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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

0305 «Економіка та 

підприємництво» 

Нормативна 

 

(шифр і назва) 

Напрям підготовки 

6.030505 «Управління 

персоналом та економіка 

праці» 

 (шифр і назва) 

Модулів –  2 

Спеціальність  

- 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  не 

передбачено 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –180 год. 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр 

48 - год. 

Практичні, семінарські 

24 - год. 

Лабораторні 

0 - год. 

Самостійна робота 

108 - год. 

Індивідуальні завдання:  

0 - год. 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –1 : 1 

для заочної форми навчання –  

 



  

 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Політична економія – базова дисципліна навчального плану підготовки 

молодших спеціалістів з економіки. Вона розпочинає цикл теоретико-

економічних дисциплін, які закладають основи світогляду та професійної 

культури фахівців з економіки. Політична економія розкриває найбільш 

глибокі, основоположні відносини між людьми в кожній економічній системі, 

відкриває закони її розвитку, обґрунтовує базові економічні категорії, тому 

вона являється методологічною основою, фундаментом всіх інших економічних 

наук. 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань, яка дає 

цілісне уявлення про закони та суттєві зв’язки в реальній економічній 

діяльності. 

Завдання дисципліни: 

 - вивчення загальних основ економічного життя суспільства, 

закономірностей становлення та розвитку економічної системи і діалектики 

взаємозв’язку її структурних елементів;  

- з’ясування механізму дії економічних законів і механізму їх 

використання людьми у господарській діяльності; 

- визначення принципових рис соціально-економічних систем і напрямків 

їх еволюції; 

- формування вільного володіння категоріальним апаратом, вміння 

застосовувати отримані теоретичні знання до аналізу конкретних економічних 

ситуацій;  

- підвищення економічної та загальної культури фахівця з економіки. 

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

- загальні основи економічного життя суспільства; 

- закономірності становлення та розвитку економічної системи і 

діалектики взаємозв’язку її структурних елементів;  

- механізм дії економічних законів і механізм їх використання людьми у 

господарській діяльності; 

уміти: 

- визначати принципові риси соціально-економічних систем і напрямків 

їх еволюції; 

- формувати вільне володіння категоріальним апаратом; 

- застосовувати отримані теоретичні знання до аналізу конкретних 

економічних ситуацій. 

Об'єктом вивчення є формування системи знань, яка дає цілісне 

уявлення про закони та суттєві зв’язки в реальній економічній діяльності. 

Предметом вивчення є дослідження відносин між людьми в кожній 

економічній системі. 

 



  

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Загальні засади економічного розвитку 

 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 

Виникнення та розвиток політичної економії. Категорії політичної 

економії. Економічні закони. Методи економічних досліджень. Функції 

політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук. 

 

Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці 

Суспільне виробництво: його основні фактори та фази. Економічна система 

та її матеріальна основа. Суспільний поділ праці. Структура продуктивних сил. 

Технологічний спосіб виробництва. Суспільний спосіб виробництва.  

Класифікація економічних систем. Формаційний та цивілізаційний підходи в 

економічному дослідженні. 

 

Тема 3. Економічні потреби та інтереси 

Економічні потреби. Економічні інтереси. Економічний закон зростання 

потреб. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного 

прогресу. 

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна 

система та закони її розвитку 

Економічна система та її матеріальна основа. Суспільний поділ праці. 

Структура продуктивних сил. Технологічний спосіб виробництва. Суспільний 

спосіб виробництва. Класифікація економічних систем. Формаційний та 

цивілізаційний під- ходи в економічному дослідженні. 

 

Змістовий модуль 2. 

Розвинуте товарне виробництво та ринок 

 

Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і 

гроші 

Натуральна форма організації виробництва: сутність і риси натурального 

виробництва; домашня промисловість; історичне значення натурального 

господарства. 

Товарна форма організації суспільного виробництва: виникнення 

товарного виробництва і його сутність; основні риси товарного виробництва; 

суб’єкти та об’єкти товарних відносин; товар і його властивості. 

Вартість і ціна: альтернативні теорії: теорія трудової вартості; суб’єктивно-

психологічна теорія вартості (цінності); неокласична теорія вартості. Загальний 

закон вартості. 

Проста і розвинена форми товарного виробництва (фіксований виступ): 

проста форма товарного виробництва; розвинена (капіталістична) форма 

товарного виробництва; закони товарного виробництва. 



  

 

Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана 

праця і заробітна плата 

Сутність капіталу. Стимули і механізм підприємницької діяльності. 

Підприємництво, головні умови та принципи його здійснення. 

Типи і форми підприємництва. Особливості підприємницької діяльності і 

функціонування капіталу в різних сферах економіки. 

Сучасні форми та системи заробітної плати. Номінальна і реальна 

заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та зв'язок із вартістю робочої сили. 

Проблеми зайнятості та безробіття у сучасних умовах. Особливості безробіття в 

Україні та інших країнах світу. Необхідність державного регулювання 

зайнятості. 

 

Тема 7. Витрати виробництва і прибуток 

Витрати виробництва, їх суть та види. Собівартість продукції. Прибуток 

як економічна категорія. Норма і маса прибутку. Конкуренція 

внутрішньогалузева і міжгалузева. Ціна виробництва. Середній прибуток та 

економічна рівновага. 

 

Тема 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і 

ціноутворення 

Ринок як економічна категорія. Класифікація ринків. Функції ринку. 

Умови формування і розвитку. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова 

ціна. Ринкова інфраструктура. 

Конкуренція, її суть, функції та форми. Роль конкуренції. Монополії: суть 

та форми. Закони конкуренції та антимонопольне законодавство. 

 

Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин 

Домогосподарство як суб`єкт ринкових відносин та його економічні 

функції. Доходи домогосподарства і їх розподіл. Витрати домогосподарства. На 

самостійне опрацювання виносяться такі питання: Місце домогосподарства в 

кругообігу продуктів, ресурсів і доходів. Поведінка споживача. Ефект заміни. 

Споживчий надлишок. Диференціація доходів населення. Крива Лоренца. 

Тема 10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток 

Підприємство – первинна ланка економіки. Функції та правові форми 

підприємства. Продукція підприємств та її економічні форми. Складові вартості 

новоствореної продукції. Основи теорії виробництва: виробнича функція. 

Взаємозв’язок структури витрат та виробництва продукції. Витрати 

виробництва: зовнішні, внутрішні, постійні і змінні витрати. Валові, середні і 

граничні витрати. Прибуток і його суть. Нормальний прибуток. Чистий 

прибуток.норма прибутку. Граничний та валовий доход фірми в умовах чистої 

конкуренції. Максимізація прибутку у короткостроковому періоді. 

 

 

 



  

 

Тема 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування 

капіталу. Форми прибутку, процент і рента 

Функціонування капіталу у різних сферах економіки. Доходи 

підприємців. Бухгалтерський, економічний та нормальний прибуток. Доходи 

від власності. Рентні доходи. Позичковий процент. 

 

Змістовий модуль 3. 

Суспільне відтворення 

 

Тема 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні 

форми 

Суспільне відтворення, його суть. Кругообіг продуктів та доходів, 

фактори змін у кругообігу: споживання, заощадження, інвестиції, дії держави, 

іноземних суб’єктів. Матеріальне виробництво і сфера послуг. Їх функції та 

взаємозв’язок. Національний продукт і його форми. Вартісна та матеріальна 

форма суспільного продукту. Валовий національний продукт. Валовий 

внутрішній продукт, чистий продукт. Національний дохід. Методи обчислення 

національного продукту. Система національних рахунків. 

 

Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої 

сили та їх регулювання державою 

Економічний розвиток та його значення. Показники, способи 

вимірювання. Чинники економічного зростання. Науково-технічна революція. 

Зростання капіталоозброєнності праці. Удосконалення виробничих та 

організаційно-економічних відносин. Фактори гальмування економічного 

зростання. Роль інвестицій в людський капітал. Роль держави в регулюванні 

економічного зростання. Економічний цикл та його фази. Причини циклічних 

коливань циклічні та структурні кризи. Зайнятість, відтворення робочої сили та 

їх регулювання державою. 

 

Тема 14. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. 

Держава та її економічні функції 

Суть господарського механізму і його основні елементи. Особливості 

господарського механізму ринкової економіки. Необхідність і методи 

державного регулювання ринкової економіки. Економічні функції держави. 

Економічна політика держави. Становлення економічних функцій Української 

держави. Фінансово-кредитна система, її роль і регулюванні виробництва. 

Кредитна система, її механізм та функції. Центральні та комерційні банки. Цілі 

та інструменти кредитної політики держави. Фінанси та їх функції. Структура 

фінансової системи. Державний бюджет. Фінансова політика. Податки та їх 

види. Державне регулювання економічного відтворення. Макроекономічна 

рівновага. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Проблеми економічної 

рівноваги в Україні. Інфляція та безробіття та їх регулювання. 

 



  

Тема 15. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку 

перехідних економік 

Економічна система сучасного капіталізму. Державна власність та 

державний контроль в економічній системі регульованого капіталізму. 

Макроекономічне регулювання та роль ринкових регуляторів у змішаній 

економіці. Економічна система соціалізму. Державна власність на засоби 

виробництва. Адміністративно-командна система управління економікою. 

Директивне планування. Планові ціни. Проблеми економічної рівноваги. 

Дефіцит. Принципи формування доходів. Суспільні фонди споживання. 

Загальна криза і розпад світової системи державного соціалізму. 

Закономірності й особливості розвитку перехідних економік, зміст перехідної 

економіки: загальне і особливе. Становлення різних форм власності. 

Приватизація і роздержавлення власності. Становлення ринкового та 

державного механізмів регулювання економіки. Сутність перехідної економіки 

України. 

 

Тема 16. Суть і структура світового господарства. Форми 

міжнародних економічних відносин 

Загальні риси світового господарства. Світові економічні зв’язки та їх 

розвиток. Міжнародний поділ праці і спеціалізація виробництва. Ступені 

генезису й об’єктивні основи розвитку світового господарства. Структура і 

суперечності розвитку сучасного світового господарства. Специфіка 

міжнародних економічних відносин та їх основні форми. Міжнародна торгівля 

та її економічні основи. Принципи порівняльної переваги. Протекціонізм і 

вільна торгівля. Україна в системі міжнародної торгівлі. Міжнародні валютні 

відносини та їх роль у світогосподарських зв’язках. Валютні курси та механізм 

їх регулювання. Міжнародний рух капіталів та робочої сили. Економічна 

інтеграція. 

 

Тема 17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на 

економічний розвиток України 

 Сутність глобальних проблем сучасності (економічних, продовольчих, 

сировинних, енергетичних, міжнародного тероризму) та причин їх виникнення. 

Основні шляхи розв’язання глобальних проблем. Роль діяльності міжнародних 

та громадських організацій у розв’язанні глобальних проблем. Питання 

поліпшення економічної та паливно-енергетичної ситуації в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Структура навчальної дисципліни  
Назви  

змістових модулів  і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку 
Тема 1. Предмет і метод політичної 

економії 

10 2 1 - - 7 

Тема 2. Виробництво матеріальних благ 

і послуг. Продукт і характер праці 

10 2 1 - - 7 

Тема 3. Економічні потреби та інтереси 12 2 1 - - 9 

Тема 4. Соціально-економічний устрій 

суспільства. Економічна система та 

закони її розвитку 

 

10 

 

4 

 

1 

 

- 

 

- 

 

5 

Разом за змістовим модулем 1 42 10 4 - - 28 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Розвинуте товарне виробництво та ринок 

Тема 5. Товарна форма організації 

суспільного виробництва. Товар і гроші 

10 2 2 - - 6 

Тема 6. Капітал: процес виробництва і 

нагромадження. Наймана праця і 

заробітна плата 

 

12 

 

4 

 

2 

 

- 

 

- 

 

6 

Тема 7. Витрати виробництва і прибуток 10 4 2 - - 4 

Тема 8. Ринок, його суть і функції. 

Моделі ринку. Конкуренція і 
ціноутворення 

 

10 

 

4 

 

2 

 

- 
 

 

- 
 

 

4 

Тема 9. Домогосподарство в системі 

економічних відносин 

10 2 2 - - 6 

Тема 10. Підприємство як 

товаровиробник. Валовий дохід і 

прибуток 

 

12 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

9 

Тема 11. Галузеві особливості 

виробництва і функціонування капіталу. 

Форми прибутку, процент і рента 

 

10 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

7 

Разом за змістовим модулем 2 74 20 12 - - 42 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Суспільне відтворення 

Тема 12. Суспільне відтворення. 

Суспільний продукт і його основні 

форми 

 

12 

 

4 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

Тема 13. Економічний розвиток. 

Зайнятість, відтворення робочої сили та 

їх регулювання державою 

 

12 

 

4 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

Тема 14. Господарський механізм у 

системі суспільного відтворення. 

Держава та її економічні функції 

 

10 

 

2 

 

1 

 

- 

 

2 

 

5 

Тема 15. Сучасні економічні системи. 

Особливості розвитку перехідних 

економік 

 

10 

 

2 

 

1 

 

- 

 

2 

 

5 

Тема 16. Суть і структура світового 

господарства. Форми міжнародних 

економічних відносин 

 

10 

 

4 

 

1 

 

- 

 

2 

 

3 

Тема 17. Економічні аспекти глобальних 
проблем та їх вплив на економічний 

розвиток України 

 
10 

 
2 

 
1 

 
- 

 
2 

 
5 

Разом за змістовим модулем 3 64 18 8 - 12 26 

Усього годин 180 48 24 - - 108 

Консультація 2 - -    

Екзамен 2 - -    



  

4. Теми семінарських занять 

 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку 

1. Предмет і метод політичної економії 1 
2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і 

характер праці 

0,5 

3. Економічні потреби та інтереси 0,5 
4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна 

система та закони її розвитку 

0,5 

Змістовий модуль 2. Розвинуте товарне виробництво та ринок 

6. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і 

гроші 

0,5 

7. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана 

праця і заробітна плата 

1 

 Витрати виробництва і прибуток 1 
 Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і 

ціноутворення 

1 

 Домогосподарство в системі економічних відносин 0,5 
 Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток 0,5 
 Галузеві особливості виробництва і функціонування 

капіталу. Форми прибутку, процент і рента 

0,5 

Змістовий модуль 3. Суспільне відтворення 

8. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні 

форми 

1 

9. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої 

сили та їх регулювання державою 

1 

10. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. 

Держава та її економічні функції 

1 

11. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку 

перехідних економік 

1 

12. Суть і структура світового господарства. Форми 

міжнародних економічних відносин 

2 

13. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на 

економічний розвиток України 

2 

ВСЬОГО 15,5 

 

 

 

 

 

 



  

5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

Змістовий модуль 1. Теорія взаємодії виробника та споживача 

1. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і 

характер праці 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

0,5 

2. Економічні потреби та інтереси 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

0,5 

3. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна 

система та закони її розвитку 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

0,5 

Змістовий модуль 2. Розвинуте товарне виробництво та ринок 

4. Товарна форма організації суспільного виробництва. 

Товар і гроші 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

0,5 

5. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана 

праця і заробітна плата 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

1 

6. Витрати виробництва і прибуток 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

1 

7. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і 

ціноутворення 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

1 

8. Домогосподарство в системі економічних відносин 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

0,5 

9. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і 

прибуток 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

0,5 

10. Галузеві особливості виробництва і функціонування 

капіталу. Форми прибутку, процент і рента 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

0,5 

Змістовий модуль 3. Суспільне відтворення 
11. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні 

форми 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

1 

12. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої 

сили та їх регулювання державою 

Практичні задачі та ситуаційні вправи 

1 

Разом годин за змістовними модулями 8,5 

 

6. Теми лабораторних занять(не передбачено навчальним планом) 



  

7. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку 

1 Предмет і метод політичної економії 

Методи дослідження соціально – економічних явищ. 

Особливості економічних законів. Людина як елемент продуктивних 

сил. 

 

7 

2 Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер 

праці 

Технічний спосіб виробництва та етапи його історичної еволюції. 

Поєднання робочої сили і засобів виробництва у різних суспільно-

економічних формаціях. 

 

 

7 

3 Економічні потреби та інтереси 

Вплив науково – технічного прогресу на соціальний прогресс. Місце 

людини в процесі економічного розвитку, як змінюється її роль. 

 

9 

4 Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система 

та закони її розвитку 

Діалектика об’єктивного і суб’єктивного у формуванні потреб. 

Мотиваційно-стимуляційний механізм реалізації потреб. Ієрархія 

потреб. Домінування приватного інтересу в ринковій економіці. 

 

 

5 

Змістовий модуль 2. Розвинуте товарне виробництво та ринок 

6. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші 

Суперечності – джерело та рушійна сили розвитку виробництва. 

Економічні закони товарного виробництва. 

 

6 

7. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і 

заробітна плата 

Перспективи розвитку сучасного капіталу. Історичні перспективи 

змішаної економіки. 

 

6 

8. Витрати виробництва і прибуток 

Сутність ціни виробництва. Структура ціни виробництва. Середній 

прибуток і економічна рівновага. 

 

4 

9. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і 

ціноутворення 

Класифікації ринку. Особливості становлення ринкових відносин в 

Україні. 

 

4 

 

 

10. Домогосподарство в системі економічних відносин 

Механізм вирішення проблеми диференціації доходів. 

Причини диференціації доходів населення в ринковій економіці. 

Інструменти перерозподілу доходів. Бюджет домогосподарства, його 

структура і використання. 

 

 

6 

11. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші 

Суперечності – джерело та рушійна сили розвитку виробництва. 

Економічні закони товарного виробництва. 

 

9 

12. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і 

заробітна плата 

Перспективи розвитку сучасного капіталу. Історичні перспективи 

змішаної економіки. 

 

 

7 



  

Змістовий модуль 3. Суспільне відтворення 

8 Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми 

Розкрити особливості економічної кризи в Україні. 

Безробіття, його місце в ринковій економіці. Особливості безробіття в 

Україні. 

 

 

4 

9 Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та 

їх регулювання державою 

Проблеми рівня і диференціації ставок заробітної плати на ринку 

праці. Визначення безробіття. Форми безробіття. Економічні наслідки 

безробіття. Закон Оукена. 

 

 

4 

10 Господарський механізм у системі суспільного відтворення. 

Держава та її економічні функції 

Фінансова політика і фінансова стратегія. Кредитна система та 

механізм її дії. Центральні та комерційні банки. Вплив кредитної 

системи на макроекономічні процеси. 

 

 

5 

11 Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних 

економік 

Суперечності одержавленої економічної системи та їх загострення в 

середині 90-х років ХХ століття. Теорії та моделі змішаної економіки. 

Механізм функціонування змішаної економіки. Проблеми соціальної 

орієнтації змішаної економіки. Риси і типи перехідної економіки. 

Закономірності функціонування перехідної економіки. 

 

 

 

5 

12 Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних 

економічних відносин 

Проблеми і напрямки активізації участі України в системі 

міжнародних економічних відносин. 

Форми міжнародної торгівлі. Міжнародні валютні відносини. 

Валютні курси. Роль міжнародних фінансових установ у розвитку 

світового господарства. 

 

 

 

3 

13 Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на 

економічний розвиток України 

Суть та причини глобальних проблем. Класифікація глобальних 

проблем. Необхідність міжнародної співпраці у подоланні глобальних 

проблем. 4.Вплив на економіку України міжнародної співпраці у 

подоланні глобальних проблем. 

 

 

 

5 

Разом годин за змістовними модулями 108 

 

8. Індивідуальні науково-дослідні завдання(не передбачено) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9.  Методи навчання 

 

У сфері організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.  

В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: 

- словесні: лекція; 

- наочні: ілюстрація, демонстрація; 

- практичні: реферати. 

В аспекті логічності, мислення: 

- пояснювально-ілюстративні;  

- репродуктивні;  

- проблемного викладу;  

- індуктивні та дедуктивні;  

- частково-пошукові; 

- дослідницькі. 

В аспекті керування навчанням: 

- навчальна робота під керівництвом викладача;  

- самостійна робота. 

 

Методи активізації та мотивації навчально-пізнавальної діяльності:  

 

В аспекті діяльності в колективі:  

- методи стимулювання і мотивації обов’язку і відповідальності в 

навчанні (1 роз’яснення мети навчального предмета; 2 вимога до 

вивчення предмета); 

- методи активізації: розігрування ролей (чи рольова гра); 

- навчальна дискусія (обмін думками); 

- аналіз конкретних ситуацій; 

- метод активного програмного навчання; 

- метод ігрового проектування; 

- мозкова атака;  

- дискусія та диспут;  

- проблемна лекція; 

- ділова гра; 

- стажування. 

 

В аспекті самостійної діяльності: 

- навчальний модуль: структурно-логічні схеми; навчальна карта; 

вибіркові тести і задачі аналітичного та графічного змісту; лабораторні 

роботи. 

 

 

 

 

 



  

10.  Методи контролю 

 
- усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування);  

- письмовий контроль (тестові завдання з дисципліни, відповіді на 

запитання, розв'язання задач, виконання вправ); 

- тестування; 

- методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей створення та виступ з презентаціями 

тощо). 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
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1 1 1 1 4 8 16 1 2 2 2 1 1 1 4 8 22 2 2 1 1 2 2 4 8 22 40 100 

Т1, Т2 ... Т17 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 



  

12. Методичне забезпечення 

 

1. Тексти лекцій з дисципліни «Політична економія». 

2. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, 

поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з 

дисципліни «Політична економія» для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр»галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», за 

напрямом  підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка 

праці». 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

Основна література 

 

1. Ходжаян А.О. Політична економія: Навчально-методичний посібник. -  

К.: Кондор, 2009 

2. Федоренко В.Г. Політична економія: Підручник. - К.: Алерта, 2015 

3. Щетинін А.І. Політична економія: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 

2010 

 

Додаткова література 

 

1. Старостенко Г.Г. Політична економія : Навчальний посібник. - К.: Центр 

учбової літератури, 2006 

2. За ред. О.С. Степури. Політична економія : Навчальний посібник. - К.: 

Кондор, 2006 

 

Періодичні видання 

 

1. Актуальні проблеми економіки 

2. Економіка України 

3. Економіст 

Рекомендовані Інтернет-ресурси 

1. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронній ресурс] – Режим 

доступу: http://eprints.kname.edu.ua 

2. http://www.bank.gov.ua 

3. http://www.kmu.gov.ua 

4. http://www.me.gov.ua 

5. http://www.minfin.gov.ua 

6. http://www.ssmsc.gov.ua 

7. http://www.ukrstat.gov.ua 

8. http://www.worldbank.org.ru 

 


