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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни  

Викладач (-і) Мариненко Наталія Юріївна 

Контактний телефон викладача +380962251737 

E-mail викладача marynenko_n@tntu.edu.ua 

Формат дисципліни Очна / заочна 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС / 90 год. 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

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

Консультації Згідно розкладу 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

“Economic theory” is concerned with the evolution and main principles, concepts, 

problems and notions of economics. The modern types of economic systems and the production 

basics are explained as well during the course. The further study is related to microeconomic focus. 

The concepts of demand, supply and elasticity are used to explain the workings of simple, 

competitive markets. The theory of perfect competition is reviewed to expand your understanding 

of competitive markets, followed by theories regarding monopoly and imperfect competition. The 

essence of entrepreneurial activities, costs, revenue, profit are given to you be oriented in a modern 

business. Fundamentals of macroeconomics are also covered, where basic models of 

unemployment, inflation and labour market are developed. Attention is also given to the role of 

money in the economy and the role of government in the management of the economy through the 

use of fiscal, monetary and other policies. The basic notions of international relations and global 

problems of mankind are also introduced.  

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

The aim of the discipline is to provide students with a thorough understanding of core 

concepts and methods of economics. The study of “Economic theory” will help students to learn 

the economist’s way of thinking and to be able to use economic concepts and methods to analyse 

and interpret real-world economic phenomena, and to assess issues of economic policy. 

Objectives of the course “Economic theory” are to familiarize students with the: 

fundamental economic categories, economic laws and principles of the economic systems 

functioning; economic relations (including international ones), economic mechanisms and actions 

of people concerning the effective decision-making under resources scarcity; latest processes of the 

economic life globalization. 

4. Загальні і фахові компетентності 

Загальні компетенції: 

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК.12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Фахові компетенції: 

СК 7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових 

і кредитних відносин. 

СК14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням 

фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними 

мовами. 

5. Програмні результати навчання 

РН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і 

письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 

РН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети 

загального і спеціального призначення. 

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 

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


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 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 

теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 

РН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації 

між ними. 

РН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками. 

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 18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння 

категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та 

розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків. 

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 25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та 

заходи з адаптації до змін міжнародного середовища. 

6. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  

Лекції 12 

семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Нормативний/ 

вибірковий 

Третій 292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Другий Вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема Кількість годин 

Лекція заняття самостійна 

робота 



Topic 1. Introduction to economic theory. 

Production and its factors 

2 2 10 

Topic 2. Essence of money and inflation. 

Essence and types of property 

2 2 10 

Topic 3. Fundamentals of market economy. 

Demand and supply in a market system. 

Market structures and their characteristics 

2 4 10 

Topic 4. Basics of the entrepreneurial 

activities. Marketing and management in a 

modern business 

2 2 10 

Topic 5. Role of the government in the market 

economy. Financial and credit system. 

Economic growth and development 

2 4 10 

Topic 6. World economy and the international 

trade. International currency system. Global 

problems of mankind and the ways of their 

solving 

2 4 10 

7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/залік 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 

Підсумковий контроль Залік 

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 

Базова 

1. N. Gregory Mankiw. Principles of Economics. 8 th edition. Cengage Learning, 2017. 888 p. 

2. Walter J. Wessels. Economics. 6
th
 ed. Barron’s Educational Series, Inc., USA, 2017. 696 p. 

3. Henning Schwardt. The Path to a Modern Economics. Dealing with the Complexity of Economic 

Systems. Palgrave Macmillan, Cham, 2017. 

4. Robert A. Cord. The Palgrave Companion to Cambridge Economics. Palgrave Macmillan, 

London, 2017. 



5. Takashi Shiraishi, Tetsushi Sonobe (eds.). Emerging States and Economies. Their Origins, 

Drivers, and Challenges Ahead. Springer, Singapore, 2019. 

6. Marynenko N. Yu., Tsikh  H. V. Economic theory : Handbook. Ternopil Ivan Pul’uj National 

Technical University. Ternopil : TNTU Publishing house, 2012. 208 p. (iз грифом 

MOHмолодьспорту) 

 

Допоміжна 

7. Deviga Vengedasalam & Karunagaran Madhavan. Principles of Economics. Third Edition. 

Oxford Fajar Companion Website, Oxford University Press, 2013. 

8. Tey Hwei Choo,Nabila Ahmad,Zulkhairi Nisa,Irlisuhayu Mohd Ramli, Rosmaiza Abd Ghani. 

Fundamentals of Economics. Oxford Fajar Companion Website, Oxford University Press, 2017. 
9. Julia Köhn. Uncertainty in Economics. A New Approach. Springer, Cham, 2017. 

10. Łukasz Hardt. Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics.  Palgrave 

Macmillan, Cham, 2017. 

11. Bent Jesper Christensen, Carsten Kowalczyk (eds.). Globalization. Strategies and Effects. 

Springer, Berlin, Heidelberg, 2017 
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