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1. Пояснювальна записка 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни Історія економіки та економічної думки 

складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 

Економіка. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»  

є формування у студентів фахової компетентності на основі оволодіння знанням та 

розумінням змісту, закономірностей, основних етапів та складових історичного процесу 

виникнення та розвитку фундаментальних економічних ідей, теорій, течій і напрямів, 

наукових шкіл та традицій на різних етапах еволюції суспільства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія економіки та економічної 

думки» є вивчення та пізнання провідних тенденцій та чинників розвитку економічних ідей та 

учень; розкриття еволюції світової економічної теорії в єдності домінуючих та альтернативних 

наукових напрямів, течій, шкіл; висвітлення їх змісту на основі розкриття засадничих 

теоретико-методологічних принципів та основ; встановлення взаємозалежності, спадкоємності 

та розбіжностей провідних економічних учень, світової та вітчизняної економічної теорії в 

історичному розвитку; пізнання основних напрямів сучасної економічної теорії, розуміння їх 

теоретичних джерел, теоретико-методологічних особливостей, провідних наукових ідей та 

тенденцій розвитку; отримання уявлення про структуру наукового інструментарію сучасного 

теоретико-економічного дослідження, формування у студентів на цій основі більш широких 

аналітико-пізнавальних можливостей; формування у студентів на цій основі більш широких 

аналітичних можливостей.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми 

формуються програмні компетентності: 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8 Здатність до креативного та критичного мислення. 

ФК 3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

Результати навчання за дисципліною 

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути 

таких програмових результатів навчання:  

ПРН 1 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки. 

ПРН 2 Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей 

функціонування економічних систем. 

ПРН 5 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. 

ПРН 11 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН 16 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредита ЄКТС 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Модуль 1. Господарство та економічна думка до формування національних 

економічних систем 

Тема 1.1 Господарство та економічна думка до формування національних економічних 

систем  



Фундаментальний характер історико-економічних досліджень. Структура історико-

економічної науки. Предмет історії економіки та економічної думки. Історичні факти та їхнє 

віддзеркалення в економічній думці.  

Теоретичні моделі розвитку науки.Комулятивна модель П. Дюгема. Фальсифікаційна 

модель К. Поппера. Теорія наукових революцій Т. Куна та її пояснення М. Бронфенбреннером 

і Д. Метою. Модель конкуруючих програм досліджень І. Лакатоша. 

Основні етапи генезису і еволюції економічної думки. Етапи та напрями розвитку 

історії економіки. 

Методологія та методи історико-економічної науки. Системний підхід; філософські і 

загальнонаукові методи; методи сучасної економічної теорії. Особливості методів історії 

економіки та економічної думки. Емпіричні методи: спостереження, порівняння, 

систематизація, вимірювання. Відбір та робота з джерелами економічної думки.  

Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства.Періодизація на 

основі формаційної (стадійної) парадигми: С. Десницький, Ф. Ліст, Б. Гільдебранд, К. Бюхер, 

К. Маркс, В. Левицький, К. Поланьї, В. Ростоу, Д. Белл, Е. Тоффлер, Дж. К. Гелбрейт.  

Циклічні схеми періодизації історико-економічного розвитку суспільства: Дж. Віко, 

Й. Гердер, Е. Мейер. 

Цивілізаційна парадигма господарської еволюції. Поняття цивілізації. Схема світової 

історії К. Ясперса. Вирішальна роль людини. Порівняльний аналіз формаційної та 

цивілізаційної парадигм. Системи Л. Моргана, М. Данилевського, О. Шпенглера, 

А. Дж. Тойнбі, С. Хантінгтона. 

Тема 1.2. Господарство первісного суспільства та ранніх цивілізацій 

Природа та еволюція господарства общинного суспільства. Господарство та 

господарська діяльність у первісному суспільстві. Типи господарств. Привласнювальне 

господарство. Неолітична революція:  виникнення виробничо-відтворювального господарства.  

Община як центр соціальної й господарської організації первісного суспільства. 

Історичні типи общин. М. Зібер про общину первісного суспільства. Первісні форми 

кооперації та спеціалізації, внутрішньо общинний та між общинний поділ праці. Соціальні та 

господарські наслідки виробництва надлишкового продукту. Реципрокний обмін та 

редистрибуційний розподіл в общині. 

Господарство та господарська діяльність давнього населення України. Первісне 

господарство та основні види господарської діяльності. Культури давніх землеробів та 

скотарів. Суспільство трипільської культури та особливості її господарської сфери. Скотарі 

степової смуги. Синполітійні первісні суспільства доби бронзи. 

Господарство та економічна думка ранніх цивілізацій 

Цивілізація як новий щабель у розвитку людства. Вождівство як перехідна ланка від 

первісності до цивілізації. Передумови становлення господарської сфери суспільств ранніх 

цивілізацій. Фактори становлення ранніх цивілізацій. Осілий спосіб життя. Розвиток 

землеробства. Зростання чисельності та концентрації населення. Виробництво додаткового 

натурального продукту. Суспільні умови становлення ранніх цивілізацій. 

Перші цивілізації (ІV – IIІ тис. до н.е.). Господарський розвиток та економічна думка в 

Месопотамії. Зрошувальне землеробство та особливості його суспільної організації. Релігійні 

вірування. Господарство храмових громад стародавнього Шумеру. Економічна думка народів 

Передньої Азії: закони царя Хаммурапі, Хетські закони.  

Господарський розвиток Стародавнього Єгипту. Зрошувальне землеробство як основа 

господарської діяльності. Роль державної влади в розвитку землеробства. Господарство 

царського двору та сільської громади. Економічна думка Стародавнього Єгипту: «Повчання 

гераклеопольського царя...», «Повчання Ахтоя, сина Дауфа, своєму синові Піопі», 

«Проречення Іпусера». 

Суспільство крито-мікенської цивілізації та особливості його господарської сфери. 

Природно-георфічні умови розвитку господарської діяльності. Галузева структура 

господарств. Критські «палац-держави» та їхнє господарське значення. Особливості 

господарства мікенського суспільства. Причини занепаду крито-мікенської цивілізації. 



 

Тема 1.3. Господарський розвиток та економічна думка Східної та Західної цивілізації 

(VIII ст. до н. е. – V ст. н. е.) 

Осьовий час та формування світових цивілізацій. Усвідомлення самоцінності людини. 

Формування власності на засоби виробництва. Соціальні трансформації та зміни у 

виробництві. 

Східна цивілізація та її характеристика. Іригаційне землеробство як господарська 

основа цивілізації Стародавнього Сходу. Соціальна структура суспільства. Система «влада-

власність». Роль грошей. Рента-податок. 

Суспільно-економічний розвиток Давньої Індії. Економічна думка у староіндійській 

«Артхашастрі»  Каутільї. 

Соціально-господарський устрій Давнього Китаю. Система розподілу і роль держави. 

Економічна думка Стародавнього Китаю: історичні форми господарств у працях Конфуція; 

реформи Ван Мана трактат “Гуань-цзи”.  

Західна цивілізація та господарський розвиток античних держав. Особливий тип 

політичної організації. Роль полісів у становленні Західної цивілізації. Формування власності. 

Господарство Стародавної Греції. Особливості державного устрою та господарського 

розвитку. Два типи античних держав: Спарта і Афіни. Закони Лікурга і реформи Солона. 

Суспільно-економічні погляди Анахарсія Скіфського. Ксенофонт як ідеолог «ойкосного» 

господарства. Платон та його ідеальна держава. Господарство Давньої Греції в «Нікомаховій 

етиці» та «Політиці»  Арістотеля.   

Економічний розвиток Давнього Риму. Елементи товарного господарства та його 

інститути. Закони ХІІ Таблиць. Земельна власність та її трансформація. Реформи братів 

Граків. Початок люмпенізації населення. Вілла і латифундія – основні форми господарств. 

Катон Старший:  «Землеробство». Класичне рабство і його трансформація. Варрон та 

ЛуційКолумелла про рабство (праця «Про сільське господарство»). Криза рабовласницької 

системи та причини загибелі античного світу. Економічні погляди раннього християнства. 

Августин Блаженний. Іоан Златоуст. 

Перші ознаки ранньокласового суспільства на теренах України доби заліза. 

Господарство кіммерійців та скіфів. Господарський розвиток античних міст-держав 

Північного Причорномор’я. 

Тема 4. Феодальна система господарства та економічна думка європейської 

християнської цивілізації (V – ХV ст.) 

Загальна характеристика середньовічних цивілізацій. Роль релігії у становленні Східної 

(ісламської) та Західної (християнської) цивілізації Особливості суспільств Східної цивілізації 

в середньовіччі. Специфіка інституту власності. Міста та їхня роль у господарському житті 

Сходу. Економічна думка країн середньовічного Сходу (Індія, Китай, Японія, Арабський 

Халіфат, Османська імперія).   

Роль християнства в розвитку господарського життя суспільств Європи. Розпад 

Римської імперії на Східну (Візантійську) та Західну (Римську) та його вплив на специфіку 

цивілізаційних процесів в Європі. Державний устрій та особливості господарського розвитку 

Візантії. Форми господарств. 

Основні риси господарського життя суспільств Західноєвропейської цивілізації. Етапи 

розвитку феодальної системи господарювання в Західній Європі. Господарство Франкського 

королівства (V–X ст.). Основні форми феодального землеволодіння. Церковне 

землеволодіння. Відносини залежності та види феодальної ренти. Особливості розвитку 

феодалізму в Англії та Німеччині. Економічна думка раннього середньовіччя: «Салічна 

правда».  

Розвиток аграрних відносин та сільського господарства в ХІ–ХV ст. у країнах Західної 

Європи. Організація феодального господарства та його форми (сеньйорія, манор). Селянські 

господарства манс, віргата, гуф.  «Капітулярій про вілли». 

Ремесло і торгівля у господарській системі феодального суспільства. Виникнення 

середньовічних міст. Корпоративні відносини. Комунальні революції. Роль середньовічних 



міст у розвитку товарного господарства. Цехові регламенти як пам’ятка економічної думки 

середньовіччя. Економічні погляди каноністів. Тома Аквінський. 

Ранньофеодальна держава Київська Русь: господарський розвиток та пам’ятки 

економічної думки. Формування давньоруської держави. «Повість минулих літ». Феодальне 

землеволодіння (вотчина). Форми залежності в господарській сфері (холопи, закупи, рядовичі, 

смерди). Феодальна рента. Особливості формування фіскальних інститутів. Реформи княгині 

Ольги. «Повчання» Володимира Мономаха. 

Давньоруське місто: відмінні та спільні риси із середньовічними містами Західної 

Європи. Організація ремесла та торгівлі. «Руська правда». Галицько-Волинська держава, її 

господарський розвиток. Галицько-Волинський літопис. Економічні наслідки татаро-

монгольської навали. 

Господарський розвиток українських земель в умовах феодально-кріпосницької 

системи (XVI – перша пол. XVII ст. ) Регіонально-територіальний характер економіки 

України. Вплив Польщі та Литви на господарський розвиток українських земель. Розвиток 

аграрної сфери економіки. Землеволодіння магнатів, шляхти, церкви. Закріпачення селян. 

Слободи. Трансформація феодальної ренти. Виникнення та поширення фільваркової системи. 

Соціальні верстви населення: слуги, челядь, тяглі люди. «Устава на волоки» (1557). 

Міста і містечка. Цехова система ремесла. Магдебурзьке право. Територіальний поділ 

праці. Внутрішня та зовнішня торгівля. 

Економічні аспекти світогляду Станіслава Оріховського-Роксолана та Івана 

Вишенського. 

Тема 5. Генезис ринкової  господарської системи та економічної науки  в Європі (ХVІ – 

друга третина ХVІІІ ст.) 

Цивілізаційні фактори розвитку господарських систем європейських держав: політичні, 

соціальні, духовно-культурні. Трансформація станово-представницької монархії в 

абсолютизм. Формування нації як суспільного суб’єкта. Міста як осередки нових 

господарських відносин, поглиблення товарно-грошових відносин, розширення торговельних 

зв’язків. Зародження нових суспільних класів: приватні власники засобів виробництва і 

наймані працівники. Епоха Відродження. Гуманізм як ідеологія Відродження. Розкол у 

католицькій церкві. Реформація. Виникнення протестантської релігії, утвердження трудової 

етики. 

Великі географічні відкриття та їхні соціально-економічні наслідки: зародження 

колоніальної системи; генезис світового ринку товарів, капіталу та праці; «революція цін». 

Первісне нагромадження капіталу як вихідний пункт становлення ринкової економіки. 

Розвиток продуктивних сил та початок науково-технічного прогресу. Перша наукова 

революція. Зростання ролі кустарної та мануфактурної форми виробництва. Нові форми 

господарств у аграрній сфері. 

Передумови виникнення і загальна характеристика меркантилізму. Особливості 

раннього і пізнього меркантилізму. Теорії «грошового» і «торгового» балансу. Англійський 

меркантилізм: У. Стаффорд, Т. Ман, Дж. Стюарт. Французський меркантилізм: Ж. Б. Кольбер, 

Ж. Боден, А. Монкретьєн. Меркантилізм в Італії: Г. Скаруффі, Б. Даванцаті, А. Серра, 

А. Дженовезі. Камералістика і меркантилізм в Німеччині: Я. Борниць, Х. Безольд. Внесок 

меркантилізму до економічного аналізу. Протекціонізм як практичний вияв меркантилізму. 

Особливості первісного нагромадження  в провідних країнах Західної Європи.Англія – 

країна класичного первісного нагромадження капіталу та розвитку ринкової економіки. 

Мануфактурна промисловість та «аграрний переворот» в Англії. Розвиток океанської торгівлі. 

Формування банківської системи. Розвиток внутрішньої торгівлі та формування 

національного ринку.  

Франція.  Роль держави у становленні мануфактурного виробництва. Політика 

кольбертизму. Формування земельного ринку. Фіскальна політика як основне джерело 

нагромадження капіталу у Франції. Фінансова система Дж. Ло.  



Формування класичної школи політичної економії. Теоретичні основи критики 

меркантилізму: Дж. Локк, П. Буагільбер, У. Петті. Погляди Д. Г’юма (Юма) і Р. Кантільйона 

на торгівлю і грошовий обіг. Цінність і потреби у розумінні Ф. Гальяні. 

Фізіократи – французький варіант класичної політичної економії. Концепції 

«природного порядку» і «laissezfaire». Вчення фізіократів про чистий продукт,  продуктивну і 

непродуктивну працю. Господарство як система в «Економічній таблиці» Франсуа Кене. 

Економічні погляди та економічна політика А.Тюрго. 

Зародження політичної економії в Англії. Адам Сміт як економіст мануфактурного 

періоду розвитку ринкової економіки. «Дослідження про природу і причини багатства 

народів» (1776). Методологія А. Сміта. Вчення про розподіл праці, обмін, гроші. Теорія 

цінності. Вчення про класи і доходи, продуктивну і непродуктивну працю. Капітал і проблема 

відтворення. 

 

Модуль 2. Господарство та економічна думка періоду національних економічних 

систем 
Тема 2.1. Еволюція ринкового господарства та економічної думки  в  країнах 

Європейської цивілізації (остання третина ХVІІІ – 70-і рр. ХІХ ст.) 

Ринкове господарство як консолідований результат демократичної, індустріальної та 

освітньої революцій. Буржуазно-демократичні революції й утвердження нової політичної, 

соціальної та економічної системи в суспільствах Європейської цивілізації. Просвітництво як 

ідеологічне та інтелектуальне підґрунтя становлення буржуазного суспільства. Освітні 

революції і їхній вплив на розвиток ринкового господарства країн Європейської цивілізації. 

Формування інститутів ринкової економіки. 

Промислова технічна революція (переворот): сутність і значення  для світового 

цивілізаційного процесу та формування матеріально-технічної бази ринкової економіки. 

Підсумки промислового перевороту. 

Особливості формування ринкового господарства в окремих країнах Європейської 

цивілізації. Велика Британія – батьківщина промислового перевороту. Політичні, економічні 

та соціальні передумови, хід та наслідки промислового перевороту в Англії. Генезис 

ринкового господарства в Англії. Поглиблення поділу праці та виникнення нових форм 

господарювання. Формування ринкової інфраструктури.  

Особливості промислового перевороту у Франції та його роль для становлення 

національного ринку. Парцелярна система. Панування дрібної промисловості. Становлення 

економіки лихварського типу.  

Особливості становлення ринкових відносин у США. Початок промислової революції 

та роль Громадянської війни в її завершенні. Ліберальна економічна теорія Г. Ч. Кері. 

Формування ринкового господарства в Німеччині. Причини економічного відставання. 

Аграрні реформи. Становлення великої промисловості в Німеччині. Роль держави у 

формуванні ринкового господарства. 

Основні риси класичної політичної економії та особливості її розвитку в окремих 

державах. Загальна характеристика класичної політичної економії. Еволюція політичної 

економії у Англії. Економічна система Давида Рікардо у праці «Основи політичної економії і 

оподаткування» (1817). Методологія Д. Рікардо. Трудова теорія цінності. Аналіз грошей і 

грошового обігу. Теорія земельної ренти. Проблема відтворення і криз. Теорія порівняльних 

переваг Д. Рікардо. Закон народонаселення, теорії розподілу і ефективного попиту Томаса 

Роберта Мальтуса. Теорія «утримання» Вільяма Нассау Сеніора. 

 Еволюція політичної економії у Франції: Жан Батист Се (Сей). Теорія цінності. 

Теорія трьох факторів виробництва. Теорія розподілу.  Закон попиту і пропозиції. Закон Сея. 

Теорії послуг і “економічних гармоній” Фредеріка Бастіа. Теорія розподілу суспільного 

продукту. 

Завершення класичної політичної економії: Джон Стюарт Мілль «Основи політичної 

економії» (1848). Методологія Дж. С. Мілля. Проблеми виробництва, розподілу і обміну. 



Теорія попиту і пропозиції, корисності. Показники суспільного прогресу. Роль держави. Теорії 

монополії і конкуренції.  

Виникнення альтернативної школи політичної економії.Зародження системи 

національної політичної економії Німеччини у працях Ф. Ліста.: економічний націоналізм, 

«виховний протекціонізм», вчення про стадії господарського розвитку. Історична школа 40–

50-х рр. ХІХ ст.: Вільгельм Рошер, Бруно Гільдебранд, Карл Кніс. Особливості предмету і 

методу історичної школи та її загальна характеристика. 

Критичний напрям політичної економії: Симонд де Сисмонді. П’єр Жозеф Прудон, 

Карл Родбертус. Зародження і формування марксистської економічної теорії в 40-50-х  роках 

ХІХ ст.: Карл Маркс і Фрідріх Енгельс. 

Тема 2.2. Господарство України в умовах кризи феодальної системи та генезису 

ринкових відносин (друга половина XVIІ – перша половина ХІХ ст.) 

Передумови визвольної війни 1648 – 1676 рр. та створення Української козацької 

держави. Особливості її господарського розвитку. Економічна політика Б. Хмельницького. 

Еволюція форм землеволодіння. Елементи меркантилізму в універсалах, «Стверджувальних 

грамотах» та міжнародних угодах Б. Хмельницького, у статтях Переяславської угоди 1654 р. 

Економічний розвиток Запорізької Січі. 

Господарство Лівобережної України за часів Гетьманщини та в складі Російської 

імперії. Підвищення агрокультури. Розвиток ремесла. Виникнення нових міст. Зародження 

мануфактурного виробництва. Зрушення у внутрішній та зовнішній торгівлі. 

Економічна політика Петра І та її вплив на економіку України. Економічні погляди 

Феофана Прокоповича. Трактування завдань економічної політики уряду з позиції 

меркантилізму.  

Остаточне закріплення селян у Лівобережній Україні (1783). Зміна правового статусу 

козацтва. Економічні платформи депутатів від різних верств козацтва у «Колегії з укладання 

нового уложення”» до Катерини ІІ (1767-1768), «Торчинському маніфесті» (1767) та 

«Універсалі до селян» (1768). 

Формування елементів ринкового господарства. Посилення зв’язків поміщицьких 

господарств з ринком. Зростання панщини. Поглиблення соціального розшарування селян та 

козаків. Колонізація Запоріжжя та Причорноморських степів. Розвиток мануфактурної 

промисловості. Вотчинна, посесійна та орендна мануфактури. Об'єднання фінансової системи 

Лівобережної України з фінансовою системою Росії. 

Відображення основних проблем економічного розвитку Якова Козельського. 

Соціально-економічні погляди Григорія Сковороди: філософсько-етичне тлумачення праці та 

розподілу її результатів, власності та принципів управління нею. Започаткування засад 

демократичної течії української суспільної думки. 

Визрівання передумов скасуванні кріпацтва в Україні (кінець XVIII – перша половина 

ХІХ ст.). Аграрна політика Австрійської  та Російської імперій на збереження феодальної 

системи господарства. Економічний занепад українського Закарпаття. Економіка Галичини та 

Буковини під владою Австрії. Реформи 80-х рр. ХVІІІ ст. Йосипа ІІ, їхній економічний зміст. 

Руйнування монопольного характеру землеволодіння, формування ринку землі. Феодальний 

маєток як основний об’єкт господарювання. Зростання товарності сільського господарства. 

Посилення майнової диференціації селянства. Втрата землі селянами.  Еволюція форм 

феодальної ренти в першій половині ХІХ ст. Формування ринку найманої праці.  

Формування політичних економічних та соціальних передумов промислового 

перевороту в Східній Україні. Промисловість Західної України.  

Особливості становлення української економічної науки. Фізіократичні погляди Василя 

Каразіна. Соціально-економічні проблеми у правознавчій творчості Семена Десницького. 

«Економічна система» Михайла Балудянського. Поширення ідей класичної школи 

політекономії в Україні у першій пол. ХІХ ст.:  виникнення Харківського (1805) та Київського 

(1834) університетів. Економічні погляди Тихона Степанова у «Записках про політичну 

економію» (1844). Іван Вернадський: теорія потреб та «Нариси історії політичної економії» 



(1858). Критика  класичної школи Григорієм Цехановецьким. Економіко-статистичні 

дослідження Дмитра Журавського. Суспільно-економічний ідеал Тараса Шевченка.  

Тема 2.3. Економічна думка монополістичного періоду розвитку ринкового 

господарства провідних країн Європейської цивілізації (70-ті роки ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 

Нові тенденції господарського розвитку держав Європейської цивілізації. Світова 

економічна криза останньої чверті ХІХ ст. Нові тенденції у розвитку господарства. Друга 

науково-технічна революція. Структурні зміни в економіці. Перехід від системи вільної 

конкуренції до монополії. Розвиток акціонерної форми організації господарства. Зміни 

зовнішньої економічної політики. Жорсткий протекціонізм. Економічна експансія. 

«Маргіналістична революція» 70-х рр. ХІХ  ст. та її особливості. Провісники теорії 

граничної корисності: Йоган фон Тюнен, Антуан Курно, ЖюльДюпюї, Герман Госсен. 

Методологічні принципи та загальна характеристика маргіналізму. Два етапи розвитку 

маргіналізму.  

Австрійська школа. Особливості методології австрійської школи. Теорія цінності і 

обміну Карла Менгера в «Основах вчення про народне господарство» (1871). Теорія 

альтернативних витрат Фрідріха фон Візера. Теорія капітала і процента Євгена Бем-Баверка.

 Англійський маргіналізм. Уільям Стенлі Джевонс: «Теорія політичної економії» (1871). 

Концепція корисності і обміну Джевонса. Теорія пропозиції праці. Теорія обміну 

ФренсісаЕджуорта. Виробнича функція Філіпа Уікстіда. Лозанська школа. Математизація 

економічної теорії. Леон Вальрас: «Елементи чистої політичної економії» (1874). Теорія 

загальної економічної рівноваги Вальраса. Соціальний оптимум Парето. 

Особливості переходу від вільної конкуренції до монополії в окремих країнах 

Європейської цивілізації. Втрата Великою Британією промислового та торгівельного 

лідерства. Зміна у формах власності, організації та структурі промислового виробництва. 

Розвиток аграрної економіки та сфери послуг. Причини втрати провідних економічних 

позицій у світі. 

Перетворення США у провідну індустріальну державу світу. Причини та фактори 

швидкого зростання американської економіки. Місце США у світовому господарстві.  

Промислове зростання Німеччини в кінці ХІХ ст. Роль політичного об'єднання 

Німеччини в її економічному зростанні. Особливості галузевої структури народного 

господарства. Державний капіталізм. 

Передумови виникнення в 70-і рр. ХІХ ст. нової історичної школи в Німеччині: Густав 

фон Шмоллер, Карл Бюхер, ЛуйоБрентано. Основні риси медології. Дослідження соціальних 

проблем, ролі соціальних інститутів. Теорії державного регулювання економіки. 

Методологічний конфлікт між австрійською та історичною школою Німеччини. 

Економічний розвиток Франції. Уповільнення темпів економічного розвитку Франції. 

Повільний процес зміни форм власності та організації виробництва в промисловості. 

Загострення суперечностей французької господарської системи. 

Формування неокласичної традиції в економічній науці. Альфред Маршалл: 

«Принципи економічної теорії» (1890): синтез  класичної політекономії і маржиналізму. 

Методологія дослідження. Теорія рівноваги попиту і пропозиції. Вплив фактору часу. Теорія 

монополій. Концепція розподілу національного доходу. Започаткування основ сучасної 

мікроекономічної теорії. Теорія граничної продуктивності Джона БейтсаКларка.   

Розвиток неокласичної доктрини у працях Артура СесіляПігу та РальфаХоутрі. 

Економічний лібералізм представників нової австрійської школи: Людвіга фон Мізеса і 

Фрідріха фон Ґайєка (Хайека). Теорія загальної рівноваги, проценту і грошей Ірвіна Фішера 

(США). 

Формування гетеродоксії неокласичній доктрині. Техніка економічного аналізу 

шведської (стокгольмської) школи: КнутВікселль, Густав Кассель. Передумови виникнення 

інституційного напряму в німецькій політичній економії: Вернер Зомбарт, Макс Вебер, Артур 

Шпітгоф.  

Тема 2.4. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки 

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



 

Становлення ринкових форм господарства в Україні. Вплив цивілізаційних чинників на 

розвиток господарської сфери українського суспільства Сутність аграрних реформ 1848 р. в 

Австро-Угорщині та 1861 р. у Російській імперії. Зміни у відносинах власності та соціальній 

структурі суспільства. Особливості, реалізація та підсумки промислового перевороту в 

Східній Україні. 

Виникнення нових господарських форм: акціонерні товариства, монополістичні 

організації. Формування банківської системи ринкової економіки. Іноземний капітал в 

український промисловості. Роль держави у регулюванні економічного розвитку України. 

Казенні замовлення, митна політика. Колоніальний характер української економіки. 

Загальна характеристика української економічної думки пореформеного періоду. 

Вплив ідей німецької історичної школи на розвиток теоретичних досліджень в Україні. 

Економічна програма М. Драгоманова. Економіко-статистичні дослідження: В. Навроцький, 

О. Русов, П. Червінський, П. Чубинський. Марксизм і економічні дослідження Миколи Зібера. 

Космосогенно-енергетична теорія Сергія Подолинського. 

Київська економічна школа 50-90-х рр. ХІХ ст. Микола Бунге: «Основи політичної 

економії» (1870). Теорія цінності Афіногена Антоновича. Дмитро Піхно та його «Основи 

політичної економії» (1890). Економічні дослідження в Одеському університеті: Михайло 

Вольський, Олександр Посников, Леонід Федорович. Розвиток бюджетно-фінансових 

досліджень в Харківському університеті: Михайло Олексієнко, Костянтин Гаттенбергер. 

Особливості економічного розвитку та економічної думки України на межі ХІХ – ХХ 

ст. Високий ступінь монополізації виробництва. Виникнення фінансового капіталу. 

Відображення нових економічних явищ в концепціях українських економістів. 

Соціалістичні вчення та українська економічна думка. Теорія цінності Миколи 

Коссовського. Критичний аналіз марксизму в поглядах Івана Франка. “Україна irredenta” 

(1895) Юліана Бачинського.  

Маргіналізм в Україні. Закони суб’єктивної цінності Романа Орженцького. Теорія 

розцінки господарських благ Олександра Білімовича. Теорія збалансованого бюджету 

споживача і праксеологія економіста-математика Євгена Слуцького.  

Соціальний напрям в економічній науці України та його загальна характеристика. 

Економічні погляди Т. Рильського, П. Мігуліна. Дослідження фінансової системи Іваном 

Янжулом. Проблеми монетарної економіки в працях Олександра Миклашевського і 

Володимира Желєзнова. Історико-економічні дослідження Володимира Левитського, Максима 

Ковалевського. Аграрні питання в поглядах Володимира Косинського. Територіально-

фінансова економетрія Миколи Яснопольського. 

Стримувальні фактори у розвитку ринкових інститутів у сільському господарстві 

України на зламі ХІХ – ХХ ст. Роль селянської громади. Столипінська аграрна реформа, її 

сутність та вплив на розвиток ринкових відносин у сільськогосподарській галузі. Аграрні 

проблеми та ідеї кооперації у працях Миколи Левитського, Тихона Осадчого, 

Федора Щербини, Бориса Матроса.  

Внесок до світової економічної науки Михайла Туган-Барановського. Синтез теорії 

граничної корисності з трудовою теорією цінності. Економічні цикли та теорія економічної 

кон’юнктури. Соціальна теорія розподілу. Теорія кооперації. Кон’юнктурна теорія грошей та 

її практичне значення. Місце української економічної думки у світовій економічній науці. 

 

Модуль 3. Національні економіки та економічна думка періоду світового 

господарства 
Тема 3.1. Економічна думка державно-монополістичного періоду розвитку ринкових 

економічних систем провідних країн Європейської цивілізації у першій половині ХХ ст. 

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 країн світу на початку ХХ ст. Посилення державно-монополістичних тенденцій та 



їх відображення в теоріях імперіалізму: Дж. А. Гобсон, Р. Гільфердинг, К. Каутській, В. Ленін. 

Перегляд неокласичної концепції ринку: теорія монополістичної конкуренції Едварда 

Чемберліна; теорія недосконалої конкуренції ДжоанРобінсон; теорія ефективної конкуренції 

Йозефа Шумпетера.  Вплив цивілізаційних факторів на форми господарств. 

Особливості державно-монополістичного розвитку господарств країн Європейської 

цивілізації та США. Економічні причини Першої світової війни та її вплив на економіку 

промислових країн світу. Дезорганізація структури світового ринку в роки війни. Повоєнна 

криза. Економічна сутність Версальського договору (1919). Праця Дж. М. Кейнса «Економічні 

наслідки Версальського мирного договору». Плани Дауеса та Юнга: пом’якшення 

репараційних виплат. Основні фактори стабілізації 1924–1929 рр. Зростання економічної ролі 

США у світі. Зростання ролі держави у  системі господарських відносин. Вплив 

цивілізаційних факторів на систему повоєнних економічних відносин.  

Інституційний напрям економічної думки як обґрунтування соціального контролю 

суспільства над економікою. Американський інституціоналізмпоч. ХХ ст. та його головні 

течії: соціально-психологічний – ТорстейнВеблен; соціально-правовий – Джон Р. Коммонс; 

кон’юнктурно-статистичний – Уеслі К. Мітчелл. 

Світова економічна криза 1929-1933 рр. «Велика депресія» 1929–1933 рр. та її вплив на 

розвиток країн Європейської цивілізації та США.  Антикризові програми: ліберально-

реформістська та націонал- соціалістична. Методи макроекономічного регулювання економіки 

у 1930-ті роки. 

 Основні напрями і заходи «Нового курсу» Франкліна Рузвельта та його теоретичне 

підґрунтя. Господарство Великої Британії та Франції 30-х рр. ХХ ст. Зміст антикризових 

заходів Дж. Мея у Великій Британії. Антикризова програма «Народного фронту» у Франції. 

Основні напрямки економічної політики фашистської Німеччини. Примусова 

монополізація промисловості. Регулювання трудових відносин. Мілітаризація економіки та її 

роль у господарському відродженні Німеччини. 

Виникнення кейнсіанства. Макроекономічна теоретична система Джона Мейнарда 

Кейнса: «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей» (1936). Методологія кейнсіанства. 

Теорія ефективного попиту. Концепція мультиплікатора. Теорія зайнятості Дж. М. Кейнса. 

Заперечення концепції ринкового саморегулювання. Основні важелі державного регулювання 

економіки. Зміст «кейнсіанської революції» в політичній економії. 

Економічний розвиток європейських країн та США в період Другої світової війни та її 

вплив на структуру народного господарства. Світове господарство в роки Другої світової 

війни. Методи воєнно-господарського регулювання. Економічні наслідки війни: матеріальні, 

демографічні, соціальні. Реконверсія та демонтаж системи воєнного регулювання економіки. 

Тема 3.2. Економічна думка періоду еволюції ринкових економічних систем провідних 

країн світу (50-80-ті роки ХХ ст.) 

Фактори розвитку ринкових економічних систем у повоєнний період: военно-

конверсійний, інноваційно-технологічний, міжнародно-організаційний, міжнародно-

інтеграційний. Фундаментальні зрушення у світовій системі господарства та їх ній вплив на 

національні економіки. Поглиблення міжнародного поділу праці та інтеграційні процеси. 

Структура світової економічної думки (50-80-ті роки ХХ ст.). 

Кейнсіанствояк «мейнстрім» економічної теорії післявоєнної Європи. Загальна 

характеристика течій у післявоєнному кейнсіанстві. Неокейнсіанські теорії: економічного 

зростання РояҐаррода (Харрода) та циклу ЕлвінаҐансена (Хансена). Модель макроекономічної 

рівноваги IS–LM Джона Ґікса – ЕлвінаҐансена. 

Неокласичний (кейнсіансько-неокласичний) синтез: Пол Семюелсон, Роберт М. Солоу. 

Теорема Ґекшера–Оліна– Семюелсона. 

Посткейнсіанство. Ліве кейнсіанство у Кембріджі: Дж. Робінсон, П. Сраффа,  

Н. Калдор.  Монетарне кейнсіанство у США: А. Лейонхуфвуд, Д. Девідсон, С. Вайнтрауб, 

Х. Мінскі. Особливості кейнсіанства у Франції (Г. Ардан) та у Швеції ( Е. Вігфорс). 

Неокласика та неолібералізм. Неокласична теорія економічного зростання Джеймса 

Міда. Теоретичні засади неолібералізму у ФРН. Теорія і політика суспільного ладу В. Репке, 



О. Рюстова. Ідеальні типи господарських систем і принципи економічної політики В. Оукена 

(Ойкена), Ф. Бема. Концепція «соціального ринкового господарства» Л. Ерхарда і А. Мюллер-

Армака. 

Чіказька школа монетаризму. Монетарна теорія циклу МілтонаФрідмена. Економічна 

політика монетаризму. Основні  напрямки і різновиди монетарних шкіл. Неолібералізм у 

Франції: Жак Рюефф, Моріс Алле. 

Неокласичне «відродження». Економіка пропозиції А. Лаффера та Р. Менделя. Школа 

раціональних очікувань: Джон Мут, Роберт Лукас, Томас Сарджент, НейлУоллес, Роберт 

Барроу.  

Інституціоналізм. Соціальний (індустрійно-технологічний) іституціоналізм Джона 

КеннетаГелбрейта. Інституційно-соціальна традиція у Франції: Франсуа Перру. 

ГуннарМюрдаль: синтез інституціоналізму і шведської школи. Теорія економічного розвитку 

та інституційних змін Йозефа А. Шумпетера. Інституціональна теорія економічного зростання 

С. Кузнеця. 

Нова інституційна теорія. Теорія трансакційних витрат. Економічна теорія прав 

власності Рональда Коуза (США). Теорія економічних організацій: Френк Найт, А. Алчіан, 

Г. Демсець. 

Теорії трансформації капіталізму. «Народний капіталізм» А. Берлі (США). Концепція 

«колективного капіталізму» Г. Мінза (США). 

Теорія суспільного вибору Джеймса М. Б’юкенена (США), КенетаЕрроу (США), 

ЖерараДебре (США). 

Теорії «індустрійного суспільства» Петера Друкера (США), РаймонаАрона (Франція). 

Теорія «стадій економічного зростання» ВолтаРостоу (США).  

Післявоєнний розвиток Європи. «План Дж. Маршалла» як основа економічної 

стабілізації країн Західної Європи. Утворення у 1945 р. системи міжнародних фінансових 

організацій: Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку (МБРР). Створення у 1947 р. Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ). 

Утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі (1951). Закріплення золотовалютного 

стандарту у Бреттон-Вудській системі (1944-1976).  

Інтернаціоналізація виробництва та інтеграція господарських систем. Національні 

міжнародні утворення як фактор нового режиму взаємодії між національними економіками. 

Інтеграція господарських систем Західної Європи. Утворення та розвиток Європейського 

Економічного співтовариства (1957). Формування трьох центрів світового  індустріального 

господарства: США, Західної Європи, Японії.  

Зміст та основні напрями сучасної науково-технічної революції (СНТР)  та її вплив на 

розвиток національних економік та світової системи господарства. Вплив масштабів і 

структури інвестицій на рівень і темпи розвитку національних економік. Структурні зміни у 

національних економіках і світовому господарстві. «Зелена революція»: завершення 

індустріалізації сільського господарства.  

Соціалізація суспільства західноєвропейської гілки цивілізації як реалізація ідеї 

людиноцентризму. Системи державних гарантій та реалізації прав громадян. Утворення 

організації Об’єднаних Націй (ООН) та Міжнародної організації праці (МОП). Зрушення  

духовно-культурній сфері. Масова культура та її альтернатива. Інтеграція культурної 

складової людства у ринковий простір. 

Особливості змішаних ринкових систем та корпоративних форм господарств провідних 

країн світу. Становлення та утвердження основних моделей змішаних ринкових економічних 

систем. 

Соціально-зорієнтований капіталізм. Неоетатистська модель (Франція, Велика 

Британія) Неоліберальна модель соціально-ринкового господарства Німеччини. Модель 

централізованої згоди і системи розподільного соціалізму Швеції. Вільний ринковий 

капіталізм. Неоліберальна модель змішаної економіки США. Державно-керований капіталізм. 

Державно керована корпоративна ринкова економіка Японії та Південної Кореї. 



«Економічне диво» Німеччини: Л. Ерхард. Економічний розвиток Великої Британії. 

Економічна політика голлізму у Франції. Економічне зростання в США та Японії. 

Причини, характер і перебіг світових циклічних економічних криз 1973–1975 і 1981–

1982 рр., їхній вплив на розвиток національних економік у 70-80-ті роки ХХ ст. Явище 

стагфляції. Криза посткейнсіанського макроекономічного регулювання економіки. Втрата 

кейнсіанством провідних позицій в економічній науці. «Неокласичне відродження». 

Неоконсервативні реформи державного регулювання: «тетчеризм» у Великобританії та 

«рейганоміка» у США. 

Тема 3.3. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки 

(90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) 

Глобалізація та її вплив на національні господарства. Посилення інтернаціоналізації та 

глобалізації світового господарства. Зрушення в галузевій структурі провідних країн світу. 

Новий характер праці та змін у споживанні. Еволюція корпоративної форми господарювання. 

Становлення постіндустріальної корпорації. Інтелектуальні працівники як основна 

частина персоналу сучасних корпорацій. Типи сучасних корпорацій: корпорація, що 

навчається, віртуальна та креативна. Еволюція транснаціональних корпорацій. 

Розвиток національних економічних інститутів. Міжнародні економічні організації та 

їхній вплив на національні економічні інститути. Взаємодія національних економік та їхніх 

суб’єктів у світовому економічному середовищі. Взаємозв’язок інститутів світової системи 

господарства. Еволюція політики антикризового розвитку.  

Вплив глобалізації на інтеграційні процеси. Особливості міжнародної економічної 

інтеграції на сучасному етапі її розвитку. Інтеграція Європи та особливості економічного 

розвитку європейських країн в її умовах. 

Особливості СНТР кінця ХХ – початку ХХІ ст. та її вплив на світове та національне 

господарства. Передумови, суть та наслідки інформаційно-технологічної революції кінця ХХ 

– початку ХХІ ст. як складової сучасної НТР. Поява та розвиток постіндустріальної, сервісно-

інформаційної економіки країн європейської цивілізації. Домінування сфери послуг у 

галузевій структурі виробництва. Дослідження нових соціально-економічних явищ 

викликаних сучасною НТР. 

Концепція «постіндустрійного суспільства» Даніеля Белла (США) та її основні 

характеристики. Концепція «технологічного суспільства» Жака Еллюля (Франція). 

Високотехнологічні наукомісткі виробництва. Зміна місця та ролі людини в сучасних 

виробничих процесах та новий характер мотивації.  

Теорія інформаційного суспільства та становлення інформаційної економіки. Теорія 

«третьої хвилі» ЕлвінаТоффлера (США). Зміна ролі матеріальних факторів виробництва. 

Зростання ролі інформації та знань як основного ресурсу господарської діяльності. Розвиток 

інформаційного сектору економіки та господарський прогрес. Становлення інформаційної 

економіки.  

Зміна характеру та посилення впливу детермінант економічного розвитку. Вплив 

демографічного фактора на господарські процеси і явища у сучасних умовах. Суперечливість 

використання ресурсних потенціалів національних економік в умовах глобалізації. Зміна 

клімату як фактора впливу на світову та національні економіки. Теорія постекономічного 

суспільства В. Іноземцева (Росія). 

Причини кризи  неокласичного «мейнстріму» в економічній науці на зламі ХХ–ХХІ ст. 

Посилення впливу інституціоналізму. Основні напрямки сучасної інституційної теорії. «Нова 

економічна історія» Дугласа С. Норта та Роберта Фогеля (США). Теорія прав власності 

Річарда Познера. Теорія суспільного вибору Роберта Д. Толлісона. Теорія агентів: Дж. Стігліц, 

У. Меклінг, М. Дженсон, Ю. Фама та ін. Теорія трансакційних витрат: С. Чен, Й. Барцель та 

ін. Теорія структури та регуляції О. Вільямсона.  

Нова інституційна економіка. Еволюційна економічна теорія Дж. Ходжсона. Економіка 

поведінки Д. Канемана. Класифікація правил поведінки В. Ванберга (Німеччина).   

Тема 3.4. Господарство та економічна думка України за умов адміністративно-

командної економічної системи. 



Господарство України у міжвоєнний період в умовах ринкової економіки (1914–

1939 рр.) Вплив Першої світової війни на економіку України. Економічні програми 

національних урядів України та їхня реалізація у 1917–1921 рр. Створення Української 

академії наук (1918). Економічний розвиток Західної України в 1920–1930 рр. Теорія аграрних 

циклів Володимира Тимошенка. 

Встановлення більшовицької влади в Україні та її вплив на господарську систему. 

Партійно-державна диктатура як тип організації влади. Відносини власності. Планово-

директивна господарська система. Соціальні відносини. Культура та ідеологія та їхній вплив 

на господарське життя. 

Основні заходи радянської економічної політики «Червоногвардійська атака на 

капітал» (грудень 1917– весна 1918 рр.) Політика «воєнного комунізму» та її основні риси. 

Особливості взаємодії господарських одиниць. Голод 1921–1923 рр. 

Причини запровадження, зміст та реалізація нової економічної політики (НЕПу) в 

Україні (1921–1928 рр.). Відновлення ринку і ринкових відносин та їхня роль у відбудові 

економіки України. Відродження фінансово-кредитної системи. Грошова реформа 1922-1924 

рр. 

Формування адміністративно-командної економічної системи та її характерні риси. 

Становлення директивної системи планування. Основи планової системи. Вплив на 

господарство України позаекономічних методів управління. Характер взаємодії між 

суб’єктами господарювання та державою. Політика індустріалізації. Основні етапи 

індустріалізації. 

Суперечності розвитку сільського господарства в умовах індустріалізації. Примусова 

колективізація та одержання різних форм кооперації. Голодомор в Україні у 1932 – 1933 рр. як 

вияв антигуманної сутності командно-адміністративної системи. Основні підсумки соціально-

економічного розвитку України в роки довоєнних п’ятирічок та її роль в економіці СРСР. 

Основні напрями економічної думки 1917–середини 30-х рр. в Україні. Державотворча 

спрямованість економічної думки в Україні на зламі 10-20-х років ХХ ст. Використання 

надбань дореволюційної економічної думки кращими українськими вченими: Михайло Туган-

Барановський, Євген Слуцький, Костянтин Воблий, Леонід Яснопольський, Михайло Птуха. 

Соціально-економічний відділ УАН.  Економічні дискусії 20-30-х років ХХ ст. Криза 

економічної теорії та політизація економічної думки в умовах тоталітаризму. Формування 

радянської марксистської економічної науки. 

Завершення формування адміністративно-командної економічної системи. 

Господарство України в роки війни та повоєнної відбудови. Джерела відбудови народного 

господарства України, відновлення довоєнної структури. Голод 1946-1947 рр. Грошова 

реформа 1947 р. Колективізація та індустріалізація західноукраїнських земель. Характер і 

зміст теоретичних досліджень (проблеми планування, дії закону вартості в умовах соціалізму, 

визначення основного економічного закону соціалізму тощо), сучасна їх оцінка. Утворення 

Інституту Економіки АН УРСР(1936).  Ідеологізація  та ізоляція економічної науки в Україні. 

Звуження бази теоретичних досліджень. Економічна дискусія 1951 р. Популяризація  

сталінізму. 

Україна в умовах кризи командно-адміністративної системи. Економічні перетворення 

періоду «хрущовської відлиги». Зміни в аграрному секторі та їх обґрунтування в український 

економічній літературі другої половини 1950-х – початку 1960-х років. Економічні 

перетворення в інших галузях народного господарства. Спроби теоретичного обґрунтування 

проблем НТП, ефективності виробництва та зростання продуктивності праці, розміщення 

продуктивних сил в українській економічній літературі середини 1950-х – початку 1960-х 

років. Перехід до територіальної системи управління (раднаргоспи). Дискусії в радянській 

економічній літературі щодо способів та напрямків реформування господарства. 

«Косигінська реформа»: передумови та останні напрямки, теоретичне їх обґрунтування 

в українській радянській економічній літературі 1960-х – першої половини 1970-х років. 

Відновлення галузевої структури управління. Удосконалення директивного планування. 



Госпрозрахунок. Дослідження проблем закономірностей суспільного розвитку, власності, 

суспільного виробництва. Перегляд засад товарно-грошових відносин. 

Зниження ефективності командно-адміністративної економічної системи у 1970–1980-і 

роки 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 удосконалення господарського механізму в економічні 

літературі. 

«Перебудова» як спроба переходу до регульованої ринкової економіки. Політика 

прискорення та інтенсифікації. Спроби радикальної перебудови економічної системи: 

трансформація форм власності, відмова від жорстко директивного планування. Криза 

марксистсько-ленінської економічної теорії. Посилення відцентрових тенденцій у радянській 

економіці. 

Немарксистські економічні теорії і погляди. Історико-економічні дослідження 

М. Слабченка. Економічні погляди М. Волобуєва, О. Лібермана, М. Руденка. 

Економічна думка українського зарубіжжя: Сергій Бородаєвський, 

Микола Добриловський, Олександр Мицюк, Євген Головінський, Костянтин Кононенко, 

Микола Васильїв, Петро Кованько, Ілля Витанович, Іван-Святослав Коропецький. Теорія 

порівняльних економічних систем Всеволода Голубничого. 

Тема 3.5. Відновлення ринкової системи господарства в Україні (останнє десятиріччя 

ХХ – початок ХХІ ст.) 

Відновлення державної незалежності України. Економічний потенціал та структура 

економіки України на момент проголошення незалежності. Проблеми соціально-економічного 

реформування української економіки в перші роки незалежності.  

Формування основ національної системи господарства. Початок реформування 

національної економіки та формування ринкових інститутів. Трансформація відносин 

власності. Фінансово-кредитні інститути. Законодавче забезпечення реформ. Монетарні та 

інші концепції, обґрунтування їх застосовування українськими економістами. 

Радикальні економічні перетворення другої половини 1990-х років та їхні наслідки. 

Проголошення курсу на державно регульовану, соціально спрямовану економіку. 

Удосконалення ринкової інфраструктури. Грошова реформа 1996 р. Основні напрямки 

теоретичних розробок – питання ринкової трансформації в економіці України та їхня 

ефективність. Аграрна реформа, її основні етапи та результати. Структурна перебудова 

економіки та формування основних засад ринкової економіки в Україні. 

   

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Презентації, доповіді, реферати, участь у дискусіях, експрес-контроль, тести, 

модульний контроль. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  екзамен 

5. Рекомендовані джерела 

Базова 

1. Любохинець, Л.С. Історія політичних та економічних вчень: навч. посібник / Л.С. 

Любохинець, В.М. Шавкун, Л.М. Бабич ; Хмельниц. нац. ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 

2013. - 293 с.  

2. Мацелюх Н.П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія.: 

Навч.посіб. 2-ге вид. перероб. та доп . / Мацелюх Н.П., Максименко I.A. - К. : "Центр учбової 

літератури", 2014. - 382 с.  

3. Тарасевича В. М. Історія економічних вчень: підручник / за ред. В. М. Тарасевича, 

Петруні Ю.С. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 352 с.  

4. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії: 

Навч. посіб. - К.:Центр учбової літератури, 2012.–288 с.  



Допоміжна 

1. Базилевич В.Д. Історія економічних учень. Підручник / В.Д. Базилевич – 

К. : Знання, 2004. – 1300 с. 

2. Історія економіки та економічної думки: підручник / П.І.Юхименко, П.М. 

Леоненко. – К.: Знання, 2011. – 646 с. 

3. Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник / 

В.М.Ковальчук, М.В. Лазарович та ін. – К.: Знання, 2008. – 647 с. 

4. Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник / 

В.М.Ковальчук, М.В. Лазарович та ін. – К.: Знання, 2008. – 647 с. 

5. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних вчень. Економічна історія 

індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. 

6. Степаненко С.В. Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для 

самост. вивчення. /  Степаненко С.В., Фещенко В.М., Антонюк С.Н. та ін.     – К.: КНЕУ, 2008. 

 


