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Анотація до дисципліни:

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія економіки та економічних
вчень» є формування системного мислення та поглядів про історичний розвиток
господарств та економічної думки країн світової цивілізації для розуміння ґенезу
та закономірностей функціонування економічних систем.

Завданнями дисципліни є: систематизація знань про базові економічні
положення шкіл та напрямів розвитку економічних течій; спираючись на
методологічні засади цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати
сучасне економічне мислення та світогляд студентів, забезпечити засвоєння
ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів.



Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів:
Загальні:

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

- цінування та повага різноманітності та мультикультурності;

- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні:

- здатність діяти соціально відповідально і свідомо;

- вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними;

- здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

Очікувані результати навчання:
- знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і

громадянина в Україні;

- демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо

на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та

міжкультурності;

- демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до

нових знань, бути критичним і самокритичним.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:
1. Предмет, об'єкт і методи історії економіки та 

економічних вчень.
2. Особливості господарського розвитку та економічної 

думки на етапі формування первісного суспільства 
(I-V ст. н.е.)

3. Господарство та економічна думка суспільств 
Європейської цивілізації (V-XV ст.)

4. Розвиток ринкового господарства у період становлення 
держав (XV-XIX ст.)

5. Основні напрямки економічної думки в Україні                
(XIX-XX ст.)

6. Світове господарство на етапі інформаційно-
технологічної революції (XX-XXI ст.)

7. Ринкове господарство в Україні.
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