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Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 
ОП для всіх факультетів 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Курс на якому буде викладатись 3 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку вивчення 

дисципліни 
Немає 

Що буде вивчатися Історія економіки та економічної думки на основі 

новітніх наукових досліджень аналізує 

господарський розвиток різних цивілізацій, 

провідних держав світу, України та основні 

економічні концепції, течії і школи економічної 

думки, що дає змогу узагальнити практичний і 

теоретичний досвід господарського розвитку від 

стародавніх часів до сьогодення, зрозуміти сучасний 

стан економіки, визнати її ціннісні орієнтири, 

варіанти та альтернативні шляхи  розвитку на 

майбутнє. 

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення дисципліни дасть можливість поглибити та 

узагальнити політекономічні, мікро- та макро-

економічні знання щодо надзвичайно багатогранного, 

суперечливого та мінливого економічного життя 

суспільств різних цивілізацій та сформувати «об'ємне» 

бачення соціально-економічних процесів, розуміння 

причин і умов змін економічного порядку, уміння 

визначення довгострокових тенденцій та перспектив 

господарського розвитку з урахуванням 

альтернативних підходів з метою формування фахівців 

нової генерації, які будуть здатні глибоко і самостійно 

мислити, говорити не мовою ідеології або емоцій, а 

науковою мовою об'єктивних оцінок і узагальнень та 

діяти з урахуванням національних цінностей і інтересів 

та сучасних цивілізаційних тенденцій.. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

може навчитися самостійному аналізу:  

 досвіду людства у вирішенні господарських 



проблем; 

– передумов формування історії економічних 

учень як ситеми знань; 

– логіки еволюцій господарства та наукових 

теорій; 

– основних теорій, закономірностей економічної 

думки, її найвидатніших представників та їх основні 

ідеї; 

– закономірностей та тенденцій розвитку 

економіки та економічної думки; 

– взаємозв'язку закономірностей економічного 

розвитку суспільства та історією економічної думки; 

– магістральних шляхів розвитку економічної 

науки; 

– взаємозв'язків формування економічної 

політики держави з економічними теоріями; 

– характеристики окремих теоретичних шкіл, їх 

ідей та визначення особливостей взаємозв’язків між 

ними; 

– змін, що відбуваються у економічному житті 

сьогодення та перспектив еволюції практики 

господарювання та її теоретичного обґрунтування. . 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни спрямоване на: 

 розуміння форм взаємодії суб’єктів 

господарської діяльності в процесі їх становлення та 

еволюції; 

 отримання можливостей узагальнювати 

теоретичний і практичний досвід господарського 

розвитку від стародавніх часів до сьогодення; 

 розуміння сучасного стану економіки, визнання 

її ціннісних орієнтирів, варіантів та альтернативних 

шляхів розвитку на майбутнє; 

 здатність до оцінки та аналізу соціально-

економічних процесів і явищ, враховуючи досвід 

попередніх етапів розвитку суспільства;  

 формування сучасного економічного мислення 

та світогляду з урахуванням форм і методів 

історичного аналізу розвитку економічних процесів.   
Інформаційне забезпечення  НМК дисципліни 

Види навчальних занять (лекції, 

практичні, семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

Лекції, семінарські / практичні заняття 

Вид семестрового контролю залік 

Максимальна кількість здобувачів 50 

Мінімальна кількість здобувачів 10 
 


