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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Економічна теорія 
Викладач (-і) Коровчук Юрій Іванович 
Контактний телефон 
викладача 

0982418298 

E-mail викладача yuriy.korovchuk@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни лекції, практичні, самостійна робота 
Обсяг дисципліни 90 годин 
Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Очні консультації: 1,5 години у пятницю, ауд. 104 з 
15:00 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Економічна теорія» вивчається на І курсі у І семестрі за напрямом 
підготовки 029 «Міжнародні відносини», спеціальністю «Міжнародні економічні 
відносини». 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Формування ґрунтових знань про економічну систему суспільства, закони її 
функціонування і розвитку, розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів 
розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності більш повно 
задовольняти потреби людей. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності: 
ЗК. 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
Фахові компетентності:  
СК.3 Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних 

економічних відносин та моделей економічного розвитку. 
СК.16 Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 

використовувати їх в практичній діяльності. 
 

5. Програмні результати навчання 

РН.1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи 
необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до 
інноваційних змін. 
РН.4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів 
на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 
національного і міжнародного середовища. 
РН.5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для 
представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з 
інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, 
мультикультурності, толерантності та поваги до них. 
РН.7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 
РН.8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального 
розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових 
інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 
РН.10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів 
міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку. 
РН.15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків 
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між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати 
комунікації між ними. 
РН.17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, 
обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 
вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 
РН.19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 
угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 
економічних відносин. 
РН.21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 
міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування 
на професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 
РН.22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 
РН.23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки 
професійної компетентності на високому рівні. 



6. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Лекції 12 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
Вибірковий 

Перший Міжнародні економічні 
відносини 

Перший Нормативний 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 
Література Завдання 

, год 
Вага оцінки Термін 

виконання 
Тема 1 Економіка, як проблемна [12, 13, 16, ] Кейси Максимальна до наступного 
складова світової 
науки Теоретична суть 
економіки, як науки її 
суб’єкти     і     об’єкти 

лекція, 
практичне 
заняття 

 індивілуаль 
них завдань 
до теми 
10 год. 

оцінка - 5 тематичного 
заняття згідно 
розкладу 

Історичне      
встановлення      
економічних вчень      

Тема 2 Потреби лекція- [1, 11, 14] Кейси 
індивілуаль 
них завдань 
до теми 
10 год. 

Максимальна до наступного 
споживача й конференція,  оцінка - 5 тематичного 
закономірності його практичне   заняття згідно 
поведінки в економіці заняття   розкладу 
Суть поняття     

«потреба». Піраміда     

потреб за Маслоу     

Споживче благо.     

Класифікація     

споживчих благ     

Тема 3. Економічний проблемна [7, 18, 20] Кейси 
індивілуаль 
них завдань 
до теми 
10 год. 

Максимальна до наступного 
зміст виробництва та лекція,  оцінка - 5 тематичного 
склад його факторів практичне   заняття згідно 
Суть поняття заняття   розкладу 
виробництво та його     

організаційні форми.     

Структура     

виробництва і оцінка     

його ефективності     
Тема 4. Обмеженість лекція- [4, 5, 12, 16] Кейси 

індивілуаль 
них завдань 
до теми 
10 год. 

Максимальна до наступного 
ресурсів та візуалізація,  оцінка - 5 тематичного 
закономірності практичне   заняття згідно 
поведінки виробника заняття   розкладу 
В різних економічних     

системах Структура     

виробничих ресурсів.     
Тема 5. Базові інтерактивна [17, 12,18 ] Кейси 

індивілуаль 
них завдань 
до теми 
10 год. 

Максимальна до наступного 
елементи ринкової лекція,  оцінка - 5 тематичного 
економіки. практичне   заняття згідно 
Підприємство, як заняття   розкладу 
елемент ринкової     

економіки. Зміст та     

основні риси     

конкуренції.     
Тема 6 Основні проблемна [10, 13, 21] Кейси Максимальна до наступного 



складові економіки 
держави та фактори 
що визначають її 
ефективність Основні 

лекція, 
практичне 
заняття 

 індивілуаль 
них завдань 
до теми 
10 год. 

оцінка - 5 тематичного 
заняття згідно 
розкладу 

складові економіки     

держави. Показники     

сукупного суспільного     

виробництва     

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання 

курсу 
Участь в роботі впродовж семестру/екзамен 50 балів /50 
балів. 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні виконати 
зазначене завдання (див. календарний план). Завдання 
має бути виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність запропонованого 
вами підходу. Завдання повинно бути присутнє на 
семінарі із відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів. 
Термін виконання завдання обмежується терміном 
розгляду теми на практичному занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів 
Умови допуску до 

підсумкового контролю 
Виконання 50 % завдань 

8. Політика курсу 
Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде 
допущений до написання залікової роботи. 
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи. 

9. Рекомендована література 
1. Білоус О.Г. Економічна система глобалізму. – К: КНТЕУ, 2003. 
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К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.; 

4. Щетинін А. І. Політична економія. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 
480 с. 
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/ Т.І. Біленко, В.О. Рибалкін, В.В. Клименко, Р.Б. Бабич та ін. – К: ТОВ «Дейв груп», 2012. 
– 127 с. 

6. Гальчинський А., Єщенко П., Палкін Ю. Основи економічної теорії: Підручник. 
– К.: Вища шк., 1999 р. 

7. Економічна теорія: підручник / В. Г. Чепінога. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 653 с.; 
8. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посіб.- К.: Основи, 2001. 
9. Економічна теорія: навч. посіб. / [Л. С. Шевченко та ін.]; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. - Харків: Право, 2016. - 267 с.; 
10. Економічна теорія: навч. посіб. / [О. В. Стефанишин та ін.]; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 335 с.; 



11. Заєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань// Економіка 
України. – 2004. - № 4, 5. 

12. Грищенко О.Г. Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб. – К.: Т-во ―Знання‖, КОО, 
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13. Економічна теорія: навч. посіб. / Холявко Н. І., Гонта О. І.; Навч.-науковий ін-т 
економіки Чернігів. нац. технол. ун-ту. - Чернігів: ЧНТУ, 2014. - 218 с.; 

14. Економічна теорія: навч. посібник / С. В. Мочерний. - Вид. 4-те, стер. - К.: 
Академія, 2009. - 640 с.; 

15. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. Е45 В.Д. Базилевича.— 6-те 
вид., перероб. і доп. — К.:3нан- ня-Прес, 2007. — 719 с 

16. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка: підручник 
[Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І.] / друге вид. перероб. та доп. - К.: Центр 
учбової літератури, 2009. - 688 с. ; 

17. Орехівський Григорій Анастасійович. Політекономія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. - К. 
: Каравела, 2008. - 295с. 

18. Економічна теорія. Національна економіка: підручник / [В. М. Тарасевич та ін.]; 
за ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Тарасевича. - К.: Знання, 2012. - 270 с. ; 

19. Політична економія: Підручник / за ред.. Ніколенко Ю.В. – К.: ЦУЛ, 2009. – 632 с. 
20. Економічна теорія. Міжнародна економіка: підручник / [В. М. Тарасевич та ін.]; 

за ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Тарасевича. - К.: Знання, 2012. - 143 с. ; 
21. Федоренко В. Г. Політична економія: Підручник.– 2-ге вид. – К.: Алерта, 2015. – 487 
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