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1. Мета опанування дисципліни: вивчення і творче опанування 

еволюції світової економіки та змісту провідних економічних вчень у 

конкретно-історичних умовах їх виникнення та розвитку; забезпечення 

засвоєння методів історичного аналізу економічних процесів на 

методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства. 

2. Завдання: сформувати у студентів уміння аналізувати, визначати 

тенденції й напрями економічного розвитку в конкретно-історичні періоди в 

Україні та інших країнах світу, а також виявляти причинно-наслідкові 

зв’язки між розробками науковців різноманітних. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

знання та розуміння предмету і методу  історії економіки та 

економічної думки; 

знання та розуміння особливостей господарського розвитку та еволюції 

економічної думки на різних етапах розвитку людства; 

знання та розуміння сутності ринкового господарства та особливостей 

його розвитку ринкового в різні історичні періоди, в різних країнах; 

знання та розуміння засад та особливостей розвитку  ринкового 

господарства в Україні; 

застосування знань і розумінь: 

уміння проводити аналіз та оцінку історичних етапів розвитку 

економіки та економічної думки; 

уміння розробляти та обґрунтовувати стратегію розвитку ринкового 

господарства, виходячи із історичних передумов та сучасного стану розвитку 

національної економіки.  

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Розвиток світової економіки і економічної 

думки (VIII ст. н.е. - перша половина XIX ст.) 

1. Предмет і метод  історії економіки та економічної думки 

2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі 

ранніх цивілізацій 

3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 

формування світових цивілізацій (VIII ст. до н. е. - V ст. н.е.) 

4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської 

цивілізації в період середньовіччя (V – XV ст.) 



5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 

цивілізації (XVI – перша половина XVII  ст.) 

6. Розвиток ринкового господарства в період становлення 

національних держав (друга половина XVII - перша половина XIX ст.) 

Змістовий модуль 2. Розвиток світової економіки і економічної 

думки (перша половина XIX ст. – сучасний період) 

7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період 

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

8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки 

економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

9. Господарство та економічна  думка в період державно-

монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша 

половина ХХ ст.) 

10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в 

системі світового господарства під впливом науково-технічної революції 

(друга половина ХХ ст.) 

11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на 

етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) 

12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної   

системи та його трактування в економічній думці 

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

ХХ ст.) 

 

5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Паустовська Т.І. 

 


