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ВСТУП 

 

Загальна інформація про дисципліну.  

Курс “Історія економіки та економічної думки” – один із перших, який вивчають майбутні 

економісти, фінансисти, менеджери. Він формує систему знань про основні етапи і напрями 

розвитку економічної думки, передумови та закономірності еволюції світової економічної 

науки, економічні концепції головних шкіл і напрямів економічної думки.  

Знання історії економічної думки важливе для оволодіння культурою економічного 

мислення, для творчого сприйняття й використання економічної теорії, для подальшого 

розвитку економічної науки.  

Історія економічної думки виконує такі важливі функції: формування і розвиток 

економічного мислення; пізнання поступального процесу еволюції економічної науки; 

засвоєння економічних категорій, законів і принципів у їх історичних змінах; творче оволодіння 

економічними науками; виявлення правильних теоретичних і практичних орієнтирів на основі 

вивчення альтернативних економічних поглядів. 

Пропонований курс з історії економіки та економічної думки забезпечений навчально-

методичними матеріалами для вивчення даної дисципліни  

Місце дисципліни освітній програмі. Історія економіки та економічної думки 

започатковує цикл теоретико-економічних дисциплін, які є основою професійних навичок 

фахівців з економіки. Вивчення  даної  навчальної  дисципліни  студент  розпочинає, 

прослухавши  такі  навчальні  дисципліни  як  економіка у школі. Історія економіки та 

економічної думки є базовою дисципліною навчального плану і слугує ґрунтом для вивчення 

наступних економічних дисциплін: «Економічна теорія», «Політекономія», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Підприємницька діяльність»,», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Інвестування». 

Цілі та зміст. 
Основними завданнями вивчення дисципліни Історія економіки та економічної думки є:  

вивчення ключових положень базових економічних теорій, ідей щодо ринкових механізмів та 

механізмів макроекономічної політики та регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати 

основні ідеї економістів усіх часів, щодо функціонування економічних законів і процесів.  

Результати навчання та їх співвідношення із програмними результатами навчання. 

 В результаті вивчення курсу Історія економіки та економічної думки студенти повинні знати:  

господарські форми економіки країн світу; генезис економіки на різних етапах розвитку 

суспільства; економічний розвиток України; проблеми історичного процесу виникнення, 

розвитку і зміни економічних ідей і поглядів; закономірності та особливості формування 

економічної теорії; внутрішню логіку, взаємозв’язок економічних категорій, законів, концепцій; 

вплив історико-економічних ситуацій на формування теоретичних основ політичної економії. 

суть економічних вчень економістів різних етапів розвитку. Вміти: оцінювати можливості 

економічного розвитку окремих країн в різних епохах; встановлювати причини нерівномірного 

економічного розвитку різних країн світу; прогнозувати можливості економічного розвитку 

різних країн світу при використанні ними тієї чи іншої моделі господарювання; вільно 

орієнтуватися в проблемах історії економічних вчень; ефективно використовувати отримані 

навички з ціллю дослідження об’єктивних законів розвитку світової та вітчизняної економіки; 

виробити творчий підхід при обґрунтуванні послідуючій реалізації альтернативних 

господарчих рішень; об’єктивно оцінювати теорії, рекомендації, висновки .Мати уявлення:  про 

методи аналізу реальних економічних процесів; щодо аналізу суспільних процесів на мікро-, 

макро- і глобальному рівнях. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» є 

формування у студентів з історичної ретроспективи глобального економічного мислення, 

формування власного бачення механізму реалізації основних економічних законів на рівні 

економіки держави чи діяльності економічних агентів як єдиного цілого. 
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Професійні компетентності, яких набувають студенти внаслідок вивчення 

навчальної дисципліни 

Код 

компетентності 

Назва компетентності Результати навчання 

ЗК 1 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

Вміти аналізувати економічні явища та 

процеси для прийняття раціональних рішень.  

ЗК3 

 

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Вміти працювати зі статистичними та 

інформаційними базами даних, а також 

законодавчими атами, які врегульовують 

економічні відносини. 

ФК1 Розуміння та здатність до 

критичного осмислення 

концептуальних основ 

економічної теорії, які 

стосуються фінансів, 

банківської справи та 

страхування й 

узагальнюють засади і 

закономірності 

функціонування та 

розвитку фінансових 

систем. 

Вміти застосовувати набуті теоретичні 

знання для аналізу економічних відносин між 

людьми у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування 

ФК3 

 

Розуміння форм  взаємодії 

суб’єктів  ринкових 

відносин. 

Використовувати знання форм взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин для організації 

різних напрямів діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс 1 

Семестр  2 

Кількість кредитів ЕСТS 3 

Аудиторні навчальні заняття лекції 16 год. 

семінари, практичні 14год. 

лабораторні  - 

Самостійна робота  30 год 

Співвідношення кількості годин аудиторних 

занять до самостійної роботи 

 1:1 

Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Економіка 10, 11 клас Мікроекономіка 

 Макроекономіка 

 Економіка підприємства 

 Економічна теорія 

 Статистика  

 Менеджмент 

 Маркетинг 

 Бухгалтерський облік 

 Фінанси 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки. 

Предмет історії економіки та економічної думки. Теоретико-методологічні засади історії 

економіки та економічної думки. Основні етапи розвитку економічної науки. Мета і завдання 

курсу історії економіки та економічної думки. 

 

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. 
Періодизація та основні риси господарства первісного суспільства. Господарство та 

соціально-економічні відносини у країнах Стародавнього Сходу. Економічні причини розквіту 

та занепаду країн античного світу. Основні риси та періодизація феодального господарства. 

 

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 

формування світових цивілізацій (VIII ст. до н. е.- V ст. н. е.). 
Передумови виникнення та розвитку економічної думки Стародавнього світу. Економічна 

думка в країнах Стародавнього Сходу.  Економічна думка Стародавнього Єгипту і Месопотамії. 

Економічна думка Стародавньої Індії. Економічна думка Стародавнього Китаю. Антична 

економічна думка. Економічна думка Стародавньої Греції і Риму. 

 

Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період 

середньовіччя (V-XV ст.). 

Історичні передумови виникнення та особливості економічної думки доби феодалізму. 

Економічна думка середньовічного Китаю. Економічна думка арабських країн, економічні ідеї 

Ібн Хальдуна. Економічні ідеї раннього середньовіччя. Економічна думка класичного 

середньовіччя. Економічна думка Росії та України часів середньовіччя. Меркантилізм та 

основні етапи його розвитку. Економічна думка пізнього середньовіччя.  

 

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації 

(XVI – перша половина XVII ст.). 

Історичні передумови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії. 

Зародження ідей класичної школи у працях Уїльяма Петті та П'єра Буагільбера. Економічне 

вчення фізіократичної школи у Франції. Розквіт класичної школи: А. Сміт і його економічна 

система. Економічні погляди А. Сміта на сутність і джерела багатства, теорії вартості, капіталу і 

доходів. 

 

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав ( 

друга половина XVII - перша половина XIX ст.). 

Розвиток ідей класичної школи в Англії (Т. Р. Мальтус, Д. Рікардо). Розвиток ідей 

класичної школи у Франції (Ж. Б. Сей, С. Сісмонді). Завершальний етап розвитку класичної 

політичної економії. Соціально-економічне вчення утопічного соціалізму. Економічні ідеї 

історичної школи в Німеччині. Економічні та історичні передумови виникнення марксистського 

економічного вчення. Система економічних поглядів К. Маркса. 

 

Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної 

конкуренції ( друга половина XIX - перша половина XXст.) 

Виникнення і сутність ревізіонізму. Соціал-демократичні економічні концепції. 

Економічні дослідження нової історичної школи у Німеччині. Виникнення та сутність 

маржиналізму. Австрійська школа граничної корисності. Формування неокласичної 

економічної теорії. Кембриджська та американська школи. Становлення математичної школи в 

економічній теорії. 
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Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної 

думки в Україні ( друга половина XIX – початок  XX ст.). 
  Економічний розвиток України після скасування кріпацтва до першої світової війни. 

Розвиток економічної науки в Україні у 50 – 90 ті роки XIX ст.. І. Вернадський, М. Бунге, А. 

Антонович, Д. Піхно. Поширення економічних марксистських ідей. С. Подолинський, Г. 

Цехановський, М. Коссовський, М. Зібер. Економічні погляди М. Туган – Барановського та Є. 

Слуцького. 

 

Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно – монополістичного 

розвитку суспільств Європейської цивілізації  (перша половина XX ст.). 
Становлення та розвиток монополістичного капіталізму в провідних країнах світу 

(перша половина XX ст.). Економічне вчення Дж. М. Кейнса. Еволюція кейнсіанства. Ідейно – 

теоретичні основи інституціоналізму. Основні напрями раннього інституціоналізму. Т. Веблен, 

Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вчення Й. Шумпетера: теорія підприємництва і теорія ефективної 

конкуренції. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна. Теорія недосконалої 

конкуренції Дж. Робінсон. Неокласичні теорії економічного зростання. Економічний лібералізм. 

Неоліберальні концепції державного регулювання економіки.  

 

 Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі 

світового господарства під впливом науково – технічної революції (друга половина  
Економічний розвиток провідних країн світу в другій половині XX ст.. Неокласичний 

синтез. Неоінституціоналізм. Дж. Гелбрейт, Р. Коуз. Теорії трансформації капіталізму. Теорії  

“індустріального суспільства”. Концепції футурології. Економічні концепції монетаристів. М. 

Фрідмен. Теорії “економіки пропозиції” та “раціональних очікувань”. 

 

Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі 

інформаційно – технологічної революції ( кінець XX – початок  XXI ст.). 

Досвід застосування неокласичних моделей в економіці різних країн. Соціал – 

реформістські моделі економічного розвитку. Сучасний соціал – реформізм.  

 

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його 

трактування в економічній думці. 
  Основні тенденції економічного розвитку України у повоєнний період до кінця 80 – х рр. 

XX ст. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки в СРСР. Економічні дискусії 

20 – 30  - х років. Розвиток радянської економічної науки в 30 – 90 – рр.. Розвиток економічної 

теорії в Україні в радянський період. 

Тема 13. Формування засад  ринкового господарства в Україні (90 – ті роки  XX ст.). 

Основні тенденції економічного розвитку України в перехідний період від тоталітарної 

до ринкової економіки. Особливості реформування економіки України. 

Розвиток економічної теорії в сучасній Україні. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, 

які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, семінарські, практичні, 

лабораторні заняття, а також виконання самостійної роботи. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Історія економіки та 

економічної думки»: 

- на семінарських заняття оцінюється участь в обговоренні, вирішенні ситуаційних завдань та 

розв’язуванні практичних та ситуаційних задач; 

- на семінарському занятті може проводиться письмове опитування у вигляді тестових завдань з 

однією правильною відповіддю із чотирьох можливих; 

- на практичних заняттях студенти розв’язують задачі на основі опрацьованих статистичних 

даних, складають плани та формують прості економічні моделі; 

- проміжний контроль має на меті оцінку результатів знань студентів після вивчення матеріалу з 

логічно завершеної частини дисципліни. Цей вид контролю проводиться у формі контрольної 

роботи у вигляді розкриття теоретичного питання, тестових завдань з множинним вибором та 

розв’язання задач. 

Кількість контрольних (тестів) з кожної навчальної дисципліни визначається робочим 

навчальним планом і  залежить  від  обсягу  кредитів  за  даною дисципліною; кількості годин,  

відведених на семінарські,  практичні, лабораторні заняття;  кількості логічно  завершених  

частин  дисципліни;  форми  семестрового контролю. 

Поточне оцінювання студента університету з навчальної дисципліни на семінарських 

заняттях здійснюється за чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; 

«4» - добре; «5» - відмінно. 

  

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 

Оцінювання знань студента під час семінарських, практичних і лабораторних занять 

проводиться за такими критеріями:  

- глибина знань навчального матеріалу з навчальної дисципліни, що міститься в основних та 

додаткових рекомендованих літературних джерелах;  

- вміння застосовувати теоретичні знання під час розв’язання практичних завдань: при розгляді 

виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 

індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  

- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, 

вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити 

висновки;  

- застосування аналітичних підходів; якість і чіткість викладення міркувань;  

- логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної проблеми;  

- самостійність виконання роботи;  

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою 

навчальної дисципліни; 

- грамотність подачі матеріалу;  

- оформлення роботи.  

 

Студенти повинні мати позитивні оцінки не менше, ніж за 40% проведених семінарських, 

практичних чи лабораторних занять. 

Критеріями оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є: глибина і 

міцність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння 

робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання 

практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та 

обробку, самореалізація на практичних та семінарських заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену, завданням якого є перевірка 

розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими 
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розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння формулювати своє 

ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. Усі студенти зобов’язані до 

екзамену(заліку) відпрацювати всі пропущені семінарські, практичні чи лабораторні заняття. 

Підсумковий контроль проводиться у тестовій формі і оцінюється відповідно до шкали 

оцінювання знань студентів за ЄКТС. Питання, що виносяться на екзамен у вигляді тестів 

охоплюють програму дисципліни і передбачають визначення рівня знань та ступеня опанування 

студентами компетентностей. Тривалість екзамену 20 хв, впродовж яких студенти мають дати 

відповідь на 30 питань: 20 – І рівня; 7 – ІІ і 3 – ІІІ. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

тестування, дорівнює або перевищує 60. 

 

Шкала оцінювання знань студентів: національна та ECTS 
 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

83-89 балів 4 «дуже добре» В 

76-82 балів 4 «добре» С 

68-75 бали 3 «задовільно» D 

60-67 бали 3 «достатньо» Е 

35-59 бали 2 «незадовільно» F 

1-34 бали 2 «неприйнятно» FХ 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

При вивченні дисципліни застосовуються такі методи навчання, як лекції з елементами 

бесіди, малювання графіків та моделей, ілюстрація, вирішення проблемних ситуацій, навчальна 

дискусія, практичні заняття, розв’язання задач, тестування. 

Для перевірки рівня засвоєння студентами знань, сформованості вмінь і навичок 

використовуються такі методи контролю і самоконтролю. 

1) методи усного контролю (бесіда, розповідь, роз'яснення, усне опитування); 

2) тестових завдань; 

3) ситуаційних та аналітичних завдань;  

4) презентацій і виступів на наукових заходах;  

5) підсумкового екзамену у тестовій формі. 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відпрацювання незадовільних оцінок, отриманих студентом на навчальному занятті є 

обов’язковим. Відпрацювання пропущених занять проводиться згідно з графіку прийому 

відпрацювань затвердженого завідувачем кафедри. Пропущені заняття повинні бути 

відпрацьовані до початку сесії. Відпрацювання пропущених лекцій проводиться шляхом 

надання студентом розширеного конспекту або реферату за темою лекції. Відпрацювання 

семінарських занять проводиться у формі усної співбесіди з викладачем або написання 

письмової роботи. Після відпрацювання студентами пропущених занять викладач фіксує 

результат в журналі прийому відробок та академічному журналі.  

Якщо студент бере участь у міжнародній або внутрішній програмі академічної 

мобільності, отримує  індивідуальний навчальний план, який враховує фактичне виконання ним 

індивідуальних навчальних планів поточного та попередніх навчальних років. Якщо дисципліна 

не була перезарахована, відпрацювання пропущених занять здійснюється студентом впродовж 

семестру після повернення із навчання.  

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав можливості брати 

участь у формах поточного контролю, має право на його відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. 

Якість освітнього процесу забезпечується за допомогою дотримання принципів 

академічної доброчесності. Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту»: академічна 

доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених  законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. В основі академічної доброчесності лежить чесність, довіра, порядність у 

виконанні своїх обов’язків, справедливість, повага та відповідальність. 

Академічна доброчесність покликана боротися із 

- плагіатом як актом шахрайства в студентських роботах, наукових статтях та тезах; 

- фабрикацією та фальсифікацією результатів наукових досліджень; 

- обманом, списуванням,  

- використання непередбачених навчальним процесом допоміжних матеріалів та 

технічних засобів. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до 

такої академічної відповідальності: 

− повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

− повторне проходження навчального курсу; 

− відрахування із закладу освіти (крім осіб, що здобувають загальну середню освіту). 
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