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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика  дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма  

навчання 

Кількість кредитів 

- 3 

За вибором студента напряму підготовки 6.030505 

«Управління персоналом та економіка праці» 

Ступінь «Бакалавр» 

Загальна кількість 

годин –  90 

Семестр 

7  

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6 

26  

Практичні/ семінарські заняття 

13  

Лабораторні 

 -  

Самостійна робота 

51  

Вид контролю:  

залік 

2. Мета та завдання дисципліни 

Мета - сформувати знання з управління економічною поведінкою на 

інституціональному та організаційному рівнях на основі оцінки, 

дослідження та прогнозування економічних інтересів учасників соціальної 

взаємодії. 

 

Завдання: сформувати уявлення про вплив різних видів економічних 

інтересів на соціально-економічну поведінку; ознайомити з формами, 

способами і засобами інституціоналізації економічних інтересів різними 

соціально професійними групами в організаціях; представити найтиповіші 

методики дослідження економічних інтересів; виробити навички аналізу 

економічних інтересів різних рольових суб'єктів і умінь представляти 

отриманий результат в формі організаційно управлінських документів. 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усь

ого 

у тому числі 

л п/с лабінд с.р.с л п/с лаб інд с.р.с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти управління економічними 
інтересами 

1 Філософський і соціально 

економічний підходи до проблеми 

економічних інтересів 

14 4 2   8       

2 Основні 

соціологічні напрямки вивчення 

економічних інтересів 

15 4 2   9       

3 Економічний інтерес як соціальна 

установка. рефлексивна природа

економічного інтересу 

14 4 2  

 

8       

Разом за змістовим модулем 1 43 12 6   25       

Змістовий модуль 2. Практичні інструменти управління економічними 
інтересами  

4 Роботодавець і його економічні 

інтереси 

15 4 2  

 

9       

5 Основні економічні інтереси 

найманого працівника. Профспілки 

і економічні інтереси найманих 

працівників 

17 6 3  

 

8       

6 Об'єднання роботодавців як 

спосіб інституціоналізації 

економічних інтересів 

15 4 2  

 

9       

Разом за змістовим модулем 2 47 14 7   26       
Усього годин 90 26 13   51       

ІНДЗ             

Усього годин 90 26 13   51       

 
 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№з/п Вид та  тема заняття Кількість 

годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда 

Філософський і соціально-економічний підходи до проблеми 

економічних інтересів 

2 

2 Семінар запитань і відповідь 

Основні соціологічні напрямки вивчення економічних 

інтересів 

2 

3 Семінар – дискусія 

Економічний інтерес як соціальна установка. рефлексивна 

природа економічного інтересу 

2 



4 Семінар – розгорнута бесіда 

Роботодавець і його економічні інтереси 

2 

5 Семінар запитань і відповідь 

Основні економічні інтереси найманого працівника. 

Профспілки і економічні інтереси найманих працівників 

3 

6 Семінар – розгорнута бесіда 

Об'єднання 

роботодавців як спосіб інституціоналізації економічних 

інтересів 

2 

 Усього 13 

 

5. Індивідуальні завдання 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Добір статистичної інформації та складання на її підставі таблиць та 

графіків. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 

 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

Вид та тема  занять 

Кількість 

годин  

самостій-

ної роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти управління економічними інтересами 
Семінар – розгорнута 

бесіда 

Філософський і 

соціально 

економічний підходи до 

проблеми економічних 

інтересів 

8 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань: філософський і соціально-економічний 

підходи до проблеми економічних інтересів. 

Джерела [1, 2, 3, ]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

 Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

Семінар запитань і 

відповідь 

Основні 

соціологічні напрямки 

вивчення економічних 

інтересів 

9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: основні

соціологічні напрямки вивчення економічних 

інтересів. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Семінар – дискусія 

Економічний інтерес як 

соціальна установка. 

рефлексивна природа 

економічного інтересу 
8 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: економічний 

інтерес як соціальна установка. рефлексивна 

природа 

економічного інтересу.  

Джерело [1, 2, 4, 5, 9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

Разом змістовий модуль 1 25   
Змістовий модуль 2. Практичні інструменти управління економічними інтересами 

Семінар – розгорнута 

бесіда 

Роботодавець і його 

економічні інтереси 

9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: роботодавець і 

його економічні інтереси. 

Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 

2. Самотестування 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 



Семінар запитань і 

відповідь 

Основні економічні 

інтереси найманого 

працівника. Профспілки 

і економічні інтереси 

найманих працівників 

8 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: основні 

економічні інтереси найманого працівника, 

профспілки і економічні інтереси найманих 

працівників. 

Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

Семінар – розгорнута 

бесіда 

Об'єднання 

роботодавців як спосіб 

інституціоналізації 

економічних інтересів 

9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Об'єднання

роботодавців як спосіб інституціоналізації 

економічних інтересів Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування 

Разом змістовий 
модуль 2 

26 
  

Разом 51   

 
 

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, 
результатами навчання та компетентностями 

 
Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

Знання філософських і 

соціально-економічних підходів 

до проблеми економічних 

інтересів 

      +     

Знання основних соціологічних 

напрямків вивчення 

економічних інтересів 

       +    

Розуміння економічного 

інтересу як соціальної установки 
      +     

Розуміння роботодавця і його 

економічних інтересів 
         +  

Розуміти основні економічні 

інтереси найманого працівника.  
      +     

Уміння об'єднання 

роботодавців як способу 

інституціоналізації економічних 

інтересів 

      +     

Уміння виробити навички 

аналізу економічних інтересів 

різних рольових 

суб'єктів 

       +    

Уміння використовувати 

найтиповіші методики 

дослідження економічних 

інтересів 

      +     

 
 
 



8. Форми навчання 
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка 

презентацій, рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за 

наведеним переліком літератури). 

                                                     

9. Методи оцінювання 
 

Залік. 

                                                                        
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку 

проведення заліку: на протязі семестру (100 балів). 

 
Оцінювання студентів протягом семестру  

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

(Тези) 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1   

Тема 1 5 2 3     10 

Тема 2 5 2 3     10 

Тема 3 5 2 3 5 15 30 

Разом змістовий 

модуль1 
15 6 9 5 15 50 

Змістовий модуль 2   

Тема 4 5 2 3     10 

Тема 5 5 2 3     10 

Тема 6 5 2 3 5 15 30 

Разом змістовий 

модуль 2 
15 6 9 5 15 50 

Разом 100 

 
 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання 

змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали 

оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 
 
 



Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 

12. Рекомендована література 
Базова 
1. Семененко В.М., Коваленко Д.І. Економічна теорія. Політекономія 

[Текст]: Навч. посібник / В.М. Семененко, Д.І. Коваленко; Київ. нац. ун-

т технологій та дизайну. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.  

2. Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О., Чухно А.А. Основи 

економічної теорії: політекономічний аспект [текст]: підруч. для студ. 

екон. спец. вищ. закл. осв. / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренео, 

Л.О. Каныщенко, А.А. Чухно; за ред. Г.Н. Климко; ред.В.П. Нестеренко. 

- 2. вид., перероб. і доп. — К.: Вища школа, 1999. - 743 с. 

3. Електронна енциклопедія. Вікіпедія [Електронний ресурс]. –  Елект. 

Дан. –К.: Вікіпедія. Електронна бібліотека, 2012. - Режим доступу:  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Економічні_інтреси, вільний. Назва з екрану. 

– Мови укр., рос., англ.  

4. Базилевич В. Д. Економічна теорія. Політекономія [Текст]: Підручник / 

за ред.. Базидевича. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання-Пресс. – 2008. – 719с. 

5. Оганян Г.А. Політична економія [Текст]: Конс. лекцій / Г. А. Оганян; за 

ред. О.Г. Оганян; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К: 

2003. – 520с. 

6. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: 

В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. 

– 864 с. 

 

Допоміжна 

7. Гарифова Л.Ф. Экономические интересы хозяйствующих субъектов в 

информационной экономике [Рукопис]: дис. кан. экон. наук: спец. 



08.00.0: защищена 2011г. / Л. Ф. Гарифова; ФГАОУ ВП Казанский 

(Привожский) федер. ун-т. – Казань: 2011. – 158с. 

8. Слав П.А. Согласование экономических интересов хозяйствующих 

субъектов в экономических системах [Текст]: автореф. дис. кан. экон. 

наук: спец. 08.00.01: разослан 24.01.2012р. / П.А. Слав; Челябинский 

госуд. ун-т. – Челябинск: 2012. – 24с. 

9. Сторщук Б.Д. Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної 

економіки [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Б. Д. Сторощук; 

Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: 2004. 

- 227 с. 

10. Кібальник Л.О. Економічні інтереси в системі геоекономіки / 

Л.О.Кібальник // Сталий розвиток економіки. – 2013 - №1. – с.38-42. 

11. Калиниченко М.П. Гармонізація економічних інтересів у системі 

маркетингового управління промисловим підприємством / 

М.П.Калиниченко // Економіка промисловості. – 2013. - №3(63). – с.119-

128 

 

Інформаційні ресурси 
14 www.ukrstat.gov.ua/ 

15 www.rada.gov.ua/ 

16 www.vobu.com.ua 

17 smida.gov.ua/ 

18 http://www.bank24.ru/glossary/ (словник економічних термінів) 


