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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Загальна характеристика 

 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 1, семестр: 2-й,  
Кількість годин 150 

Кількість кредитів 5 
Лекції (Л)  

практичні заняття (П) 

самостійна робота (С) 

Л 44 

П 16 

С 90 
 

Анотація 

Дисципліна «Історі економіки та економічної думки» є нормативною складовою 

навчального плану, входить до циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє 

підготовці фахівців у предметній галузі та включає базові теми, які формують 

систему знань щодо практичних навичок з екноміки для виконання ними своїх 

професійних обов‘язків згідно з кваліфікаційною характеристикою спеціальності. 
Формат навчання 

 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курсмає супровід в системі дистанційного 

навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 

Технічне й програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів 

 

Методи та техніки 

навчання 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-

візуалізація);семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий штурм», 

http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html
http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html


 тестування / ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); 

індивідуальні консультації; 

робота в малих групах 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Економічна 

теорія», 
Постреквізити Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: «Мікро-

макроекономіка», «Фінанси. гроші та кредит», «Економіка підприємства» 
Мета дисципліни 

 
Метою є формування у студентів комплексного наукового уявлення про 

закономірності еволюційного розвитку економіки різних цивілізацій та еволюцію 

економічних знань під впливом цих змін для розуміння генезису та 

закономірностей функціонування економічних систем. 
Завдання дисципліни 

 
        Полягають у набутті студентами знань щодо: 

- оволодіння знань виникнення і розвитку економічних ідей, течій 

та шкіл, формування системи економічних знань, історичні форми 

господарств і способи їх взаємодії та віддзеркалення їх в 

економічній думці. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентностіта 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК09. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК13. Здатність працювати у команді.  

ЗК14. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професій груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

ЗК15 Здатність працювати автономно.  
 

ПР06. Застосовувати відповідні статистичні, 

економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач та аналізу.  

ПР07. Збирати, узагальнювати та аналізувати 

потрібну інформацію, розраховувати економічні 

та фінансові показники, проводити дослідження, 

здійснювати управління та аргументувати 

фінансові рішення. 

ПР17. Вміти абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

 

 
Фахові компетентності 

ФК04. Здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач.  

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та 

використання інформації для вирішення 

професійних завдань, формування аналітичних 

висновків та прийняття управлінських рішень у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК10. Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  
 

 



 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після завершення цього курсу студент буде : 

а) знати 

- головні етапи розвитку економічної думки та світових економічних 

систем; 

- основні школи і напрями економічної теорії; 

- методи історії економіки у відповідності до різних вироблених в 

ході історичного процесу підходів (шкіл, авторів тощо); 

- механізми дії економічних законів і механізм використання їх 

людьми в історичному процесі пошуку більш ефективних форм 

господарської діяльності; 

- місце «Історії економічних вчень» в системі наук; 

- суспільні функції, особливості теоретичних та практичних 

складових предмету; 

б) уміти 
- розрізняти особливості та головні відмінності в економічному 

розвитку таких періодів: цивілізації стародавнього Сходу, Греко-

Римська антична цивілізація, Європейське та Східне Середньовіччя, 

Нова та Новітня доба в історії людства; 

 - давати порівняльну оцінку наукового внеску представників окремих 

шкіл та напрямків в розробку економічної теорії, розгорнуту 

характеристику економічних концепцій;  

- проводити історико-логічний аналіз основних етапів розвитку 

економічної думки; 

 - визначати умови реалізації всього спектру функцій притаманних 

певній моделі, що сформувалась протягом конкретних хронологічних 

рамок в локальному, загальнодержавному та світовому масштабі;  

- визначення проміжних та кінцевих індикаторів,що обумовлюють 

приналежність певного ідейного ряду конкретній школі або автору; 

 - аналізувати та оцінювати ступінь впливу внутрішньої і зовнішньої 

політики держави, суспільних рухів, війн, національних і 

етнографічних особливостей, законів, релігійних культур на 

становлення та розвиток економічних ідей, теорій тощо 
                                                   СТРУКТУРА КУРСУ 
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МОДУЛЬ 1 

Від зародження протоекономічних вчень до основних напрямків критики 

Класичної школи 

4 4 10 Тема1. Предмет і метод 

історії економіки та 

економічної думки 

Знати історію економіки та економічної 

думки як наука. Предмет дисципліни як 

історія становлення й розвитку суспільного 

виробництва і його відбиття в економічній 

думці. Цивілізаційна парадигма суспільного 

розвитку. Підходи до періодизації історії 

економіки й економічної думки. Методи 

історії економіки й економічної думки.. 

Тести, питання,  

 

4 

4

4 

5  Тема 2. Господарство та 

економічна думка 

суспільств ранніх 

цивілізацій. 

Знати: процес становлення господарської 

сфери суспільств ранніх цивілізацій. 

Господарський розвиток та економічна думка 

в Месопотамії. Господарський розвиток 

Стародавнього Єгипту та його відображення 

Тести, реферат 

 



в економічній думці. Суспільство Кріто-

Мікенської цивілізації та особливості його 

господарського розвитку. Господарство та 

населення доби бронзи та раннього заліза на 

території України. 
4   

 

 

Тема 3. Економічне вчення 

меркантилізму. 

 

Знати мануфактурне виробництво. 

Економічні програми буржуазних революцій 

в Європі та США. Меркантилізм. Теорія 

грошового балансу раннього меркантилізму. 

В. Стаффорд (Англія), А. Серра (Італія). 

Теорія торгівельного балансу пізнього 

(мануфактурного) меркантилізму. Т. Мен 

(Англія), А. Монкретьєн (Франція). 

Передумови виникнення і економічний 

розвиток Запорізької Січі. Литовські статути. 

Економічні погляди Б. Хмельницького. 

Тести, задачі,  

 

   Тема 4. Класична школа: 

зародження і розквіт. 

Знати Передумови промислової революції. 

Промисловий переворот, його джерела, 

напрямки та соціально-економічні наслідки. 

Особливості промислового перевороту у 

Англії, Франції, Німеччині, США. Історичні 

умови виникнення і загальна характеристика 

ранньої класичної політекономії. У. Петті 

(Англія), П. Буагільбер (Франція). 

Економічні погляди фізіократів. Ф. Кене, А. 

Тюрго (Франція). Класична політекономія. А. 

Сміт, Д Рікардо. 

доповіді, 

презентації,  

   Тема 5. . Розвиток ідей 

класичної школи та 

основні напрямки її 

критики 

Знати економічні погляди 

західноєвропейських соціалістів-утопістів. Р. 

Оуена, А. СенСімона, Ш. Фур'є. Виникнення 

альтернативної школи політичної економії. 

Історична школа Німеччини. Ф. Ліст. Стара 

історична школа. Б. Гільдебранд, К. Кнісс, В. 

Рошер. Господарський розвиток України у 

другій половині ХVII – першій половині ХIХ 

ст.). 

Тести, задачі,  

 

МОДУЛЬ 2 

Особливості європейського економічного розвитку й 

економічної думки від ХІХ до поч. ХХІ ст. 
   Тема 6. Пролетарська 

політична економія К. 

Маркса 

Знати виникнення й розвиток марксистської 

економічної теорії К. Маркс, Ф. Енгельс. 

Тести, задачі, 

питання,  

   Тема 7. Розвиток 

економічної думки в 

Україна наприкінці XIX - 

на початку XX ст 

Знати економічний розвиток України на 

рубежі ХIХ-ХХ століть: промисловий 

переворот, індустріалізація, аграрні 

реформи, торгівля, фінанси і кредит. 

Утворення української самостійної держави. 

доповіді, 

презентації,  

 

   Тема 8. Нова історична 

школа в Німеччині 
Знати особливості розвитку економіки 

Німеччини на межі ХIХ-ХХ століть. Нова 

історична школа. Г. Шмоллер, Л. Брентано, 

К. Бюхер. Ідеї соціального плюралізму. В. 

Зомбарт, М. Вебер. Ідеї реформізму. Р. 

Штаммлер, Р. Штольцман. Становлення 

неокласичної традиції в економічній теорії. 

Тести, задачі, 

питання,  

 

   Тема 9. Виникнення та 

розвиток маржиналізму 

Знати: Австрійську школу теорії граничної 

корисності. Теоретичні погляди Є. 

БемБаверка, Ф. Візера, К. Менгера. 

Кембріджська школа. А. Маршалл, А. Пігу, Р. 

Хоутрі. Американська школа маржиналізму. 

Тести, реферат 

 



Д. Б. Кларк. Економічні концепції шведської 

(стокгольмської) школи. Математична школа 

в політичній економії. Л. Вальрас, У. 

Джевонс, В. Парето, Ф. Еджуорт. 

   Тема 10. Школа 

«Інституціоналізму» 

Знати традиційний американський 

інституціоналізм . Інституціонально-

соціальний напрям економічної думки. Дж. 

Гелбрейт. Сучасний інституціоналізм. Р. 

Коуз, Дж. Б'юкенен. Права власності і 

трансакційні витрати. Теорема Коуза. Теорія 

економіки права та суспільного вибору. Г. 

Мюрдаль: синтез інституціоналізму і 

шведської школи 

Тести, задачі, 

питання,  

 

   Тема 11. Кейнсіанство та 

його вплив на світову 

економічну думку 

Знати економічні наслідки першої світової 

війни для США, Англії, Франції, Німеччини. 

Економічна суть Версальської системи. 

Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна 

криза 1929-1933 рр. в США, Німеччині, 

Англії, Франції. Започаткування державного 

регулювання економіки. Економічні причини 

та наслідки Другої світової війни для 

провідних країн світової економіки. 

Тести, задачі, 

питання,  

   Тема 12. Неолібералізм та 

сучасні неокласичні 

економічні концепції 

Знати розгортання науково-технічної 

революції. Інтеграційні процеси в економіці. 

«Спільний ринок» як форма економічної 

інтеграції. Форми державного регулювання 

економіки. Розвиток транснаціональних 

корпорацій. Поглиблення криз у 70-80-ті 

роки та їх причини. Формування трьох 

центрів світового капіталізму: Німеччина, 

США, Японія. 

Тести, задачі, 

питання,  

 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма 

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня 

підготовки студента за визначеною темою (в тому числі і 

самостійної роботи). Поточний контроль проводиться у формі 

усного опитування, письмового експрес-контролю (в тому числі у 

вигляді виконання тестових завдань/вирішення задач), виступів 

студентів при обговоренні теоретичних питань, доповідей та 

презентацій, есе, захисту реферату. 
Форма 

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 

студента за темами одного змістового модулю та передбачає 

виконання модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксуються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може 

зараховуватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав 

мінімально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі 

екзамену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену 

(заліку) для підвищення своєї оцінки. 
Форма 

підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (усно/ письмово) 



 

 

Критерії оцінювання 

 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

- модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

   Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та другий 

змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та самостійна 

робота 

(max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

самостійна робота 

 (max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 

 
Т1 

Т 

 

Т2 

 

 

Т3 

 

 

Т4 

 

 

Т5 

 

  

100 

 

 

Т6 

 

 

Т7 

 

 

Т8 

 

 

Т9 

а 

 

Т10 

 

  

100 

 

    

 

      

 

Шкала оцінювання 

студентів 

(підсумковий контроль) 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий 

проект, практика) 

Залік 

  90 - 100 А відмінно  

 

зараховано 
 82 - 89 B добре 

 74 - 81 С добре 

 64 - 73 D задовільно 

 60 - 63 E задовільно 

 
                 35 - 59 

 
FХ 

 

незадовільно  
(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 

 

0 - 34 

 

F 

незадовільно 

 (з обов’язковим  

повторним вивченням 

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим  

повторним вивченням 

дисципліни) 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. 

Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  
Політика щодо академічної 

доброчесності 

 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані 

літературні джерела. Виявлення ознак академічної не доброчесності в письмовій роботі 

студента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її незарахуванння 

викладачем, 
Політика щодо відвідування 

 
Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний 

графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн режимі. Студент зобов’язаний 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 
Політика щодо зарахування 

результатів неформальної 

освіти 

 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті» Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 

Політика та очікування 

 
Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатського 

університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 
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