1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами навчання
денна

Вид дисципліни

заочна
Обов’язкова

Мова викладання, навчання та оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин

3

Курс

2

Семестр

4

Кількість змістових модулів з розподілом:

3

Обсяг кредитів

3

Обсяг годин, в тому числі:

90

Аудиторні

42

Модульний контроль

6

Семестровий контроль

15

Самостійна робота

27

Форма семестрового контролю

екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – формування системи понять, знань, умінь і навичок в галузі філософського
осмислення економічних процесів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти
наступними компетентностями:
ФК-04 Ерудиція у сфері філософії (науково-гуманітарний горизонт
мислення). Уявлення про засади та еволюцію наукового пізнання,
особливості сучасної наукової картини світу, її основні проблеми та
суперечності; вміння використовувати провідні моделі гуманітарного
пізнання як
смисловий простір
міркувань в історичному,
соціокультурному, мовно-літературному, загальнонауковому, історикофілософському та теоретико-філософському контекстах.
ФК-06 Методологічна обізнаність філософських методів та дослідницьких
підходів, розуміння етико-практичної значущості філософського знання.
ФК-07 Ефективне використання дослідницьких знань та навичок. Здатність
поєднувати знання різних методів наукового та філософського
дослідження і вміння їх використовувати у професійній діяльності;
володіння методами і прийомами логічного аналізу, вміння працювати з
науковими текстами і смисловими конструкціями, які містяться в них.
ФК-09 Аналітичні компетенції. Спроможність отримувати якісну інформацію
на основі кількісних даних; спроможність розробляти експериментальні
та спостережні дослідження й аналізувати дані, отримані на їхній основі.
ФК-10 Стратегічний аналіз. Здатність формулювати пропозиції в стратегії

проектів, використовуючи відповідні інструменти. Здатність управляти
ресурсами у відповідності з цілями та планами робіт
ДФК-01 Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів».
Навички формування поглибленого розуміння соціальних процесів
у сучасному суспільстві та моделювання сучасними науковими методами
конструктів для досліджень соціальної структури і суспільних
трансформацій, що передбачено навчальним планом в рамках зазначеної
спеціалізації.
ДФК-02 Для тематичної спеціалізації «Аналітика релігійних процесів».
Навички формування світоглядних орієнтацій, оцінки та прогнозування
релігійних проблем в контексті як історії, так і суспільно-конфесійних
процесів сьогодення.
ДФК-03 Для тематичної спеціалізації «Аналітика політичних процесів».
Уміння консультування та прогнозування суспільно-політичних явищ /
аналізу політичних процесів за допомогою широкого спектру аналітичних
методик.

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-05-з
ПРН-03-у
ПРН-06-у
ПРН-07-у
ДПРН-01

ДПРН-02

ДПРН-03
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Здатність критично аналізувати, оцінювати та застосовувати знання в
контексті професійної діяльності.
Використовувати провідні моделі гуманітарного пізнання як смисловий
простір
міркувань
у
історико-філософському
та
теоретикофілософському контекстах.
Здатність знаходити та інтерпретувати інформацію, представлену у
різних письмових та електронних джерелах (вітчизняних й класичних
авторів філософських текстів) та виконувати завдання.
Знаходити необхідну інформацію з різних джерел, упорядковувати її,
оцінювати її достовірність та пояснювати значущість.
Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів». Здатність
використовувати знання об’єктивних законів розвитку суспільства,
вивчення уроків історії й наукове прогнозування майбутнього, що
надають можливість виробити і здійснити правильну політику, стратегію
і тактику майбутніх процесів в суспільному житті.
Для тематичної спеціалізації «Аналітика релігійних процесів». Уміння
засвоювати систему релігієзнавчого знання, що дозволяє застосовувати
критичний підхід при аналізі складних процесів суспільного життя та
етичної поведінки в ньому, сформують різносторонній духовно-етичний
та інтелектуальний багаж, сприятимуть опануванню правилами
наукового пізнання світу та морально досконалої позиції в ньому.
Для тематичної спеціалізації «Аналітика політичних процесів». Здатність
організувати експертне супроводження рішень, та способів оцінки
суспільної проблеми для політичного актора.
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4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль І. Поняття та сутність філософії економіки як напрямку соціального пізнання
Тема 1. Теоретичні засади філософії економіки
14
2
2
4
Тема 2. Специфіка філософського дослідження економіки
14
2
4
4
Тема 3. Філософія економіки в контексті глобалізаційних
14
2
2
2
4
процесів сучасності
Модульний контроль
2
Разом 30
6
2
8
12
Змістовий модуль 2. Філософія господарювання
3
Тема 4. Філософські аспекти відносин власності
14
2
4
Тема 5. Філософське розуміння праці
14
2
2
3
Тема 6. Філософські засади бізнесу
14
2
2
4
3
Модульний контроль
2
Разом 30
6
2
10
9
Змістовий модуль 3. Людина в економічному вимірі
Тема 7. Сутність економічної діяльності та економічної
3
14
2
2
культури
Тема 8. Економічний світогляд та його особливості
3
14
2
2
Модульний контроль
2
Разом 30
4
4
6
Підготовка та проходження контрольних заходів 15
Всього 90 16 4
22
27

5. Програма курсу
Змістовий модуль 1. Поняття та сутність філософії економіки як напрямку
соціального пізнання
Тема 1. Теоретичні засади філософії економіки
Філософія культури у неокантіанстві і філософія економіки. Філософія духу у
неогегельянстві і філософія економіки. Філософсько-економічний вимір марксизму та
позитивізму. Філософсько-економічна складова неолібералізму: Л. фон Мізес, Ф. фон
Гаєк, М. Фрідман. Розвиток філософсько-економічних уявлень у межах російської
філософії. “Філософія господарства” С. Булгакова. Філософський економізм Б.
Яковенка. Філософія бізнесу як складова філософсько-економічного дискурсу.
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Структура та основні категорії сучасного філософсько-економічного знання. Криза
неолібералізму як філософсько-економічної теорії.
Тема 2. Специфіка філософського дослідження економіки
Предмет і завдання філософії економіки. Філософська проблематизація смислу,
мети та універсальних засад господарської діяльності людини. Проблема
співвідношення економічного буття та економічної свідомості, економічного життя і
"духу", ідеального та реального в господарстві. Два підходи до його вирішення:
економічний матеріалізм (К. Маркс) і "антиекономічний ідеалізм" (Булгаков С. М.).
Специфіка філософського дослідження економіки. Методологія філософії
економіки. Економічна істина та її критерії.
Історичні типи економічного пізнання: античний, середньовічний, модерний.
Становлення філософії економіки в Новий час. Основні здобутки утопічної думки
щодо розуміння економічної реальності. Лібералізм А. Сміта. "Промислова система"
Сен-Симона К.-А. Філософія економічного детермінізму К. Маркса та її значення.
Основні напрямки філософського аналізу економіки інформаційного суспільства.
Економічна філософія versus філософія економіки: спільне і особливе.
Неолібералізм, неоконсерватизм та неоінституціоналізм як теоретичні виміри сучасної
економічної філософії. Економічна ідеологія як теоретична основа економічної
філософії. Філософія господарства і лінійна модель раціональності. Філософія бізнесу і
нелінійна раціональність. Соціально-креативний потенціал та системний зв’язок
філософії бізнесу та філософії господарства. Філософія управління у структурі
сучасних філософсько-економічних досліджень.
Тема 3. Філософія економіки в контексті глобалізаційних процесів
сучасності
Філософія економіки у контексті теорії постіндустріального суспільства (Д.
Белл, П. Дракер, О. Тоффлер). Особливості постмодерного економічного світогляду за
О. Тоффлером: концепція технологічних революцій; три «хвилі» соціальноекономічного поступу в історії західної цивілізації. Комунікаційна концепція Г.
Маклюена: розвиток засобів комунікацій як фактор переходу від натурального
господарства до ринкового. Есхатологічна філософія економіки Ф. Фукуями. Внесок
комунікативної філософії у розвиток філософсько-економічної парадигми (К.-О.
Апель, Ю. Габермас, П. Ульріх, К. Гоманн). Г. Беккер як основоположник
«економічного підходу» у сфері аналізу неекономічних явищ.
Альтернатива прогресивізму. Цивілізаційні концепції У. Ростоу, Данілевського
М. Я., О. Шпенглера, А. Тойнбі.
Сучасні концепції економічної людини: неолібералізм та інституціоналізм.
Філософські засади інституціональної економіки. Криза неолібералізму. Культурна
багатоманітність глобалізації. Філософія економіки в Україні: основні тенденції
розвитку. Духовний капітал як основа формування соціально-економічного
середовища інформаційного суспільства.
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Змістовий модуль 2. Філософія господарювання
Тема 4. Філософські аспекти відносин власності
Філософсько-економічне обґрунтування власності. Власність як комплекс
суспільних відносин. Власність як влада.
Типологія власності. Характеристика основних форм власності. Проблема
ефективності та справедливості форм власності в філософсько-економічній думці.
Питання про власність у західній ліберальній філософії. Право на власність як
основа автономії людини.
Революційна думка про власність: соціалістичний та анархічний підходи.
Релігійно-філософська думка щодо проблеми власності (В. Ф. Ерн, Є. М.
Трубецькой, П. О. Флоренський). Маніфест приватної власності І. О. Ільїна
Тема 5. Філософське розуміння праці
Аналіз феномену праці в історії філософії. Антична думка. Трудова діяльність в
концепції ідеальної держави Платона. Християнське розуміння праці та його вплив на
середньовічну філософію. Вчення західноєвропейських мислителів Нового часу щодо
праці (А. Сміт, Д. Рикардо, Д. Ст. Мілль, Г. В. Ф. Гегель).
Концепція сродної праці Г. С.Сковороди. Праця як умова щастя.
Соціальні аспекти трудової діяльності. Проблема експлуатації та відчуження
праці в філософії К. Маркса. Ідея психологізації праці та відносин співпраці в роботах
О. О. Богданова.
Філософсько-релігійний підхід. Ідея соборності, всеєдності, софійності як
духовної основи праці (Соловйов В. С., Франк С. Л., Хомяков О. С.).
Виховне значення праці в педагогічній думці та філософії освіти ХХ ст.
(Макаренко А. С., Д. Дьюї).
Тема 6. Філософські засади бізнесу
Походження, природа та функції грошей.
Філософія грошей як філософія культури. Г. Зіммель.
Семіотика грошей. Гроші як знак і як річ, яку означують (К. Маркс). Гроші як
універсальна мова.
Гроші, довіра та соціальна стабільність. Форми довіри в процесі грошового
обігу.
Концепція цінності в філософії грошей. Гроші як цінність. "Грошевий
еквівалент" цінності особистості. Гроші та свобода.
Гроші й соціалізація суб’єкта. Гроші та влада. Гроші та механізм відчуження.
Становлення ринкової економіки та її характерні риси. Сучасні моделі ринкового
господарства: ринкова, планово-ринкова, соціально-ринкова. Альтернативи ринку.
Соціофілософське осмислення ринкової економіки. Аналіз «свобідного» ринку
Х. де Матьєнсо (XVI ст.) Ринок у філософії лібералізму ХVII – ХIХ ст. Концепція
"незримої руки ринку" А. Сміта. Філософія економічного неокласицизму, її школи.
Неолібералізм Ф. фон Гайека. Концепції державно-монополістичного регулювання
економіки. Кейнсіанство та його еволюція.
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Ідейно-політичні та духовні компоненти ринкової економіки. "Дух капіталізму"
(М. Вебер, В. Зомбарт). Філософія бізнесу.
Критика капіталістичного ринкового суспільства як суспільства споживання
(Франкфуртська школа).
Комерціалізація культури. Феномен масової культури.
Змістовий модуль 3. Людина в економічному вимірі
Тема 7. Сутність економічної діяльності та економічної культури
Економічна діяльність (виробництво, розподіл, обмін, споживання), її
матеріальні та духовні засади. Економічна свідомість та її рівні (повсякденний та
теоретичний).
Образ людини у філософії господарства. Особа, що хазяйнує, та її моделі у
вітчизняній філософсько-економічній думці: ідеальна (Булгаков С. М., Федоров М. Ф.,
Розанов В. В., Соловйов В. С.); реформаторська (Туган-Барановський М. І., Чаянов О.
В.); марксистська (Богданов О. О.). Економічна людина в філософії А. Сміта. Еволюція
моделі економічної людини в західній думці.
Поняття економічної культури, її зміст та функції. Економічна культура
особистості та суспільства. Моральні аспекти економічної діяльності.
Історичні типи економічної культури. Еволюція погляду на багатство і бідність,
працю, власність, благодійність.
Роль етнорелігійного фактора в формуванні економічної культури. Православна
господарська етика. Протестантська етика господарської діяльності. М. Вебер та його
робота "Протестантська етика і дух капіталізму". Особливості ісламської
господарської етики. Основні принципи діяльності ісламських банків.
Етика сучасного бізнесу. Обов’язок та відповідальність в сучасній економічній
політиці.
Тема 8. Економічний світогляд та його особливості
Поняття «економічної ментальності»: зміст, сутність, функції. Економічна
ментальність і культурна ідентичність. Економічна ментальність українців: основні
риси та їх конструктивний вимір. Європейська і українська ментальність: спільне і
особливе. Соціально-креативний потенціал економічної ментальності суспільства.
Методи ефективної трансформації ментальних засад соціально-економічної
свідомості.
Поняття «економічної ідеології»: історія і теорія. Соціальні стратегії
економічних ідеологій сучасності. Соціальна ефективність економічної ідеології
неолібералізму. Економічна ідеологія і соціальний характер. Теоретичні перспективи
реалізації самобутніх економічних ідеологій в умовах глобалізації.
Характерні риси інформаційного суспільства. Якісні зміни в економіці, пов’язані
з процесом інформатизації.
Концепція "суспільство ризику" У. Бека. Виробництво ризиків. Безпека як
пріоритетна цінність сучасної стадії розвитку суспільства.
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Людина в інформаційному суспільстві. Проблема ідентичності. Механізми
маніпулювання свідомістю та запобігання ним. Формування думок та бажань в
людині. Людина як "машина бажань" (Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі).
6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

модуль 1

модуль 2

Макс. кількість
балів за вид

Кільк. одиниць
до розрахунку

Макс. кількість
балів за вид

Кільк. одиниць
до розрахунку

Вид діяльності студента

Кільк. одиниць
до розрахунку

№

Макс. кількість
балів за вид

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

модуль 3

9

Відвідування лекцій

1

3

3

3

3

2

2

10

Відвідування семінарських
занять

1

1

1

1

1

-

-

11

Відвідування практичних занять

1

4

4

5

5

2

2

12

Виконання завдань для
самостійної роботи

5

3

15

3

15

2

10

13

Робота на семінарських заняттях

10

1

10

1

10

-

-

14

Робота на практичних заняттях

10

4

40

5

50

2

20

15

Виконання модульної
контрольної роботи

25

1

25

1

25

1

25

16 Разом за змістовим модулем:
9

Максимальна кількість балів:

10 Коефіцієнт:

98

109

59

266
60/266=0,225

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним
матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії та
практики.
Мета самостійної роботи студентів:
- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;
- розвиток морально-вольових зусиль;
- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань
як необхідної умови професійного становлення.
6.2
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Завдання самостійної роботи студентів:
- навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;
- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;
- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.
Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях:
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем;
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння
програмного матеріалу;
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок;
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних проблем
або прогнозів за обраною тематикою;
– презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького
завдання.
Самостійна робота студентів повинна забезпечити:
- системність знань та засобів навчання;
- володіння розумовими процесами;
- мобільність і критичність мислення;
- володіння засобами обробки інформації;
- здібність до творчої праці.
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу,
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. Для
систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної теми слід ретельно
готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої лекції, рекомендовану
літературу, повторювати пройдений матеріал.
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Завдання до самостійної роботи
для змістового модулю «Філософія економіки»:
Модуль 1. Філософія економіки як галузь соціального знання
Створити свою компанію – зареєструватися на https://virtonomics.com/ та почати
гру в режимі "Підприємець"
Віртономіка – онлайн-симулятор, присвячений розвитку власної компанії. З його
допомогою можна дослідити роботу економічної системи, на яку впливають реальні
люди, а не лише комп’ютеризовані алгоритми. Завдання філософа у роботі з цим
симулятором полягає не стільки в тому, щоб розвинути власну компанію, скільки в
дослідженні та аналізі всіх аспектів роботи в ролі керівника цієї компанії.
Гра є покроковою, один хід має тривалість в один день, отже, протягом курсу
необхідним є по можливості кожного дня заходити у гру. Протягом роботи з
симулятором у першому модулі необхідно скласти звіт, у якому будуть зазначені дії та
міркування гравця, а також подані думки щодо наступних аспектів гри:
1.
Яким
чином
організовано
запропоновану
симулятором
компанію
2. Які стартові ресурси отримує гравець, яким чином гра пропонує ними
розпоряджатися
Модуль 2. Економіка як предмет філософського осмислення
Продовжити працювати з підприємством у https://virtonomics.com/
Протягом роботи з симулятором у другому модулі необхідно скласти звіт, у
якому будуть зазначені дії та міркування гравця, а також подані думки щодо
наступних
аспектів
гри:
1. Чи впливає людський фактор на розвиток компаній у симуляторі, якщо так, то яким
чином?
2. Які дії якнайшвидше приводять до заробітку, а які - до фінансових проблем
компанії?
Модуль 3. Філософія бізнесу і господарства
Продовжити працювати з підприємством у https://virtonomics.com/
Протягом роботи з симулятором у третьому модулі необхідно скласти звіт, у
якому будуть зазначені дії та міркування гравця, а також подані думки щодо
наступних
аспектів
гри:
1. Наскільки, на вашу думку, симулятор враховує реальні фактори впливу на
економіку?
2. Підбийте підсумок роботи з симулятором. Чи був ваш досвід успішним? Якщо ні, то
чому?
Форма подання самостійної роботи:
Для зарахування самостійної роботи необхідно підготувати відповіді на
поставлені запитання і надіслати їх у вигляді у вигляді документу Microsoft Office
Word презентації у Microsoft Power Point у встановлені терміни.
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Критерії оцінювання презентацій самостійної роботи до модулів 1 і 2:
Презентаційні матеріали до самостійних робіт у
Microsoft PowerPoint
- використовуються ключові слова і фрази, а не речення
- основний зміст подається логічно та структуровано
- організаційні діаграми, графічні зображення та відео
фрагменти використовуються відповідно до поставленої мети
- ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на
визначених моментах, поетапного виведення вмісту слайду на
екран, для демонстрації руху або послідовності дій
- для подання текстового матеріалу використовується шрифт
з мінімальним розміром – 20 пт
Разом
За виконання завдань самостійної роботи до першого та
студент може отримати до 15 балів

Бали:
2
7
3
2
1
15
другого модулів

Критерії оцінювання презентацій самостійної роботи до модуля 3:
Презентаційні матеріали до самостійних робіт у
Бали:
Microsoft PowerPoint
- використовуються ключові слова і фрази, а не речення
1
- основний зміст подається логічно та структуровано
5
- організаційні діаграми, графічні зображення та відео
2
фрагменти використовуються відповідно до поставленої мети
- ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на
визначених моментах, поетапного виведення вмісту слайду на
1
екран, для демонстрації руху або послідовності дій
- для подання текстового матеріалу використовується шрифт
1
з мінімальним розміром – 20 пт
Разом
10
За виконання завдань самостійної роботи до третього модуля студент
може отримати до 10 балів
Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді
або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів
здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
6.3

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне письмове тестування;
підсумкове письмове тестування, реферат.
6.4
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- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під
час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання тестових завдань.
Форма проведення екзамену:
Комбінована. Екзаменаційний білет складається з завдань, які включають
питання з аналізу першоджерел, а також тестові завдання. Студент письмово дає
відповіді на питання з аналізу першоджерел, а також письмові відповіді на тести.
Тривалість проведення:
2 академічні години для письмової відповіді.
Максимальна кількість балів:
40 балів. З них: За відповіді на питання з аналізу першоджерел – 20 балів. За
відповіді на тестові завдання - 20 балів.
Критерії оцінювання:
За відповідь на питання з аналізу першоджерел:
20 балів - Критичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого
питання. Повний виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній послідовності.
Якісний аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого
розвитку означеного питання. Повна доказовість висновків, обґрунтованість власної
позиції.
15 балів – Спроби критичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо
поставленого питання. Виклад в основному фактів, ідей, результатів відповіді.
Частковий аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій
подальшого розвитку означеного питання. Доказовість висновків, обґрунтованість
власної позиції.
10 балів – Некритичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого
питання. Частковий виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній послідовності.
Спроби аналізу сучасного стану дослідження проблеми. Часткова доказовість
висновків, спроба обґрунтування власної позиції.
5 балів – Спроби некритичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо
поставленого питання. Набір фактів, ідей, результатів відповіді без логічної
послідовності. Наявність висновків, спроба обґрунтування власної позиції.
0 балів - Відсутність аналізу суті та змісту першоджерел щодо поставленого
питання. Хаотичний виклад деяких фактів, ідей, результатів відповіді без логічної
послідовності. Відсутність аналізу сучасного стану дослідження проблеми та розгляду
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тенденцій подальшого розвитку означеного питання. Відсутність висновків та логічної
обґрунтованості власної позиції.
За відповіді на тестові завдання:
20 тестових завдань - по 1 балу за кожну правильну відповідь.
6.5

Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю

1.
Предмет, завдання та методи філософії економіки.
2.
Поняття економічної свідомості, її структура та рівні.
3.
Співвідношення економічного буття та економічної свідомості.
4.
Етапи розвитку філософсько-економічної думки: античний, середньовічний,
модерний.
5.
Економічний матеріалізм та його альтернативи.
6.
Основні типи суб’єкта господарської діяльності.
7.
Категорії моральності економіки.
8.
Зміст та функції економічної культури.
9.
Православна господарська етика.
10. Господарська етика протестантизму.
11. Ісламська етика господарської діяльності.
12. Проблема праці в західній філософсько-економічній думці.
13. Поняття "сродної праці" в ученні Сковороди Г. С.
14. Відчуження праці та його види.
15. Обґрунтування виховного значення праці в педагогічній думці та філософії
освіти (Макаренко А. С., Д. Дьюї).
16. Власність як комплекс суспільних відносин та соціальних взаємодій.
17. Питання про власність у західній ліберальній філософії.
18. Підходи до проблеми власності в революційній думці (марк-сизм, анархізм).
19. Філософія грошей Г. Зіммеля та її значення.
20. Аксіологія грошей. Гроші як цінність.
21. Семіотика грошей.
22. Проблема типологізації економіки. Поняття соціально-еконо-мічної формації.
23. Періодизація суспільного розвитку в філософії О. Тоффлера. Поняття
технологічної революції.
24. Концепція постіндустріального суспільства Д. Белла.
25. Соціально-економічний феномен ринкового господарства.
26. Ідейні та ціннісні засади ринкової економіки. "Дух капіталізму" (М. Вебер, В.
Зомбарт).
27. Сучасні моделі ринкового господарства.
28. Критика суспільства споживання (Франкфуртська школа).
29. Проблема комерціалізації культури. Феномен масової культури.
30. Характерні риси та проблеми розвитку інформаційного суспільства.
31. Людина в інформаційному суспільстві. Механізми маніпулю-вання свідомістю
та запобігання ним.
32. Концепція "суспільства ризику" У. Бека.
33. Сутність та передумови економічної глобалізації.
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34.
35.

Глобальні проблеми сучасної економіки та шляхи їх вирішення.
Українська економіка в системі світового розподілу праці.

6.6

Шкала відповідності оцінок

Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною
шкалою

А

90-100

В

82-89

С

75-81

D

69-74

E

60-68

FX

35-59

F

1-34
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Значення оцінки
Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними
недоліками
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих)
помилок
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною
кількістю помилок
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання
або професійної діяльності
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень
знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу
- досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни

Горбань О.В.

1. Навчально-методична картка дисципліни
Загальний обсяг роботи студента – 90 год. З них контактні – 42 год. (лекції – 16 год.,
семінари – 4 год., практичні – 22 год.). Самостійна робота – 27 год.,
модульний контроль – 6 год., семестровий контроль – 15 год.

Семінарські
заняття
(теми, бали)
Практичні
роботи
(теми, бали)

Філософія економіки в контексті
глобалізаційних процесів сучасності
(11 балів)

ПР 1
(11
балів)

ПР 2
(11
балів)

ПР 3
(11
балів)

ПР 4
(11
балів)

Сутність економічної
діяльності та економічної
культури (1 бал)

Філософські засади бізнесу
(1 бал)

Філософське розуміння праці
(1 бал)

Модуль 3. Людина в
економічному вимірі
(59 балів)
Економічний світогляд та
його особливості (1 бал)

Модуль 2. Філософія господарювання
(109 балів)
Філософські аспекти відносин
власності (1 бал)

Філософія економіки в
контексті глобалізаційних
процесів сучасності (1 бал)

Специфіка філософського
дослідження економіки
(1 бал)

Лекції
(теми, бали)

Модуль 1. Поняття та сутність
філософії економіки як напрямку
соціального пізнання (98 балів)
Теоретичні засади філософії
економіки (1 бал)

Модулі
(назви,
бали)

Філософські засади бізнесу (11 балів)

ПР 5
(11
балів)

ПР 6
(11
балів)

ПР 7
(11
балів)

ПР 8
(11
балів)

ПР 9
(11
балів)

ПР 10
(11 балів)

ПР 11
(11 балів)

Самост.
робота

Самостійна робота
до 1 модулю
(15 балів)

Самостійна робота
до 2 модулю
(15 балів)

Самостійна робота
до 3 модулю
(10 балів)

Поточний
контроль
(вид, бали)

Модульна контрольна робота 1
(25 балів)

Модульна контрольна робота 2
(25 балів)

Модульна контрольна
робота 3
(25 балів)

Семестровий
контроль

екзамен (40 балів)
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