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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Історія економічних вчень 

та менеджменту” складена відповідно до Стандарту вищої освіти України 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент».  ЇЇ основне призначення — 

ознайомлення студентів спеціальності менеджменту з основними етапами 

розвитку теоретичної економічної науки у процесі становлення господарського 

життя на планеті — від перших паростків його системності і аж до сучасного 

глобалізованого суспільства.  

Опис навчальної дисципліни (анотація) - Вивчення дисципліни “Історія 

економічних вчень та менеджменту” буде сприяти формуванню у студентів 

системного цілісного уявлення про складність процесу функціонування 

економіки, складність теоретичного і практичного пошуку найкращих, 

оптимальних і ефективних методів управління нею на різних історичних етапах 

розвитку суспільства, про те, що  тільки у ході постійної боротьби ідей, теорій, 

поглядів відбувається становлення і вдосконалення форм, методів, системи 

мотивації, які забезпечують конструктивний поступальний рух суспільства до 

гармонізації інтересів бізнесу, держави, людини, суспільства. 
 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Нормативна 

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 6 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: --- 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

32 год. 8 год. 

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Тижневе навантаження:  

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітній рівень: 

Перший (бакалаврський) 

рівень 

Самостійна робота 

72 год. 108 год. 

Вид контролю: 

іспит іспит 

 

Предметом дисципліни є дослідження сутності, змісту, причин та умов 

виникнення певних наукових парадигм і теорій, націлених на пояснення  

закономірностей, чинників, перспектив становлення, функціонування і розвитку 

певних економічних систем на різних історичних етапах існування людської 

цивілізації, формулювання принципів побудови теоретичних концептуальних 

моделей економічної політики держави та бізнесу щодо узгодження інтересів 
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основних суб’єктів економічного життя, окреслення тенденцій та 

суперечностей цього процесу. 

Міждисциплінарні зв’язки: робочої програми навчальної дисципліни: 

«Історія економічних вчень та менеджменту» як навчальна дисципліна 

взаємопов“язана та використовує теоретичні здобутки і методологічний 

потенціал таких дисциплін як: «Філософія», «Економічна теорія».  
 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Мета вивчення дисципліни - формування у студентів системи знань, 

яка забезпечує глибоке розуміння необхідності збереження та  ефективного 

використання у своїй подальшій науковій і практичній роботі досвіду  минулих 

поколінь суб’єктів економічного та соціального життя щодо основних 

засадничих принципів, форм і тенденцій сталого функціонування  суспільства  в 

інтересах усіх його соціальних верств, груп і прошарків. 

Опанування змістом дисципліни дозволить студентам: 

- усвідомити специфіку причин і чинників, які викликають 

трансформацію системи підходів і методів дослідження складних соціально-

економічних явищ і процесів, наукового інструментарію економічної науки; 

зрозуміти причини появи потреби у новому синтезі економічної теорії та її 

конкретно структуровані форми; 

- навчитися самостійно класифікувати принципи взаємовпливів різних  

теорій і течій наукової думки у формуванні єдиного наукового погляду на 

закономірності економічних і соціальних процесів у глобалізованому світі, 

застосовувати їх при аналізі проблем економічного розвитку, ефективних 

способів управління ним. 

    

1.2. Основні завдання дисципліни полягають у: 

- полягають у тому, щоби розкрити студентам засади і можливості, які дає  

використання досягнень світової економічної думки при формуванні власних 

моделей економічної поведінки, моделей економічної політики на мікро та 

макрорівнях. 

- сприяти усвідомленню специфіки причин і чинників, які викликають 

трансформацію  системи підходів і методів дослідження складних соціально-

економічних явищ і процесів, наукового інструментарію економічної науки; 

зрозуміти причини появи потреби у новому синтезі економічної теорії та її 

конкретно структуровані форми; 
- навчити студентів самостійно  класифікувати принципи взаємовпливів 

різних  теорій і течій наукової думки у процесі формування узгодженого 

наукового погляду на закономірності економічних і соціальних процесів у 

глобалізованому світі, застосовувати ці принципи при аналізі проблем 

економічного розвитку, ефективних способів управління ним. 
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1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті). 
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

наступних компетентностей:  

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, 

у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, його 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. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту. 

 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі 

«Матриці компетентностей». 
 

Матриця компетентностей 

№ Компетентність Знання Уміння / навички Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

1. здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми, які 

характеризуються 

комплексністю і 

невизначеністю умов, у 

сфері менеджменту або у 

процесі навчання, що 

передбачає застосування 

теорій та методів 

соціальних та 

поведінкових наук. 

 

концептуальні 

наукові та 

практичні знання, 

критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів 

і понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації 

 

збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 

спілкування з 

професійних 

питань, у т.ч. 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

 

управління 

складною 

технічною або 

професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 

спроможність нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 

формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові та 
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етичні аспекти; 

 

організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 

здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії  

Загальні компетентності 

2. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(демократичного) 

суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

 

Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові 

цінності та примножувати 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, його 

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. 

 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу, 

синтезу. 

 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

 

концептуальні 

наукові та 

практичні знання, 

критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів 

і понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації 

 

збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 

спілкування з 

професійних 

питань, у т.ч. 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

 

управління 

складною 

технічною або 

професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 

спроможність нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 

формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти; 

 

організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 

здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

3. Здатність обирати та 

використовувати 

сучасний інструментарій 

менеджменту 

концептуальні 

наукові та 

практичні знання, 

критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів 

і понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації 

 

збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 

спілкування з 

професійних 

питань, у т.ч. 

управління 

складною 

технічною або 

професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 

спроможність нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 
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іноземною мовою, 

усно та письмово 

 

 

формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти; 

 

організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 

здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії  

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна:  

 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

 

Результати навчання: Вивчення дисципліни «Історія економічних вчень 

та менеджменту» дозволить поглибити та розширити світоглядне уявлення 

студента, майбутнього фахівця у сфері управління, бізнесу, політики, науковця, 

аналітика тощо щодо принципів,  характеру, можливих варіантів наслідків 

взаємовпливів окремих суб’єктів економічної, політичної, господарської 

діяльності одне на одного, отже зрозуміти сутність, принципи, характер 

допустимих компромісів в економічних і соціальних зв’язках при прийнятті 

важливих рішень у процесі їх вибору. 
 Після опанування дисципліни студент повинен:   
знати сутність предмету, функцій та методології «Історії економіки та 

економічних вчень»;  розуміти місце та роль «Історії економіки та економічних 

вчень» у пізнанні закономірностей функціонування і розвитку економічних і 

господарських систем в умовах розгортання поля можливостей продуктивних 

сил  та одночасного поглиблення соціальної нерівності та соціальної 

несправедливості у глобалізованому суспільстві, у пошуку парадигмальних 

підходів до розв’язання соціально - економічних суперечностей що постійно 

зростають; 

вміти використовувати отримані знання при формуванні  методології, 

методів та парадигми власного наукового дослідження; при побудові  

принципів, алгоритмів і моделей власних концептуальних підходів і поглядів   у 

предметному полі конкретної економічної науки; 
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
На вивчення навчальної дисципліни «Історія економічних вчень та 

менеджменту» відводиться 120 год. 4 кредити ECTS. 
 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1 

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ 

 

Тема 1. Cутність, цілі, типи та моделі економічного розвитку. 

Закономірності руху економічних систем 

Загальнофілософське трактування поняття розвиток. Суспільний 

розвиток. Сутність і зміст економічного розвитку. Підходи та критерії оцінки 

характеру економічного розвитку, його типи та моделі. Цілі економічного 

розвитку та принципи їх вибору. Сучасні чинники економічного розвитку: 

інститути (правила), ресурси (виробничі фактори), технології (виробнича 

функція), культура (система цінностей).  Економічний розвиток та економічне 

зростання. Політико-економічна характеристика сучасних суспільних форм 

функціонування факторів виробництва. Економічні системи, їх суть та 

структура. Закономірності руху економічних систем. Трансформаційні цикли та 

стани економічних систем, основні форми та етапи їх розвитку. Технологічні 

революції та їх роль у розвитку людської цивілізації. Аграрна (доіндустріальна), 

індустріальна, постіндустріальна цивілізація. Формування системи 

загальнолюдських цінностей та проблеми їх трансформації. Проблема 

узгодження принципів ринкової та соціальної справедливості і можливих 

шляхів її розв’язання у світовій економічній думці. 

 

Тема 2. Становлення господарських систем та економічної думки у 

суспільствах періоду формування світових цивілізацій (перше тисячоліття  

до н.е. – перш. пол. XVІІ ст.). Потреба у формуванні економічної науки. 

Процес зародження державності у різних регіонах планети. Умови 

відносного відокремлення людини від общини. Формування відносин власності 

на засоби виробництва. Соціальні трансформації у суспільстві. Становлення 

грошового обігу. Основні форми збагачення. Суспільство Китаю в середині І 

тисячоліття до н. е. Система розподілу і роль держави. Форми правління 

державою та принципи протоменеджменту господарств у працях Конфуція. 

Давня Греція. Особливості державного устрою та господарського розвитку.  Два 

типи античних держав: Спарта і Афіни. Соціальне розшарування населення. 

Економічне життя Давньої Греції в працях Аристотеля «Нікомахова етика» та 

«Політика». Елементи товарного господарства та його інститути у Давньому 

Римі.  Земельна власність та її трансформація. Реформи братів Гракхів. Вілла і 

латифундія – основні форми господарств. Класичне рабство і його 

трансформація. Колумелла про рабство (праця „Про сільське господарство”). 

Початок люмпенізації населення. Криза рабовласницької системи та причини 

загибелі античного світу. Роль християнства в розвитку господарського життя 
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суспільств Європи. Державний устрій та особливості господарського розвитку 

Візантії. Форми господарств. Основні риси господарського життя європейських 

держав середньовіччя. Господарство держави франків. Феодальне 

землеволодіння в системі „сюзерен-вассал”. “Салічна правда”. Основні форми 

феодального землеволодіння (аллод, бенефіций, феод). Церковне 

землеволодіння.  Відносини залежності та феодальна рента. Посилення 

особистої залежності. Система взаємних зобов’язань між суб’єктами 

феодальних відносин. „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. Хома Аквінський. 

Давньоруська ранньофеодальна держава та пам’ятки економічної 

думки. «Повість минулих літ». Феодальне землеволодіння (вотчина). Форми 

залежності в господарській сфері (холопи, закупи, рядовичі, смерди). 

Феодальна рента. Особливості формування фіскальних інститутів. Реформи 

княгині Ольги. Давньоруське місто: спільні та відмінні риси із середньовічними 

містами Західної Європи. Організація ремесла та торгівлі. „Руська правда”. 

Галицько-Волинська держава, її господарський розвиток. Економічні наслідки 

татаро-монгольської навали. 

Зміни у феодальному устрої держав Європи та їх вплив на 

господарське життя. Утвердження нової форми державного устрою - 

абсолютистської централізованої монархії. Принципові зміни у владі-власності. 

Економічні функції централізованої влади та адміністративні органи їх 

забезпечення. Формування нації як суспільного суб’єкту. Зрушення у соціальній 

структурі населення Міста як осередки нових господарських відносин.  

Магдебурське право та його роль у формуванні принципів ліберального 

суспільства. Ганзейський союз та його рольу розвитку міжнародних 

економічних відносин і міжнародного менеджменту. Зародження нових 

суспільних класів: приватні власники засобів виробництва і наймані 

працівники. Зовнішня експансія як наслідок функціонування абсолютистських 

монархій. Основні передумови та наслідки Великих географічних відкриттів: 

економічні, політичні, науково-технічні. Меркантилізм як форма державної 

політики та як економічне учення про господарство централізованої держави. 

Характеристика раннього (монетарного) та пізнього меркантилізму. Т.Мен, 

Дж.Ло, Дж.Стюарт, Ж.Б.Кольбер, А.Монкретьєн, А.Серра. Кольберизм та 

протекціонізм як практичні вияви політики меркантилізму.  
 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2 

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ В 

ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

КАПІТАЛІСТИЧНОГО ТИПУ. ВІД КЛАСИКИ ДО НЕОКЛАСИКИ В 

ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ 

 



10 

 

Тема 3. Лібералізація економічного та соціального життя в процесі  

становлення ринкової економіки капіталістичного типу як чинник 

розвитку економічної теорії (друга пол. ХVІІ — ХІХ ст.) 

Первісне нагромадження капіталу в Англії, його сутність і джерела. 

Особливості становлення ринкової економіки капіталістичного типу в 

європейських країнах. Соціальні трансформації в країнах Європи як результат 

первісного нагромадження капіталу. Ентропія системи феодального 

господарювання. Передумови переходу від товарного до товарно - грошового 

господарства та становлення інститутів капіталістичної ринкової економіки. 

Зміни у сфері матеріального виробництва. Розвиток науки і техніки. Зростання 

ролі міст у формуванні ринкової економічної системи. Трансформація цехового 

господарства. Нові господарські форми у промисловості. Мануфактура та її 

види. Подальший розвиток обміну, зміни у фінансовій сфері. Формування 

ринків праці, засобів виробництва, капіталу.  Нові форми господарств в 

аграрній сфері. Економічна думка періоду первісного нагромадження. 

Фізіократи (Франсуа Кене 1694 — 1774), Анн Робер Жак Тюрго (1727 - 1781)): 

перший розгляд господарства як системи. “Економічна таблиця” Ф. Кене. 

Вільям Петті як критик меркантилістської доктрини. П’єр де Буагільбер.  

 

Тема 4. Умови, етапи та історичне значення становлення класичної 

політичної економії для розвитку економіки, суспільства і науки: від 

Франсуа Кене, Адама Сміта до Карла Маркса. 

Буржуазно-демократичні революції і утвердження нової політичної, 

соціальної та економічної парадигми розвитку у країнах  Європи. Промислові 

революції, їх сутність, форми та значення у формуванні нового технологічного 

способу виробництва на засадах ринку в Англії, Франції, Німеччині та інших 

країнах Європи. Освітні революції та їх вплив на розвиток ринкової 

господарської системи капіталістичного типу. Формування інститутів 

капіталістичної ринкової економіки: капіталістична приватна власність, 

економічна свобода, вільна конкуренція як важливий мотив і стимул бурхливого 

економічного розвитку національних держав. Стрімка якісна трансформація 

архітектоніки економічної, політичної та соціальної системи феодального 

суспільства та динамічне зростання потреби в якісному аналізі природи змін що 

відбуваються з боку владних структур, буржуазії, населення. Становлення та 

розвиток економічної науки: внесок Уільяма Петті (1623 - 1687), Адама Сміта 

(1723 — 1790), Давіда Рікардо (1772 — 1823), Дж. Ст. Мілля (1806 - 1873) у 

дослідження причин, природи, форм і тенденцій системних змін у всіх сферах 

економічного життя, які відбувалися на засадах законів ринку. Історичне 

значення праці Адама Сміта «Дослідження про природу та причини багатства 

народу» (1776) для розуміння принципів, мотивів, інституційних форм 

функціонування ринкової системи господарювання, причин її стійкості та 

ефективності порівняно з іншими системами господарювання. “Капітал” Карла 

Маркса (1818 — 1883) — перше системне дослідження  законів становлення, 

функціонування та розвитку капіталістичної економічної та соціальної системи, 

її переваг, проблем, суперечностей і перспектив.  
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Тема 5. Причини виникнення альтернативної школи політичної 

економії. Німецька історична школа політичної економії.  

  Специфіка формування капіталістичного ринкового господарства в 

Німеччині ХІХ ст. Принципи іституціональної організації економічних зв“язків 

між державними утвореннями в межах конфедеративної Німеччини як 

гальмівний важіль економічного розвитку країни. Митні реформи 1818 р. у 

Прусії як початок об’єднавчих процесів у господарському просторі Німеччини. 

Фрідріх Ліст (1789 — 1846) про необхідність лібералізації економічного життя в 

межах усієї Германії. “Генеральна асоціація німецьких промисловців і 

комерсантів” (1819) як інструмент створення єдиної цілісної економічної 

системи в Німеччині.  “Національна система політичної економії, міжнародної 

торгівлі, торгова політика й німецький митний союз” Ф. Ліста (1841), як 

маніфест економічного націоналізму у процесі створення “матеріального 

підгрунтя продуктивних сил” країни. Роль держави у створенні умов для 

власного  економічного розвитку. Протекціонізм, духовне та “індустріальне” 

виховання нації та врахування специфіки кожного конкретного історичного 

етапу розвитку як умова економічного розквіту Німеччини. Засновники 

німецької історичної школи політекономії Вільгельм Рошер ( 1817 — 1894), 

Бруно Гільдебранд (1812 — 1878), Карл Кніс (1821 — 1898)  про єдину 

“справжню” мету економічної теорії - “зображення дійсності в політичному 

історико - національному аспекті”. “Нова” історична школа в Німеччині та її 

соціальний напрям. Рудольф Штаммлер (1856 — 1938) -  “право та держава як 

основний чинник соціально - економічного прогресу”.  
 

Тема 6. Неокласичний напрям в економічній теорії: маржиналізм; 

австрійська школа граничної корисності; кембріджська, американська та   

шведська школи неокласики 

Причини, умови та сутність маржинілізму як одного із провідних у ХІХ ст. 

напрямів розвитку економічної теорії. Засновники напряму: Йоган фон Тюнен 

(1783 - 1850) про закони граничного аналізу в “економічній системі з метою 

досягнення максимуму значень функції з багатьма змінними”. Основні ідеї 

праці  Й. фон Тюнена “Ізольована держава” (1826); Антуан Огюстен Курно 

(1801- 1877) - засновник математичного напрямку в економічній теорії, про 

сутність і функціїа економічної рівноваги, попиту, еластичності попиту, 

принципи формування ціни. Стенлі Джевонс (англ., 1835 - 1882) про граничну 

корисність праці, рівновагу між раціональним споживанням міри корисності 

придбаних товарів та пропорційністю їхніх цін. Роль С. Джевонса у введенні в 

науковий обіг терміну “економікс” - “економічна теорія” на противагу поняттю 

“політична економія”.  Маржинальна революція та її зв’язок зі змінами у 

світовому господарстві. Етапи маржинальної революції. Австрійська школа 

граничної корисності: Карл Менгер (1840 - 1921) — засновник школи, про роль 

суб’єктивно — психологічного підходу до аналізу економічних прцесів і 

факторів економічного розвитку. Праці К. Менгера “Основи політичної 

економії” (1871) та “Дослідження про методи соціальних наук і політичної 
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економії зокрема” (1883) про “граничну корисність” як “головну теорію 

суб’єктивно - психологічної школи”. “Благо” і “цінність” на противагу “товару” 

і “вартості”. Фрідріх фон Візер (1851 - 1926) про взаємозалежність між цінністю 

продуктів, цінністю витрат виробництва та граничною корисністю граничного 

споживчого блага. “Маржинальна корисність”. Ф. фон Візер про політичну 

економію як про прикладну психологію. Критика фон Візером трудової теорії 

вартості, класичної теорії власності та примату виробництва. Ейген Бем-Баверк 

(1851 - 1919)  про умови, форми та етапи становлення цінності блага: два види 

корисності продукту - проста (абстрактна) та кваліфікована (конкретна); два 

етапи утворення цінності. Праця, теорія розподілу,   заробітної плати, проценту 

з позицій теорії граничної корисності за Е. Бем-Баверком.  

Становлення неокласичного напрямку в економічній теорії. Кембріджська 

школа Альфреда Маршала (1842 - 1924). Праця А. Маршала “Принципи 

політичної економії (1890) про сутність “універсальної” “синтетичної” 

економічної теорії та теорії ціни. Предмет “економікс” за А. Маршалом. Ціна 

попиту, ціна пропозиції, середня ціна (вартість). Фактори, що впливають на ціну 

попиту та ціну пропозиції. Теорія розподілу А. Маршала. Подвійні функції 

факторів виробництва, причини спадання граничної продуктивності капіталу. 

Роль людського капіталу та знань в економічному розвитку. 

Американська школа неокласики:Джон Бейтс Кларк (1847 — 1938) про 

головну проблему політичної економії, специфіку методів дослідження 

(універсальна економіка, економічна статика, економічна динаміка), чотири 

фактори виробництва та принцип розподілу доходу. Закон спадної 

продуктивності праці та капіталу і основні фактори розвитку економки 

(технологічний і моральний). 

 Шведська школа неокласики. Процеси монополізації економіки Європи  в 

останній третині ХІХ ст., формування циклічності розвитку світового 

господарства   та наростання проблем функціонування грошово - кредитної 

системи як причина поглиблення уваги вчених — економістів до пошуку 

чинників порушення  економічної рівноваги, принципів ціноутворення, умов 

нагромадження капіталу тощо. Засновник шведської школи неокласики - Кнут 

Вікксель (1851 — 1926)  про проблему динаміки та механізму руху цін, 

поглиблення уявлення про структуру сукупного попиту і пропозиції, умови 

досягнення рівноваги “грошової” і “природної” процентної ставок. Теорія 

економічного циклу К. Віккселя щодо причини криз, проблем нагромадження 

капіталу та необхідність державного макрорегулювання.     

 

 Тема 7. Становлення економічної думки та економічних шкіл в 

Україні в ХІХ — на початку ХХ ст.  

Становлення ринкових форм господарювання в Україні. Економічні 

передумови та сутність реформ 1848 р. та 1861 р. Зміни у відносинах власності 

та соціальній структурі суспільства. Промисловий переворот. Виникнення 

нових інституційних форм господарювання. Формування банківської системи 

ринкової економіки. Іноземний капітал в промисловості на теренах України. 

Загальна характеристика української економічної думки пореформеного 
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періоду: вплив ідей німецької історичної школи на розвиток теоретичних 

досліджень в Україні; марксистська течія в українській економічній думці 

(М.Зібер); ринкове господарство у працях І.Вернадського, С.Подолинського. 

Київська психологічна школа. М.Бунге та його послідовники про розвиток 

національної економіки. Демократична економічна думка представників 

Галичини. М.Павлик, І.Франко, М.Драгоманов. Особливості економічного 

розвитку та економічної думки України на межі ХІХ – ХХ ст. Високий ступінь 

монополізації виробництва. Виникнення фінансового капіталу. Столипінська 

аграрна реформа. Аграрні проблеми та ідеї кооперації у працях М.Левицького, 

Б.Мартоса та ін. Становлення наукової традиції інституціоналізму в українській 

економічній думці. Формування неокласичного напряму. Теорія цінності та 

економічної кон’юнктури М.Тугана-Барановського. Економіко-математичні 

дослідження Є.Слуцького. Місце української економічної думки в світовій 

економічній науці. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 3 

ПРОВІДНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  

ВІД ПОЧАТКУ ХХ ДО 70-Х Р.Р. ХХ СТ. 

 

Тема 8. Дж. М. Кейнс, кейнсіанство, неокейнсіанство як відповідь на 

загострення системних суперечностей у капіталістичній системі 

господарювання. 

Причини, форми та динаміка становлення державно-монополістичного 

капіталізму в країнах Європи та Північної Америки наприкінці ХІХ — на 

початку ХХ ст. Світове господарство напередодні Першої світової війни.  

Економічні причини та наслідки Першої світової війни. Серія світових 

економічних криз та пошук шляхів відновлення порушеної системної рівноваги 

на планеті. “Велика депресія” 1929-1934 рр. “Новий курс” Ф.Рузвельта та його 

теоретична основа. Наукова криза. Виникнення кейнсіанства. Джон Мейнард 

Кейнс (1883 — 1946) — видатний теоретик ХХ ст. Кейнсіанська революція. 

Значення праці Дж. М. Кейнса “Загальна теорія зайнятості, процента і грошей 

(1936) для теоретичного обгрунтування економічної політики держав щодо 

виходу з кризи, відновлення порушеної рівноваги та забезпечення сталого 

економічного розвитку. Кейнсіанська політика стабілізації: Дж. Кейнс про 

взаємозв’язок між макроекономічними змінними — доходом, споживанням, 

інвестиціями та попитом на гроші. Неокейнсіанство та посткейнсіанство у 

сучасних умовах. 
 

Тема 9. Й. А. Шумпетер про причини соціальної депривації та засади  

інноваційного розвитку капіталістичної економіки, кредиту 

Йозеф Алоїз Шумпетер та його творчий шлях як вченого — інноватора, 

викладача, практика. Перша третина ХХ ст. - завершення етапу домінування 

технологічного способу виробництва індустріального типу та потреба у пошуку 

якісно нових факторів виробництва, моделей управління економікою та 
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суспільством. Й.А.Шумпетер та його праця “Теорія економічного розвитку 

(Дослідження  прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу)” 

(1911) як маніфест  принципів економічного розвитку у ХХ ст.: інноваційність 

та динамізм економічного розвитку, інновативність діяльності підприємця, 

знання як запорука  перемоги у конкурентній боротьбі. Й.А.Шумпетер про 

економічні та соціальні суперечності капіталізму ХХ ст.: процес творчого 

руйнування,  монополістичні методи, руйнування інституціональної структури 

капіталізму, зростаюча соціальна ворожість у капіталістичному суспільстві як 

основні елементи архітектоніки змісту праці Й. Шумпетера “Капіталізм, 

соціалізм і демократія” (1942). Внесок Й. А. Шумпетера у розвиток історії 

економічної думки на планеті: “Теорія економічного аналізу” - в 3-х томах 

(1953). 

 

Тема 10.  Субстантивістська політична економія Карла Поланьї про 

причини  суперечностей у сучасному капіталістичному суспільстві. 

Основні цілі та завдання субстантивистської школи К. Поланьї: розвиток 

методології економічних досліджень сучасних і традиційних систем; боротьба 

проти домінування в економічній теорії економікс; визначення суті, ролі, 

функцій і місця економіки у структурі суспільства. Представники 

субстантивистської школи про предмет досліджень у політичній економії. 

Парадигмальні особливості системи підходів і методів дослідження економіки 

як «вбудованого» у сукупність культурних традицій і суспільних відносин 

країни інституту. Примат суспільства над економічною системою. Потреба у 

формуванні інституціональних структур громадянського суспільства для 

контролю та обмеження негативних впливів ринкової системи.  Ідея свободи та 

«природним чином» пов’язана з нею ідея відповідальності індивіда, як умова 

формування соціально-економічного устрою суспільства, що складається з 

індивідів вільних від ринку та держави. Специфіка поглядів К. Поланьї на 

природу, функції та роль неконтрольованого ринку. Праця К. Поланьї «Велика 

трансформація: політичні та економічні витоки нашого часу» (1944 р.): 

інституціональні обмеження вільного ринку як чинник звільнення суспільства 

від влади ринку. Неконтрольована ринкова економка як причина соціального 

спустошення. Стаття К. Поланьї «Сутність фашизму» (1930): обґрунтування 

тези про несумісність ринку, що саморегулюється, та свободи. Ринкова система 

як «уявне царство та ілюзія свободи». Базові засади забезпечення свободи 

людини. «Відкриття» суспільства як «якір» спасіння свободи. Принципи 

субсидарності (угод, договорів): кооперація та солідарність. Еволюція поглядів 

К. Поланьї на природу соціалізму, корпоративного соціалізму та пошук 

«третього шляху» звільнення людини на основі морально-етичної концепції. 
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Тема 11. Інституціоналізм та неоінституціоналізм Інституціональна 

політична економія Робера Буайє та “конституційна економіна теорія” 

Джеймса Б’юкенена.  

Інституціоналізація та соціалізація всіх форм економічного і суспільного 

життя людини як умова та результат якісних змін у системі важелів і чинників, 

що забезпечують її функціонування та розвиток. Ален Кайе, Робер Буайе та 

Ерік Бруссо: Маніфест “До створення іншої економічної науки (а тим самим й 

іншого світу)?” (2007) - інституційне оформлення «інституційної політичної 

економії». “Маніфест” про засадничі принципи, завдання та функції 

інституційної політекономії, як “дисципліни, тісно пов’язаної із загальною 

соціальною теорією, а також із політичною та моральною філософією”. Р. Буайє 

про  визнання «принципової першості» політичної економії перед економіксом. 

Методологічні підходи інституціональної політичної економії як “складової 

політичної філософії”. Інституціоналізм про принципову роль суспільства. 

“Інститути як аналог культур, як інтерпретативні схеми колективних форм 

існування”. Втрата економікою автономії в суспільстві у ХХ ст.. (Д. Белл) і 

потреба застосування міждисциплінарного підходу при аналізі сутності 

економічних явищ і процесів. Посилення взаємозв’язку між політичною 

економією та філософією. Неоінституціональна методологія, інституціональний 

інструментарій і скорочення надмірної абстрактизації у політико-економічних 

дослідженнях. Призначення та основна функція «конституційної» економіки. 

Дж. Б’юкенен про причини та чинники появи нової політичної економії та її 

основи – теорії суспільного вибору. Політика як система обміну. Механізм 

реалізації принципу нового соціального порядку – «вільні відносини між 

вільними людьми» та необхідність забезпечення нової якості розвитку 

«конституційних прав власників» як ключова проблема досліджень 

конституційної політичної економії. Специфіка інституціонального поля 

предмету нової політичної економії. Концепція політики як обміну. Особливості 

методології нової політичної економії. «Конституція» Джеймса Б’юкенена та її 

принципи щодо забезпечення гармонізації особистих і суспільних інтересів. 

Визначення сутності предмету конституційної політичної економії у праці Дж. 

Б’юкенена «Конституційна економічна теорія». Внутрішня структура нової 

політичної економії.  

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 4 

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ, ПОСТНЕОЛІБЕРАЛІЗМ, ПОСТКАПІТАЛІЗМ У 

СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ 

 

Тема 12. Від класичної політичної економії та неокласики до 

неолібералізму: принципи неоліберальної економічної політики. 

 Економічні та теоретичні передумови кризи кейнсіанства у 60 - ті р.р. ХХ 

ст.,причини виникнення та сутність неолібералізму: розвиток процесів 

“стагфляції;  недоліки кейнсіанської політики  стабілізації; схематичність і 

фрагментарність кейнсіанської теорії макроекономічної рівноваги. Фрідріх фон 

Хайек (1899 - 1992) - лауреат Нобелівської премії з економіки про шляхи 
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відновлення та збереження ринкової рівноваги у довготривалому періоді. 

Ключові для розуміння позиції Хайека щодо ролі економічної свободи  у 

суспільстві та принципи її забезпечення праці: “Дорога до рабства” (1944)  та 

“Використання знань у суспільстві”. Основні методологічні підходи Ф. фон 

Хайека до пояснення причин порушення ринкової рівноваги в умовах 

становлення планового господарства. Проблеми володіння та використання 

інформації. Інструменти передачі  інформації про технології та переваги. Ціни 

як основні носії інформації. Система цін як антипод бюрократизації управління 

економікою. Значення статті Ф. фон Хайека “Використання знань у суспільстві” 

(1945) для розуміння сутності та функцій “раціонального економічного 

порядку”. Праця Ф. фон Хайека “Дорога  до рабства” (1944) — маніфест 

вченого про значення економічної свободи для свободи політичної. Розвиток 

суспільного сектора та централізованого економічного планування - “дорога до 

рабства”. Мілтон Фрідман (1912 — 2006; лауреат Нобелівської премії з 

економіки) та нова теорія функції споживання (“гіпотеза постійного доходу”) 

(1957)  про необхідність впливу держави на постійний доход для забезпечення 

стабілізації економіки та зайнятості. Аналіз причин інфляції та “золоте 

правило” кількісної теорії грошей М. Фрідмана як засади нових принципів 

грошово-кредитної політики національних держав. Праця Мілтона Фрідмана 

(1912 — 2006) “Капіталізм і свобода” (1962) про  розуміння сутності свободи, 

адекватних їй принципів взаємодії основних суб’єктів економічної діяльності 

заснованих на суттєвому обмеженні ролі держави та державних органів 

управління. Товариство “Мон Перелен”. Джефрі Сакс, Пол Мейсон про 

лібертаріанство, неолібералізм як про  “екстремістську філософію”  та 

принципи економічної політики, згідно з якими індивіди: 1) “не несуть 

абсолютно ніякої відповідальності перед суспільством, окрім обов’язку 

поважати свободу та власність інших членів суспільства”; 2) “в Америці 

повинна царювати не соціальна відповідальність, а сили вільного ринку та 

добровільні приватні угоди”; 3) “Податки слід звести до мінімуму”, оскільки 

“оподаткування майже не відрізняється від домогань з боку держави”. Праці: 

Сакс Дж. Цена цивилизации (2012); Мейсон, Пол. Посткапитализм: 

путеводитель по нашому будущему (2016).  
 

Тема 13. Розвиток системних суперечностей економічного, 

соціального, морально-етичного характеру та обмеженність можливостей 

їх розв’язання на принципах неолібералізму. 

Об’єктивна логіка та закономірності розвитку економічних систем, 

обмеженість їх функціонування у часі та просторі і необхідність  дослідження 

субстанційних причин і суперечностей які ведуть до формування якісно нової 

системи інститутів, нової системи цілей і мотивації економічного розвитку. 

Демасифікація суспільства як нова форма соціальних відносин. Соціум як 

сукупність особистостей, неповторних у своїх діях і вчинках, у своїх мотивах. 

Формування “надутилітарної мотивації”. Становлення нових стереотипів 

поведінки людини, подолання цінностей, притаманних індустріальному 

суспільству. Нові форми нерівності та нова система суперечностей у 
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демасифікованому суспільстві. Трансформація інституціональних форм прояву 

свободи в умовах глобалізації економічного життя на планеті. Природа 

суперечностей у просторі економічної свободи. Ціннісні орієнтири 

неоліберальної моделі функціонування економіки: «неконтрольований ринок» 

як єдиний спосіб вираження «власних егоїстичних інтересів»; «держава має 

бути маленькою»; «фінансові спекуляції – благо; нерівність – благо; людство у 

природному стані жменька нещадних індивідів, які конкурують між собою». 

«Головна посилка прихильників неолібералізму»  - “йому немає альтернативи». 

Субстанціональні засади економічної політики на принципах неолібералізму та 

поглиблення нерівності, поляризації суспільства, зростання безробіття і 

перетворення частини активного населення в “прекаріат” - “новий небезпечний 

клас” (Гай Стендінг). Підходи до аналізу можливих варіантів розвитку 

капіталістичного суспільства в умовах динамізації наукової революції, 

глобалізації її результатів в економічній, соціальній, політичній, культурній, 

морально-етичній сферах. Плюралізм методологічних парадигм прогностичних 

досліджень: П. Кругман, Дж. Стігліц, Т. Пікетті, Девід Харві, Рендалл Коллінз, 

Г. Стендінг, П. Мейсон.  Потреба та проблема формування нової парадигми 

економічного  розвитку сучасного суспільства. 

 

Тема 14. Причини, умови та особливості формування засад 

посткапіталізму та його постнеоліберального теоретичного обгрунтування. 

Основні принципи постнеолібералізму. 

Глобальна агресивно - індивідуалістична атомізація суспільства та особи в 

умовах динамічної глобалізаці та четвертої промислової революції та актуалізація 

проблеми дослідження природи змін і нових інституційних форм ціннісних 

орієнтирів внаслідок розгорання революції 4.0. Інерція наукового співтовариства 

щодо розуміння обмеженості неоліберальної теорії, з її принципами автономізації 

та атомізації індивіда, як суб’єкта економічної діяльності його соціальності, як 

проблема формування та підтримки ефективної економічної й соціальної політики 

розвитку в епоху глобалізму на єдиних гуманістичних засадах і принципах. 

Ключові принципи нової наукової парадигми економічного мислення при розробці 

теоретичної концептуальної моделі суспільного розвитку в нових умовах: 

1) формування економіки випереджаючого, отже інноваційного, розвитку; 

2) використання такого типу розвитку з метою забезпечення умов і потреб 

саморозвитку людини та суспільства; 3) забезпечення умов для самовідтворення 

світової екологічної системи; 4) створення реальних механізмів для забезпечення 

принципу  соціальної справедливості. Джемі Пек, Нік Теодор, Ніл Бреннер 

(“Постнеолиберализм и борьба за него», 2010) про “постнеоліберальну еру” як 

про етап у розвитку світової економіки,  початок «багатостороннього 

співробітництва та наднаціонального регулювання”. Специфічні особливості 

“постнеоліберальної ери” та концепції постнеолібералізму. Плюралістична 

економіка та “радикальний розрив із неоліберальним універсалізмом”. Стюарт 

Холл, Дорін Мейсі та Майкл Рустін: “Після неолібералізму: аналіз сучасності” 

(2013). Урич Бренд. Постнеолиберализм.  Пособие по неолиберализму (2016): 
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постнеолібералізм як “політична та аналітична перспектива для розуміння та 

зміни реалій”. 
 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 5 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ, ЗМІСТУ, ФУНКЦІЙ І 

РОЛІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ У ПІЗНАННІ ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ 

ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 

 

Тема 15. Сучасна політична економія  та її місце у формуванні 

стратегічних парадигм розвитку глобалізованої економіки, суспільства і 

людської цивілізації. 

Філософія розвитку глобальної економіки та суспільства в умовах 

четвертої промислової (нанотехнологічної) революції: людиноцентрична / 

трансгуманістична  парадигма в системі пріоритетів  економічної  політики 

глобалізованого суспільства. Людина як універсальний компонент соціальної 

(економічної) системи. Нанотехнологічна революція та зміни у структурі і 

функціях змісту праці.  Від homo sapiens до homo roboticus. “Парадокс” 

взаємозв’язку нових можливостей економічного розвитку та динаміки 

поляризації суспільства: соціальна несправедливість у розподілі, соціальна 

нерівність, соціальна відчуженість. Проблема узгодження принципів ринкової 

та соціальної справедливості і можливі шляхи її розв’язання. Місце сучасної 

політичної економії у формуванні теоретичної концепції та моделі забезпечення 

процесу гармонізації системи інтересів усіх соціальних прошарків населення 

глобалізованого суспільства. Нова філософія поглядів на причини, сутність і 

характер змін в економічних системах як умова боротьби з «догматизмом» у 

політичній економії. Ключові елементи нової парадигми та нової методології у 

сучасних політико-економічних дослідженнях: «олюдненість» економічних 

відносин як головний принцип сучасних філософських поглядів на природу 

економічних процесів. Гуманістична, «людиноцентрична» спрямованість 

сучасної парадигми в політичній економії. Політико-економічний аналіз цілей 

та інструментів економічної політики в інституті національному полі 

трансгуманістичної парадигми розвитку. Політико-економічний прогноз 

сценаріїв і результатів соціально - економічного розвитку суспільства на засадах 

людиноцентричної або трансгуманістичної парадигми. Діалектика 

взаємовпливів економічних, соціальних, політичних, цивілізаційних інститутів 

як предмет сучасної політичної економії. 

 

Тема 16. Основні напрями розвитку сучасної політичної економії у 

світовій економічній думці. 

Системний підхід до аналізу скланих систем: його сутність, функції та 

принципи. Потреба у розвитку архітектоніки предмету та методології 

досліджень сучасної політичної економії. Структуризація предмету та напрямів 

наукового дослідження сутності, форм  і перспектив розвитку сучасної 

глобалізованої економічної системи: політична економія постіндустріального 

суспільства; субстантивістська політична економія Карла Поланьї; 
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інституціональна політична економія (Ален Кайе, Робер Буайе та Ерік Бруссо: 

Маніфест “До створення іншої економічної науки (а тим самим й іншого 

світу)?” (2007); нова політична економія та конституційна політична економія 

Джеймса Б’юкенена; політична економія середнього класу (Зайцев Ю. К., 

Москаленко О. М.); політична економія глобалізованого суспільства (Зайцев Ю. 

К., Москаленко О. М.); політична економія посткапіталістичного суспільства. 

  

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 6 

ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ТА ШКОЛИ УПРАВЛІННЯ, 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
  

Тема 17. Сучасні підходи до управління та характеристика їх сутності, 

функцій і ефективності у працях дослідників.   

Становлення управлінської думки у Стародавньому світі. 

Субстанціональні, базові принципи управління та менеджменту за Конфуцієм 

(VІ ст. до н. е.). Розвиток управлінської думки у Середні віки та у Новий час. 

Сучасна управлінська наука про архітектоніку підходів до управління 

економічними процесами на макро та мікрорівні з позицій гармонізації   

економічного та суспільного розвитку глобалізованого суспільства. Складові 

системи підходів до розуміння сутності, функцій та ефективності механізмів 

управління розвитком сучасної економіки: системний; цільовий; процесний; 

ситуативний; вартісний; синергетичний; логістичний; реінжинірінговий; 

партисипативний;  контролінговий підходи. Підходи до управління економічним 

та соціальними процесами засновані на: сбалансованій системі показників; на 

управлінні людськими ресурсами; на управлінні знаннями; на формуванні 

ефективної організаційної культури; на використанні новітніх інформаційних 

технологій.   
 

Тема 18. Причини виникнення потреби у формуванні наукових шкіл  

менеджменту. Сутність, зміст та функціональні особливості основних шкіл   

менеджменту у ХХ — першій третині ХХІ ст. 

Ускладнення структури сучасної економічної системи, поглиблення 

взаємозв’язків і взаємозалежності між окремими ланками національних 

господарств і між окремими національними господарствами  в умовах 

формування глобалізованого суспільства, посилення конкурентної боротьби в 

процесі становлення багатополярного світу та плюралістичної економіки, 

наростання суперечностей між попитом і пропозицією як причина розвитку 

менеджменту та маркетингу і наукових шкіл менеджменту. Стратегічний 

менеджмент. Ігор Ансофф (1918 — 2002, США, Швеція) — засновник 

наукового напряму стратегічного управління. Праці І. Ансофф “Corporate 

strategi” (1965); “The New Corporate Strategy” (1988). Базові наукові школи 

стратегічного менеджменту: Школа дизайну —  Альфред Дюпон Чандлер — мл. 

“Strategy and Structure” (1962), “Scale and Scope” (1990); Школа планування — 

засновник Ігор Ансофф (1965). Школа позиціонування  - Майкл Портер (1947., 

США) - “Конкурентная стратегия” (1980). Генрі Мінцберг — (нар. 1939, 
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Канада) - “Strategy Bites Back” (2005),   “Managing”  (2009); Школа  

підприємництва — Й. А. Шумпетер, І. Кірцнер, Г. Мінцберг; Когнітивна 

школа,стратегічного менеджменту, або школа пізнання (започаткована у 1980-

х р.р.) - провідні дослідники — Г. Саймон, Дж., С. Макрідакіс; Школа навчання 

— провідні дослідники школи: Гері Хемел (1954, США) — член Ради 

керівників Товариства стратегічного менеджменту, провідний спеціаліст у світі 

по бізнес — стратегіям;  Коімбатур Крішнарао Прахалад (1941 — 2010, Індія, 

США); Том Пітерс, Роберт Уотермен, Анрі де Гус; Школа влади — М. Бергер, 

М. Зальд, Дж. Пфеффер, Г. Салансік; Школа культури — А. Слоун, П. Друкер, 

Р. Норманн, Е. Ренман; Школа зовнішнього середовища — започаткована на 

початку 1950 — х р.р. Засновники — А. Елкіан, Е. Пенроуз; Школа конфігурації 

— провідні дослідники — Джеймс Брайен Квін, Дж. Фріман, М. Ханнан.    
 

Тема 19. Сучасні класики теорії підприємництва  

Ефективний менеджмент координації та поширення серед представників 

бізнесу кращих наукових розробок проблем сучасного підприємництва та 

бізнесу, нових напрямів у дослідженні підприємницьких команд, виникнення 

економіки підприємнитцтва тощо. Досвід і значення діяльності Шведського 

центру по вивченню малого бізнесу, Шведського агентства економічного та 

регіонального розвитку та Інституту досліджень промислових економік щодо 

організації просвітницької роботи з ознайомлення наукового та бізнес - 

товариства планети з досягненнями новітньої наукової думки у сфері 

підприємництва і менеджменту. Лауреати Всесвітньої премії за дослідження у 

сфері підприємництва про розуміння процесу створення бізнесу в сучасних 

умовах, різноманітності у підприємництві, креативності підприємця, прагнення 

жінок до знань, грошей та досягнень у сфері бізнесу.      
 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових розділів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий розділ 1. Закономірності становлення та розвитку економчних систем 

Вступ. Предмет і метод  

Історії економіки та 

економічних вчень 

4 1 1 - - 2 4 1 - - - 4 

Тема 1. Сутність, цілі, 

типи та моделі 

економічного розвитку. 

Закономірності руху 

економічних систем 

6 2 2 - - 2 6 1 1 - - 4 

Тема 2. Становлення 

господарських систем та 

економічної думки у 

суспільствах періоду 

формування світових 

цивілізацій (VІІІ ст. до 

н.е. - перш. пол. ХVІІ ст. 

н.е.). Потреба у 

5 1 - - - 4 5 - - - - 5 
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формуванні економічної 

науки 

Разом за змістовим 

розділом 1 
15 4 3 - - 8 15 2 1 - - 13 

Змістовий розділ 2. Лібералізація економічного та соціального життя в процесі становлення ринкової 

економіки капіталістичного типу. Від класики до неокласики в економічній теорії 

Тема 3. Лібералізація 

економічного та соціаль-

ного життя в процесі 

становлення ринкової 

економіки 

капіталістичного типу як 

чинник розвитку 

економічної теорії (друга 

пол. ХVІІ — ХІХ ст. 

6 2 1 - - 3 6 - - - - 6 

Тема 4. Умови, етапи та 

історичне значення 

становлення класичної 

політичної економії для 

розвитку економіки, 

суспільства і науки: від 

Франсу Кене, Адама 

Сміта до Карла Маркса 

12 4 2 - - 6 12 1 - - - 10 

Тема 5.  Причини 

виникнення 

альтернативної школи 

політичної економії. 

Німецька історична 

школа політичної 

економії. 

4 1 - - - 3 4 - - - - 4 

Тема 6. Неокласичний 

напрям в економічній 

теорії: маржиналізм; 

австрійська школа 

граничної корисності; 

кембріджська, 

американська та шведська 

школи неокласики 

7 2 - - - 5 7 - - - - 7 

Тема 7. Становлення 

економічної думки та 

економічних шкіл в 

Україні в ХІХ — на 

початку ХХ ст. 

5 - 1 - - 4 5 - - - - 5 

Разом за змістовим 

розділом 2 
34 9 4 - - 21 34 1 - - - 33 

Змістовий розділ 3. Провідні напрями економічної думки від початку ХХ до 70-х р.р. ХХ ст. 

Тема 8. Дж. М. Кейнс, 

кейнсіанство, 

неокейнсіанство як 

відповідь економічної 

науки на загострення 

системних суперечностей 

у капіталістичній системі 

господарювання 

8 2 2 - - 4 8 - - - - 8 

Тема 9. Й. А. Шумпетер 

про причини соціальної 

депривації та засади 

інноваційного розвитку 

капіталістичної економіки 

5 1 - - - 4 5 1 1 - - 3 

Тема 10. 
Субстанціональна 

політична економія Карла 

5 1 - - - 4 5 - - - - 5 
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Поланьї про причини 

суперечностей у 

сучасному 

капіталістичному 

суспільстві 

Тема 11. 
Інституціоналізм, 

неоінституціоналізм та 

теоретичне 

упорядкування правил 

економічної поведінки 

суб’єктів господарювання 

у розвине-них системах. 

Інституціональна 

політична еко-номія 

Робера Буайє та Джеймса 

Б’юкенена 

6 2 - - - 4 6 - - - - 6 

Разом за змістовим 

розділом 3 
24 6 2   16 24 1 1 - - 22 

Змістовий розділ 4. Неолібералізм, постнеолібералізм, посткапіталізм у сучасній науковій думці 

Тема 12. Від класичної 

політичної економії та 

неокласики до 

неолібералізму: причини 

виникнення, сутність, 

батьки-засновники: Ф. 

фон Хаєк, Мілтон 

Фрідман: принципи 

неоліберальної 

економічної політики 

8 2 2 - - 4 8 1 1 - - 6 

Тема 13. Розвиток 

системних суперечностей 

економічного, 

соціального, морально - 

етичного характеру та 

обмеженість можливостей 

їх розв’язання на 

принципах 

неолібералізму 

7 2 1 - - 4 7 1 - - - 6 

Тема 14. Причини, умови 

та особливості 

формування засад 

посткапіталізму та його 

постнеоліберального 

теоретичного 

обгрунтуван-ня. Основні 

принципи 

постнеолібералізму 

7 2 1 - - 4 7 - - - - 7 

Разом за змістовим 

розділом 4 
22 6 4 - - 12 22 2 1   20 

Змістовий розділ 5. 

Тема 15. Трансформація 

предметного поля, змісту, 

функцій і ролі політичної 

економії у пізнанні 

глобалізованої економіки 

та суспільства. Сучасна 

політична економія 

4 1 - - - 3 4 1 - - - 3 

Тема 16. Основні напрями 

розвитку сучасної 

політичної економії у 

світовій економічній 

5 2 - - - 3 5 - - - - 5 
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думці 

Разом за змістовим 

розділом 5 
9 3 - - - 6 9 1 -    

Змістовий розділ 6. Основні теорії та школи управління, підприємництва та менеджменту 

Тема 17. Сучасні підходи 

до управління та 

характеристика їх 

сутності, функцій і 

ефективності у працях 

дослідників. 

5 2 - - - 3 5 - - - - 5 

Тема 18. Причини 

виникнення потреби у 

формуванні наукових 

шкіл менеджменту. 

Сутність, зміст та 

функціональні 

особливості основних 

шкіл менеджменту у ХХ - 

першій третині ХХІ ст 

7 2 2 2 - 3 7 1 - - - 6 

Тема 19. Сучасні класики 

теорії підприємництва 
4 - 1 - - 3 4 - 1 - - 3 

Разом за змістовим 

розділом 6 
16 4 3 - - 9 16 1 1 - - 14 

Усього годин 120 32 16 - - 72 120 8 4 - - 108 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Вступ. Предмет і метод  Історії економіки та економічних вчень 1 

1 Сутність, цілі, типи та моделі економічного розвитку. Закономірності руху 

економічних систем 
2 

2 Становлення господарських систем та економічної думки у суспільствах 

періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. - перш. пол. ХVІІ 

ст. н.е.). Потреба у формуванні економічної науки 

1 

3 Лібералізація економічного та соціального життя в процесі становлення 

ринкової економіки капіталістичного типу як чинник розвитку економічної 

теорії (друга пол. ХVІІ — ХІХ ст. 

2 

4 Умови, етапи та історичне значення становлення класичної політичної 

економії для розвитку економіки, суспільства і науки: від Франсу Кене, 

Адама Сміта до Карла Маркса 

4 

5 Причини виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька 

історична школа політичної економії. 
1 

6 Неокласичний напрям в економічній теорії: маржиналізм; австрійська 

школа граничної корисності; кембріджська, американська та шведська 

школи неокласики 

2 

7 Становлення економічної думки та економічних шкіл в Україні в ХІХ — на 

початку ХХ ст. 
- 

8  Дж. М. Кейнс, кейнсіанство, неокейнсіанство як відповідь економічної 

науки на загострення системних суперечностей у капіталістичній системі 

господарювання 

2 

9 Шумпетер про причини соціальної депривації та засади інноваційного 

розвитку капіталістичної економіки 
1 

10 Субстанціональна політична економія Карла Поланьї про причини 

суперечностей у сучасному капіталістичному суспільстві 
1 
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11 Інституціоналізм, неоінституціоналізм та теоретичне упорядкування 

правил економічної поведінки суб’єктів господарювання у розвинених 

системах. Інституціональна політична економія Робера Буайє та Джеймса 

Б’юкенена 

2 

12 Від класичної політичної економії та неокласики до неолібералізму: 

причини виникнення, сутність, батьки-засновники: Ф. фон Хаєк, Мілтон 

Фрідман: принципи неоліберальної економічної політики  

2 

13 Розвиток системних суперечностей економічного, соціального, морально - 

етичного характеру та обмеженість можливостей їх розв’язання на 

принципах неолібералізму 

2 

14 Причини, умови та особливості формування засад посткапіталізму та його 

постнеоліберального теоретичного обгрунтування. Основні принципи 

постнеолібералізму 

2 

15 Сучасна політична економія та її місце у формуванні стратегічних 

парадигм розвитку глобалізованої економіки, суспільства і людської 

цивілізації  

1 

16 Основні напрями розвитку сучасної політичної економії у світовій 

економічній думці 
2 

17 Сучасні підходи до управління та характеристика їх сутності, функцій і 

ефективності у працях дослідників.  
2 

18 Причини виникнення потреби у формуванні наукових шкіл менеджменту. 

Сутність, зміст та функціональні особливості основних шкіл менеджменту 

у ХХ - першій третині ХХІ ст. 

2 

19 Сучасні класики теорії підприємництва - 

Разом 32 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Вступ. Предмет і метод  Історії економіки та економічних вчень 1 

1 Сутність, цілі, типи та моделі економічного розвитку. Закономірності руху 

економічних систем 
2 

2 Становлення господарських систем та економічної думки у суспільствах 

періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. - перш. пол. 

ХVІІ ст. н.е.). Потреба у формуванні економічної науки 

- 

3 Лібералізація економічного та соціального життя в процесі становлення 

ринкової економіки капіталістичного типу як чинник розвитку 

економічної теорії (друга пол. ХVІІ — ХІХ ст. 

1 

4 Умови, етапи та історичне значення становлення класичної політичної 

економії для розвитку економіки, суспільства і науки: від Франсу Кене, 

Адама Сміта до Карла Маркса 

2 

5 Причини виникнення альтернативної школи політичної економії. 

Німецька історична школа політичної економії. 
- 

6 Неокласичний напрям в економічній теорії: маржиналізм; австрійська 

школа граничної корисності; кембріджська, американська та шведська 

школи неокласики 

- 

7 Становлення економічної думки та економічних шкіл в Україні в ХІХ — 

на початку ХХ ст. 
1 

8 Дж. М. Кейнс, кейнсіанство, неокейнсіанство як відповідь економічної 

науки на загострення системних суперечностей у капіталістичній системі 
2 
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господарювання 

9 Шумпетер про причини соціальної депривації та засади інноваційного 

розвитку капіталістичної економіки 
- 

10 Субстанціональна політична економія Карла Поланьї про причини 

суперечностей у сучасному капіталістичному суспільстві 
- 

11 Інституціоналізм, неоінституціоналізм та теоретичне упорядкування 

правил економічної поведінки суб’єктів господарювання у розвинених 

системах. Інституціональна політична економія Робера Буайє та Джеймса 

Б’юкенена 

- 

12 Від класичної політичної економії та неокласики до неолібералізму: 

причини виникнення, сутність, батьки-засновники: Ф. фон Хаєк, Мілтон 

Фрідман: принципи неоліберальної економічної політики  

2 

13 Розвиток системних суперечностей економічного, соціального, морально 

- етичного характеру та обмеженість можливостей їх розв’язання на 

принципах неолібералізму 

1 

14 Причини, умови та особливості формування засад посткапіталізму та 

його постнеоліберального теоретичного обгрунтування. Основні 

принципи постнеолібералізму 

1 

15 Сучасна політична економія та її місце у формуванні стратегічних 

парадигм розвитку глобалізованої економіки, суспільства і людської 

цивілізації  

- 

16 Основні напрями розвитку сучасної політичної економії у світовій 

економічній думці 
- 

17 Сучасні підходи до управління та характеристика їх сутності, функцій і 

ефективності у працях дослідників.  
- 

18 Причини виникнення потреби у формуванні наукових шкіл менеджменту. 

Сутність, зміст та функціональні особливості основних шкіл 

менеджменту у ХХ - першій третині ХХІ ст. 

2 

19 Сучасні класики теорії підприємництва 1 

Разом 16 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Вступ. Предмет і метод  Історії економіки та економічних вчень 2 

1 Сутність, цілі, типи та моделі економічного розвитку. Закономірності 

руху економічних систем 
2 

2 Становлення господарських систем та економічної думки у суспільствах 

періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. - перш. пол. 

ХVІІ ст. н.е.). Потреба у формуванні економічної науки 

4 

3 Лібералізація економічного та соціального життя в процесі становлення 

ринкової економіки капіталістичного типу як чинник розвитку 

економічної теорії (друга пол. ХVІІ — ХІХ ст. 

3 

4 Умови, етапи та історичне значення становлення класичної політичної 

економії для розвитку економіки, суспільства і науки: від Франсу Кене, 

Адама Сміта до Карла Маркса 

6 

5 Причини виникнення альтернативної школи політичної економії. 

Німецька історична школа політичної економії. 
3 

6 Неокласичний напрям в економічній теорії: маржиналізм; австрійська 

школа граничної корисності; кембріджська, американська та шведська 
5 
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школи неокласики 

7 Становлення економічної думки та економічних шкіл в Україні в ХІХ — 

на початку ХХ ст. 
4 

8 Дж. М. Кейнс, кейнсіанство, неокейнсіанство як відповідь економічної 

науки на загострення системних суперечностей у капіталістичній 

системі господарювання 

4 

9 Шумпетер про причини соціальної депривації та засади інноваційного 

розвитку капіталістичної економіки 
4 

10 Субстанціональна політична економія Карла Поланьї про причини 

суперечностей у сучасному капіталістичному суспільстві 
4 

11 Інституціоналізм, неоінституціоналізм та теоретичне упорядкування 

правил економічної поведінки суб’єктів господарювання у розвинених 

системах. Інституціональна політична економія Робера Буайє та 

Джеймса Б’юкенена 

4 

12 Від класичної політичної економії та неокласики до неолібералізму: 

причини виникнення, сутність, батьки-засновники: Ф. фон Хаєк, Мілтон 

Фрідман: принципи неоліберальної економічної політики  

4 

13 Розвиток системних суперечностей економічного, соціального, 

морально - етичного характеру та обмеженість можливостей їх роз-

в’язання на принципах неолібералізму 

4 

14 Причини, умови та особливості формування засад посткапіталізму та 

його постнеоліберального теоретичного обгрунтування. Основні 

принципи постнеолібералізму 

4 

15 Сучасна політична економія та її місце у формуванні стратегічних 

парадигм розвитку глобалізованої економіки, суспільства і людської 

цивілізації  

3 

16 Основні напрями розвитку сучасної політичної економії у світовій 

економічній думці 
3 

17 Сучасні підходи до управління та характеристика їх сутності, функцій і 

ефективності у працях дослідників.  

  

3 

18 Причини виникнення потреби у формуванні наукових шкіл 

менеджменту. Сутність, зміст та функціональні особливості основних 

шкіл менеджменту у ХХ - першій третині ХХІ ст. 

3 

19 Сучасні класики теорії підприємництва 3 

Разом 72 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Сформулюйте свое розуміння поняття “розвиток”. На Ваш погляд, 

поняття розвиток та зростання це тотожні поняття? 

2. Які типи та моделі розвитку Ви знаєте?. Які, на Ваш погляд, є найбільш 

ефективними, перспективними? 

3. Чим і в силу яких причин відрізняються цілі економічного розвитку на 

різних  історичних етапах розвитку економічних систем? 

4. Дайте характеристику сутності технологічних революцій та їх ролі у 

розвитку людської цивілізації; 

5. Яку роль відіграють ціннісні орієнтири у визначенні стратегічних цілей 

розвитку економіки та суспільства і способів їх досягнення; 
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6. Як Ви розумієте сутність поняття “соціальні трансформації суспільства”; 

7. Що Ви знаєте про Конфуція та його роль у розвитку сучасного 

менеджменту? 

8. Розкрийте сутність зв’язку між меркантилізмом і протекціонізмом; 

9. У чому Ви вбачаєте сутність і зміст соціальних трансформацій в Європі 

пов’язаних із розвитком процесів первісного нагромадження капіталу? 

10. Назвіть найбільш відомих представників економічної думки епохи 

первісного нагромадження капіталу; 

11. Розкрийте взаємозв’язок між буржуазно-демократичними революціями 

та формуванням якісно нової теоретичної, політичної, соціальної та економічної 

парадигми розвитку у країнах Європи; 

12. Дайте характеристику основних положень поглядів вчених-економістів 

періоду становлення ринкового господарства капіталістичного типу. Назвіть 

імена провідних вчених-економістів 18 — початку 19 ст.; 

13. Сформулюйте Вашу думку стосовно вчення Карла Маркса — чи воно 

повністю застаріле і повинно бути відкинуте як позавчорашній день в науці, чи 

навпаки, є підстави знати та враховувати певні його положення, висновки, 

узагальнення у процесі сучасних досліджень соціально-економічних проблем? 

14.  Окресліть зв’язок між основними положеннями німецької історичної 

школи політичної економії Ф. Ліста та проблемами, що стоять сьогодні перед 

економікою та суспільством України; 

15. У чому принципові відмінності між принциповими положеннями 

класичної політичної економії та маржиналізмом? Назвіть основних 

представників теорії граничної корисності та окресліть сутність їх поглядів на 

підходи до аналізу проблем економічного життя; 

16. Розкрийте внесок Альфреда Маршала у розвиток класичної економічної 

теорії. Чи відбувся розрив із класичною економічною теорією у процесі 

становлення неокласичного напряму? 

17. Чим  збагатила неокласика у теоретичному, методологічному та 

інструментальному плані класичну економічну теорію? 

18.  Дайте характеристику форм і тенденцій розвитку капіталізму в Україні 

після відміни кріпосного права; 

19. Назвіть провідних учених-економістів України другої половини 19 - 

початку 20 ст.. У чому полягає їх внесок у розвиток економічної теорії в Європі 

та в цілому у світі? 

20. Розкрийте сукупність причин появи кейнсіанства. Які нові принципи 

управління капіталістичним ринковим господарством запропонував Дж. М. 

Кейнс? 

21. Чи використовуються в наш час положення кейнсіанства та 

неокейнсіанства в економічній політиці держав? Якщо так, то чому? 

22. У чому полягає значення праці Й. А. Шумпетера “Теорія економічного 

розвитку (Дослідження  прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного 

циклу)” (1911) для формування парадигми економічного мислення вчених, 

політиків, бізнесменів у ХХ ст.? 
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23. Розкрийте парадигмальні особливості системи підходів і методів 

дослідження економіки у предметному полі субстантивістської політичної 

економії Карла Поланьї; 

24. Як ви розумієте тезу К. Поланьї про примат суспільства над 

економчною системою; 

25. Дайте характеристику значення Маніфеста “До створення іншої 

економічної науки (а тим самим й іншого світу)?” (2007) для розвитку 

економічної теорії та економічної науки в цілому. Хто написав цей Маніфест, 

які його основні положення? 

26. Розкрийте зміст і значення для формулювання принципів економічної 

політики праці Дж. Б’юкенена «Конституційна економічна теорія»; 

27. Розкрийте зміст і значення праці Ф. фон Хайека “Дорога  до рабства” 

(1944) для становлення принципів економічного лібералізму та неолібералізму; 

28. У чому специфіка бачення Мілтоном Фрідманом сутності взаємозв’яку 

та взаємовпливів капіталізму і свободи. Праця Мілтона Фрідмана “Капіталізм і 

свобода” (1962); 

29. Які причини викликають до життя демасифікацію суспільства як нову 

форму соціальних відносин. У яких формах така демасифікація знаходить свій 

прояв та які позитивні і негативні наслідки для розвитку суспільства вона 

породжує? 

30. Чи існують у сучасній Україні, прекаріат, дауншифтери, трендоїди 

тощо? 

31. Якими причинами викликана до життя потреба та проблема 

формування нової парадигми економічного  розвитку сучасного суспільства? 

Якими мають бути її ключові принципи та ознаки? 

32. Дайте характеристику філософії розвитку глобальної економіки та 

суспільства в умовах четвертої промислової (нанотехнологічної) революції на 

засадах людиноцентричної/трансгуманістичної парадигми в системі пріоритетів  

економічної  політики глобалізованого суспільства; 

33. Якими мають бути, на Ваш погляд, ключові принципи нової наукової 

парадигми економічного мислення при розробці теоретичної концептуальної 

моделі суспільного розвитку в нових умовах; 

34. Дайте характеристику ключових елементів нової парадигми та нової 

методології у сучасних політико-економічних дослідженнях; 

35. Розкрийте місце сучасної політичної економії  у формуванні теоретичної 

концепції та моделі забезпечення процесу гармонізації системи інтересів усіх 

соціальних прошарків  населення глобалізованого суспільства; 

36.   Які причини викликали до життя потребу у формуванні такого напряму у 

сучасній політичній економії як політична економія посткапіталістичного 

суспільства? 

37. Назвіть основні школи сучасного стратегічного менеджменту та дайте 

коротку характеристику їхніх відмінностей; 

38. У чому, на Ваш погляд, полягає історична заслуга Конфуція щодо 

формування субстанціональних засад і принципів сучасного менеджменту? 
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8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (ситуаційні вправи) 

 

 1. Окресліть зв’язок між основними положеннями німецької історичної 

школи політичної економії Ф. Ліста та проблемами, що стоять сьогодні перед 

економікою та суспільством України; 

 2. Чи використовуються в наш час положення кейнсіанства та 

неокейнсіанства в економічній політиці держав? Якщо так, то чому? 

3. Окресліть сутність та дайте характеристику позицій Й. А. Шумпетера 

щодо причин наростання суперечностей у соціальній сфері? Сформулюйте 

свою думку стосовно актуальності позиції Шумпетера в наш час, наведіть 

систему аргументів за або проти такої актуальності;   

4. Сформулюйте аргументовану відповідь на запитання: чи відбулася в 

Україні конституційна революція за Джеймсом Б’юкененом? 

5. Дайте аргументовану відповідь на питання, чи реалізується сьогодні  

принцип нового соціального порядку – «вільні відносини між вільними 

людьми» (Дж. Б’юкенен) та що необхідно зробити для забезпечення нової 

якості розвитку «конституційних прав власників»? 

6. У чому сутність лібертаріанства та як її розуміють представники 

українського уряду? Чи можливий розвиток сучасної України на принципах 

лібертаріанства? 

7. Дайте характеристику становлення нових стереотипів поведінки людини, 

подолання цінностей, притаманних індустріальному суспільству в умовах 

розвитку нового технологічного способу виробництва та процесів глобалізації. 

Які особливості цих процесів Ви можете побачити в Україні, який вплив вони 

чинитимуть на наше подальше економічне, соціальне, політичне, духовне 

життя? 

8. Якими причинами викликана до життя потреба та проблема формування 

нової парадигми економічного  розвитку сучасного суспільства? Якими мають 

бути її ключові принципи та ознаки? 

9. Дайте характеристику філософії розвитку глобальної економіки та 

суспільства в умовах четвертої промислової (нанотехнологічної) революції на 

засадах людиноцентричної/трансгуманістичної  парадигми в системі 

пріоритетів  економічної  політики глобалізованого суспільства; 

10. Порівняйте основні принципи, форми та інструменти неоліберальної та 

постнеоліберальної моделі економічного розвитку. Яка модель, на Ваш погляд, 

найбільше відповідає інтересам більшості громадян національних держав? 

 

 

9.  МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції з використанням сучасних інформаційних технологій, інтерактивні 

методи в процесі обговорення питань до практичних занять (лекція – діалог; 

лекція – дискусія; інтелектуальний прорив, прецедентно-ситуативний аналіз 

можливостей, використання інформаційних технологій навчання тощо). 
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10.  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ   

 

Відповідно до плану вивчення дисципліни «Історія економічних вчень та 

менеджменту» передбачається проведення поточного та підсумкового контролю: 

- поточний контроль передбачає проведення опитування під час 

практичних занять, контроль виконання індивідуальних робіт; 

- підсумковий контроль реалізується у вигляді іспиту. 

Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

2. Написання рефератів, ессе, рецензування наукових статей, окремих 

розділів монографій; 

3. Виконання завдань для самостійної роботи аналітичного характеру; 

4. Проведення проміжних тестів; 

5. Проведення поточного контролю; 

6. Проведення підсумкового іспиту. 

 

 

11. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
  

Згідно з навчальним планом із дисципліни передбачено іспит, що включає 

теоретичні питання по всіх темах курсу.  

 

 

12. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Історія економічних вчень та менеджменту» здійснюється в балах 

відповідно до табл.12.1. 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 
 

Таблиця 12.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Історія економічних вчень та менеджменту» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 

Роз

діл 

ІІ 
Підс

умк

ови
й 

кон

трол
ь 

Всь

ого 

Змістов

ний 
розділ 1 

Змістовний розділ 2 Змістовний розділ 3 Змістовний  

розділ 4 

Змістовний 

розділ 5 

Змістовний розділ 6 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т19 – теми занять 
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Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру у 

наступних формах: усного опитування студентів на практичних заняттях та 

оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі іспиту. 

Критерії оцінювання знань під час іспиту 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на іспиті складає 40 

балів (див. табл. 12.2). 

Таблиця 12.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Контролінг» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 
Оцінка за національною шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково враховуються 

допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

− неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, 

незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 

бали); 

− неточності в назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 4 

бали). 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету: 

1. Повна відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно», повинна 

відповідати таким вимогам: 

− розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

− повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних 

категорій та законів; 

− здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

− уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

− демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

− використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат 

та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання. 



32 

 

2. Відповідь на питання оцінюється «добре», якщо: 

− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного 

розкриття питання) або, якщо: 

− при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені окремі помилки під час: використання цифрового матеріалу. 

3. Відповідь на питання оцінюється «задовільно», якщо: 

− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох чи 

більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для 

вичерпного розкриття питання);  

− одночасно присутні чотири чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерій оцінки питання; 

− висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загально визначеним при відсутності доказів супротивного аргументами, 

зазначеними у відповіді; 

− характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, не зовсім правильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у 

змісті відповіді. 

З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в діапазоні 

від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента на екзамені 

оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за результатами 

іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться 

на іспит.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою 

ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента (див. табл. 12.3). 

Таблиця 12.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-29 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

 

- робоча навчальна програма дисципліни та силабус; 

- плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

- тези лекцій з дисципліни; 

- методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

- методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

- тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

- перелік питань  та завдань для поточного і проміжного контролю знань з 

дисципліни; 

- перелік питань до іспиту, завдання для перевірки практичних навичок 

під час іспиту. 
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