
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Бакалавр» зі спеціальностей 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси та 

кредит» 
 

Цикл загальної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин 4 кредита 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти - обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної 

думки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 

спеціальностей 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси та кредит» 

Метою викладання курсу «Історія економіки та економічної думки» є 

формування у студентів системи знань, вмінь і навичок проведення 

порівняльного історико-економічного аналізу моделей розвитку світового 

господарства на основі глибокого вивчення господарського досвіду минулих 

поколінь у різних країнах та в різні епохи. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Історія економіки та 

економічної думки» є засвоєння основних напрямів сучасного етапу розвитку 

економічних концепцій головних шкіл і напрямів економічної думки; 

наукових досягнень вчених-економістів; збагачення культури економічного 

мислення; оволодіння навичками критичного мислення; уміння розробляти 

пропозиції перспективного розвитку минулого. Завданнями вивчення 

дисципліни  є вивчення теоретичних положень сучасної економічної науки в 

у формі лекцій  та самостійного вивчення літературних джерел; практичне 

опрацювання теоретичних засад та конкретних методик сучасних 

економічних досліджень. 

Програма навчальної дисципліни: 

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

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі 

ранніх цивілізацій. 

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки 

періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.). 

Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської 

цивілізації в період середньовіччя (V—ХV ст.). 

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах 

Європейської цивілізації (ХVI перша половина ХVІІ ст.). 

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення 

національних держав (друга половина ХVII – перша половина ХIХ ст.). 

Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період 

монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.). 



Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні 

напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХIХ — початок ХХ 

ст.). 

Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-

монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша 

половина ХХ ст.). 

Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської 

цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної 

революції (друга половина ХХ ст.). 

Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки 

на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХI 

ст.). 

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської 

економічної системи та його трактування в економічній думці. 

Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті 

роки ХХ ст.). 
 


