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ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

 

Тип  Фундаментальна дисципліна циклу 

загальної підготовки 

Код К-2 

Семестр  1 

Загальна кількість кредитів/годин: 5 кр / 150 год. 

Форма контролю Екзамен 

Викладач  к.е.н., доцент Олійник Л.В. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні 

навчальні дисципліни  

Політична економія, Економічна 

соціологія 

Місце у структурно-логічній схемі К-2 Історія економіки та економічної 

думки викладається на першому році 

навчання  

Форми навчання  лекції, практичні заняття, самостійна 

робота  

Критерії оцінювання  поточний контроль –  60 балів; 

підсумковий контроль (екзамен) – 40 балів 

Мова викладання Українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет і метод історії економіки та економічної думки. Господарство первісного 

суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. Особливості господарського розвитку 

та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е.-V ст. н.е.). 

Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя 

(V—XV ст.). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації  

(XVI — перша половина XVII ст.). Розвиток ринкового господарства в період становлення 

національних держав (друга половина XVII – перша половина XIX ст.). Ринкове 

господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичного капіталізму (друга 

половина XIX— початок XX ст.). Особливості розвитку ринкового господарства та основні 

напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.). Господарство та 

економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської 

цивілізації (перша половина XX ст.). Розвиток національних економік країн Європейської 

цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга 

половина XX ст.). Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі 

інформаційно-технологічної революції (кінець XX - початок XXI ст.). Економічний розвиток 

України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці. 

Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.) 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі 

 

Знати і застосовувати економічні закони, категорії та принципи сучасної економічної 

теорії, закономірності розвитку та функціонування ринкової економіки під час дослідження 

сучасних фінансово-економічних процесів та явищ (ПРН1).  

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним (ПРН4) 

 


