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«Історія економіки та економічної думки» /3 кредити ЄКТС
Радіонова Наталія Вікторівна, старший викладач кафедри
«Економіка та менеджмент», 373-15-88, kafedraem@ukr.net
ІV семестр для бакалаврів
Економіко-гуманітарний, спеціальність 073 «Менеджмент»
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на
основі розуміння економічної історії та закономірностей розвитку
економічної думки, її місця у загальній системі знань про
економіку та суспільство. ЗК3. Здатність до абстрактного
мислення, аналізу, синтезу. ЗК5. Знання та розуміння предметної
області та розуміння професійної діяльності. ЗК9. Здатність
вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та
примножувати досягнення суспільства, використовувати різні
види та форми рухової активності для ведення здорового способу
життя. ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально
відповідально та громадське свідомо на основі етичних міркувань
(мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності. ПРН16.
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення,
відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
«Політична економія»
Всього -90 годин, лекції -16 години, практичні заняття – 16 годин
Тема 1. Предмет, методологія та завдання історії економіки та
економічної думки
Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на
етапі ранніх цивілізацій. Особливості господарського розвитку та
економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII
ст. до н.е. – V ст. н.е.)
Тема 3. Господарство та економічна думка Середньовіччя.
Формування передумов ринкової економіки (XVI–І пол. XVII ст.)
Тема 4. Розвиток ринкового господарства в період становлення
національних держав (ІІ пол. XVII–І пол. ХІХ ст.)
Тема 5. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в
період монополістичної конкуренції (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Тема 6. Господарство та економічна думка в період державномонополістичного розвитку Європейської цивілізації (І пол. ХХ
ст.)
Тема 7. Розвиток національних економік країн Європейської
цивілізації в системі світового господарства під впливом НТР (ІІ
пол. ХХ ст.)
Тема 8. Світове господарство та основні напрями економічної
думки на етапі ІТР (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)
українська
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Електронні ресурси:
1. Національна бібліотека України імені Вернадського –
http://www.nbuv.gov.ua/;
2. Національна парламентська бібліотека України
–
http://nplu.kiev.ua/;
3. Енциклопедія – http://www.e-atlas.com.ua/;
4. Електронна
бібліотека
–
http://www.geocities.com/ukrexlibris/;
5. Українська
історична
бібліотека
–
http://www.ukrhistory.narod.ru/;
6. Бібліотека
університету
та
її
депозитарій
https://library.diit.edu.ua/uk/catalog
7. Система дистанційного навчання (СДН) «Лідер»
http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=501

