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МЕТА дисципліни формування системи знань з порівняльного історико-економічного 

аналізу моделей розвитку світового господарства та економічних 

ідей, теорій, шкіл на основі глибокого вивчення господарського 

досвіду минулих поколінь у різних країнах та в різні епохи.  

Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

ПРН4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі використання необхідного аналітичного й 

методичного інструментарію. 

ПРН15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на 

основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного 

різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням 

прав і свобод особистості. 

ПРН17. Демонструвати навички письмової та усної професійної 

комунікації державною й іншою (іноземною)  мовами, а також 

належного використання професійної термінології.  

Зміст дисципліни Змістовий модуль І. Економіка та економічна думка на етапі 

ранніх цивілізацій 

Тема 1.1. Історія економіки та економічної думки: предмет та 

методологія 

Тема 1.2. Господарство первісної доби та його еволюція на етапі 

ранніх цивілізацій (VІІІ ст. до н. е. - V ст. н .е.) 

Тема 1.3. Особливості господарського розвитку та економічної думки 

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

Змістовий модуль ІІ. Генезис індустріальної економіки та 

еволюція класичної політичної економії 

Тема 2.1. Господарство та економічна думка суспільств європейської 

цивілізації у період Середньовіччя (V – XV ст.) 

Тема 2.2. Формування передумов ринкової економіки в країнах 

Європи  

Тема 2.3. Розвиток ринкового господарства в період становлення 

національних держав (др. пол. XVII – перш. пол. XIX ст.) 

Змістовий модуль ІІІ. Трансформація індустріальної економіки та 

формування основ постіндустріальної цивілізації 

Тема 3.1. Господарство європейських країн у період монополістичної 

конкуренції (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.ст.) 



 

Тема 3.2 Господарство та економічна думка в період державно-

монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перш. 

пол. ХХ ст.) 

Тема 3.3. Розвиток національних економік країн Європи в системі 

світового господарства під впливом НТР (др. пол. ХХ ст.) 

Тема 3.4. Світове господарство та основні напрями економічної думки 

на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – поч. 

ХХІ ст.)  

Види занять Лекції, семінарські, самостійні, індивідуальні заняття  

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

«Історія економіки та економічної думки» як джерело фактичного 

матеріалу та економічних концепцій для всіх економічних наук 

допомагає у поглибленні знань з «Економічної теорії», «Мікро- та 

макроекономіки», «Міжнародної економіки», «Економіки 

промисловості», «Фінансів», «Грошей та кредиту» тощо. 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Історія економіки та економічної думки : підруч. / В. В. Козюк, Л. 

А. Родіонова, О. В. Длугопольський [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, 

Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015 – 792 с. 

2. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять з 

дисципліни  «Історія економіки та економічної думки» за освітнім 

рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальностей «051 Економіка», 

«072 Фінанси, банківська справа та страхування», «075 Маркетинг» / 

Укл.: Н.Є. Федорова. – Дніпро: УДХТУ, 2019. –37 с. 

3.  Конспект лекцій з дисципліни «Історія економіки та економічної 

думки» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальностей 

«051 Економіка», «072 Фінанси, банківська справа та страхування», 

«075 Маркетинг» / Укл.: В.Л. Смєсова, Н.Є. Федорова. – Дніпро: 

УДХТУ, 2019. – 137 с. 

4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 

«Історія економіки та економічної думки» за освітнім рівнем 

«Бакалавр» для студентів спеціальностей «051 Економіка», «072 

Фінанси, банківська справа та страхування», «075 Маркетинг» / Укл.: 

В.Л. Смєсова. – Дніпро: УДХТУ, 2018. – 12 с. 

Поточний та 

семестровий контроль 

Індивідуальні тестові завдання, іспит 

Електронний ресурс 

дисципліни 

https://classroom.google.com/c/NDAxNjMzNTIzODA5 

 


