспроможності 

товару. 

Складові маркетингу: продукт, 

продажна ціна, просування товару, 

позиція на ринку. 

Реклама: мета, засоби, сучасні форми. 
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 розраховує коефіцієнт 

конкурентоспроможності товару за 

конкретними даними, 

Ціннісний компонент: 

 усвідомлює відмінності 

підприємницької, управлінської та 

маркетингової діяльності та 

важливість їх органічного поєднання  

Вимоги суспільства до реклами. 

Особливості управління 

підприємством в Україні та інших 

країнах світу. 

Розділ 2. Національна економіка та роль уряду у її функціонуванні 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 пояснює зміст явища загальна 

економічна рівновага та відрізняє її 

від рівноваги на окремому ринку, 

 розуміє причину різних пояснень 

загальної рівноваги та корисність їх 

усвідомлення для прийняття 

урядових управлінських рішень, 

 розкриває зміст категорій «система 

національного рахівництва», «ВВП», 

«економічний цикл», «економічна 

криза (рецесія)»,  

Діяльнісний компонент: 

 наводить приклади економічних 

процесів та явищ, що виявляються 

лише на загальнонаціональному 

рівні, 

 шукає та презентує дані про обсяги 

та динаміку ВВП в Україні та в 

інших країнах, порівнює та робить 

висновки, 

 розраховує реальний ВВП за 

умовними даними в задачах та за 

реальними статистичними даними, 

 визначає структуру ВВП за 

умовними даними в задачах та за 

реальними статистичними даними, 

 використовує економічні дані для 

оцінювання того, у якій фазі 

економічного циклу перебуває 

національна економіка, 

Ціннісний компонент  

Тема 2.1. Основні прояви цілісності 

національної економіки (4 год.) 

Загальна рівновага національної 

економіки: чому вона важлива. 

Відповідність сукупних доходів і 

витрат, сукупного попиту і 

пропозиції. 

Різні погляди на формування 

загальної рівноваги та їх практична 

цінність. 

Міжнародна система національного 

рахівництва.  

Валовий внутрішній продукт (ВВП)  

як показник результатів 

національного виробництва: зміст та 

особливості розрахунку. 

Номінальний та реальний ВВП. 

Використання ВВП, інших 

показників у визначенні рівня 

національного добробуту та у 

міжнародних порівняннях. 

Циклічність як форма руху 

національної економіки. Чому не 

можна уникнути економічних рецесії 

та криз. Види та причини 

економічних циклів. Як уряди 

послаблюють негативні впливи 

циклічних коливань економіки. 

Криза української економіки: 

особливості та шляхи виходу 
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 усвідомлює відповідальність уряду 

та громадянського суспільства за 

низькі показники національного 

добробуту,  

 оцінює соціальні та психологічні 

наслідки економічних криз 

 

Практична робота №2: Розрахунок показників макроекономічної стабільності 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розуміє причини та наслідки 

безробіття, 

 пояснює зміст категорій «повна 

зайнятість», «безробіття», «види 

безробіття»,  

 розрізняє економічно активне та 

економічно неактивне населення, 

безробітних та зайнятих, 

Діяльнісний компонент:  

 розраховує рівень безробіття за 

умовними даними в задачах та за 

реальними статистичними даними, 

 наводить приклади фрикційного, 

структурного та циклічного 

безробіття, 

 визначає обсяг втрати ВВП від 

циклічного безробіття, 

 шукає, презентує та порівнює 

інформацію про безробіття в різних 

країнах, 

 прогнозує власні перспективи 

працевлаштування та можливості 

користування послугами держави 

при втраті роботи у майбутньому, 

Ціннісний компонент: 

 усвідомлює значення якісної освіти 

та професійної орієнтації у 

вирішенні проблеми безробіття 

 

Тема 2.2. Безробіття як наслідок 

порушення макроекономічної 

рівноваги (2 год.) 

Безробіття як результат порушення 

рівноваги на ринку праці. 

Економічно активне та економічно 

неактивне населення. Безробітні та 

зайняті. 

Як оцінити рівень безробіття. Види 

безробіття: фрикційне, структурне, 

циклічне (кон’юнктурне).  

Що означає та як забезпечується 

повна зайнятість. 

Різні пояснення причин безробіття та 

їх практична цінність. 

Наслідки безробіття для економіки та 

суспільства. Оцінка втрат від 

безробіття. 

Засоби обмеження безробіття. 

Соціальна допомога з безробіття. 

Державна допомога у 

перекваліфікації, працевлаштуванні 

та професійній орієнтації. Якісна 

освіта як засіб обмеження безробіття.  

Особливості безробіття в Україні та 

можливості його регулювання. 

 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

Тема 2.3. Інфляція як 

макроекономічне явище (4 год.) 
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 розуміє причини та наслідки 

інфляції та зв’язок, що існує між 

безробіттям та інфляцією, 

 пояснює зміст категорій «інфляція», 

«види інфляції», 

Діяльнісний компонент:  

 розраховує індекс цін та темп 

інфляції за умовними даними в 

задачах та за реальними 

статистичними даними, 

 аналізує ситуації виникнення 

інфляції попиту та інфляції 

пропозиції, 

 шукає, презентує та порівнює 

інформацію про інфляцію в різних 

країнах, 

 передбачає втрати суспільства та 

власної родини від нерегульованої 

інфляції, 

Ціннісний компонент: 

 усвідомлює роль держави у боротьбі 

з інфляцією та пом’якшення 

негативних її наслідків 

 

Інфляція як наслідок порушення 

загальної рівноваги.  

Як оцінюється рівень інфляції. Індекс 

цін та темп інфляції. 

Види інфляції за ознакою основної 

причини: інфляція попиту та інфляція 

витрат (шок пропозиції). 

Хто і чому потерпає та виграє від 

інфляції 

Антиінфляційні заходи уряду. 

Зв’язок інфляції та безробіття.  

Інфляція в Україні та засоби її 

обмеження. 

Практична робота №3: Розрахунок показників інфляції та рівня безробіття 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розуміє необхідність та об’єктивні  

межі державного втручання в 

економіку, 

 розрізняє сфери державного 

регулювання економіки, приватні та 

суспільні блага, 

 характеризує державу як власника, 

виробника та споживача в системі 

економічного кругообігу, 

 розкриває зміст категорій 

«суспільні блага», «зовнішні 

економічні ефекти», «невдачі 

(обмеження) ринку», «невдачі 

(обмеження) уряду», 

Діяльнісний компонент: 

Тема 2.4. Роль уряду у регулюванні 

національної економіки (2 год.) 

Невдачі (обмеження) ринку як 

причина державного регулювання 

економіки. 

Пряме та непряме державне 

регулювання економіки. 

Держава у перерозподілі ресурсів і 

доходів. Соціальні гарантії та 

соціальний захист.  

Антимонопольне регулювання. 

Суспільні блага. Види суспільних 

благ та роль уряду у їх створенні. 

Національні освіта та культура як 

суспільні блага.  

Позитивні та негативні зовнішні 

економічні ефекти та роль уряду у їх 
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 наводить приклади прямого та 

непрямого державного регулювання 

економіки, 

 шукає і презентує інформацію про 

участь держави у гарантуванні і 

перерозподілі доходів в різних 

країнах, 

 знайомиться з можливостями 

системи електронного урядування 

(подання електронних звернень, 

підтримки електронних петицій, 

моніторингу електронної системи 

державних закупівель тощо), 

 оцінює якість суспільних благ, 

створених державою в медицині, 

національній безпеці тощо за 

власним досвідом 

регулюванні. 

Держава у системі економічного 

кругообігу як власник, виробник і 

споживач. 

Невдачі (обмеження) уряду. 

Громадянське суспільство та сучасні 

комунікації у забезпеченні 

ефективної роботи уряду. 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 пояснює зв’язок між сплатою 

податків та створенням суспільних 

благ, 

 розрізняє суб’єктів (платників) та 

об’єкти оподаткування,  

 характеризує об’єктивну межу у 

збільшенні податкового 

навантаження на доходи платників, 

 розрізняє основні види податків та 

статті державних витрат та пояснює 

їх необхідність, 

 пояснює причини виникнення 

дефіциту бюджету та його вплив на 

національну економіку, 

 розкриває зміст категорій 

«фінансова система країни», 

«фінансова політика уряду», 

«податкова система», «податкове 

навантаження», «центральні та 

місцеві податки», «центральний та 

місцевий бюджети», 

Діяльнісний компонент: 

 наводить приклади податків, які 

сплачують члени родини та приклади 

Тема 2.5. Державні фінанси 

національної економіки. Державний 

бюджет (2 год.) 

Фінансова система країни та 

фінансова політика уряду: цілі та 

інструменти. 

Чому необхідно та доцільно 

сплачувати податки. Податкова 

система. Державний та зведений 

бюджет. Види податків. Податкові 

пільги. 

Позитивні наслідки та обмеження від 

оподаткування для національної 

економіки. Об’єктивна межа 

податкового навантаження на 

платників. Чому податкове 

навантаження не має бути завеликим. 

Інші (крім податків) надходження до 

державного бюджету. 

Видатки державного бюджету: 

основні елементи та призначення. 

Державні закупівлі. Державні 

інвестиції. Соціальні виплати та 

допомоги. Видатки державного 

бюджету, що гарантують національну 

безпеку. Витрати з обслуговування 
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податкових і соціальних пільг, якими 

вони користуються, 

 визначає величину податкового 

платежу за даними про об’єкт 

оподаткування та податкову ставку, 

 розраховує дефіцит (профіцит) 

державного бюджету за умовними 

даними в задачах та за фактичними 

статистичними даними, 

 шукає, презентує та порівнює дані 

про сальдо державного бюджету та 

державний борг різних країн, 

Ціннісний компонент: 

 усвідомлює необхідність та 

доцільність сплати податків,  

 усвідомлює причетність власної 

родини до формування фінансової 

системи країни через сплату 

податків, 

 оцінює якість державного 

регулювання економіки за 

показником балансування 

державного бюджету, 

 оцінює можливості місцевої громади 

щодо підвищення добробуту 

громадян  за обсягом місцевого 

бюджету 

державного боргу.  

Балансування державного бюджету. 

Дефіцит (профіцит) бюджету. 

Державний борг. Види державного 

боргу. 

Місцеві бюджети та місцеві податки. 

Як місцеві бюджети забезпечують 

можливості місцевого 

самоврядування. 

Чим загрожує надмірний  дефіцит 

державного бюджету та надмірний 

державний борг. 

Функції та відповідальність 

Міністерства фінансів країни. 

Особливості формування та 

використання державного бюджету в 

Україні. 

 

 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розуміє зміст  грошово-кредитної 

політики та її відмінність від 

фінансової, 

 розрізняє функції Національного 

банку та комерційних банків, 

 розуміє, як Національний банк може 

забезпечувати стійкість національної 

валюти та стабільність цін, 

 розуміє логіку політики «дорогих» і 

«дешевих» грошей, 

 розкриває зміст категорій 

«пропозиція грошей», «попит на 

гроші», 

 формулює монетарне правило щодо 

Тема 2.6. Грошово-кредитне 

регулювання економіки. Стійкість 

національних грошей (2 год.) 

Зміст грошово-кредитної політики 

уряду: цілі та інструменти.  

Попит на гроші. Рівновага грошового 

ринку. Регулювання пропозиції 

грошей державою. 

Національна банківська система. 

Національний (центральний) банк 

країни у забезпеченні стійкості 

національних грошей, стабільності 

цін та потреб у кредитних ресурсах. 

Комерційні банки у забезпеченні 

кредитних ресурсів.   

Урядова політика «дорогих» та 
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можливої зміни обсягу грошової 

маси в обігу, 

Діяльнісний компонент: 

 визначає пропозицію грошей за 

умовними даними в задачах та за 

реальними статистичними даними, 

 шукає, презентує дані та робить 

висновки про зв’язок між 

пропозицією грошей та загальним 

рівнем цін, 

 шукає та презентує інформацію для 

обґрунтування того, якою – 

«дорогих» чи «дешевих грошей» -  є 

політика НБУ у певному періоді, 

 наводить показники, за якими 

оцінюється стійкість національної 

валюти, 

Ціннісний компонент: 

 усвідомлює важливість ролі 

Національного банку як гаранта 

загальної економічної рівноваги, 

стабілізації цін і курсу національної 

валюти та національної економічної 

безпеки 

 

«дешевих» грошей: зміст та наслідки. 

Урядові правила грошового 

регулювання національної економіки. 

Інструменти та урядові заходи із 

забезпечення стійкості національних 

грошей. Стійкість грошей та безпека 

національної економіки. 

Завдяки чому має забезпечуватись 

стабільність гривні. Повноваження та 

відповідальність Національного 

банку України 

Розділ 3. Світова економіка та інтеграційні процеси 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розуміє зміст світового господарства 

та визначає етапи його становлення, 

 розрізняє форми, в яких існують 

міжнародні економічні відносини, 

 розуміє наслідки міжнародної 

інтеграції та глобалізації для 

національних економік, 

 розкриває зміст категорій «велика 

економіка» та «мала економіка», 

«міжнародний рух капіталів»,  

«міжнародна валютна система», 

«міжнародна міграція робочої сили», 

«міжнародне науково-технічне 

співробітництво», 

Тема 3.1. Світове господарство та 

національна економіка (2 год.) 

Основні етапи становлення світового 

господарства. Форми міжнародних 

економічних відносин: світова 

торгівля, міжнародний рух капіталів, 

міжнародна валютна система, 

міграція робочої сили, науково-

технічне співробітництво та 

глобальна інформаційна мережа. 

Суб’єкти  світового господарства. 

Риси економік країн різного рівня 

розвитку та особливості взаємодії у 

економічній сфері. 

Закономірності поглиблення 

міжнародної економічної інтеграції: 
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Діяльнісний компонент: 

 шукає та презентує інформацію 

про основні параметри сучасного 

світового господарства, 

 характеризує форми міжнародних 

економічних відносин та 

міжнародної економічної інтеграції, 

 наводить приклади основних 

глобальних проблем людства, 

пов’язаних з економічною 

діяльністю, 

 наводить інформацію про місце 

України в сучасному світовому 

господарстві, 

 наводить приклади причетності 

України до глобалізаційних процесів 

та переваги й обмеження, пов’язані з 

глобалізацією, 

Ціннісний компонент: 

 усвідомлює важливість міжнародної 

економічної інтеграції та особистої 

участі в ній країн світу, 

 критично оцінює місце України в 

системі міжнародних економічних 

відносин та потребу майбутніх змін, 

 оцінює переваги та загрози для 

національної економіки від 

глобалізації 

 

від угод про пільгову торгівлю до 

економічного союзу з єдиною 

політикою. 

Наслідки економічної інтеграції для 

національних економік. 

Місце української економіки у 

світовому господарстві на початку 

ХХІ ст.  

Глобалізація: зміст, об’єктивні 

причини та наслідки. 

Основні глобальні проблеми: 

вичерпання ресурсів, забруднення 

довкілля, продовольча проблема, 

стихійна міграція, поглиблення 

нерівності між країнами. 

«Великі» та «малі» економіки у 

процесах глобалізації. 

Переваги глобалізації: масове 

використання сучасних технологій, 

урізноманітнення споживання, вищі 

темпи економічного зростання.  

Основні загрози глобалізації: 

глобальні економічні (фінансові) 

кризи, втрата керованості 

національних економік 

національними урядами. 

Способи протидії загрозам 

глобалізації та гарантування 

зовнішньої економічної безпеки. 

Студент: 

Знаннєвий компонент: 

 розуміє, що визначає місце країни у 

світовій торгівлі, 

 розрізняє логіку пояснення 

результатів зовнішньої торгівлі за 

теорією абсолютних та відносних 

переваг, засоби протекціоністської та 

ліберальної зовнішньоторговельної 

політики, 

 пояснює з яких елементів 

складається міжнародна валютна 

система, 

Діяльнісний компонент: 

Тема 3.2. Світова торгівля та 

міжнародна валютна система (2 

год.) 

Сучасний стан світової торгівлі: 

світові лідери й аутсайдери. 

Чому існує міжнародна торгівля: 

переваги та вигоди від міжнародної 

торгівлі. 

Міжнародний поділ праці та його 

чинники. 

Торговий баланс країни. Експорт та 

імпорт. 

Протекціонізм та лібералізм у 

світовій торгівлі. Форми 
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 наводить приклади впливу на 

торговий баланс країни її 

внутрішнього виробництва, доходів, 

цін, курсу валюти тощо, 

 аналізує дані про структуру 

українського експорту та імпорту у 

різні роки,  

 визначає вигоди країн від 

міжнародної торгівлі за принципом 

відносних переваг,  

 розраховує сальдо торгового 

балансу за вихідними даними, 

 характеризує негативні та позитивні 

наслідки політики протекціонізму; 

переваги членства в СОТ та ЄС; 

етапи розвитку міжнародної 

валютної системи, 

 наводить приклади впливу різних 

чинників на курс валюти, 

використовуючи український досвід, 

 шукає та презентує інформацію 

про динаміку курсу гривні, 

Ціннісний компонент: 

 усвідомлює важливість формування 

торгівельних відносин України з 

іншим світом на засадах 

гарантування економічної безпеки 

національної економіки 

 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розуміє зв’язок міжнародної міграції 

робочої сили з рівнем заробітної 

плати в країнах еміграції порівняно з 

країнами імміграції, 

 пояснює причини міжнародної 

міграції робочої сили, відпливу 

інтелекту, 

 розрізняє еміграцію, імміграцію та 

рееміграцію, 

 характеризує мету та особливості 

діяльності Міжнародної організації 

праці, 

Діяльнісний компонент: 

торгівельних обмежень і їх наслідки. 

Міжнародні організації з 

регулювання торговельних відносин 

між країнами. 

Світова організація торгівлі (СОТ) як 

орган упорядкування й лібералізації 

міжнародної торгівлі. Переваги та 

обмеження членства в СОТ. Участь 

України в СОТ. 

Європейська інтеграція. Етапи 

розвитку та сучасні тенденції у 

Європейському Союзі (ЄС). 

Міжнародна валютна система. 

Міжнародні інститути валютного 

регулювання. 

Розвиток міжнародної валютної 

системи: від національних систем 

золотого стандарту до системи 

регульованих плаваючих валютних 

курсів. 

Формування валютного курсу: 

режими плаваючих та фіксованих 

курсів.  

Що впливає на курс національної 

валюти. Девальвація та ревальвація. 

Вплив змін курсу національної 

валюти на умови зовнішньої торгівлі 

та інші параметри національної 

економіки. 

 

Тема 3.3. Міжнародна міграція 

робочої сили (2 год.) 

Міжнародна міграція робочої сили: 

зміст, причини та види. Еміграція та 

імміграція. Рееміграція. Міграційне 

сальдо. Основні демографічні 

показники. Сутність та фактори 

виникнення світового ринку робочої 

сили. Діяльність Міжнародної 

організації праці (МОП). 

Етапи міжнародної міграції робочої 

сили. Центри і основні напрями 

міжнародної міграції робочої сили. 

Світовий ринок робочої сили. 
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 визначає центри і основні напрями 

міжнародної міграції робочої сили, 

 наводить приклади країн основних 

експортерів робочої сили, 

 характеризує етапи міжнародної 

міграції робочої сили, риси сучасної 

міжнародної трудової міграції, 

 аналізує особливості формування та 

розвитку світового ринку робочої 

сили, сучасні тенденції трудової 

міграції в Україні, 

 уміє визначити міграційне сальдо за 

вихідними даними, 

Ціннісний компонент: 

 оцінює соціально-економічні 

наслідки міжнародної трудової 

міграції: для країн еміграції, для 

країн імміграції, 

 усвідомлює важливість здійснення 

державної міграційної політики для 

ефективної інтеграції до світового 

ринку робочої сили 

 

Студент: 

Знаннєвий компонент:  

 розуміє зв’язок міжнародного руху 

капіталу з міжнародною торгівлею, 

 розрізняє форми, у яких 

здійснюється міжнародний рух 

капіталу, 

 характеризує мету та особливості 

діяльності провідних міжнародних 

фінансово – кредитних організацій, 

Діяльнісний компонент: 

 визначає лідерів та аутсайдерів на 

міжнародному ринку капіталів, 

 наводить приклади кредитування 

проектів міжнародними 

організаціями та приклади 

іноземного інвестування в економіку 

України, 

 уміє визначити сальдо рахунку руху 

капіталу за вихідними даними, 

Ціннісний компонент: 

Основні експортери робочої сили. 

«Відплив інтелекту». Соціально-

економічні наслідки міжнародної 

трудової міграції.  

Характерні риси сучасної 

міжнародної трудової міграції та 

розвитку світового ринку робочої 

сили. 

Сучасні тенденції вітчизняної 

трудової міграції. Державна 

міграційна політика в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.4. Міжнародний рух 

капіталів. Участь  у міжнародних 

фінансово – кредитних організаціях 

та науково – технічному 

співробітництві (2 год.) 

Необхідність міжнародного руху 

капіталів.  

Форми міжнародного руху капіталів: 

міжнародний кредит та інвестування 

в економіки інших країн.  

Форми міжнародного кредиту та 

іноземних інвестицій.  

Діяльність міжнародних організацій - 

МВФ, Світового банку, ЄБРР, 

Європейського інвестиційного банку 

– у забезпеченні міжнародного руху 

капіталів. 

Платіжний баланс країни. Як 

забезпечується нульове сальдо 

платіжного балансу. Дефолт: 

причини та чим він загрожує 
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 усвідомлює важливість рівноправної 

участі України у відносинах з 

міжнародними фінансово-

кредитними організаціями, 

 оцінює переваги та обмеження 

участі українського бізнесу та 

українських науковців у 

міжнародних науково-технічних 

проектах 

 

 

 

 

національній економіці. 

Відносини України з МВФ та іншими 

міжнародними фінансово-

кредитними організаціями. 

Чому існує міжнародне 

підприємництво та науково – 

технічне співробітництво країн. 

Форми міжнародного 

підприємництва та співробітництва. 

Потенціал участі України в 

міжнародному науково-технічному 

співробітництві 
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4   Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п л с. с. р інд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розділ 1. Фундаментальні поняття економіки 

Змістовий модуль 1  Політична економія як фундаментальна суспільна 

наука 

Тема 1.1. Завдання економічної науки 

та її значення в житті суспільства і людини 

2 2      

Змістовий модуль 2  Виробництво і його основні фактори. Суспільний 

продукт 

Тема 1.2. Зміст основних економічних 

явищ та процесів  

2 2      

Практична робота №1: Визначення 

показників ефективності використання 

ресурсів виробництва 

2  2     

Змістовий модуль 3  Економічні потреби суспільства і роль 

виробництва в їх задоволенні 

Тема 1.3. Споживач в економіці. 

Економічні потреби та економічні інтереси  

2 2      

Тема 1.4. Проблема обмеженості 

ресурсів та вибору виробника  

2 2      

Практична робота№2 Раціональна 

поведінка споживача та виробника 

2  2     

Змістовий модуль 4  Відносини власності в економічному житті 

суспільства 

Тема 1.5. Відносини власності  2 2      

Змістовий модуль 5  Товарне виробництво та товарно-грошові 

відносини 

Тема 1.6. Економічні системи. 

Особливості економічного кругообігу  

2 2      

Розділ 2. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки  

Змістовий модуль 6  Товарне виробництво та товарно-грошові 

відносини  

Тема 2.1. Ринкове вирішення основних 

проблем економіки: що, як, для кого 

виробляти  

2 2      

Тема 2.2. Гроші в ринковій  економіці  2 2      

Змістовий модуль 7  Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової 

економіки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2.3. Основні параметри ринку: 

попит, пропозиція, ринкова ціна  

2 2      

Тема 2.4. Еластичність попиту і 

пропозиції та застосування знань про 

еластичність в практичній діяльності  

2 2      

Практична робота №3:Оцінка еластичності 

попиту за ціною для конкретного товару, 

побудова кривих попиту і пропозиції 

2  2     

Тема 2.5. Ринкова структура: 

особливості різних ринків  

2 2      

Тема 2.6. Доходи у ринковій економіці  2 2      

Тема 2.7. Ринкова інфраструктура: 

біржі, банки, страхові компанії інші ринкові 

посередники  

2 

2 

2 

2 

     

Індивідуальне заняття 1      1 

Всього 35 28 6    1 

 

 

Розділ 3. Підприємство та підприємницька діяльність 

Змістовий модуль 8  Економіка суспільства як сукупність видів 

економічної діяльності 

Тема 3.1. Особливості підприємницької 

діяльності. Робота підприємства   

2 

 

2     

 

 

Тема 3.2. Організація підприємницької 

діяльності та основні показники діяльності 

підприємства 

2 

2 

 

2     

2 

 

Практична робота №4:Розрахунок 

показників ефективності діяльності 

підприємства та оцінка структури витрат і 

ціни конкретного продукту за методом 

«витрати плюс» 

2  2     

Тема 3.3. Організація фінансової 

діяльності підприємства  

2 

2 

2     

2 

 

Тема 3.4. Управління підприємством 2 2      

Розділ 4. Національна економіка та роль уряду у її функціонуванні 

Змістовий модуль 9 Суспільний продукт і його форми. Національний 

дохід 

Тема 4.1. Основні прояви цілісності 

національної економіки  

2 2      
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Практична робота №5: Розрахунок 

показників макроекономічної стабільності 

2  2     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 10  Розподіл національного доходу. Споживання, 

заощадження і добробут людини 

Тема 4.2. Безробіття як наслідок 

порушення макроекономічної рівноваги  

2 

2 

2     

2 

 

Тема 4.3. Інфляція як макроекономічне 

явище  

2 

2 

2     

2 

 

Практична робота №6: Розрахунок 

показників інфляції та рівня безробіття 

2  2     

Тема 4.4. Роль уряду у регулюванні 

національної економіки  

2 

2 

2     

2 

 

Змістовий модуль 11  Економічне зростання і його чинники 

Тема 4.5. Державні фінанси 

національної економіки. Державний бюджет 

2 

2 

2     

2 

 

Тема 4.6. Грошово-кредитне 

регулювання економіки. Стійкість 

національних грошей  

2 

2 

2     

2 

 

 

Розділ 5. Світова економіка та інтеграційні процеси 

Змістовий модуль 12  Міжнародна економіка та її роль у зростанні 

добробуту людської спільноти світу 

Тема 5.1. Світове господарство та 

національна економіка 

2 2      

Тема 5.2. Світова торгівля та 

міжнародна валютна система  

2 

2 

2     

2 

 

Тема 5.3. Міжнародна міграція робочої 

сили  

2 

2 

2     

2 

 

Тема 5.4. Міжнародний рух капіталів. 

Участь  у міжнародних фінансово – 

кредитних організаціях та науково – 

технічному співробітництві  

2 

2 

2     

2 

 

Індивідуальне заняття 1      1 

Всього 55 28 6   20 1 

УСЬОГО годин 90 56 12   20 2 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема практичної роботи №1 Визначення показників 

ефективності використання ресурсів виробництва 

2 

2 Тема практичної роботи №2 Раціональна поведінка 

споживача та виробника  

2 

3 Тема практичної роботи №3 Оцінка еластичності 

попиту за ціною для конкретного товару, побудова 

кривих попиту і пропозиції  

2 

4 Тема практичної роботи №4 Розрахунок показників 

ефективності діяльності підприємства та оцінка 

структури витрат і ціни конкретного продукту за 

методом «витрати плюс»  

2 

5 Тема практичної роботи №5 Розрахунок показників 

макроекономічної стабільності  

2 

6 Тема практичної роботи №6 Розрахунок показників 

інфляції та рівня безробіття  

2 

 Всього 30 

 

                                                                                                    

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Тема 3.2. Організація підприємницької діяльності 

та основні показники діяльності підприємства 

2 

2 

 

Тема 3.3. Організація фінансової діяльності 

підприємства  

2 

3 Тема 4.2. Безробіття як наслідок порушення 

макроекономічної рівноваги 

2 
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4 Тема 4.3. Інфляція як макроекономічне явище  2 

5 Тема 4.4. Роль уряду у регулюванні національної 

економіки  

2 

6 Тема 4.5. Державні фінанси національної 

економіки. Державний бюджет 

2 

7 Тема 4.6. Грошово-кредитне регулювання 

економіки. Стійкість національних грошей  

2 

8 Тема 5.2. Світова торгівля та міжнародна валютна 

система  

2 

9 Тема 5.3. Міжнародна міграція робочої сили  2 

10 Тема 5.4. Міжнародний рух капіталів. Участь  у 

міжнародних фінансово – кредитних організаціях та 

науково – технічному співробітництві  

2 

 Всього 20 

 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Наприкінці вивчення змістового матеріалу навчальних дисциплін 

«Економіка» та «Політична економія»  проводяться індивідуальні заняття з метою 

перевірки розуміння студентом програмного матеріалу з модуля (модулів) в цілому, 

здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати адекватне 

розуміння певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Індивідуальні завдання з дисципліни складені у відповідності з вимогами 

освітньо-професійної програми та навчальної програми, вони містять питання 

теоретичного та термінологічного змісту, практичного та графоаналітичного 

напрямку, що дозволяє промоніторити як теоретичні знання так і практичні вміння і 

навички студентів з предмету; мають професійне спрямування і їх вирішення 

вимагає від студентів творчої розумової діяльності.  

В ході виконання індивідуальних завдань студенти вирішують проблемні 

задачі, які відповідають рівню підготовки зі спеціальності і показують навички 

самостійного рішення питань з основ економічних знань. 

До інших індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, 

підготовка глосаріїв, словників, розробка та виконання кросвордів та інших творчих 

завдань, виступи на конференціях, участь в олімпіадах. 

 

 

10. Результати навчання 

 

У результаті вивчення  студенти мають набути таких знань та вмінь: 

 Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення; 
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 Уміння оперувати економічними категоріями; 

 Самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, зв'язані з аналізом і 

обґрунтуванням раціональної поведінки мікро- та макроекономічних систем в 

ринкових умовах. 

 

11. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Політична економія»: 

- словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

- наочні (стенди, роздатковий матеріал, таблиці та схеми);  

- практичні (розрахункові практичні роботи, реферати, доповіді, 

самостійні роботи); 

- самоконтроль та мотивація. 

 

12. Методи контролю  

          Види оцінювання: 

- діагностичний контроль; 

- поточний контроль; 

- повторний контроль; 

- тематичний контроль; 

- підсумковий контроль. 

        Форми контролю: 

- письмове опитування; 

- усне опитування на заняттях, фроонтальна бесіда; 

- тестовий контроль знань з різних тем; 

- перевірка знань з тем, що відведені на самостійне опрацювання; 

- розв’язання задач за індивідуальними завданнями; 

- виконання практичних робіт; 

- написання  контрольних робіт. 

 

 

13. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. 

Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  
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потрібно керуватися такими критеріями: 

1)  повнота і правильність відповіді; 

2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 

3)  мовленнєве оформлення відповіді. 

Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 

Оцінка «12» ставиться, якщо студент: 

1) виявляє особливі творчі здібності,   

2) самостійно розвиває власні обдарування і нахили,  

3) вміє самостійно здобувати знання.  

Оцінка «11» ставиться, якщо студент: 

1) вільно висловлює власні думки і відчуття,  

2) визначає програму особистої   пізнавальної діяльності,  

3) самостійно оцінює різноманітні життєві явища і  факти, виявляючи 

особисту позицію щодо них;  

4) без допомоги викладача знаходить джерела  інформації і використовує   

одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної 

діяльності.  

5) використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.                   

Оцінка «10» ставиться, якщо студент: 

1) виявляє початкові творчі здібності,   

2) самостійно визначає окремі цілі власної  навчальної діяльності,  

3) оцінює окремі нові факти, явища, ідеї;  

4) знаходить джерела  інформації та самостійно використовує їх  відповідно 

до цілей, поставлених викладачем.    

Оцінка «9» ставиться, якщо студент: 

1)   вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі  і 

застосовує його на практиці;  

2) вільно  розв'язує задачі в стандартних ситуаціях,  

3) самостійно виправляє допущені помилки,  

4) добирає переконливі аргументи на  підтвердження вивченого матеріалу.              

Оцінка «8» ставиться, якщо студент: 

1) вміє порівнювати, узагальнювати,  систематизувати інформацію під  

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на  практиці, 

2)  контролювати власну діяльність,  

3) виправляти помилки і добирати аргументи  на підтвердження певних думок 

під  керівництвом викладача.                      

Оцінка «7» ставиться, якщо студент: 
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1) здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій,               

2)частково контролювати власні навчальні   дії,  

3)наводити окремі власні приклади  на  підтвердження певних тверджень.            

Оцінка «6» ставиться, якщо студент: 

1) може відтворити значну частину   теоретичного матеріалу,  

2) виявляє знання і  розуміння основних положень,  

3) за допомогою  викладача може аналізувати навчальний   матеріал, 

4)   порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки.               

Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 

1) володіє матеріалом на рівні, вищому |за початковий,  

2) здатний за допомогою  |викладача  логічно відтворити значну його частину. 

Оцінка «4» ставиться, якщо студент: 

1) володіє матеріалом на початковому   рівні,  

2) значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.                  

Оцінка «3» ставиться, якщо студент володіє матеріалом на рівні окремих  

фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.                     

Оцінка «2» ставиться, якщо студент:  

1) володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння,  

2) викладає його  уривчастими реченнями,  

3) виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні.    

Оцінка «1» ставиться, якщо студент: володіє навчальним матеріалом на  рівні 

елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів, що позначаються студентом окремими словами чи реченнями.                      

  

Оцінювання письмових навчальних робіт 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 

1)  ступінь самостійності студентів; 

2)  етап навчання; 

3)  обсяг роботи. 

Оцінка «10»- «12» ставиться, якщо студент: 

- самостійно розв'язує комбіновані типові задачі стандартним або 

оригінальним способом,  

- озв'язує нестандартні задачі виявляє особливі творчі здібності.  

Оцінка «9»- «7» ставиться, якщо студент: 

- самостійно розв'язує типові задачі з одної теми, обґрунтовуючи обраний 

спосіб або метод розв'язку  

Оцінка «6»- «4» ставиться, якщо студент: 

- розв'язує типові прості задачі (за зразком),  

- виявляє здатність обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою викладача 
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Оцінка «3»- «1» ставиться, якщо студент: 

- розрізняти величини, одиниці вимірювання з певної теми,  

- розв'язувати задачі з допомогою викладача лише на відтворення основних 

формул;  

- здійснює найпростіші математичні дії 

              

При оцінюванні виконання письмового завдання  також рекомендується 

керуватися такими критеріями: 

Оцінка «12»  ставиться, якщо виконано 100% завдання. Оцінка «11» ставиться, 

якщо виконано 95%, «10» - 90%, «9» - 85%, «8» - 80%, «7» - 75%, «6» - 60%, «5» - 

55%, «4» - 50%, «3» - 45%, «2» - 40%, «1» - менше 40%.  

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 

Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 

Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 

При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь.  

 

 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій (структурно-логічні схеми, термінологічний 

словник) 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт. 

 

15. Рекомендована література 

 

Базова: 
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2. Беляев О.О., Бебело A.C. Політична економія: Навч. посібник. - К.: 

КНЕУ, 2001.- 328 с. 

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. 

- К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с. 

4. Зазимко A.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний 

посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 358 с. 

5. Політична економія: Навч. посібник / Кривенко  К. Т. — К.: КНЕУ,  

2001. — 508 с. 

6. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Г. І. 

Башнянина і к.е.н., доц. Є. С. Шевчук.  4-те вид., перероблене  і виправлене. — 

Львів: «Новий  світ-2000», 2005. — 

480 с. 

7.  Політична економія: навч. посіб. для ВНЗ / Мочерний С. В. — К.: 

Знання. — 2002. — 687 с. 

8.  Політична економія: Підручник / Ніколенко Ю. В. — К.: Кондор, 2003. 

— 412 с. 

9. Політична економія: Підручник / Башнянин Г. І. — К.: Кондор, 2002. — 

568 с. 

 

Допоміжна 

1. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. - К.: Знання, 

2007. - 403 с. 

2. Гальчинський А. С, Єщенко П. С. Економічна теорія: Підручник. - К. : 

Вища шк., 2007. - 503 с. 

3. Громова Т. M. Макроекономіка: навч. посіб. / Т. M. Громова, Н.П. 

Мацелюх. - К.: ДІЯ, 2012. - 261 с. 

4. Довбенко M.B. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелогогія): 

Навч.посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2005. 

5. Злупко C.M. Історія економічної теорії: Підручник. - 2-ге вид., ви-пр. і 

доп. - К.: Знання, 2005. - 719 с. 

6. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я.Корнійчук, НО. Татаренко, 

A.M. Поручник та ін.; За ред. Л.Я. Корнійчук, НО. Татаренко. - K.: КНЕУ, 1999. 

7. Коровський A.B. Еволюція людського фактора економіки та проблеми 

його формування: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. - 184 с. 

Інтернет – ресурси 

1. Кабінет міністрів України - www.kmu.gov.ua  

2. Верховна Рада України - www.rada.gov.ua 

3. www.google.com.ua  

4. www.rambler.ru  

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rambler.ru/
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5. www.meta-ukraine.com  

6. www.economix.com.ua  

7. Національний банк України – www.bank.gov.ua  

8. Державний комітет статистики – www.ukrstat.gov.ua  

 

 

 

http://www.meta-ukraine.com/
http://www.economix.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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