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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«БАКАЛАВР МІЖНАРОДНОГО ПРАВА» 

першого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 293 Міжнародне право 

галузі знань 29 Міжнародні відносини  

(https://www.univer.km.ua/vstupnyku/haluzi-znan-spetsialnosti-ta-opp) 

 

Назва 

навчальної 

дисципліни  

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

Викладач/ 

Викладачка 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Арзянцева Дар’я Андріївна 

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

економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: ardasha2001@gmail.com 

Профіль у соціальних мережах:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019084215657 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8014-7544 

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=ru&pli=1&authuser=1 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Економічна теорія»: v37wa67. 

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

Консультації  

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

ауд. 410: 

Арзянцева Дар’я Андріївна середа з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою 

та ZOOM у робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні заліку згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

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

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Результати 

навчання 

ПРН-1. Здатність досліджувати ситуації, факти та проблеми у світовому 

соціумі з метою пояснення, прогнозування, та регулювання політико-

правових процесів. 

ПРН-2. Здатність демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, 

джерел, принципів, доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із явищами та 

процесами у міжнародному середовищі. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Курс навчання – перший, семестр – перший 

Тип дисципліни - обов’язкова 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: 

ВД 2.1.9. Міжнародні економічні відносини 

ВД 2.1.34. Міжнародний бізнес 

http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
mailto:ardasha2001@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019084215657
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019084215657


 3 

ОДПП 1.2.16. Міжнародне економічне право. 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

3,5 кредити ЄКТС /105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 57 годин, 

лекційних - 30 години, семінарських - 18 годин. 

Форма навчання  Денна 

Тижневе 

навантаження 

10 годин (2 лекції та 1 семінарських заняття згідно розкладу), 38 годин 

самостійної роботи на тиждень 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн/онлайн: семінарські заняття, консультації, екзамен. 

Онлайн/офлайн: лекції, консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється 

індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст  

навчальної 

дисципліни 

 

 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Завдання Максимальна 

кількість балів 

2/1/4 

Економічна теорія: 

етапи виникнення 

та становлення, 

зміст та методи 

пізнання 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС –1,5 

4/1/5 

Економічна 

система, поняття та 

основні типи. 

Власність та її роль 

в економічному 

розвитку 

суспільства 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 
індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6; 0,7 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС –2,5 

2/1/5 

Виробничі 

можливості 

суспільства. 

Соціальна сутність 

виробництва 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 
індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС –1,5 

2/1/4 

Теорія товару і 

грошей 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 
використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 
заняття – 2,5 

СРС –1,5 

2/1/5 

Капітал 

підприємства, його 

кругообіг та обіг 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 
практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,7 
Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1,5 

2/1/4 

Домогосподарство 

в системі ринкових 

відносин. Доходи 

населення, їх 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 
індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС –1,5 



 4 

формування та 

розподіл 

2/2/5 

Ринкова економіка: 

суть, функції і 

структура. 

Суб’єкти ринкової 

економіки 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 
практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,5 

2/2/5 

Підприємство та 

підприємництво в 

ринковій економіці 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС –1,5 

2/2/5 

Ринки економічних 

ресурсів 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 
використанням ІКТ 

Лекція – 0,7 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,5 

4/2/5 

Роль держави в 

ринковій економіці  

Лекція – 0,6; 0,7 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС –1,5 

4/2/5 

Світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини 

 

Лекція – 0,7; 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС –2 

2/2/5 

Економічна 

глобалізація. 

Економічні аспекти 

глобальних 

проблем 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 
використанням ІКТ 

Лекція – 0,7 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС –2 

 

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 2006, 2017. 280 с. 

2. Економічна теорія / Мацелюх Н. П., Касьяненко Л. М., Максименко І. А. 

та ін. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 478 с. 

3. 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.  

4. Політична економія. навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. За ред. 

В.О.Рибалкіна. Київ: Академвидав, 2004. 672 с.  

5. Політична економія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю.В. 

Ніколенко. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 632 с.  

6. Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія. Навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 

2014.416 с.  

7. Федоренко В. Г. Політична економія: підручник. 2-ге вид. Київ: Алерта, 

2015. 487 с. 

8. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та 

економічної думки : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 476 с. 

Методи 

навчання та 

форми 

поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення 

балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Економічна теорія» (розміщені у бібліотеці 

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

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 



 5 

2) створення проблемних ситуацій; 

3) видача випереджальних завдань до лекції; 

4) слайдова презентація; 

5) експрес-опитування, діалог, дискусія; 

6) методи активного слухання та методи зворотного зв’язку. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) вирішення ситуаційних завдань та кейсів із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій; 

3) моделювання організації та проведення навчальних занять із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій; 

4) методи активного слухання, диференціації та методи рефлексії. 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни може проводитися у формах: 

1) усне або електронне (у тому числі тестове) бліц-опитування 

студентів щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або електронне (у тому числі тестове) опитування на 

семінарських заняттях; 

3) виконання практичних завдань із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій; 

4) захист підготовленої презентації. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами, внесеними у 2020 

році. 

Перескладання лекції: виконання завдання із використанням сучасних 

інформаційних технологій за темою пропущеної лекції. 

Перескладання семінарських занять: усне опитування, виконання тестових 

завдань, виконання практичних завдань із застосуванням інформаційних 

технологій. 

Підсумковий 

контроль 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни. 

 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію 

наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами від 2020 року. 

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 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 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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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://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань аспірантів, що проводяться в 

університеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обліковий обсяг 0,27 ум.др.арк. 


