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Мета вивчення −
ознайомити студента:

 з загальними засадами соціальноекономічного розвитку суспільства в цілому;
 з організацією ринкового господарства;
 з логікою функціонування ринкових відносин у
конкретних господарських системах;
 з суперечностями підприємницького
господарювання.

В результаті засвоєння курсу
«Політична економія»
студент повинен:
Знати:

◊ загальні засади суспільного виробництва та закономірності його розвитку;
◊ форми привласнення життєвих благ;
◊ форми господарювання;
◊ витрати виробництва та прибуток;
◊ сутність ринкової системи та закономірності її функціонування;
◊ закономірності відтворення суспільного продукту;
◊ господарський механізм в системі керованого суспільного виробництва;
◊ теоретичні основи світового господарства та економічні аспекти глобальних
проблем.

Вміти:

◊ на підґрунті знань системи економічних законів пояснювати процеси та явища в
економічному житті суспільства;
◊ використовувати наукові докази для прийняття науково обґрунтованих рішень
по економічних проблемам.

Мати
уявлення
про:

◊ про методи аналізу реальних економічних процесів;
◊ щодо аналізу суспільних процесів на мікро-, макро- і глобальному рівнях.

Зміст дисципліни:

Предмет і метод політичної економії.
Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.
Економічні потреби та інтереси.
Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закономірності її розвитку.
Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.
Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.
Витрати виробництва і прибуток.
Ринок його суть, функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.
Домогосподарство в системі економічних відносин.
Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток.
Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і
рента.

Зміст дисципліни:

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.
Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.
Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.
Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.
Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.
Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

Зміст дисципліни

«Політична економія» у середовищі Mentor

Тестовий контроль

з дисципліни
«Політична економія» у середовищі Mentor

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Дистанційний курс «Політична економія» складається
з 2 модулів. Студент послідовно знайомиться зі змістом
модулів 1 і 2, вивчає основні та додаткові джерела
навчання, відповідає на запитання для самоконтролю,
робить контрольні роботи, бере участь в обговоренні за
темами, виконує модульне та підсумкове тестування.
Модуль 1 включає 9 лекцій. Модуль 2 включає 8 лекцій.
Протягом семестру студент виконує завдання для поточного
контролю. Завдання для поточного контролю включають
контрольні запитання для самоконтролю після кожної
лекції. Питання для самоконтролю наводяться після кожної
лекції.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Студент вивчає кожну тему, готує відповіді на питання
семінарського заняття. Якщо студент відповідає
правильно, то він може перейти до вивчення наступної
лекції. В іншому випадку студент повторно вивчає
теоретичний матеріал.
Після вивчення кожного модуля студент виконує модульний
тест. Для проходження модульного тесту студент виконує
«Тест № 1» після вивчення першого модуля і «Тест № 2»
після вивчення другого модуля. Якщо студент не подолав
встановлений поріг, до вивчення наступного модуля він не
допускається. Модульний контроль проходить відповідно
до графіка навчання.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
У курсі передбачено 2 теми для обговорення. Для участі в
обговоренні студент використовує відповідно Тематичний
форум №1 «Товарна форма організації суспільного
виробництва. Товар і гроші» та Тематичний форум №2
«Господарський механізм у системі суспільного
відтворення. Держава та її економічні функції». У Форумі на
запропоновані викладачем питання студент розміщує свою
відповідь. Обговорення за темами проводяться відповідно
до графіка навчання. Тематичний форум також можна
використовувати для спілкування з викладачем при
виникненні труднощів або питань за відповідною темою.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Протягом семестру студенту необхідно виконати дві
контрольні роботи. Студент знайомиться з методичними
вказівками щодо виконання контрольної роботи та виконує
її відповідно до свого варіанту. Контрольна робота
оформляється відповідно до «Вимог до оформлення і
написання контрольних робіт». Контрольні роботи
необхідно відправити на перевірку викладачеві на
електронну адресу згідно з графіком навчання.
Відповідно до графіка навчання студент проходить
підсумкове тестування. Для цього необхідно виконати «Тест
№ 3» та пройти тестування. Якщо студент не подолав
встановлений поріг, то до іспиту він не допускається.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:

Необхідною умовою для допуску до іспиту є наявність
виконаних контрольних робіт, участь в обговореннях за
темами, а також проходження модульного контролю та
підсумкового тесту.
Протягом семестру студент може заробити
10 заохочувальних балів. Бали можна отримати, склавши
словник термінів (глосарій) з дисципліни. (1 бал за термін
або визначення). Глосарій повинен бути складений за 1
тиждень до початку сесії, щоб викладач мав можливість
перевірити і оцінити його.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:

Свої запитання викладачеві студент може залишати
у Тематичному або Організаційному форумах у системі
Moodle.
Консультації зі студентом проводяться відповідно
до графіка навчання на Тематичному Форумі.

