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Назва навчальної 

дисципліни  
Економічна теорія 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Піхняк Тетяна Андріївна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: t_pikhniak@univer.km.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3301-34595 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=HWZnM4IAAAAJ 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Економічна теорія»: hwncj2p, vtkxkrk . 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 408: 

Піхняк Тетяна Андріївна: четвер з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна «Економічна теорія» сприяє формуванню у здобувачів вищої 

освіти сучасного економічного мислення, системи наукових поглядів на життя 

суспільства, навичок аналізу реальних економічних процесів та прийняття 

обґрунтованих рішень в умовах ринкових відносин, що забезпечить їм 

стартові можливості свідомих дій в економічному житті суспільства.  

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання з економічної теорії у практичних 

ситуаціях 

http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
https://scholar.google.com/citations?user=HWZnM4IAAAAJ
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дисципліни ЗК 6. Здатність  до проведення досліджень при вивченні явищ та процесів. 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища 

СК 2. Розуміти особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно – наслідкові та 

функціональні зв’язки між процесами та явищами, які відбуваються в 

економіці на різних рівнях економічних систем. 

ПР 2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи економічної теорії, 

особливості функціонування економічних та фінансових систем. 

ПР 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань з економічної теорії 

ПР 23. Визначати досягнення і ідентифіковувати цінності суспільства на 

основі розуміння місця фінансової науки у загальній системі знань. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – перший, семестр – перший 
Тип дисципліни - обов’язкова 
Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 
вивчення дисциплін:  
ППО 1. Макроекономіка,  
ППО 3 Фінанси,  
ППО 4 Гроші і кредит 
ППО 6. Мікроекономіка,                    
ППО 7. Міжнародні економічні відносини,   
ППО 9. Економіка підприємства, 
ППО 12 Фінанси підприємств, 
ППО 13 Економіка праці і соціально-трудові відносини,  
ППВ 1.2 Основи теорії економічної конкуренції, 
ППВ 2.2 Міжнародні валютно-кредитні відносини, 
ППВ 3.2 Регіональна економіка, 
ЗПО 8 Історія економіки та економічної думки 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

5 кредитів ЄКТС / 150 годин, у тому числі, самостійної роботи - 82 години, 

лекційних - 34 годин, семінарських - 34 годин 

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні заняття із 
розв’язанням ситуаційних завдань, практичних ситуацій, використання 
ділових ігор, виконання самостійних (в т.ч. індивідуальних) дослідницьких 
завдань, екзамен. 
Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  
розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

Години  

(лек. / 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

Максимальна 

кількість балів 
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організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

сем. / 

СРС) 

контролю 

2/2/6 
Предмет і метод 

економічної теорії 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/6 Економiчна система 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція –0,6; 1,1  

Семінарське 

заняття – 5; 5  

СРС – 1,0  

2/2/6 

Виробництво, його 

сутність та роль у 

житті суспiльства 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/2/8 
Теорiя товару i 

грошей 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,6; 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,0 

2/4/8 

Капiтал 

підприємства, його 

кругообiг та обiг 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5; 5 

СРС – 1,0 

4/4/6 

Доходи населення, їx 

формування та  

розподiл 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,6; 1,1 

Семінарське 

заняття – 5; 5 

СРС – 1,0 

4/4/6 

Ринкова економiка: 

суть, функції i 

структура. Суб'єкти 

ринкової економiки 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,6; 1,1 

Семінарське 

заняття – 5; 5 

СРС –1,0 

2/2/6 

Пiдприємство та 

пiдприємництво в  

ринковiй економiцi 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 
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2/2/6 Капiтал сфери обiгу 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,0 

2/2/6 
Ринковi вiдносини в 

аграрному секторi 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,0 

2/2/6 
Держава та її 

економiчнi функції 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,0 

2/2/6 

Свiтове господарство 

i мiжнароднi  

економічні відносини 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,0 

2/2/6 
Економiчнi аспекти 

глобальних проблем 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,0 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Економічна теорія» (розміщені у Google класі «Економічна 

теорія» (код приєднання: hwncj2p, vtkxkrk)  та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Економічна теорія» (у Google класі «Економічна 

теорія» (код приєднання: hwncj2p, vtkxkrk) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php). 

Екзамен письмовий. Структура екзаменаційного білету включає                                     

2 теоретичних питання, 1 ситуаційне завдання, 5 тестових завдань. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Башнянин Г. І., Шевчук Є. С. Політична економія : навч. посіб. 4-те вид., 
перероб. і виправ.  Львів : Магнолія, 2017. 280 с. 
2. Г. І. Башнянин, М. Г. Москва, М. Я. Вірт, Т. А. Піхняк, О. П. Буряк. 
Державне управління малим підприємництвом  у трансформаційній економіці 
України : монографія . Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2014. 170 с. 
3. Господарський кодекс України : Постанова Верховної Ради України від 
16.01.2003 р. № 436-IV. Дата оновлення: 17.01.2019.                                                  
URL: http://search .ligazakon.ua/l _doc2.  nsf/link1 /T030436.html.                                 
4. Економічна теорія: підручник / за заг. ред. В.Д. Лагутіна.  Київ: Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2017. 608 с.                                                                                              
5. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.                                                   
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6. Основи економічної теорії : навч. посіб. / П. В. Круша та ін.; за заг. ред. П. 
В. Круша, В. І. Депутат, С. О. Тульчинська. Київ : Каравела, 2017. 448 с.                                     
7. Податковий кодекс України : Закон України вiд 02.12.2010 р. №2755-VІ. 
Дата оновлення: 16.05.2019. URL: http://zakon.rada.gov.ua.                                                                                                                      
8. Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія. [текст]: навч. посіб. Київ: 
ЦУЛ, 2016. 416 с.   
9. Федоренко В. Г. Політична економія: підручник. 2-ге вид. Київ: Алерта, 
2015. 487 с.  

10. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та 
економічної думки : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 476 с.                                                                                                                                        

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в 

дію наказом від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП 

імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 

2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312 

/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo _pro 

tsesu_2020.pdf ) 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 

за кожною темою у Google класі «Економічна теорія» (код приєднання: 

hwncj2p, vtkxkrk). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в дію наказом 

від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені 

Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 2020 

року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312/20) 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo_protsesu

_2020.pdf ). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 (http://www.univer.km.ua/page/ 

Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Здобувач вищої освіти може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, 

науково-практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за 

публікацію наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною 

дисципліною 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 
http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 
2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  
(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 

1. Під час аудиторних занять, консультацій. 
2.За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 
дисципліни, регулярних анкетувань здобувачів вищої освіти, що проводяться 
в університеті. 
3. Використання корпоративного засобу для відео - конференцій Google Meet,           
для організації дистанційного навчання – Googleclassroom. 

 

 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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