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Анотація 

  
Предметом навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» 

є процес становлення і розвитку господарства в різних історико-політичних,  
етнокультурних, теологічних, природно-кліматичних умовах розвитку, а також 
економічних поглядів, ідей, течій і шкіл, що дає можливість формування економічних 
систем та теоретичних концепцій. 

Метою є вивчення історико-економічного досвіду та ідей видатних 
представників економічної науки; формування уявлень про особливості розвитку 
окремих країн; визначення факторів та причин швидкого розвитку одних країн та 
відставання інших у різні проміжки часу; поглиблення та розширення знань з 
економічної теорії; формування теоретичної бази для аналізу проблем сучасної 
економічної політики; підвищення економічної та загальної культури фахівця з 
економіки. 

Основні завдання - сформувати сучасне економічне мислення та світогляд  
студентів; забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу 
економічних процесів. Вивчення дисципліни передбачає попереднє опанування 
знаннями та вміннями з навчальних дисциплін «Історія України» «Політична 
економія» і є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін 
«Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Міжнародної економіки» та ін. 

По закінченню вивчення навчальної дисципліни «Історія економіки та 
економічної думки» студент повинен: 

а) знати: 
  основні історичні факти та процеси, що характеризують становлення та 

розвиток господарств країн Європейської цивілізації; 
  зміст основних шкіл та напрямків економічної думки, в яких знайшли 

відображення закономірності господарського розвитку країн Європейської 
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цивілізації; 
б) уміти: 
 аналізувати економічні процеси та їх відображення в економічній думці на 

різних етапах розвитку Європейської цивілізації; 
 володіти категоріальним апаратом дослідження історичного розвитку 

господарства; 
 визначити місце та роль національних економік у системі світового 

господарства; 
 виявляти взаємозв'язок та спадкоємність економічної політики держав з 

теоретичними концепціями минулого та сучасності. 
 
 

2. Опис предмета навчальної дисципліни 
Історія економіки та економічної думки  
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки 
Історичний розвиток господарства суспільства - об'єкт історико-економічних 

наук. Історико-економічна наука в системі економічних та історичних наук. Історичні 
типи та форми організації господарства, їх соціальна та організаційна структура та їх 
еволюція. Привласнювальне та виробниче (відтворювальне) господарства. Історична 
форма господарства як єдність економічних суб'єктів, основних ресурсів та технологій 
виробництва, інституціонального середовища господарської діяльності, способу 
зв'язку між виробництвом і споживанням. Еволюція історичних форм господарства. 
Форми організації господарства згідно суспільного поділу праці і галузевої структури 
виробництва. Багатство суспільства як мета господарської діяльності та його 
показники. Економічний розвиток, його критерії та детермінанти. 

Предмет історії економіки та економічної думки. Історія економіки та історія 
економічної думки як єдина історико-економічна наука. Місце та роль історії 
економіки та економічної думки в системі економічних дисциплін. 

Принципи та методи історико-економічного пізнання. Принцип цілісності 
суспільства та його структурованості. Ціннісна орієнтація історико-економічного 
пізнання. Принцип єдності позитивного та нормативного аспектів економічної науки. 
Системний підхід до історико- економічних досліджень. Роль історичного методу у 
вивченні закономірностей економічного розвитку. Метод співставлення, аналітичний 
метод, функціональний метод. Завдання курсу історії економіки та економічної думки. 

№ теми Назва теми 
Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки. 
Тема 2. Господарство первісного суспільства та економічна думка на етапі 

становлення ранніх цивілізацій. 
Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 

формування світових цивілізацій ( УТТТ ст. до н.е. - Уст. н.е.). 
Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в 

період середньовіччя (кінець У - XV ст.). 
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 

цивілізації (XVI - перша половина XVII ст.). 
Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних 

держав (друга половина ХУТТ - перша половина ХТХ ст.). 
Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період 

монополістичної конкуренції (друга половина ХТХ - початок ХХст.). 
Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки 

економічної думки в Україні (друга половина ХТХ - 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 ХХІ 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. - 
початок XXI ст). 
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Функції історії економіки та економічної думки. 
Періодизація історичного розвитку господарств суспільства. Багатоваріантність 

економічного розвитку. Типи господарських (економічних) систем в історії людства. 
Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства. Формаційний, 
або лінійний підхід. Цивілізаційний (нелінійний, монадологічний) підхід в аналізі 
стадій господарського розвитку. Стадії господарського розвитку суспільств 
Європейської цивілізації. Структура дисципліни «Історія економіки та економічної 
думки». 

 
Тема 2. Господарство первісного суспільства та економічна думка на 

етапі становлення ранніх цивілізацій 
Г осподарство як сфера буття людини в первісному суспільстві. 
Особливості первісного суспільства, його історико-економічна та археологічна 

періодизації. Природа як основний ресурс існування людини. Общинний характер 
господарства, його типи та форми в первісному суспільстві. Привласнююче 
господарство. Господарська діяльність людини: мисливство, збиральництво, 
рибальство. Рівень розвитку матеріальних знарядь праці та його роль у зменшенні 
залежності людини від природи. Неолітична революція та її передумови. Становлення 
відтворюючого господарства та його особливості. Осілий спосіб життя. Розвиток 
землеробства. 

Спільна господарська діяльність в первісному суспільстві. Рід, сім'я, 
домогосподарство, община як первісні господарські спільноти. Поділ праці в 
господарських спільнотах. Відносини реципроктного обміну та редистрибуційного 
розподілу. Формування владного центру господарського життя общини та його 
функції. Община та її роль в господарстві первісного суспільства. Сусідські общини та 
союзи племен як новий рівень самоорганізації первісного суспільства. 

Суспільство та господарська діяльність в первісній історії України. Археологічні 
пам'ятки господарської діяльності. Первісне господарство та основні види 
господарської діяльності. Трипільська культура. Суспільство трипільської культури та 
особливості його господарської сфери. 

Господарський розвиток стародавнього Єгипту та його відображення в 
економічній думці. Природно-кліматичні умови господарської діяльності. 
Зрошувальне землеробство та особливості його суспільної організації. Роль царської 
влади в розвитку землеробства. Два рівні господарства. Господарство царського двору 
та сільської громади. Найдавніші пам'ятки економічної думки Давнього Єгипту та 
відображення в них господарських відносин з приводу організації господарства, 
землекористування, особливостей обміну і рабства. 

Господарський розвиток та економічна думка Месопотамії. Природно-
кліматичні особливості формування та організація господарства. 

Роль релігійних вірувань в господарській діяльності. Господарство храмових 
громад стародавніх шумерів. Закони Хаммурапі як пам'ятка економічної думки. 

 
Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки 

періоду формування світових цивілізацій ( VIII ст. до н.е. - Уст. н.е.) 
Суспільство кріто-мікенської цивілізації та особливості його господарської 

сфери. 
Галузева структура господарства. Крітські «палац-держави» та їх господарське 

значення. Особливості господарської сфери мікенського суспільства. Система 
управління ранніх держав. Занепад кріто-мікенської цивілізації, її роль у 
цивілізаціиному розвитку грецького суспільства після «осьового часу». 
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«Осьовий час» та становлення сучасних цивілізацій. Відносне 
відокремлення людини від общини. Усвідомлення самостійності існування і 

самоцінності людини. Формування власності. Трансформації в суспільно- 
економічній та техніко-технологічній сферах. Початок формування Східної та 

Західної цивілізацій. 
Східна цивілізація та її характеристика в «осьовий час». Виникнення східних 

держав. Землеробство - головна галузь давньосхідної економіки. Соціальна структура  
суспільства.Система«влада-власність».Фінансово-економічні відносини. Рента-

податок. Основні напрямки суспільно-економічного розвитку, історичні форми 
господарств та економічна думка Давньої Індії: Артхашастра (IV ст. до н.е.). 

Соціально-економічний розвиток Китаю (середина І тисячоліття до Р.Х.). Роль 
держави у господарському житті; історичні форми господарств та їх висвітлення у 
працях Конфуція. Виникнення Китайської імперії та реформи власності, влади. 
Законодавча реформа. Пам'ятки економічної думки. «Гуаньцзи». Реформи Ван Мана. 

Західна цивілізація та господарський розвиток античних держав. Особливий 
тип політичної організації з допущенням індивідуальної власності. Відокремлення 
влади від власності. Давня Греція. Особливості господарського розвитку. Міста-
держави-поліси, їх роль у формуванні Західної цивілізації. Суть античної держави та її 
відмінність від східної держави. Два типи античних держав. Спарта і закони 
Лікурга.Афіни та законодавче забезпечення прав власності. Реформи Солона та їх роль 
у формуванні основ Західної цивілізації. 

Сільське господарство як основа економіки. «Ойкісне» господарство, його суть. 
Ксенофонт як ідеолог „ойкісного" господарства. Основні сфери господарської 
діяльності (сільське господарство, ремесло, торгівля). Поглиблення суспільного поділу 
праці. Розшарування населення. Платон та його ідеальна держава. Висвітлення 
економічного життя Давньої Греції в економічних працях Аристотеля («Нікомахова 
етика» та «Політика»). Перші теоретичні узагальнення. 

Економічний розвиток Давнього Риму. Елементи товарного господарства. 
Закони XII таблиць. Землеробство - провідна галузь господарства. Земельна власність 
та її трансформація. Реформи братів Гракхів. Початок люмпенізації населення. 
Основні форми господарств в аграрній сфері (вілла, латифундія). Катон та його 
«Землеробство», характеристика вілли. Класичне рабство і його трансформація. 
Варрон та Луцій Колумелла про організацію праці рабів (праці "Про сільське 
господарство"). Криза рабовласницької системи та причини загибелі античного світу. 

 
Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської 

цивілізації в період середньовіччя (кінець V - XV ст.) 
Ранньофеодальна та феодально-роздроблена держава і церква в суспільствах 

західноєвропейської цивілізації. Обґрунтування етапів еволюції аграрної економіки 
Західної Європи. Натуралізація господарського життя, сільське господарство як його 
основа. Господарство держави франків. Відносини власності. Формування 
феодального землеволодіння та системи «сюзерен-васал». Відображення цих процесів 
у Салічній правді. Основні форми феодального землеволодіння (аллод, бенефіцій, 
феод). Католицька церква та її роль у господарському житті суспільств 
західноєвропейської цивілізації. Формування церковного землеволодіння та його роль 
у поширенні умовної форми землеволодіння як основи феодальної системи 
господарства. 

Основні форми господарств у ранньофеодальних і феодально-роздроблених 
державах Європи. Організація феодального господарства, його форми (сеньйорія, 
манор). Селянські держання та форми селянських господарств (манс, віргата, гуф). 
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Відносини залежності та феодальна рента (відробіткова, натуральна, грошова). 
Безпосередні виробники та їх градація. Посилення особистої залежності. Система 
взаємних зобов'язань між суб'єктами феодальних відносин. Висвітлення цих процесів 
у «Салічній правді» та «Капітулярії про вілли». 

Ремесло і торгівля у господарстві феодального суспільства. Виникнення 
середньовічних міст. Корпоративні форми відносин. Комунальні революції. Роль 
середньовічного міста у розвитку товарно-грошових відносин. Цехові регламенти як 
пам'ятка економічної думки середньовіччя. Економічні погляди кантоністів. Тома 
Аквінський. 

Особливості господарського розвитку та пам'ятки економічної думки Київської 
Русі. Формування давньоруської держави. «Повість минулих літ». 

Розвиток феодального землеволодіння (вотчина). Форми залежності в 
господарській сфері (холопи, закупи, рядовичі, смерди). Форми феодальної ренти. 
Умовна форма феодального землеволодіння в українських землях (державна). 
Особливості формування інститутів фіску. Реформи княгині Ольги. Давньоруське 
місто: спільні та відмінні риси із середньовічними містами Західної Європи. 
Організація ремесла та торгівлі. «Руська правда» про ці процеси. Феодальна 
роздробленість Київської Русі, її наслідки. Галицько-Волинська держава, її 
господарський розвиток. Наслідки татаро-монгольської навали. 

Економічний розвиток українських земель у складі Польської та Литовської 
держав. Вплив Польщі та Литви на господарський розвиток українських земель. 
Форми феодального землеволодіння (вотчинна, державна). Двори та дворища. 
Феодальна рента, її трансформація. 

 
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах 

Європейської цивілізації (XVI - перша половина XVII ст.) 
Зміни в феодальному устрої держав Європи та їх вплив на господарське життя. 

Вплив цивілізаційних факторів на господарства країн Європейської цивілізації в 
період розкладу феодалізму. 

Політичні фактории. Утвердження нової форми державного устрою -
абсолютистської централізованої монархії. Трансформація станово- представницької 
монархії в абсолютизм, принципові зміни у владі-власності. Забезпечення влади 
державним апаратом, адміністрацією монархічного двору. Зміна ієрархічної 
особистісної залежності на залежність усіх членів суспільства від короля. Економічні 
функції централізованої влади та адміністративні органи їх забезпечення. Формування 
нації як суспільного суб'єкту, особливості формування централізованих монархій у 
Франції та Англії, Тспанії і Португалії. 

Соціальні фактори. Зрушення у соціальній структурі населення, формування 
європейського типу шлюбу. Стрімке зростання населення Європи. Швидке зростання 
міського населення. Міста як осередки нових господарських відносин. Зародження 
нових класів: буржуазії (мануфактурники) і пролетаріату (робітничий клас). 

Духовно-культурні фактории. Епоха відродження, розкол у католицькій 
церкві. Реформація, орієнтація на індивіда як результат духовно-культурних змін в 
суспільстві. 

Економічні фактори. Передумови виникнення ринкової економіки: витіснення 
натурального господарства товарним, поглиблення товарно-грошових відносин і 
розширення торговельних зв'язків. Розвиток елементів продуктивних сил. 

Зовнішня експансія як наслідок функціонування абсолютистських монархій. 
Об'єктивна необхідність Великих географічних відкриттів. Основні передумови 
великих географічних відкриттів: економічні, політичні, науково-технічні. 
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Меркантилізм - економічне учення про господарство централізованої держави. 
Характеристика раннього (монетарного) та пізнього меркантилізму. Т.Мен, Дж. Лок, 

Дж. Стюарт Міль, Ж.Б. Кольбер, А. Монкретьєн, А. Сєрра. Кольберизм та 
протекціонізм як практичні вияви політики меркантилізму. "Економічна таблиця" Ф. 
Кене - перша макроекономічна модель цілісного господарства. 

Економічні наслідки Великих географічних відкриттів для розвитку господарств 
європейських монархій. «Революція цін» та її вплив на господарський розвиток країн 
Європи. Колоніалізм епохи первісного нагромадження капіталу. Створення перших 
колоніальних імперій - іспанської і португальської. Економічний розвиток країн 
Європи - Англії, Португалії та Іспанії - після отримання колоніальних здобутків. Роль 
релігії та влади у господарському розвитку цих країн. 

Перехід від дрібного товарного до великого масового виробництва. Процес 
первісного нагромадження капіталу. Первісне нагромадження капіталу в Англії. Його 
особливості в інших європейських країнах. Основні джерела нагромадження капіталів. 
Істотні зміни в господарстві країн під впливом первісного нагромадження капіталу. 
Соціальні зрушення як результат первісного нагромадження капіталу. У складнення 
класової структури суспільства. 

Економічна думка періоду первісного нагромадження. Фізіократи: Ф. Кене, Ж. 
Тюрго. Вільям Петті як економіст перехідного періоду та критик меркантилістської 
доктрини. П'єр де Буагільбер. 

Передумови виникнення ринкового господарства. Розклад феодального 
господарства. Передумови індустріалізації господарства та зародження інститутів 
ринкової економіки. Зміни у сфері матеріального виробництва, стані та характері 
розвитку продуктивних сил. Розвиток науки і техніки. Зростання ролі середньовічних 
міст у зародженні ринкової економіки в Європі. Еволюція цехового господарства. 
Господарські форми, орієнтовані на товарно-грошові форми взаємодії. Мануфактура 
та її види. 

Подальший розвиток обміну, зміни у фінансовій сфері. Інтенсифікація 
сільськогосподарського виробництва. Нові форми господарств в аграрній сфері. 

 
Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення 

національних держав (друга половина XVII - перша половина ХІХ ст.) 
Ринкове господарство як консолідований результат демократичної, 

індустріальної та освітньої революцій. Буржуазно-демократичні революції та 
звільнення людей від особистої залежності. Формування нової соціальної структури 
суспільства. Промисловий переворот, його суть і значення для розвитку ринкового 
господарства. Формування інститутів ринкової економіки. Інститут приватної 
власності. Система вільної конкуренції. Форми господарства національних економік: 
мануфактура, фабрика, акціонерні товариства, домогосподарства, фермерське 
господарство. Роль і місце національної держави в ринковій економіці. Освітня 
революція, її суть і значення для ринкових перетворень. 

Економічна думка в другій половині XVII - 60-ті роки ХІХ ст. про природу 
ринкового господарства. Класична економічна теорія. Економічне вчення А. Сміта як 
перша спроба системного аналізу ринкової економіки. Відображення особливостей 
розвитку ринкової економіки на початку ХІХ ст. представниками критичного напряму 
та соціалістами -утопістами. Історична школа. Марксистська економічна теорія. 

Особливості формування ринкового господарства в окремих країнах 
Європейської цивілізації та їх відображення в економічній думці. Генезис ринкового 
господарства в Англії. Аграрна і промислова революції. Поділ праці та виникнення 
нових форм господарювання. Формування ринкової інфраструктури. Дослідження 
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основних проблем ринкового господарства в працях А.Сміта, Д. Рікардо та Дж.С. 
Мілля. 

Особливості ринкового господарства у Франції. Парцелярна система. 
Панування дрібної промисловості. Становлення економіки лихварського типу. Ж.Б. 
Сей та Ф. Бастіа про ринкову економіку. 

Формування ринкового господарства в Німеччині. Причини економічного 
відставання. Аграрні реформи. Особливості промислового перевороту та становлення 
великої промисловості в Німеччині. Роль держави у формуванні ринкового 
господарства. Зародження системи національної політичної економії у працях Ф. 
Ліста. Історична школа. Етапи розвитку та особливості дослідження національного 
господарства. 

 
Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період 

монополістичної конкуренції (друга половина XIX - початок ХХ ст.) 
Загальні тенденції розвитку світової економіки в останній третинні XIX - на 

початку XX ст. на основі прогресу науки, техніки та технологій. Завершення 
промислового перевороту у провідних країнах світу і перехід до індустріального 
розвитку. Структурні зміни в економіці. Перехід від системи вільної конкуренції до 
монополії. Розвиток акціонерної форми організації господарства. Формування 
світового ринку та міжнародних економічних відносин. Друга технологічна революція. 

Відображення суперечностей індустріальної цивілізації в економічних 
концепціях того часу. Значення теоретичної спадщини Г.Г. Госсена, Й.-Г. фон 
Тюннена та А. Курно у формуванні теоретичної бази маржиналізму. Австрійська 
школа граничної корисності (К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк). Кембріджська школа 
маржиналізму (А. Маршалл, 

В.С. Джевонс). Математична (Лозанська) школа маржиналізму (Л. Вальрас, В. 
Паретто). Американська школа маржиналізму (Дж.Б. Кларк). Історичний напрямок 
(нова історична школа) у політичній економії як передумова появи інституціоналізму. 

Промислове зростання Німеччини в кінці XIX ст. Соціальний напрямок 
політичної економії як передумова появи інституціоналізму. Роль політичного 
об'єднання Німеччини в її економічному зростанні. Особливості промислової 
структури. Державний капіталізм. Соціальний напрямок у політичній економії як 
передумова появи інституціоналізму. 

США - реальний лідер світової економіки. Американська школа маржиналізму. 
Причини та фактори зростання американської економіки. Місце США у світовому 
господарстві. Американська школа маржиналізму, Дж. Б. Кларк. Зародження 
інституціональної теорії в США. Соціально-психологічний інституціоналізм Т. 
Веблена; соціально-правовий інституціоналізм Дж. Р. Коммонса; кон'юктурно-
статистичний інституціоналізм В. Мітчелла. 

Особливості англійської економіки в період монополістичної конкуренції. 
Кембриджська школа. Економічна теорія А. Маршалла. Особливості англійської 
економіки в період монополістичної конкуренції. Кембриджська школа. Економічна 
теорія А. Маршалла. Синтез післярікардіанської політекономії і маржиналізму. 
Розвиток неокласичної традиції у працях А. Пігу та Р. Хоутрі. 

Зниження темпів економічного зростання Франції та їх відображення в роботах 
представників математичної школи. Уповільнення темпів економічного зростання 
Франції та особливості її економіки. Протиріччя розвитку французької господарської 
системи та її відображення в роботах представників математичної школи. 
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Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні 
напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX 
ст.) 

Соціально-економічне становище Правобережної України. Економічний 
занепад українського Закарпаття. Економіка Галичини та Буковини під владою 
Австрії. Реформи Йосипа II, їх економічний зміст. 

Розвиток товарності сільського господарства; збезземелення селянства та 
еволюція форм феодальної ренти в першій половині XIX ст. Визрівання передумов 
скасування кріпацтва. Відображення цих процесів у суспільно-економічній думці. 

Поширення ідей економічного лібералізму в українській економічній літературі: 
економічні погляди В. Каразіна, М. Балудянського, Т. Степанова, І. Вернадського, Д. 
Журавського. 

Вплив реформ 1848 і 1861 років на здійснення промислового перевороту і 
поступову індустріалізацію економіки України. Реформи 1848 і 1861 рр. та їх вплив на 
розвиток аграрних відносин на українських землях. Економічні наслідки скасування 
кріпосного права. Поглиблення територіальної спеціалізації в аграрному розвитку 
українських земель. Особливості наздоганяючої моделі економіки України. Розвиток 
вугледобувної та металургійної галузей на півдні України. Становлення 
машинобудівної галузі та будівництво залізниць. 

Промислове пробудження у Східній Галичині. Початок індустріалізації на 
українських землях наприкінці 70-х років ХТХ ст. Приплив іноземного капіталу й 
поширення акціонерних компаній наприкінці ХТХ - на початку ХХ ст. Монополізація і 
концентрація виробництва та їх соціальні наслідки. 

Основні напрямки економічної думки в Україні у другій половині ХІХ - на поч. 
ХХ ст. Загальні характеристики розвитку української економічної думки у другій 

половині ХТХ ст. Економічні погляди М. Бунге і М. Зібера. Аналіз соціально-
економічних проблем Галичини. Т. Франко та його внесок у популяризацію політичної 
економії. Економічні ідеї у працях О. Терлецького і М. Драгоманова. С. Подолинський 
- видатний український учений та засновник школи фізичної економії. Зародження 
соціально-психологічного напряму маржиналізму (Д. Піхно, Р. Орженецький, О. 
Білімович). 

М. Туган-Барановський - учений-економіст світового рівня. Розвиток М. Туган- 
Барановським економічної теорії циклів, теорії граничної корисності, погляди вченого 
на соціалізм та здійснення критичного аналізу економічної теорії марксизму. 

Є. Слуцький - фундатор маржиналістської математичної теорії споживання. 
Аналіз ученим бюджету споживача та його поведінки. Розробка Є. Слуцьким основ 
праксеології, психології поведінки господарюючих суб’єктів. 

 
Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-

монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша 
половина ХХ ст.) 

Нові тенденції господарського розвитку країн Європейської цивілізації. Світова 
економічна криза останньої чверті ХТХ ст. Нові тенденції у розвитку господарства. 
Структурні зміни в економіці. Перехід від системи вільної конкуренції до монополії. 
Розвиток акціонерної форми організації господарства. Зміни зовнішньої політики 
провідних держав. Жорсткий протекціонізм. Економічна експансія. 

Світова система господарства та її вплив на економіку провідних країн Європи і 
США. Становлення системи державного регулювання економіки. Завершення 
формування світового господарства. Основні етапи його розвитку. Нові явища в 
соціально-економічному житті провідних країнсвіту на початку 
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XX ст. та посилення державно-монополістичних тенденцій. Їх відображення в 
теоріях імперіалізму (Дж.А.Гобсон, Р.Гільфердинг, К.Каутський, В.Т.Ленін) та 
концепціях ринку, монополістичної (Дж.В.Робінсон, Е.Чемберлін) та ефективної 
конкуренції Й.А.Шумпетера. Форми господарства та особливості їх взаємодії з 
суспільними та економічними підсистемами цивілізації. Основні суперечності між 
великими державами. Початок боротьби за переділ світу. 

Особливості державно-монополістичного розвитку господарств країн 
Європейської цивілізації та США. Причини та наслідки Першої світової війни. Світове 
господарство напередодні Першої світової війни. Економічні причини та наслідки 
Першої світової війни. Дезорганізація структури світового ринку у роки війни. 
Економічні аспекти Версальської угоди. Праця Дж.М.Кейнса "Економічні наслідки 
Версальської угоди". Плани Дауеса та Юнга. Формування етатистської системи 
господарських відносин. Вплив цивілізаційних факторів на систему повоєнних 
економічних відносин. Повоєнна криза. Основні фактори стабілізації 1924- 1929 рр. 
Тнституціональний напрям економічної думки як обгрунтування соціального 
контролю суспільства над економікою. 

Світова економічна криза 1929-1933 рр. Виникнення кейнсіанства. "Велика 
депресія" 1929-1933 рр. та її вплив на розвиток країн Європейської цивілізації та США. 
Становлення різних систем макроекономічного регулювання в 30-ті роки. "Новий 
курс" Ф.Рузвельта та його теоретична основа. Застосування економічних, 
організаційно-правових та організаційно- інституціональних методів державного 
реголювання економіки. Нацистський варіант реформування економіки. Примусова 
монополізація промисловості. Регулювання трудових відносин. Мілітаризація 
економіки і її роль в господарському відродженні Німеччини. Неоліберальні теорії 
державного регулювання економіки. 

Основні напрямки економічної думки у 20-40 рр. XX ст. Виникнення 
кейнсіанства. Теоретична система Дж. М. Кейнса. Трактування Дж. М. Кейнсом 
причин порушення ринкової рівноваги. Державне регулювання економіки. Основні 
важелі державного впливу на економіку. Розповсюдження кейнсіанства і його 
особливості в різних країнах. Господарство Англії і Франції 30-х рр. XX ст. План 
економії Дж. Мея. Економічна політика ―Народного фронту‖ у Франції. 

Економічний розвиток європейських країн та США у роки Другої світової війни. 
Світове господарство в роки Другої світової війни. Методи воєнно-

господарського регулювання. Економічні підсумки світової війни: матеріальні, 
демографічні, соціальні. Реконверсія та демонтаж системи воєнного регулювання 
економіки. 

 
Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської 

цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної 
революції (друга половина XX ст.) 

Фактори розвитку ринкових економічних систем та економічна думка, що його 
відображає. Фундаментальні зрушення у світовій системі господарства та їх вплив на 
національні економіки. Формування та розвиток нової монетарної системи (Бреттон-
Вудська угода). Утворення та функціонування наднаціональних фінансових 
організацій (МВФ, МБРР). Монетарні та фінансові наслідки нафтової кризи. 
Монетаризм М. Фрідмена в антиінфляційній політиці. 

Науково-технічний прогрес і НТР та їх вплив на розвиток світової системи 
господарства та національних економік. ―Зелена революція‖. Дослідження суті НТР у 
працях провідних авторів. 

Інтернаціоналізація світової системи господарства. Наднаціональні міжнародні 
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утворення як фактор нового режиму взаємодії між національними економіками. 
Утворення та розвиток ЄЕС. Римський клуб та проблема світового споживання. 
Лібералізація зовнішньої торгівлі у післявоєнний період. План Маршалла та його 
значення. Дослідження проблем економічної інтеграції Р. Ліпсі, Я.Тінбергена, Б. 
Баласси та ін. 

Напрями реалізації ідеї людиноцентризму. Процес активної соціалізації 
суспільств Західної цивілізації, вибудовування системи державних гарантій та 
реалізації прав громадян. Утворення та діяльність Організації об'єднаних націй (ООН) 
та Міжнародної організації праці (МОП). Позиціонування сім'ї та фірми у статусі 
виробника суспільних благ. 

Політика економічного зростання та антикризова політика. Утвердження нових 
та розвиток існуючих економічних інститутів. Основні напрями розвитку економічної 
думки у повоєнний період. Кейнсіансько-неокласичний синтез. Неокласичний 
напрям, неолібералізм та неоконсерватизм. Неокейнсіанство, посткейнсіанство та нове 
кейнсіанство. Інституціональний напрям. 

Особливості змішаних ринкових систем господарств провідних країн світу. 
Становлення та утвердження основних моделей змішаних ринкових 

економічних систем: соціально-орієнтована, ліберальна, корпоративна. Модифікація 
ринкової системи в напрямі державного регулювання та її фактори. Підвищення 
статусу та активізація ролі держави. Особливості координації в напрямі витіснення 
стихії ринку та урахування інтересів усіх прошарків населення. Різновиди змішаних 
ринкових економічних систем у окремих країнах. Типологізація економічних систем у 
поясненні М. Шніцера, Дж. Гелбрейта, Л.Туроу. Індикативне планування у Франції та 
теоретичне обґрунтування дирижизму Ф. Перу. Доктрина соціальної ринкової 
економіки А. Мюллера-Армака. «Середній шлях» Швеції. Г. Мюрдаль, Е. Дамен. Роль 
держави у стимулюванні науково-технічного прогресу в обґрунтуванні В. Ростоу. 
Відродження ліберальних традицій. 

Економічна політика зростання та антикризова політика у реформуванні 
господарств окремих країн Західної Європи, США та Японії. 

Економічне зростання у повоєнний період. Неокейнсіанські теорії економічного 
зростання. Модель економічного зростання Харрода-Домара. Економічне зростання у 
Німеччині. Л.Ерхард. Економічний розвиток Англії. Економічна політика голлізму у 
Франції. Економічне зростання в США та Японії. Неокласичні моделі економічного 
зростання. Модель економічного зростання Р. Солоу. Кейнсіанська теорія циклічних 
коливань і заходи державної антициклічної політики Е. Хансена. Кейнсіансько-
неокласичний синтез та його вираження у багатофакторній моделі економічного 
зростання Хікса-Хансена. Інституціональна теорія економічного зростання С. Кузнеця. 

Причини поглиблення криз національних економік у 70-80-ті роки XX ст. та їх 
відображення у економічній думці. Актуалізація неокласики в економічній думці. 
Неоконсервативні реформи державного регулювання: «тетчеризм» у Великобританії 
та «рейганоміка» у США. Економічна теорія пропозиції (А. Лаффер, Дж. Гільдер) і 
податкова реформа у США (Р. Рейган). Доцільність обмеження державного 
регулювання ринкової системи та необхідність загальної ринкової лібералізації як 
висновок теорії раціональних очікувань (Р. Мут, Р.Лукас, Т.Сарджент, 

Н.Уоллес). Особливості посткейнсіанства. Пріоритети теоретичного аналізу та 
макроекономічної політики нового кейнсіанства у 80-х рр. XX ст. 

Корпоративні форми господарств та їх наукове обґрунтування у 50-70-ті роки 
XX ст. Розвиток корпорації у повоєнний період та її місце у системі національної 
економіки. Типологізація корпорацій за О. Вільямсоном. П. Друкер та його 
дослідження суті корпорації. «Зріла корпорація» Дж. Гелбрейта. Основні моделі 
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корпорації: американська, європейська (континентальна) та японська. Суспільний 
статус людини в корпоративному середовищі. Концепції «дифузії власності» (А.Берлі, 
Дж.М. Кларк, Т.Карвер) і «управлінської революції» (П. Друкер, Дж.Бернхем, 
Т.Ніколс) в обґрунтуванні відносин власності. Транснаціоналізація у еволюції 
світогосподарських процесів. Сутність та значення транснаціональних корпорацій 
(ТНК). 

Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі 
інформаційно-технологічної революції (90-ті рр. XX ст. - початок XXI ст.) 

Вплив глобалізації на національні господарства. Посилення інтернаціоналізації 
та глобалізації світового господарства. Суть глобалізації та її причини. Характеристика 
економічної складової глобалізації. Вплив глобалізації політичного та культурного 
життя на національні господарства. Зрушення в галузевій структурі провідних країн 
світу. Форми державного регулювання економіки. Військово-промисловий комплекс 
та зростання воєнних витрат. Міжнародні економічні організації та їх вплив на 
національні економічні інститути. Світові цінності та їх влив на національні 
економіки. 

Суть та наслідки інформаційно-технологічної революції кінця XX - поч. XXI ст. 
Постіндустріальна економіка. Основні риси постіндустріального суспільства та 
постіндустріальної економіки. Зміна ролі матеріальних факторів виробництва. 
Зростання ролі інформації та знань як основного ресурсу господарської діяльності та 
перехід до інформаційно- технологічної революції. Зміна галузевої структури 
виробництва та структури зайнятості. Сервісно-інформаційна економіка. Вплив 
високотехнологічного наукоємного виробництва на розвиток традиційних галузей. 

Еволюція інституціоналізму наприкінці XX - на початку XXI ст. та його місце в 
структурі сучасної світової економічної думки. Теоретико-методологічні особливості 
сучасного інституціоналізму. Теорія постіндустріального суспільства та її 
основоположники: Е. Тоффлер, Д. Белл, Дж.Ґелбрейт, К. Боулдінг, Р. Арон, А. Турен, 
Ж. Фурастьє, М. Кастельс). 

Особливості взаємодії національних господарств у світовій економічній системі. 
Взаємодія національних економік та їх суб'єктів у світовому економічному середовищі. 
Розвиток світової економіки за умов інформаційно-технологічної революції 
наприкінці XX - на початку XXI ст. Зміни в інтеграційних процесах. Вплив глобалізації 
на інтеграційні процеси. Характер взаємодії в рамках світової системи господарства: 
нееквівалентність обміну, нова поляризація, гегемонізм, диктат, силовий вплив. 

Особливості міжнародної торгівлі та інститути, що її забезпечують. ГАТТ-СОТ. 
Міжнародні фінансові взаємодії: фондові біржі, рух капіталу, міжнародні інвестиції 
тощо. Міжнародна виробнича взаємодія: ТНК, пули, бізнес-групи, кластери тощо. 

Новий характер праці за сучасних умов та зміна сутності споживання. Зміна 
місця та ролі людини в сучасних виробничих процесах. Новий характер мотивації та 
стимулів діяльності людини в сучасних умовах. Зміна вартісних відносин у сучасному 
виробництві. 

Еволюція корпоративної форми господарювання. Корпорація за сучасних умов 
та становлення постіндустріальної корпорації. Інтелектуальні працівники як основна 
частина персоналу сучасних корпорацій. Асоційований тип діяльності та його переваги 
за умов сучасного виробництва. Подальша еволюція корпорації та поняття компанії, 
що навчається, віртуальної та креативної компанії. Транснаціональні корпорації як 
ознака і характерна риса сучасного господарства. 

Неоінституціональна економічна теорія як відображення функціонування 
постіндустріальної економіки. Теорія постекономічного суспільства В. Іноземцева. 
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Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської 
економічної системи та його трактування в економічній думці 

Зміни в суспільстві після Жовтневої революції та їх вплив на господарство в 
країні. 

Партійно-державна диктатура як тип управлінської системи. Відносини 
власності. Плановодирективна господарська система та відносини господарюючих 
субєктів. Соціальні відносини. Культура та ідеологія. 

Формування адміністративно-командної економічної системи, її характерні 
риси та основні етапи. Запровадження політики «воєнного комунізму», її основні риси 
та соціально- економічні заходи. Особливості взаємодії господарських одиниць між 
собою. 

Нова економічна політика як система регульованої ринкової економіки. 
Відновлення ринку і ринкових відносин та їх роль у відбудові економіки України. 
Шляхи відбудови промисловості та сільського господарства. Дискусії в українській 
економічній літературі щодо форм організації промислового і сільськогосподарського 
виробництва, ролі кооперації, форм власності тощо. Відродження фінансово-
кредитної системи. Грошова реформа 1922-1924 рр. 

Участь українських економістів в обґрунтуванні концептуальних засад грошової 
реформи. 

Українська економіка у складі СРСР. Вплив на господарство України 
централістської економічної політики, позаекономічних методів управління та 
перерозподілу матеріальних та фінансових ресурсів. Відображення господарської 
політики України у працях Л. Яснопольського, М. Волобуєва та ін. 

Становлення директивної системи планування. Основи планової системи: 
державна власність на ресурси, характер взаємодії між господарюючими суб'єктами та 
державою. Політика індустріалізації. Основні етапи індустріалізації, їх характерні 
риси. 

Труднощі й суперечності розвитку сільського господарства в умовах 
індустріалізації. Суцільна примусова колективізація та одержавлення різних форм 
кооперації. Голодомор в Україні у 1932-1933 рр. як прояв антигуманної сутності 
командно-адміністративної системи. 

Основні підсумки соціально-економічного розвитку України в роки довоєнних 
п'ятирічок та її роль в економіці СРСР як основи союзного ВПК. 

Завершення формування адміністративно-командної економічної системи. 
Господарство України в роки війни та повоєнної відбудови. Джерела відбудови 
народного господарства України, відновлення його довоєнної структури. Голод 1946-
1947 рр. Грошова реформа 1947 р. Колективізація та індустріалізація 
західноукраїнських земель. Утвердження офіційного напрямку в економічній науці. 
Характер і зміст теоретичних досліджень (проблеми планування, дії закону вартості в 
умовах соціалізму, визначення основного економічного закону соціалізму тощо), 
сучасна їх оцінка. 

Криза радянської тоталітарної системи і спроби її реформування. Економічні 
перетворення періоду «хрущовськоїх відлиги». Україна в умовах кризи радянської 
тоталітарної системи. Зміни в аграрному секторі. Економічні перетворення в інших 
галузях народного господарства. Спроби теоретичного обґрунтування проблем НТП, 
ефективості виробництва та зростання продуктивності праці, розміщення 
продуктивних сил в українській економічній літературі середини 50-х - початку 60-х 
років. 

Перехід до територіальної системи управління (раднаргоспи). Соціально-
економічна політика у 50-ті - першій половині 60-х років. Загострення соціально-
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економічної ситуації на початку 60-х років. Дискусії щодо шляхів та напрямків 
реформування в радянській економічній літературі. 

«Косигінська реформа»: передумови та основні напрямки, її теоретичне 
обґрунтування в українській радянській економічній літературі 60-х - першої 
половини 70-х років. Спроби використання економічних важелів регулювання 
радянської економічної системи в другій половині 60-х років. Відновлення галузевої 
структури управління. Удосконалення директивного планування. Госпрозрахунок. 
Посилення централізованої системи розподілу. Дослідження проблем 
закономірностей суспільного розвитку, власності, суспільного виробництва. Спроби 
переглянути засади товарно-грошових відносин. 

Зниження ефективності командно-адміністративної економічної системи у 70-ті 
- першій половині 80-х років та проблеми вдосконалення господарського механізму, 
структура народногосподарського комплексу України. Екологічна криза. Вичерпання 
ресурсного та матеріального потенціалу. ―Залишковий‖ принцип розв'язання 
соціально-економічних проблем. Висвітлення питань вдосконалення господарського 
механізму як основного напрямку наукових досліджень. 

«Перебудова» як спроба переходу до регульованої ринкової економіки. 
Проголошення політики прискорення та інтенсифікації. Спроби радикальної 
перебудови економічної системи: трансформація форм власності, відмова від 
жорсткого директивного планування. Криза марксистсько-ленінської економічної 
теорії. Посилення відцентрових тенденцій в радянській економіці. 

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

роки ХХст. - поч. ХХІ ст.) 
Стан економіки України на момент проголошення незалежності. Проголошення 

суверенітету (16.06.1990) та незалежності (24.08.1991) України. Проблеми перебудови 
української економіки та їх оцінка в економічній літературі. 

Початок реформування національної економіки: позитивні та негативні 
наслідки. Початок структурної перебудови та формування ринкових інститутів. Пошук 
теоретичних засад радикального реформування. Монетарні та інші концепції, 
обґрунтування їх застосування українськими економістами. 

Радикальні економічні перетворення другої половини 1990-х років та їх 
наслідки. Проголошення курсу на державно регульовану, соціально спрямовану 
економіку. Вдосконалення ринкового інституційного середовища. Основні напрямки 
теоретичних розробок питань ринкової трансформації в економіці України. Аграрна 
реформа, її основні етапи. Позитив та недоліки. Теоретичне обґрунтування. 
Формування основних засад ринкової економіки в Україні. 

Економічна ситуація в країні на початку 2000-х років. Пошук і обґрунтування 
теоретичних засад ефективного реформування економіки. Концепції економічного 
зростання, інноваційного розвитку в українському варіанті. 

Початок піднесення економіки країни у 2000 - 2001 роках. Чинники 
економічного піднесення. Активізація виробництва та зовнішньої торгівлі. Поступове 
піднесення рівня життя населення, скорочення внутрішніх і зовнішніх боргів держави. 
Вітчизняна економіка після Помаранчевої революції. 

 
 

  
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
разо лк. пз. с/і разом лк. пз. с/і 



15 

 

м 

1 Предмет і метод історії 
економіки та економічної 
думки. 10 4 1 

4/1     

2 Господарство первісного 
суспільства та економічна 
думка на етапі становлення 
ранніх цивілізацій. 

12 4 1 5/2     

3 Особливості господарського 
розвитку та економічної думки 
періоду формування світових 
цивілізацій ( VIII ст. до н.е. - 
Уст. н.е.). 

10 4 1 4/21     

4 Г осподарство та економічна 
думка суспільств Європейської 
цивілізації в період 
середньовіччя (кінець V - XV 
ст.). 

11 2 1 5/3     

5 Формування передумов 
ринкової економіки в країнах 
Європейської цивілізації (XVI - 
перша половина XVII ст.). 

14 4 1 4/4     

6 Розвиток ринкового 
господарства в період 
становлення національних 
держав (друга половина XVII - 
перша половина ХІХ ст). 

11 2 1 5/3     

7 Ринкове господарство країн 
Європейської цивілізації в 
період монополістичної 
конкуренції (друга половина 
XIX - початок ХХст.). 

14 2 1 4/4     

8 Особливості розвитку 
ринкового господарства та 
основні напрямки економічної 
думки в Україні (друга 
половина ХГХ - початок ХХ 
ст.). 

11 4 1 5/1     

9 Господарство та економічна 
думка в період державно- 
монополістичного розвитку 
суспільств Європейської 
цивілізації (перша половина 
ХХ ст.). 

13 4 2 4/3     

1
0 

Розвиток національних 
економік країн Європейської 
цивілізації в системі світового 
господарства під впливом 
науково- технічної революції 
(друга половина ХХ ст.). 

11 4 1 5/1     
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1
1 

Світове господарство та основні 
напрямки економічної думки 
на етапі інформаційно-
технологічної революції (кінець 
ХХ - початок ХХ! ст.). 

11 4 2 5/-     

1
2 

Економічний розвиток України 
в умовах радянської 
економічної системи та його 
трактування в економічній 
думці. 

10 4 1 4/1     

1
3 

Формування засад ринкового 
господарства в Україні (90-ті 
роки ХХ ст. - початок XXI ст.). 

10 2 2 4/2     

          

 Разом  150 44 16 90     
 

Теми лекційних занять 

№ 
заняття 

Тема лекційного заняття 
Кількість 

годин 

1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки. 4 

2. 
Господарство первісного суспільства та економічна думка на етапі 
становлення ранніх цивілізацій. 

4 

3. 
Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 
формування світових цивілізацій ( VIII ст. до н.е. - Уст. н.е.). 

4 

4. 
Г осподарство та економічна думка суспільств Європейської 
цивілізації в період середньовіччя (кінець V - XV ст.). 

2 

5. 
Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 
цивілізації (XVI - перша половина XVII ст.). 

4 

6. 
Розвиток ринкового господарства в період становлення 
національних держав (друга половина XVII - перша половина ХІХ 
ст.). 

2 

7. 
Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період 
монополістичної конкуренції (друга половина XIX - початок ХХст.). 

2 

8. 
Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки 
економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.). 

4 

9. 
Господарство та економічна думка в період державно-
монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації 
(перша половина XX ст.). 

4 

10. 
Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в 
системі світового господарства під впливом науково-технічної 
революції (друга половина XX ст.). 

4 

11. 
Світове господарство та основні напрямки економічної думки на 
етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX - початок 
XXI ст.). 

4 

12. 
Економічний розвиток України в умовах радянської економічної 
системи та його трактування в економічній думці. 

4 

13. 
Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX 
ст. - початок XXI ст.). 

2 

Разом годин 44 
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Календарно-тематичний план семінарських занять 
 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Особливості первісного суспільства, його історико-економічна та археологічна 

періодизація. 
2. Неолітична революція та її передумови. Становлення відтворюючого 

господарства та його особливості. 
3. Трипільська культура. Суспільство трипільської культури та особливості його 

господарської сфери. 
4. Найдавніші пам'ятки економічної думки Давнього Єгипту та відображення в них 

господарських відносин. 
5. Господарство храмових громад стародавніх шумерів. Закони Xаммурапі як 

пам'ятка економічної думки. 
6. Формування феодального землеволодіння та системи „сюзерен-васал‖. 

Відображення цих процесів у ―Салічній правді‖. 

№ Тема семінарського заняття. Заліки по модулях 
Кількість 

годин 

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

2. 
Господарство первісного суспільства та економічна думка на етапі 
становлення ранніх цивілізацій. 

1 

3. 
Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 
формування світових цивілізацій ( VIII ст. до н.е. - Уст. н.е.). 

1 

4. 
Г осподарство та економічна думка суспільств Європейської 
цивілізації в період середньовіччя (кінець V - XV ст.). 

1 

5. 
Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 
цивілізації (XVI - перша половина XVII ст.). 

1 

6. 
Розвиток ринкового господарства в період становлення 
національних держав (друга половина XVII - перша половина ХІХ 
ст.). 

1 

7. 
Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період 
монополістичної конкуренції (друга половина XIX - початок ХХст.). 

1 

8. 
Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки 
економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.). 

1 

9. 
Господарство та економічна думка в період державно-
монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації 
(перша половина XX ст.). 

2 

10. 
Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в 
системі світового господарства під впливом науково-технічної 
революції (друга половина XX ст.). 

1 

11. 
Світове господарство та основні напрямки економічної думки на 
етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX - початок 
XXI ст.). 

2 

12. 
Економічний розвиток України в умовах радянської економічної 
системи та його трактування в економічній думці. 

1 

13. 
Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX 
ст. - початок XXI ст.). 

2 

  Разом семінарських занять 16 
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7. Виникнення середньовічних міст. Корпоративні форми відносин. 
8. Комунальні революції. Роль середньовічного міста у розвитку товарно-грошових 

відносин. 
9. Цехові регламенти як пам'ятка економічної думки середньовіччя. Тома 

Аквінський. 
10. Феодальне землеволодіння в Київській Русі і форми залежності в господарській 

сфері (холопи, закупи, рядовичі, смерди). 
11. Давньоруське місто: спільні та відмінні риси із середньовічними містами 

Західної Європи, організація ремесла та торгівлі в містах. Руська правда про ці 
процеси. 

12. Феодальна роздробленість Київської Русі, її наслідки. Галицько-Волинська 
держава, її господарський розвиток. 

13. Вплив Польщі та Литви на господарський розвиток українських земель. Форми 
феодального землеволодіння (вотчинна, державна). 

14. Революція цін та її вплив на господарський розвиток країн Європи. Колоніалізм 
епохи первісного нагромадження капіталу. 

15. Економічний розвиток країн Європи - Англії, Португалії та Iспанії - після 
отримання колоніальних здобутків. 

16. Перехід від дрібного товарного до великого масового виробництва. Процес 
первісного нагромадження капіталу в країнах Європи. 

17. !стотні зміни в господарстві країн під впливом первісного нагромадження 
капіталу. 

18. Економічна думка періоду первісного нагромадження. Меркантилізм. 
19. Фізіократи. Ф.Кене, Ж.Тюрго. Вільям Петті як економіст перехідного періоду та 

критик меркантилістської доктрини. П'єр де Буагільбер. 
20. Промисловий переворот, його суть і значення для розвитку ринкового 

господарства. Формування інститутів ринкової економіки. 
21. Економічне вчення А.Сміта та Д. Рікардо як перша спроба системного аналізу 

ринкової економіки. 
22. Відображення особливостей розвитку ринкової економіки на початку XIX ст. 

представниками критичного напряму та соціалістами - утопістами. 
23. Історична школа в Німеччині. 
24. Марксистська економічна теорія. 
25. Дослідження основних проблем ринкового господарства в працях Дж.С. Мілля 

та Т.Мальтуса. 
26. Особливості становлення ринкових відносин в США. Значення ліберальної 

економічної теорії Г.Ч. Кері в становленні капіталістичних відносин у країні. 
27. Створення української козацької держави та особливості її господарства. 
28. Економічна політика Б^мельницького й еволюція форм землеволодіння. 

Елементи меркантилізму в українській економічній думці. 
29. Господарство Лівобережної України за часів Гетьманщини та у складі Російської 

імперії. 
30. Розвиток ремесла. Виникнення нових міст, зростання міського населення та 

зародження мануфактурного виробництва. 
31. Розвиток фільваркового господарства і народних промислів на Правобережній 

Україні. 
32. Остаточне закріпачення селян в Лівобережній Україні у другій половині XVIII 

ст. Зміна правового статусу козацтва. 
33. Економічний занепад українського Закарпаття. Економіка Галичини та 

Буковини під владою Австрії. 
34. Економічний занепад Англії та Франції наприкінці ХІХ ст.: причини та 

наслідки. 
35. Зародження маржиналізму (Г. Госсен, Й.-Г. фон Тюнен). Австрійська та 

лозанська школи маржиналізму. 
36. Промислове зростання Німеччини в кінці ХІХ ст. Соціальний напрямок 
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політичної економії як передумова появи інституціоналізму. 
37. США - реальний лідер світової економіки. Причини та фактори зростання 

американської економіки. Американська школа маржиналізму (Дж. Б. Кларк). 
38. Кембриджська школа маржиналізму. Економічна теорія А. Маршалла. 
39. Нові явища в соціально-економічному житті провідних країн світу на початку 

XX ст. та посилення державно-монополістичних тенденцій, їх відображення в 
теоріях імперіалізму (Дж.А.Гобсон, Р.Гільфердинг, К.Каутський, В.І.Ленін). 

40. Економічні причини та наслідки Першої світової війни. Дезорганізація 
структури економіки й світового ринку у роки війни. 

41. Економічні аспекти Версальської угоди та післявоєнна криза. 
42. Плани Дауеса та Юнга. Вплив цивілізаційних факторів на систему повоєнних 

економічних відносин. 
43. Основні фактори стабілізації 1924-1929 рр. Інституціональний напрям 

економічної думки як обґрунтування соціального контролю суспільства над 
економікою. 

44. ―Велика депресія‖ 1929-1933 рр. та її вплив на розвиток країн Європейської 
цивілізації і США. 

45. Становлення різних систем макроекономічного регулювання в 30-ті роки. 
―Новий курс‖ Ф.Рузвельта та його теоретична основа. 

46. Нацистський варіант реформування економіки після „Великої депресії‖ і його 
реалізація. Мілітаризація економіки і її роль в господарському відродженні 
Німеччини. 

47. Основні напрямки економічної думки у 20-40 рр. XX ст. Інституціоналізм Т. 
Веблена, У. Мітчелла, Дж. Коммонза. 

48. Теоретична система Дж.М.Кейнса. Теорія державного регулювання економіки, 
ефект мультиплікатора. 

49. Розповсюдження кейнсіанства і його особливості в різних країнах. 
50. Господарство Англії і Франції 30-х рр. XX ст. План економії Дж.Мея, 

―дирижизм‖ у Франції. 
51. Теорія монополістичної конкуренції Дж. Робінсон та Е. Чемберліна. 
52. Світове господарство в роки Другої світової війни. Методи воєнно-

господарського регулювання. 
53. Економічні підсумки ІІ-ї світової війни: матеріальні, демографічні, соціальні. 

Реконверсія та демонтаж системи воєнного регулювання економіки. 
54. Формування та розвиток нової монетарної системи (Бреттон-Вудська угода). 

Утворення та функціонування наднаціональних фінансових організацій (МВФ, 
МБРР). 

55. Науково-технічний прогрес і НТР та їх вплив на розвиток світової системи 
господарства та національних економік. 

56. Інтернаціоналізація світової системи господарства. Наднаціональні міжнародні 
утворення як фактор нового режиму взаємодії між національними економіками. 

57. Утворення та розвиток ЄЕС. Лібералізація зовнішньої торгівлі у післявоєнний 
період. 

58. План Маршалла та його значення. 
59. Кейнсіансько-неокласичний синтез. 
60. Основні напрями розвитку економічної думки у повоєнний період. 

Неокласичний напрям, неолібералізм та неоконсерватизм. 
61. Економічне зростання у повоєнний період. Теорії економічного зростання. 
62. ―Економічне диво‖ в Японії 
63. Економічне зростання у Німеччині. Л.Ерхард. 
64. Економічний розвиток Англії у повоєнний період. 
65. Економічна політика голлізму у Франції. 
66. Економічне зростання в США після П-ї світової війни. Модель економічного 

зростання Р. Солоу. 
67. Економічний розвиток світової системи соціалізму та її криза у 70 - 80-і роки. 
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68. Причини поглиблення криз національних економік у 70-80-ті роки XX ст. та їх 
відображення у економічній думці. 

69. Неоконсервативні реформи державного регулювання: „тетчеризм‖ у 
Великобританії та „рейганоміка‖ у США. Економічна теорія пропозиції 
(А.Лаффер, Дж. Гільдер). 

70. Особливості посткейнсіанства. Пріоритети теоретичного аналізу та 
макроекономічної політики нового кейнсіанства у 80-х рр. XX ст. 

71. Стан та проблеми розвитку країн, що перебувають на стадії переходу від 
аграрної цивілізації до індустріальної. 

72. Транснаціоналізація у еволюції світогосподарських процесів. Сутність та 
значення транснаціональних корпорацій (ТНК). 

73. Посилення інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства. 
Xарактеристика економічної складової глобалізації. 

74. Суперництво і переваги провідних економічних систем: американської та 
західноєвропейської. 

75. Транснаціональні корпорації. Військово-промисловий комплекс та зростання 
воєнних витрат. 

76. Міжнародні економічні організації та їх вплив на національні економічні 
інститути. Світові цінності та їх влив на національні економіки. 

77. Суть та наслідки інформаційно-технологічної революції кінця XX - початку XXI 
ст. Постіндустріальна економіка. 

78. Основні риси постіндустріального суспільства та постіндустріальної економіки. 
Зміна ролі матеріальних факторів виробництва. 

79. Зростання ролі інформації та знань як основного ресурсу господарської 
діяльності та перехід до інформаційно-технологічної революції. Зміна галузевої 
структури виробництва та структури зайнятості. 

80. Сервісно-інформаційна економіка. Вплив високотехнологічного наукоємного 
виробництва на розвиток традиційних галузей. 

81. Теорія постіндустріального суспільства та її основоположники Е. Тоффлер, Д. 
Белл, Дж. Ґелбрейт, К. Боулдінг, Р. Арон, Ж. Фурастьє, М. Кастельс). 

82. Вплив глобалізації на інтеграційні процеси. Xарактер взаємодії в рамках світової 
системи господарства: нееквівалентність обміну, нова поляризація, гегемонізм, 
диктат, силовий вплив. 

83. Особливості міжнародної торгівлі та інститути, що її забезпечують. ГАТТ-СОТ. 
84. Зміна місця та ролі людини в сучасних виробничих процесах. Новий характер 

мотивації та стимулів діяльності людини в сучасних умовах. Зміна вартісних 
відносин у сучасному виробництві.. 

85. Корпорація за сучасних умов та становлення постіндустріальної корпорації. 
!нтелектуальні працівники як основна частина персоналу сучасних корпорацій. 

86. Транснаціональні корпорації як ознака і характерна риса сучасного 
господарства. 

87. Неоінституціональна економічна теорія як відображення функціонування 
постіндустріальної економіки. Теорія постекономічного суспільства В. 
!ноземцева. 

88. Запровадження політики „воєнного комунізму" в Україні, її основні риси та 
соціально- економічні заходи. Особливості взаємодії господарських одиниць 
між собою. 

89. НЕП як система регульованої ринкової економіки. Форсована індустріалізація та 
примусова колективізація. Дискусії в українській економічній літературі щодо 
форм організації промислового і сільськогосподарського виробництва. 

90. Грошова реформа 1922-1924 рр. Роль українських економістів у розробці теорії і 
практики кооперації. 

91. Вплив на господарство України централістської економічної політики, 
позаекономічних методів управління та перерозподілу матеріальних та 
фінансових ресурсів. Відображення економічної політики України у працях Л. 
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Яснопольського, М.Волобуєва та ін. 
92. Голодомор в Україні у 1932-1933 рр. як прояв антигуманної сутності командно- 

адміністративної системи. 
93. Основні підсумки соціально-економічного розвитку України в роки довоєнних 

п'ятирічок та її роль в економіці СРСР як основи союзного ВПК. 
94. Завершення формування адміністративно-командної економічної системи. 

Господарство України в роки війни та повоєнної відбудови. 
95. Голод 1946-1947 рр. Грошова реформа 1947 р. 
96. Колективізація та індустріалізація західноукраїнських земель. Утвердження 

офіційного напрямку в економічній науці. 
97. Економічні перетворення періоду ―хрущовської відлиги‖. 
98. Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи. Зміни в аграрному 

секторі на початку 60-х років 
99. Соціально-економічна політика у 50-ті - першій половині 60-х років. 

Загострення соціально-економічної ситуації на початку 60-х років. 
100. Проголошення суверенітету (16.06.1990) та незалежності (24.08.1991) 

України. Проблеми перебудови української економіки та їх оцінка в економічній 
літературі. 

 
9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
Таблиця оцінювання  з навчальної діяльності студентів 

 

Поточний та модульний 
контроль Індивідуальна 

 

Заохочу 
вальні 
бали 

РАЗОМ 
100 балів 

Семінарські заняття 
Заліки по 
модулях 

робота студента 
(ІНДЗ) ЕКЗАМЕН 

15 занять по 5 балів 5 балів 5 балів  

Середній бал х коефіцієнт 10    
50 балів 50 балів   

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D задовільно 

60 - 63 Е 

35 - 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
1 - 34 F 

незадовільно з обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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