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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни "Історія економіки і економічної думки" 

складена відповідно до навчального плану підготовки здобувачів ступеня 

вищої освіти бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент та спеціальністю 

071 Облік та оподаткування. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення організаційно-

економічних форм господарського розвитку людства на окремих етапах його 

історії та дослідження виникнення і розвитку економічних поглядів та ідей, 

що склались у систему. 

Міждисциплінарні зв’язки: "Історія України", "Економічна теорія", 

"Мікроекономіка", "Макроекономіка". 

Програма навчальної дисципліни ―Історія економіки і економічної 

думки‖ містить такі змістовні модулі:  

1. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ. 

2. ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ. 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни „Історія економіки і 

економічної думки": 

- формування системи знань з порівняльного історико-економічного 

аналізу моделей розвитку світового господарства на основі глибокого 

вивчення господарського досвіду минулих поколінь у різних країнах та в 

різні епохи; 

- формування системи знань про основні етапи і напрями розвитку 

економічних учень; передумови та закономірності еволюції світової 

економічної думки; економічні концепції головних шкіл і напрямів 

економічної думки. 

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни „Історія економіки і 

економічної думки": 

- поглиблення знань з економічної теорії; 



- формування певних уявлень щодо зміни форм господарського розвитку 

в історичній послідовності, напрямків цих змін, зв'язку економічної політики 

з господарським досвідом попередніх поколінь; 

- формування уявлень про закономірність і тенденції розвитку 

економічної думки; 

- аналіз наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорії; 

- ознайомлення з досягненнями видатних економістів. 

1.3. За результатом вивчення навчальної дисциплін у здобувачів повинні 

бути сформовані такі компетентності: 

загальні: знати соціально-економічні характеристики окремих періодів 

розвитку світового господарства відповідно до цивілізаційного підходу; 

соціально-економічні характеристики розвитку світової економіки та 

окремих країн; етапи науково-технічного прогресу в промисловості 

розвинених країн; шляхи і методи накопичення капіталу, розширення та 

вдосконалення виробництва; основні проблеми соціально-економічного 

розвитку на сучасному етапі та шляхи їх розв’язання; знати основні етапи 

розвитку економічної науки та досягнення видатних економістів; 

спеціальні: знати загальні та конкретні методи наукового пізнання та їх 

використовувати; аргументовано робити оцінки досягнень минулого та 

сучасного рівня економічного розвитку; аналізувати тенденції та рівень 

економічного розвитку країн у певні історичні періоди; вміти обґрунтовано 

визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 



2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ 

 

Тема 1. Предмет, методологія і завдання історії економіки  

і економічної думки 

1. Предмет дисципліни "Історія економіки і економічної думки" та її місце в 

системі економічних дисциплін. 

2. Основні етапи розвитку економіки та економічної науки та періодизація 

курсу. 

 

Тема 2. Господарські форми економіки стародавнього світу 

1. Періодизація та основні риси господарства первісного суспільства. 

2. Економіка країн Стародавнього Сходу. 

3. Економічні причини розквіту та занепаду країн античного світу. 

 

Тема 3. Становлення і розвиток феодальної системи господарства  

1. Основні риси та періодизація феодального господарства. 

2. Форми землеволодіння та соціально-економічні відносини в епоху 

Середньовіччя. 

3. Середньовічні міста. Ремесла. Цехи. 

4. Внутрішня і зовнішня торгівля. 

 

Тема 4. Мануфактурний період світової економіки (ХVI - XVIII ст.) 

1. Основні фактори розкладу феодального господарства та становлення 

індустріального суспільства. 

2. Соціально-економічні передумови і наслідки Нідерландської революції 

(1566-1609 рр.) 

3. Англійська революція 1640-1660 рр.: економічні причини і наслідки. 

4. Особливості генези індустріального суспільства у Франції. 

5. Соціально-економічні передумови і наслідки Війни північноамериканських 

колоній за незалежність.  

 

Тема 5. Економіка індустріальної епохи  

(кінець XVIII - перша пол. ХІХ ст.) 

1. Промисловий переворот у провідних країнах світу: Англії, Франції, 

Німеччині, США. 

2. Промисловий переворот у Східній Україні. 

3. Аграрна реформа 1848 р. в Австрійській імперії і в Західній Україні.  

4. Селянська реформа 1861 р. у Росії та її здійснення в Україні. 

5. Промисловий розвиток західноукраїнських земель та фінансова політика. 

   

Тема 6. Господарство провідних країн світу в останній третині ХІХ - на 

початку ХХ ст.   

1. Прогрес науки, техніки і технології виробництва. 

2. Економічне піднесення США та Німеччини. 



3. Основні фактори промислового відставання Англії і Франції. 

4. Становлення індустріального суспільства в Японії. 

5. Індустріалізація в Україні. 

 

Тема 7. Господарство провідних країн світу у міжвоєнний період 

1. Економічні наслідки Першої світової війни. 

2. План Дауеса та його наслідки. 

3. Господарство розвинутих країн у 20-ті роки. 

4. Світова економічна криза 1929-1933 рр. 

5. Господарство розвинутих країн світу в 30-х роках. 

6. Господарство України у міжвоєнний період.  

 

Тема 8. Господарство провідних країн світу під час та після Другої 

світової війни 

1. Економіка провідних країн у роки Другої світової війни. 

2. План Маршалла. 

3. Передумови та наслідки прискореного розвитку Німеччини та Японії. 

4. Динаміка та структурні зміни світового господарського розвитку другої 

половини ХХ - початку ХХІ ст. 

5. "Спільний ринок" - Європейський Союз. 

6. Економіка України 1939 - 2016 рр. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ 

  

Тема 9. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя 

1. Економічна думка цивілізацій Стародавнього Сходу. 

2. Економічна думка античного світу. 

3. Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм. 

 

Тема 10. Класична школа політичної економії 

1. Започаткування класичної політичної економії в Англії та Франції. 

2. А. Сміт як фундатор економічної науки. 

3. Еволюція класичної політичної економії. у ХІХ ст. 

 

Тема 11. Критичний напрям політичної економії. 

Формування соціалістичних ідей 

1. Економічний романтизм С. Сісмонді. 

2. Економічні ідеї П.Ж. Прудона. 

 

Тема 12. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів 

1. Історичні передумови виникнення та загальна характеристика 

соціалістичних утопій. 

2. Ранній утопічний соціалізм. 

3. Економічні ідеї пізніх соціалістів-утопістів. 

4. Вплив соціалістичних утопій на еволюцію економічної думки. 



Тема 13. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії 

1. Передумови виникнення та ідейно-теоретичні витоки марксизму. 

2. Особливості методології К. Маркса. 

3. Система економічних поглядів К. Маркса. 

4. Вплив соціалістичних утопій на еволюцію економічної думки. 

 

Тема 14. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в 

економічній теорії 

1. Виникнення та сутність маржиналізму. 

2. Формування неокласичної економічної теорії. Кембриджська та 

американська школи. 

3. Становлення математичної школи в економічній теорії. 

 

Тема 15. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах 

1. Історичні умови виникнення кейнсіанства. 

2. Теоретична система Дж. Кейнса. 

3. Американський варіант кейнсіанства - А. Хансен. 

4. Кейнсіанство у Франції - В. Перру. 

5. Кейнсіанство у Швеції - Г. Мюрдаль. 

 

Тема 16. Формування економічної думки в Україні 

1. Дорадянський період розвитку економічної думки в Україні. 

2. Економічна думка в радянській Україні. 

3. Сучасні економічні концепції. 

 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Економічна історія : навчальний посібник / Т. В. Ус, Т. Є. Калаш-ник, І. Ф. 

Лісна та ін.. – Х. : Вид ХНЕУ, 2012. – 244 с.  

2. Економічна історія України і світу : підручник / Б. Д. Лановик, З. М. 

Матисякевич, Р. М. Матейко. – 7-ме вид., випр. і доп. – К. : Вікар, 2005. – 

486с.  

3. Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. - Ч.1 / за ред. Базилевича. – 2-

ге вид., випр. – К.: Знання, 2005. – 567с. 

4. Курс економічної історії : навч. посібн. / за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. 

Решетняк. – Х., 2005. – 272 с.  

5. Лазарович М.В. Економічна історія: Навч. посіб. / М.В. Лазарович. – К.: 

Знання, 2008. – 431 с. 

6. Лановик Б. Д. Економічна історія : курс лекцій / Б. Д. Лановик, В. М. 

Лазарович. – 6-те вид.; стер. – К. : Вікар, 2006. – 405 с.  

7.Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран : учебное 

пособие / под ред. проф. М. Н. Чепурина. – М. : Юридический Дом 

"Юсицинфом", 2000. – 496 с.  



8. Экономическая история зарубежных стран : учебн. пособ. / Н. И. 

Полетаева, В. И. Голубович, Л. Ф. Пашкевич и др. ; под ред. проф. В. И. 

Голубовича. – 4-е изд., доп. и перераб. – Мн. : Интер-прессервис; 

Экоперспектива, 2003. – 592 с. 

Додаткова 

9. Боннар А. Греческая цивилизация / А. Боннар. – М., 1992. – 269 с.  

10. Борисенко В. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. / В. 

Борисенко. – К., 1996. – 616 с.  

11. Бор М. З. История мировой экономики : конспект лекций / М. З. Бор. – М. 

: Изд. "Делоп Сервек", 1998. – 288 с.  

12. Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіта-лізм. ХVI – 

XVIII ст. / Бродель Фернан. –К., 1995. – 417 с.  

13. Волков Н. Структурные свиги в экономике США в 70 – 80-х годах. / 

Н.Волков. – М., 1989. – 128 с. 

14. Всемирная история экономической мысли: В 6-ти т. МГУ им. М. В. 

Ломоносова / под ред. В. Н. Черковца и др. – М. : Мысль, 1987.  

15. Ван дер Вее Г. История мировой экономики:1945 –1990 / Ван дер Вее Г. – 

М. : Наука, 1994. – 528 с.  

16. Вонзанова Г. П. История экономики : учебн. пособ. / Г. П. Вон-занова. – 

М. : ИНФРА-М, 2001. – 232 с.  

17. Гаврилюк О. Економічна інтеграція в сучасному світі / О. Гаври-люк, А. 

Румянцев. – К., 1991. – 400 с.  

18. Дерев’янків Т. Промисловий переворот на Україні. Питання теорії та 

історії / Т. Дерев’янків. – К., 1975. – 569 с.  

19. Заборовский Я. Очерки по истории аграрных отношений в Римской 

республике / Я. Заборовский. – Львов, 1985. – 123 с.  

20. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. / гл. ред. З. 

В. Удальцов. – М. : Наука, 1988.  

 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ — 

ІСПИТ. 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ — тестування, 

усне та письмове опитування. 


