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2020 – 2021 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 

денна/заочна форма навчання 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")  / вибіркова дисципліна 
Вибіркова дисципліна 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 35 / 8 

Практичні / семінарські, годин 21 / 8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 / 134 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 6,71 

Вид контролю екзамен 

 
2. Програма дисципліни 

 

Ціль – вивчення і творче опанування еволюції світової економіки та 

змісту провідних економічних вчень у конкретно-історичних умовах їх 

виникнення та розвитку; забезпечення засвоєння методів історичного аналізу 

економічних процесів на методологічних засадах цивілізаційної парадигми 

розвитку суспільства. 

Завдання: сформувати у студентів уміння аналізувати, визначати 

тенденції й напрями економічного розвитку в конкретно-історичні періоди в 

Україні та інших країнах світу, а також виявляти причинно-наслідкові зв’язки 

між розробками науковців різноманітних  

Предмет: історії економіки та економічної думки є теоретичні, методичні 

та практичні засади формування та розвитку економічних ідей, течій, шкіл, а 

також дослідження економічного руху суспільства, економіки країн світу та 

господарської діяльності людства в історичному розвитку.Зміст дисципліни 

розкривається в темах: 

1. Предмет і метод  історії економіки та економічної думки 

2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх 

цивілізацій 

3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 

формування світових цивілізацій (VIII ст. до н. е. - V ст. н.е.) 

4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської 

цивілізації в період середньовіччя (V – XV ст.) 

5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 

цивілізації (XVI – перша половина XVII  ст.) 



6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних 

держав (друга половина XVII - перша половина XIX ст.) 

7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період 

монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки 

економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

9. Господарство та економічна  думка в період державно-

монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша 

половина ХХ ст.) 

10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в 

системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга 

половина ХХ ст.) 

11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі 

інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) 

12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної   

системи та його трактування в економічній думці 

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

ст.)



3. Структура дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Розвиток світової економіки і економічної думки (VIII ст. н.е. - 

перша половина XIX ст.) 

Тема 1. Предмет і метод  історії 

економіки та економічної думки 
7 2 1 - 4 

Тема 2. Господарство первісного 

суспільства та його еволюція на етапі 

ранніх цивілізацій 

7 2 1 - 4 

Тема 3. Особливості господарського 

розвитку та економічної думки 

періоду формування світових 

цивілізацій (VIII ст. до н. е. - V ст. 

н.е.) 

9,5 3 1,5 - 5 

Тема 4. Господарство та економічна 

думка суспільств Європейської 

цивілізації в період середньовіччя (V 

– XV ст.) 

9,5 3 1,5 - 5 

Тема 5. Формування передумов 

ринкової економіки в країнах 

Європейської цивілізації (XVI – 

перша половина XVII  ст.) 

8,5 2 1,5 - 5 

Тема 6. Розвиток ринкового 

господарства в період становлення 

національних держав (друга половина 

XVII - перша половина XIX ст.) 

8,5 2 1,5 - 5 

Разом за змістовим модулем 1 50 14 8 - 28 

Змістовий модуль 2. Розвиток світової економіки і економічної думки (перша 

половина XIX ст. – сучасний період) 

Тема 7. Ринкове господарство країн 

Європейської цивілізації в період 

монополістичної конкуренції (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

14 3 2 - 9 

Тема 8. Особливості розвитку 

ринкового господарства та основні 

напрямки економічної думки в 

Україні (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.) 

14 3 2 - 9 

Тема 9. Господарство та економічна  

думка в період державно-

монополістичного розвитку 

суспільств Європейської цивілізації 

(перша половина ХХ ст.) 

14 3 2 - 9 

Тема 10. Розвиток національних 

економік країн Європейської 

цивілізації в системі світового 

господарства під впливом науково-

14 3 2 - 9 



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.) 

15 3 2 - 10 

Тема 12. Економічний розвиток 

України в умовах радянської 

економічної   системи та його 

трактування в економічній думці 

14,5 3 1,5 - 10 

Тема 13. Формування засад 

ринкового господарства в Україні 

(90-ті роки ХХ ст.) 

14,5 3 1,5 - 10 

Разом за змістовим модулем 2 100 21 13 - 66 

Усього годин  150 35 21 - 94 

 
 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 Семінар запитань і відповідей 

Предмет і метод  історії економіки та економічної думки 

1 

2 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх 

цивілізацій 

1 

3 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 

формування світових цивілізацій (VIII ст. до н. е. - V ст. н.е.) 

1,5 

4 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в 

період середньовіччя (V – XV ст.) 

1,5 

5 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 

цивілізації (XVI – перша половина XVII  ст.) 

1,5 

6 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Розвиток ринкового господарства в період становлення національних 

держав (друга половина XVII - перша половина XIX ст.) 

1,5 

7 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період 

монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

2 

8 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки 

економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

2 

9 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Господарство та економічна  думка в період державно-монополістичного 

розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.) 

2 

10 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі 

світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга 

половина ХХ ст.) 

2 

11 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі 

інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) 

2 

12 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Економічний розвиток України в умовах радянської економічної   

системи та його трактування в економічній думці 

1,5 

13 Семінар з вирішенням практичних завдань 

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

1,5 

Разом 21 

 

 



5. Розподіл балів, які отримують студенти 

- вид контролю: екзамен 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів). 
 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

№ теми 

практичного 

заняття 

Аудиторна робота 

Позаауди 

С
у

м
а 

б
ал

ів
 

торна робота 

Тестові 

завда-

ння 

Ситуацій-

ні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Завдання  

для 

самостійного 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1   1       2 

Тема 2 1   1       2 

Тема 3 1   1       2 

Тема 4 1   1       2 

Тема 5 1,5   1,5       3 

Тема 6 1,5   1,5       3 

Разом змістовий 

модуль 1 
7 0 7 0 5 2 21 

Змістовий модуль 2 

Тема 7 1,5   1,5       3 

Тема 8  1,5   1,5       3 

Тема 9 1,5   1,5       3 

Тема 10 1,5   1,5       3 

Тема 11 1,5   1,5       3 

Тема 12 1,5   1,5       3 

Тема 13 2   2       4 

 Разом змістовий 

модуль 2 
11 0 11 0 5 2 29 

Разом   50 

 



Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

10 25 15 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових 

модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання 

загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
 


