
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА  
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ  ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ТА 

ОБЛІКОВО-АНАЛТИНИХ ДИСЦИПЛІН 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

«Політична економія» 

для студентів спеціальності 
5.03050702 - «Комерційна діяльність» 

Укладач: Оверченко В.І.,викладач 

вищої категорії,викладач - методист 

Розглянуто й схвалено на засіданні циклової комісії загальноекономічних та 

обліково-аналітичних дисциплін, протокол № ___ від «___» _______ 2015 р. 

Голова комісії             Оверченко В.І. 

 

                                                                Київ-2015р.



 
 

2 

                                                           Зміст 
Вступ…………………………………………………………………………………......3 
 
Мета курсової роботи…………………………………………………………… 4 
 Вибір теми та визначення завдань дослідження………………………………. 4 

 Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації……………. 

 Складання плану …………………………………………………………………. 

 Зміст, структура і обсяг курсової роботи………………………………………… 

 Охормлення курсової роботи……………………………………………………... 

5 

6 

6 
7 

 Оцінювання і захист курсової роботи…………………………………………… 

Додаток 1. Перелік тем курсових робіт…………………………………………... 

Додаток 2  Періодичні видання…………………………………………………… 

Додаток 3  Завдання курсової роботи…………………………………………….. 

Додаток 4. Зразок оформлення титульної сторінки……………………………… 

Додаток 5. Зразок змісту………………………………………………………… 

Додаток 6. Зразки оформлення таблиць і рисунків……………………………… 

Додаток  7. Зразок оформлення списку використаних джерел………………… 

Таблиця  8 Критерії оцінки курсових робіт……………………………………… 

8 

9 
11 
 
12 
13 
 
14 
15 
 
16 
18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

Вступ 
Творчому і глибокому засвоєнню дисципліни «Політична економія», а 

також розвитку навиків самостійних досліджень повинні сприяти виконання 

студентами курсових робіт, які є невід’ємною складовою частиною системи 

підготовки майбутніх економістів. 

Виконання даної курсової роботи  є складовою навчального процессу, 

однією із форм самостійної роботи студентів в ході навчального процесу, що 

дозволяє визначити ступінь засвоєння студентом теоретичного матеріалу та 

вміння його аналізувати і застосувати на практиці, підтверджувати грамотність 

та ерудицію.  В процесі виконання курсової  роботи студент повинен 

самостійно знайти та вивчити літературу з обраної теми, здійснити відповідний 

аналіз статистичних даних підприємства чи галузі, показати вміння вирішувати 

економічні завдання, застосувати теоретичні положення у вирішенні 

конкретних питань економіки. Курсова робота – це самостійне науково-

практичне дослідження, яке дає змогу  оцінити якість знань студента , його 

вміння застосувати їх на практиці.  

Дані методичні рекомендації підготовлені для надання допомоги 

студентам економічного відділення денної та заочної форм навчання у 

написанні та оформленні курсової роботи. 
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Мета курсової роботи 

Метою виконання курсової роботи є поглиблення і закріплення 
студентами теоретичних знань з економіки підприємства, набуття вмінь 
аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення та 
висновки. Написання курсової роботи дає студентові можливість навчитися 
самостійно і творчо використовувати наукову літературу,узагальнювати 
теоретичні положення,вникати в теоретичні дискусії,формулювати власні 
погляди стосовно невирішених теоретичних та практичних проблем 
економічної науки та економічного життя суспільства, обґрунтовувати 
висновки і пропозиції, спрямовані на їх вирішення. 

Основні етапи підготовки та написання курсової роботи 

1. Вибір теми та визначення  завдання дослідження. 
2. Добір та вивчення літератури, збирання та обробка інформації. 
3. Складання плану роботи. 
4. Написання та оформлення роботи. 

                  
Вибір теми та визначення завдання дослідження 

Тематика курсових робіт розробляється і затверджується щорічно. 
Студент може самостійно обирати будь-яку тему із наведених  у тематиці, 
проте, не допускається виконання однакових тем курсових робіт в межах 
академічної групи. Орієнтовна тематика подається нижче (додаток 1). 

Студенти заочної форми навчання вибір теми курсової роботи 
здійснюють з урахуванням своєї практичної діяльності, можливостей 
використання матеріалів підприємств та організацій, де вони працюють. 

У окремих випадках може затверджуватися тема курсової роботи за 
пропозицією студента, якщо є база для її виконання і відповідність навчальній 
програмі курсу. Якщо студент обрав тему, не визначену тематикою, він 
повинен написати про це заяву на ім’я голови циклової комісії. У заяві слід 
зазначити назву обраної теми та обґрунтувати її вибір. 

У процесі роботи студенти розвивають і вдосконалюють такі навички: 
– визначати мету, основні завдання, об’єкт та предмет дослідження; 
– здійснювати пошук і підбір потрібної інформації; 
– логічно і послідовно висловлювати свої думки, пропозиції, робити 

аргументовані висновки щодо теоретичного матеріалу, явищ та фактів 
реального життя; 

– правильно оформляти науково-довідковий матеріал; 
– публічно захищати підготовлену роботу (створювати презентацію, 

відповідати на поставлені запитання, захищати свою точку зору тощо). 
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Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації. 

 
За допомогою електронного каталогу бібліотек м. Києва та коледжу легко 

можна скласти список використаних джерел за обраною темою, вводячи 
ключові слова. 

Радимо опрацювати такі економічні часописи останніх 5 років, як 
«Актуальні проблеми економіки», «Банківська справа», «Бізнес и банки», «Бух 
облік і аудит», «Бюлетень НБУ», «Вісник НБУ», «Галицькі контракти», 
«Географія та основи економіки в школі», «Голос України», «Діловий вісник», 
«Економіка АПК», «Економіка і прогнозування», «Економіка промисловості», 
«Економіка України», «Економіка. Фінанси. Право.», «Економіст», 
«Економічна теорія», «Економічний часопис ХХІ ст.», «Закон і бізнес», 
«Контракти», «Маркетинг в Україні», «Підприємництво, господарство і 
право», «Податки і бухгалтерський облік», «Праця і зарплата», «Проблеми 
науки», «Світ науки», «Статистика України», «Фінанси України» та інші. 
Зауважимо, що в останніх річних номерах періодичних часописів завжди 
дається перелік усіх публікацій даного року з вказівкою на число журналу і 
його сторінки. 

Фактичні та статистичні дані минулих років містяться у таких 
статистичних щорічниках і довідниках, як «Статистичний щорічник 
України», «Україна в цифрах», довідниках інших країн та ін. 

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України або Stock 
market infrastructure development agency of Ukraine (АРІФРУ = SMIDA) надає 
клієнтам допомогу в якісній і комплексної організації процесу розкриття 
інформації про учасників фондового ринку http://smida.gov.ua/db/emitent/find.  

За допомогою комп'ютерної правової системи «Нормативні акти 
України» http://zakon.nau.ua/ можна формувати словник законодавчих термінів 
з обраної теми., знайомитись з довідниками (норми, індекси, курси ... ), 
Положеннями (стандартими) бухгалтерського обліку. 

На офіційному веб-порталі Верховної Ради України 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ пошукова система дозволяє швидко знайти 
документи, як за реквізитами, так і за контекстом і перевірити їхню чинність. 

Потрібно пам’ятати: не допускається виконання курсової роботи 
виключно за матеріалами підручників та навчальних посібників. Основними 
літературними джерелами мають стати статті окремих авторів, колективні 
монографії та публікації в періодичних виданнях. 

Студент здає оформлену роботу у папці керівнику у встановлені терміни, 
про що робиться запис на титульній сторінці курсової  роботи. Керівник 
пише  рецензію і виставляє  оцінку до захисту. 
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Складання плану курсової роботи 

Складання плану курсової роботи є відповідальним етапом, оскільки від 
нього залежить якість роботи. План складають після добору і вивчення 
літературних джерел та складання бібліографії. У ній потрібно виділити 
головні літературні джерела: монографічні роботи, підручники і т.п., 
опрацювання яких є необхідним під час написання роботи. Важливо також 
опрацювати відповідні законодавчі та інші нормативні акти (закони України, 
укази президента України, постанови Кабінету Міністрів України тощо). 
Особливу увагу слід надавати періодичним виданням (список яких подається у 
додатку 2). 

Список використаних джерел формується в алфавітному порядку 
прізвищ перших авторів або заголовків. 

За допомогою вивчення та аналізу списку використаних джерел 
відбувається складання плану роботи. 

Далі відбувається узгодження плану роботи та списку використаних 
джерел з керівником. Після цього кожен студент оформляє завдання на 
виконання курсової роботи. (Додаток 3) і приступає до її написання і 
оформлення. 

Зміст, структура та обсяг курсової роботи 

Робота повинна мати чітку і логічну структуру з відповідними складовими 
елементами. Традиційно курсова робота складається зі вступу, основної 
частини та висновків . 

У вступі розкривають актуальність теми, її значення з посиланням на 
літературні джерела, визначають мету і завдання дослідження, що вимагають 
вирішення, вказують методи дослідження. 

Основна частина роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення 
головних проблем теми. Вона поділяється на ряд розділів. Перший 
присвячується дослідженню теоретико-методологічних аспектів теми, а інші - 
питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню пропозицій та 
висновків щодо їх вирішення. При цьому важливо показати, як висвітлюється 
дана проблема в економічній літературі, викласти різні погляди і детально 
проаналізувати їх. 

У висновках необхідно стисло підсумувати результати досліджуваної 
проблеми, зробити теоретичні висновки і практичні рекомендації, виходячи зі 
змісту роботи. 

Обсяг роботи - 23 - 28 сторінок стандартного формату. Приблизний обсяг 
структурних складових тексту курсової роботи: вступ - І - 1,5 сторінки, основна 
частина - 20 - 23 сторінок, висновки - 2 - 3 сторінки. 
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Оформлення курсової роботи 
Курсову роботу виконують машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) 
способом на аркушах формату А4, через 1,5  інтервалу,   українською мовою. 
Текст роботи треба розміщувати з одного боку аркуша паперу, поля навколо 
тексту не менше ніж ЗО мм ліворуч,  10 мм - праворуч,  15мм - угорі, 20 мм - 
унизу. Роботу комплектують так: титульна сторінка (додаток 4 ), зміст, 
(додаток 5)вступ, розділи основної частини, висновки, список використаних 
джерел, додатки (у разі необхідності). 

Нумерація сторінок має бути наскрізною, номер проставляють арабськими 
цифрами у правому верхньому куту сторінки, крім титульної. 

У курсовій роботі потрібно використовувати таблиці та інші ілюстративні 
матеріали: схеми, діаграми, графіки тощо. Кожна таблиця повинна мати 
заголовок, який відображає її зміст. Над заголовком таблиці пишуть "Таблиця" 
та її порядковий номер у розділі. Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, 
графіки) оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої літери 
пишеться "Рис." і проставляється його номер.  

У тексті обов'язково мають бути посилання на джерела, з яких були 
запозичені цитати, цифрова інформація, що наводяться в курсовій роботі. 
Посилання на джерела рекомендується подавати в квадратних дужках, в яких 
проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури 
та відповідна сторінка.  

 Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 
 

Цитата або посилання Наприклад  
Цитата в тексті подається в лапках, а потім у 

квадратних дужках міститься порядковий 
номер джерела у списку використаних джерел 

та номери сторінок, з яких береться 
інформація 

“... зважаючи на пріоритет, що 
надається міжнародним 

стандартам” [8, с. 44] 

Посилання в тексті курсової роботи на 
джерела слід зазначати порядковим номером 

за переліком посилань, виділеним двома 
квадратними дужками  

у працях [1-7] 

Посилання на рисунки (ілюстрації, схеми, 
графіки) вказуються порядковим номером 

рисунка 

на рис. 1.1 

Посилання на формули вказуються 
порядковим номером формули в дужках 

за формулою (2.1) 

На всі таблиці необхідно посилатися в тексті, 
слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено 

у табл. 3.1 

Посилання на додатки подаються у порядку 
появи їх у тексті  

(Додаток 2) 
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У списку використаної літератури слід вказати: для книг - прізвище та 
ініціали автора (авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання; для 
статей - прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, назву журналу, 
його номер і рік видання, номери сторінок, на яких надрукована стаття. 

Курсова робота має бути зброшурована і подана керівнику в 
установлений термін. Вона попередньо перечитується науковим керівником, 
який у своєму відгуку приймає рішення про її допущення до захисту. 
Відповідальність за несвоєчасне виконання роботи та її якість несе студент. 

 

Оцінювання і захист курсової роботи 

Рівень виконання курсової роботи оцінюється науковим керівником за 
показниками наведеними в  (Додаток 6) 

Захист курсової роботи - завершальний етап. Захист курсових робіт для 
студентів стаціонару і заочного відділення проходить відповідно до графіка і 
завершується до початку екзаменаційної сесії . Захист проводиться перед 
спеціальною комісією до складу якої обов’язково входить керівник роботи. Тези 
доповіді студент готує заздалегідь.  

 У доповіді (5 хвилин) студенту слід розкрити актуальність обраної теми, 
дати характеристику об’єкта і предмета дослідження та доповісти про отримані 
результати за кожним розділом, основні висновки і пропозиції, які він 
сформував під час дослідження обраної теми. 

За бажанням студент може підготувати презентацію (8-10 слайдів). 
Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії та 

присутніх на захисті. Загальний час захисту курсової роботи не повинен 
перевищувати 10 хвилин у середньому на одного студента. Якщо студент добре 
підготувався до захисту і дав вичерпні відповіді на запитання, підсумкова 
оцінка курсової роботи може бути вище за попередню. І, навпаки якщо в ході 
захисту з’ясується слабкий рівень знань  з досліджуваної проблематики 
підсумкова оцінка може бути нижче  попередньої або навіть не задовільної. В 
такому випадку призначається повторний захист За результатами захисту 
виставляється оцінка, яку записують до залікової відомості і залікової книжки 
студента. Захищена курсова робота здається керівнику, який передає її на 
зберігання в архів коледжу. 
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Додаток І 

Тематика курсових робіт 
1. Політична економія і еволюція її розвитку. 
2. Система економічних інтересів, природа виникнення і механізм дії.  
3. Потреби:сутність і критерії класифікації. 
4. Політ економічна характеристика економічної системи. 
5. Система економічних законів:структура,еволюція розвитку. 
6. НТР як форма розвитку виробничих сил. 
7. Виробництво і споживання: механізм взаємодії. 
8. Закон обмеженості ресурсів і розвиток виробництва. 
9. Власність: сутність, структура, економічний зміст. 
10. Типи, види та форми власності. 
11. Форми товарної організації виробництва. 
12. Соціально-економічна ефективність суспільного виробництва: критерії і 

показники. 
13. Закон вартості: сутність і основні функції. 
14. Витрати виробництва: критерії та класифікація. 
15. Собівартість як економічна категорія ринкового господарства. 
16. Трансформація відносини власності в перехідній економіці. 
17. Основні теорії прибутку. 
18. Ринок засобів виробництва: взаємозв’язок попиту і пропонування. 
19. Капітал і праця: механізм взаємодії. 
20. Формування ринку виробничих ресурсів в Україні. 
21. Сутність позичкового капіталу і його роль  у сучасній економіці. 
22. Економічна природа позичкового відсотка. 
23. Комерційні банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці. 
24. Основний капітал, його фізичний та моральний знос в Україні. 
25. Капітал підприємства і шляхи підвищення ефективності його кругообігу. 
26. Акціонерна форма організації підприємства. 
27. Форми власності та види підприємств у сучасній ринковій економіці. 
28. Об’єктивні основи формування доходів населення. 
29. Проблема саморегулювання та державного регулювання у ринковій 

економіці. 
30. Проблема відтворення в сучасній економіці України. 
31. Національне багатство і його структурні елементи. 
32. Відтворення і розвиток економічного потенціалу суспільства 
33. Соціально-економічна характеристика глобалізації. 
34. Особливості циклічного розвитку розвинутих країн у другій половині ХХ 

ст.. 
35. Економічне зростання та екологія,механізм розв’язання суперечностей в 

умовах НТР. 
36. Світове господарство : сутність та етапи розвитку. 
37. Форми міжнародних економічних відносин. 
38. Форми господарювання в аграрній сфері України: види, особливості, 

тенденції. 
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39. Монополії та олігополії. 
40. Великі кооперації:активізація процесів злиття і поглиблення . 
41. Фінансово промислові групи на землі ХХ - ХХІ ст. 
42. Аграрні відносини та їх еволюція за сучасних умов. 
43. Роль домогосподарств у суспільному відтворенні. 
44. Попит та пропонування у суспільному виробництві 
45. Економічна природа конкуренції. Типи й види конкуренцій. 
46. Суспільний продукт і його форми. 
47. Проблема відтворення трудових ресурсів. 
48. Ринок праці як форма регулювання зайнятості трудових ресурсів. 
49.  Форми й методи соціального захисту населення. 
50. Антициклічна політика держави. 
51. Роль інвестицій в економічному зростанні. 
52. Фінанси як інструмент економічного регулювання. 
53. Механізм грошового-кредитного регулювання. 
54. Економічні основи виконання монополій та їх форми. 
55. Антимонопольна політика держави: необхідність, сутність і значення.. 
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Додаток 2 

Періодичні видання 

 Актуальні проблеми економіки; 
 Банківська справа; 
 Вісник НБУ 
 Економіст; 
 Економіка і держава; 
 Економіка, фінанси, права; 
 Економіка і прогнозування; 
 Економіка України; 
 Економічний часопис; 
 Економічні науки; 
 Закон і бізнес; 
 Комерційне право. 
 Маркетинг в Україні; 
 Маркетинг і реклама; 
 Пріоритети;  
 Регіональна економіка; 
 Регіональна перспектива; 
 Статистика України; 
 Соціальний захист населення; 
 Україна: аспекти праці; 
 Фінансова консультація;  
 Фінанси України; 
 Фінансова тема; 
 Формування ринкових відносин в Україні.. 
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                                                  Додаток 3 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ  
КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 ім. АНТОНА МАКАРЕНКА  
ЦИКЛОВА  КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ТА  

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  

5.03050702 "Комерційна діяльність" 
 

ЗАВДАННЯ 
на курсову роботу з дисципліни  

 
«Політична економія» 

 
Тема роботи _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
Студент групи____   ______________________________________________ 

(П.І.Б.)                                                               (підпис 
студента)  

 
 

 
Дата видачі завдання «____»  _____________________________20___р. 

Термін завершення роботи «____»  ____________________________20___р 
 
 
Керівник роботи ___________________________________  _______________ 

(П.І.Б.)                                                (підпис 
керівника) 
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                                                                                                                     Додаток 4 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ  

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ім. АНТОНА МАКАРЕНКА 
ЦИКЛОВА  КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ТА  

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

 
 

 
КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни: «Політична економія» 

на тему 

«___________________________________________________________________

___________________________________________________________________» 

 
 
 
 
 
 
 
                                                  Студент ІІ курсу групи ______________________ 

 ___________________________________________ 
                                                    Галузь знань: 0305 Економіка і підприємство 

                                                    Спеціальність: 5. 03050702 Комерційна 
діяльність 

                           5.03050901 «Бухгалтерський облік» 
                                                    Керівник:__________________________________     

                                  Національна школа______________    
                                                    Кількість балів:_________ Оцінка :ECTS_______ 

 
 
 

 
                           Члени комісії _____________     ________________________ 

         (підпис)               (прізвище та ініціали) 
______________      _________________________ 

(підпис)              (прізвище та ініціали)                   
______________      _________________________ 

                                                                  (підпис)              (прізвище та ініціали) 
      
 
 Київ 2015 
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Додаток 5 

Зміст  

Вступ………………………………………………………………………3 

1.Теоретичні основи безробіття …………………………………………4 

2. Вплив безробіття на економічний розвиток…………………………11 

3. Соціальні наслідки безробіття та соціальний захист громадя.……..18 

4. Аналіз стану безробіття в Україні …………………………………...23 

Висновки………………………………………………………………….27 

Список використаних джерел……………………………………………29 

Додатки …………………………………………………………………...30 



 
 

15 

Додаток 6 

Зразки оформлення таблиць і рисунків 

 

Таблиця 1.1. Етапи розвитку систем макроекономічних показників 
 
Етапи Роки Системи макроекономічних показників 

1 30-ті – початок 
50-х рр. ХХ ст. 

У колишньому СРСР склалась і закріпилася система 
статистичного обліку у формі БНГ 

2 50 – 60-ті рр. 
ХХ ст. 

У міжнародній статистиці фактично й офіційно 
функціонують дві різні за змістом і формою системи 
макроекономічних показників: 
 СНР – у капіталістичних країнах 
 БРГ – у соціалістичних країнах 

3 70-ті рр. ХХ 
ст. – до т.ч. 

Практично всі країни світу використовують СНР 

 
Примітка:складено автором на основі джерел [8, 9]. 

 
 

 
Рис. 2.1. Крива Лоренца 
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Додаток 8 

Зразок оформлення списку використаних джерел 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ 
 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник у 2 

кн.: [Текст]. / С. М. Панчишин, П. І. Островерха. – К. : Знання, 2009. – 723 с.  

2. Бек Ульрих. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова 

політична економія [Текст] / Ульрих Бек. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 408 с. 

3. Білецька Л. В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка):  навч. посібник / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. 

[Текст]: навч. посібник. – Рек. МОН; 2-е вид. переробл. та доп. – К. : ЦУЛ, 

2009. – 688 с. 

4. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: від 16.01.2003, 

№ 436-IV із змінами та доповненнями. // Законопроекти. / Упр. комп’ютериз. 

систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – Назва з екрана. 

5. Економічна теорія. Політекономія [Текст] : підручник / за ред. В. Д. 

Базилевича. – Рек. МОН; 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2012. – 702 с. 

6. Економічна теорія: політична економія [Текст] : підручник / за заг. ред. 

С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с. 

7. Ємець О. І. Економічний зміст та значення поняття “фінансові 

результати” / О. І.Ємець, Т. Т. Проців // Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Розвиток національної економіки: методологія та 

практика» (м. Івано-Франківськ, 15-16 квітня 2014 р.). – Тернопіль : Крок, 2014. 

– С. 141-143. 

8. Ємець О. І. Значення капітальних інвестицій підприємств в умовах 

глобалізації економіки / О. І. Ємець // Актуальні проблеми розвитку економіки 

регіону. Науковий збірник. Випуск 10. – Т.1. – Івано-Франківськ: Плай, 2014. – 

С. 179-186. 
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9. Ковальчук В. М. Політична економія [Текст] : курс лекцій / В. М. 

Ковальчук. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Астон, 2009. – 415 с. 

10. Політична економія [Текст] : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Г. 

І. Башнянина, Є. С. Шевчук. – Рек. МОН. – Львів : Новий Світ -2000, 2011. - 

480 с. 

11. Політична економія [Текст] : підручник / за ред. Ніколенко Ю. В. – 

Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632 с. 

12. Старостенко Г. Г. Політична економія [Текст] : навч. посібник / Г. 

Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 

464 с. 

13. Ходжаян А. О. Політична економія [Текст]: навчально-методичний 

посібник для самостійного вивчення дисциплін / А. О. Ходжаян. – К. : Кондор, 

2009. – 304 с. 

14. Цивільний кодекс [Електронний ресурс]: від 16.01.2003 р. № 435-IV 

із змінами та доповненнями. // Законопроекти. / Упр. комп’ютериз. систем 

апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15. – Назва з екрана. 

15. Щетинін А. І. Політична економія [Текст] : підручник / А. І. 

Щетинін. – К. : ЦУЛ, 2011. – 480 с. 
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Додаток 7 

Оцінювання якості виконаної курсової роботи 
1. Відповідність змісту курсової  роботи  темі та затвердженому плану. 

- 0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому . 

- 5  - зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану. 

-  10 – зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану. 

- 15 – зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану. 

2. Сутність розкриття теоретичних аспектів проблеми та коректність використання  
понятійного апарату. 

- 0  - понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти  проблеми не розкриті. 

-  5  - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти  проблеми розкриті частково. 

-  10  -  понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті. 

- 15 – понятійний апарат сформовано, теоретичні проблеми розкриті. 

3. Сутність використання фактологічного матеріалу, в т. ч. із роботи вітчизняних 
підприємств. 

- 0  - фактологічний матеріал не використано. 

- 5 – залучений фактологічний матеріал, розв’язання проблем на вітчизняних підприємствах не 
використано. 

- 10 – залучені фактологічний матеріал, досвіт вітчизняних підприємств використано. 

4. Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання 
етики посилань. 

- 0 – залученні матеріали  лише навчальних посібників та підручників (до 7 джерел),  етика 
посилань не дотримана. 

- 5 – залученні матеріали  лише навчальних посібників періодичних видань (7-10 джерел), етика 
посилань дотримана частково. 

- 10 – залученні матеріали лише навчальних посібників та підручників, монографій, 
статистичних збірників, періодичних видань та мережі інтернет (більше 10 джерел), етика 
посилань дотримана. 
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5. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам. 

- 0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог. 

- 5 – текст курсової роботи  оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог. 

- 10  - текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог. 

Оцінювання захисту курсової роботи 

6. Вміння стисло викласти основні результати дослідження. 

- 0 – студент неспроможний чітко і стисло викласти основні результати дослідження. 

- 5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження. 

- 10 – студент спроможний чітко і стисло викласти основні результати досліджень. 

7. Використання ілюстративного матеріалу. 

- 0 – ілюстративний матеріал не використано. 

- 10 – доповідь супроводжена ілюстративним матеріалом. 

8. Повнота, глибина обґрунтованість  відповідей на питання. 

- 0 – студент не спроможний надати відповіді на поставленні питання. 

-  5 – студент надає неповні, поверхові відповіді на поставленні питання. 

- 10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставленні питання. 

Критерії оцінювання  

Виконання роботи: 

45 – 60 балів – «5»( відмінно) 

30 – 40 балів   - «4» (добре) 

15 – 25 балів – «3» (задовільно) 

Менше 10 балів – «2» (незадовільно) 

\ 

Захист роботи: 

25 – 30  балів – «5»( відмінно) 

15 - 20 балів   - «4» (добре) 

10 балів – «3» (задовільно) 

0 – 5 балів – «2» (незадовільно) 


