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Вступ  Будь-яка діяльність людей неодмінно спирається на досвід минулих поколінь, а знання за своєю природою історичне. Ці досвід і знання не є пасивним відображенням процесів, що відбувалися впродовж економічної еволюції людства, вони впливають на суспільно-економічний розвиток, прискорюючи або гальмуючи його.  В курсі «Економічна еволюція людства» сконцентрована історія соціально-господарського та інтелектуального розвитку цивілізації, тому пізнання історичного минулого дає змогу підвищити професійний рівень економістів та менеджерів, їхню здатність орієнтуватися в системі сучасних економічних знань. Спираючись на знання основних економічних категорій та законів розвитку економіки, одержані під час вивчення навчальних дисциплін, котрі складають сучасну економічну теорію (політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки, міжнародної економіки), «Економічна еволюція людства» конкретизує та поглиблює їх в історичному та персоніфікованому контекстах. Актуальність вивчення даного курсу значно зростає в умовах розвитку ринкової економіки в Україні. Слідкуючи за еволюцією форм господарського розвитку в їхній історичній послідовності, можна побачити, як відбувались перетворення одних господарських форм і відносин в інші, яким тенденціям і закономірностям вони підпорядковані. Знання багатого історичного досвіду, різноманітних теорій і концепцій економічної науки може допомогти сучасним економістам критично осмислити поточні економічні проблеми в Україні, обґрунтувати та запропонувати адекватні заходи для прискорення соціально-економічного розвитку, повномірної реалізації національних інтересів, а відтак і зростання рівня та якості життя українського народу.   Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна еволюція людства» є формування знань про історичний розвиток господарства та економічної думки світової спільноти для розуміння закономірностей та основних чинників еволюції економічних систем. Мета викладання навчальної дисципліни «Економічна еволюція людства» – сформувати у студентів навички системного економічного мислення з використанням історичного методу аналізу. Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
� оволодіння методом історичного аналізу економічних процесів; 
� формування уявлень про закономірності та тенденції розвитку світової та вітчизняної економічної думки; 
� формування системних знань про економічний розвиток світу та України на найважливіших етапах соціально-економічної еволюції;  
� визначення наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію та їхнього впливу на економічну політику держав світу;  
� характеристика сучасних економічних процесів та сучасних економічних концепцій; 
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� формування сучасного економічного мислення та світогляду студентів.  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати:  
� основні етапи економічної еволюції людства; 
� базові економічні терміни і закони у їх еволюційній зміні; 
� ключові події, котрі вплинули на хід економічного розвитку людства; 
� взаємозв’язок між рівнем економічних знань та економічного розвитку; вміти: 
� якісно використовувати категоріальний апарат у дослідженні розвитку господарства та професійній діяльності;  
� застосовувати історичний метод аналізу, знаходити причинно-наслідкові зв’язки в господарських процесах на різних рівнях економічних систем; 
� виявляти схожі риси та відмінності в економічному розвитку різних країн, визначати місце та роль національних економік  у системі світового господарства;  
� виявляти взаємозв’язок та спадкоємність економічної політики держав з теоретичними концепціями минулого і сучасності; 
� використовувати надбання економічної науки для якісного моделювання соціально-економічних ситуацій на різних рівнях економічних систем для прийняття ефективних управлінських рішень. Лекційний курс «Економічна еволюція людства» побудований передовсім на підручниках та посібниках, наведених в переліку базової літератури. З огляду на величезний масив нагромадженого у підручниках програмного матеріалу, на лекціях викладач зазвичай визначає структуру теми, її термінологію і здійснює огляд проблемних питань, зосереджуючи увагу лише на ключових рисах господарства, основних положеннях наукових шкіл та їх представників.  Практичні заняття покликані поглибити і систематизувати набуті під час лекцій та самостійного опрацювання матеріалу знання, виявити рівень підготовки студентів з тих чи інших питань, сприяти формуванню навиків самостійного аналізу та формування власної думки з приводу питань, що вивчаються.  Самостійна робота студентів включає опрацювання лекційного матеріалу, підготовку до семінарських занять, опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях, виконання індивідуального навчально-дослідного завдання та підготовку до контрольних заходів. За кожною з тем навчальної дисципліни студент повинен засвоїти ключові поняття, вивчити матеріал базового рівня, підготуватися до семінарських занять, поточного (за темою) та модульного контролю знань. 
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Дані методичні вказівки покликані допомогти студентам зорієнтуватися у структурі дисципліни та конкретних завданнях вивчення окремих тем, якісно організувати самостійну роботу, підготуватися до семінарських занять з тим, щоб продемонструвати отримані знання і набуті навички при виконанні індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ) та під час контрольних заходів.   1. Опис навчальної дисципліни  Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти Характеристика навчальної дисципліни Рівень вищої освіти: І Бакалавр вибіркова 
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 07 «Управління та адміністрування» 29 «Міжнародні відносини» 

Кількість кредитів – 3 Кількість модулів – 2 Кількість змістових модулів – 1  Спеціальність та спеціалізація: 051 «Економіка» (Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці) 051 «Економіка» (Економічна кібернетика та бізнес-інформатика) 071 «Облік і оподаткування» 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 073 «Менеджмент» 074 «Публічне управління та адміністрування» 075 «Маркетинг» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 292 «Міжнародні економічні відносини»  

Рік підготовки – 2 Семестр – 4 Загальна кількість  годин  – 90 Лекції – 18 Семінарські – 12 Самостійна робота – 51 ІНДЗ – 9  Тижневих годин: аудиторних – 2 СРС – 3 Вид контролю – залік 
 Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної  роботи для денної форми навчання становить 33% : 67%. 
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2. Структура навчальної дисципліни   Кількість годин усього у тому числі л с інд. с.р. Модуль 1. Поточний контроль та самостійна робота Тема 1. Осьовий час – відправна точка в еволюції людства 9 2 2 - 5 Тема 2. Економічний розвиток в епоху середньовіччя 9 2 1 - 6 Тема 3. Становлення ринкової системи 9 2 1 - 6 Тема 4. НТП та формування індустріальної економіки 9 2 2 - 5 Тема 5. Криза ринкової системи та альтернативні вектори економічного розвитку 9 2 1 - 6 
Тема 6. Революція: шлях до соціалізму 9 2 1 - 6 Тема 7. Еволюція: шлях до змішаної економічної системи 9 2 1 - 6 Тема 8. Становлення постіндустріального суспільства 9 2 1 - 6 Тема 9. Економічна інтеграція та глобалізація 9 2 2 - 5 Модуль 2. ІНДЗ  ІНДЗ 9 - - 9 - Усього годин 90 18 12 9 51   3. Методи контролю  3.1. Контрольні заходи та засоби діагностики Контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Економічна еволюція людства»:  

� оцінюється участь студентів в обговоренні питань, винесених на семінарські заняття, та проблемних ситуацій; 
� розв’язок ситуаційних вправ; 
� самостійно підготовлені повідомлення студентів за темою семінарського заняття; 
� оцінюється звіт по ІНДЗ; 
� проведення модульного поточного контролю через Навчально-науковий центр незалежного оцінювання.   
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3.2. Критерії оцінювання Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Економічна еволюція людства», є: 
� повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 
� глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 
� вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 
� характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідовність тощо); 
� вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання ситуаційних завдань; 
� вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на семінарах, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання: 0% – завдання не виконано; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки; 60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте ґрунтується виключно на матеріалі конспекту лекцій; 100% – завдання виконано повністю і вчасно на основі матеріалу, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах.  3.3. Розподіл балів, які отримують студенти Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі. Шкала оцінювання  Модуль 1. Поточний контроль та самостійна робота Сума  Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 МК А 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 75 П 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - Сб 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 Модуль 2. ІНДЗ 25 Разом 100 Т – теми занять МК - модульний поточний контроль А – бали за самостійну роботу та активність на практичному занятті П - бали за письмове опитування Сб – сума балів за тему 
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Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали не менше 60 балів.  Шкала оцінювання Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою для заліку 90-100   зараховано 82-89 74-81 64-73 60-63 35-59 не зараховано з можливістю повторного складання 0-34 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни   4. Методичні матеріали для практичних занять   На першому семінарському занятті викладач: 
� знайомить студентів зі структурою дисципліни та завданнями, що ставляться перед студентами; 
� розподіляє теми ІНДЗ між студентами, доводить вимоги і надає рекомендації щодо підбору та опрацювання літературних джерел, підготовки доповіді та оформлення звіту; 
� доводить до відома студентів методику контролю та розподіл балів, що присвоюються студентам за різні види робіт.   Тема 1. Осьовий час – відправна точка в еволюції людства  1. Загальна характеристика осьового часу. 2. Формування Східної цивілізації. 3. Формування Західної цивілізації.  Ключові поняття: осьовий час, натуральне господарство, східне рабство, азійський спосіб виробництва, автаркія, Конфуціанство, античне рабство, економіка, хрематистика, вілла. В результаті вивчення теми студенти мають: 
� засвоїти ключові поняття; 
� зрозуміти основні ознаки  «осьового часу»; 
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� засвоїти спільні та відмінні ознаки суспільно-господарського розвитку держав стародавнього Сходу в осьовий час; 
� засвоїти спільні та відмінні ознаки суспільно-господарського розвитку Античних держав в осьовий час; 
� запам’ятати основні економічні ідеї та здобутки стародавніх мислителів.  Питання для самостійного опрацювання:  

� східне і античне рабство; 
� криза рабовласницької системи. Підготуйте коротке повідомлення на тему: 
� визначні у господарському відношенні винаходи народів стародавнього Сходу; 
� вплив учення Конфуція на розвиток економічної думки Китаю; 
� вплив релігії на економічний світогляд та господарську практику держав стародавнього Сходу; 
� вплив економічних ідей античних мислителів на еволюцію економічної думки. Питання для обговорення (ситуаційні завдання): 
� віднайдіть сучасні приклади держав із азійським способом виробництва; 
� дослідіть, чому стародавні мислителі захищали натуральне господарство; 
� дослідіть основні джерела економічного розвитку античних держав. 
� визначте економічні причини занепаду античного рабовласницького суспільства; 
� прослідкуйте еволюцію поняття “економіка” від найдавніших часів до сучасності. Завдання для кооперативного навчання (робота за методом малих груп): 
� визначте спільне і відмінне у господарстві Стародавнього Китаю та Стародавньої Індії; 
� визначте спільне і відмінне в економічному світогляді Конфуція та Маурьї Каутільї; 
� визначте спільне і відмінне у господарстві Античної  Греції та Старо-давнього Риму; 
� визначте спільне і відмінне в економічному світогляді Ксенофонта, Платона і Аристотеля; 
� визначте спільне і відмінне у східному та античному рабстві.  Рекомендована література1: 1, с. 20-43; 2, с. 19-50; 3, с. 20-39, 269-300; 4, с. 33-89; 5, с. 46-85; 6, с. 48-53; 7, с. 20-30.                                                              1 Нумерація джерел, підібраних до кожної теми, відповідає списку базової рекомендованої літератури. 
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Тема 2. Економічний розвиток в епоху середньовіччя  1. Формування феодальної системи. 2. Середньовічне місто. 3. Криза феодальної системи. Реформація католицької церкви  Ключові поняття: алод, феод, бенефіцій, кріпосне право, феодал, сеньйорія, домен, комунальна революція, ремісничий цех, гільдія, трапеза, феодальний найм, справедлива ціна, вотчина, гривня. В результаті вивчення теми студенти мають: 
� засвоїти ключові поняття; 
� засвоїти ознаки еволюційного розвитку господарства в період середньовіччя; 
� засвоїти спільні та відмінні ознаки суспільно-господарського розвитку європейських держав в епоху середньовіччя; 
� запам’ятати основні економічні ідеї та здобутки середньовічних мислителів та літописців.  Питання для самостійного опрацювання:  

� комунальні революції; 
� Магдебурзьке право. Підготуйте коротке повідомлення на тему: 
� вплив релігії на розвиток господарства Європи в епоху середньовіччя. Питання для обговорення (ситуаційні завдання): 
� вплив Магдебурзького права на розвиток господарства у середні віки; 
� хто з мислителів минулого найбільше вплинув на економічні погляди Х.Аквінського; 
� основні чинники економічної могутності Київської Русі. Завдання для кооперативного навчання (робота за методом малих груп): 
� визначте спільне і відмінне в основних формах феодального землеволодіння середньовічних держав.  Рекомендована література: 1, с. 44-57; 2, с.51-65; 3, с. 40-60, 301-304; 4, с. 90-112; 5, с. 86-128; 6, с. 54-60; 7, с. 31-44.   Тема 3. Становлення ринкової системи 1. Великі географічні відкриття. Формування світового ринку. 2. Економічна роль грошей. Меркантилізм як наукова концепція та основа економічної політики. 3. Мануфактурний капіталізм. Буржуазні революції. Економічна свобода.  4. Класична школа політичної економії. Економічна людина. Трудова теорія вартості. 
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Ключові поняття: первісне нагромадження капіталу, Великі географічні відкриття, революція цін, біржа, фільварок, меркантилізм, теорія грошового балансу, теорія торгового балансу, політична економія, політика меркантилізму, політика протекціонізму, буржуазна революція, мануфактура, класична політична економія, вартість, капітал, економічна людина, невидима рука, теорія абсолютної переваги, політика фритредерства, трудова теорія вартості. В результаті вивчення теми студенти мають: 
� засвоїти ключові поняття; 
� зрозуміти умови становлення ринкових відносин в країнах Західної Європи; 
� зрозуміти основні передумови та наслідки Великих географічних відкриттів для світового господарства та окремих країн; 
� засвоїти основні положення меркантилізму та економічні ідеї його представників; 
� засвоїти основні положення класичної школи політичної економії та економічні ідеї її представників.  Питання для самостійного опрацювання:  

� буржуазні революції; 
� трудова теорія вартості. Підготуйте коротке повідомлення на тему: 
� еволюція теорії грошей в період меркантилізму; 
� економічне значення буржуазних революцій; 
� економічне значення Реформації. Питання для обговорення (ситуаційні завдання): 
� причини та наслідки “революції цін” у європейських країнах; 
� джерела та наслідки первісного нагромадження капіталу у країнах Західної Європи;  
� суперечність між метою і засобами розвитку економіки в концепціях меркантилістів; 
� приклади застосування політики протекціонізму в минулому і сучасності. Завдання для кооперативного навчання (робота за методом малих груп): 
� визначте позитивні і негативні наслідки Великих географічних відкриттів на господарство окремих країн; 
� визначте спільне і відмінне у поглядах представників раннього та пізнього меркантилізму; 
� визначте спільне і відмінне у теоріях вартості основних представників класичної політекономії; 
� визначте спільне і відмінне у формах мануфактур; 
� порівняйте роль грошей у поглядах античних мислителів, меркантилістів та представників класичної політичної економії. Рекомендована література: 1, с. 58-82; 2, с. 65-104; 3, с. 60-119, 308-348; 4, с. 113-202; 5, с. 129-210; 6, с. 62-130; 7, с. 44-76.  
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Тема 4. НТП та формування індустріальної економіки   1. Промисловий переворот. Вільна ринкова економіка та досконала конкуренція. 2. Економічна структура індустріального суспільства. 3. Кризи перевиробництва. Теорія реалізації. Ключові поняття: промисловий переворот, індустріалізація, міжнародний поділ праці, вільна конкуренція, фабрика, закон народонаселення, теорія трьох факторів виробництва, закон ринків Сея, теорія гармонії інтересів. В результаті вивчення теми студенти мають: 
� засвоїти ключові поняття; 
� зрозуміти зміст та основні результати індустріалізації економіки та суспільства у ХІХ ст.; 
� засвоїти основні положення класичної школи політичної економії та економічні ідеї її представників.  Питання для самостійного опрацювання:  

� буржуазні революції; 
� трудова теорія вартості. Підготуйте коротке повідомлення на тему: 
� вплив ідей представників класичної школи на господарський розвиток провідних країн. Питання для обговорення (ситуаційні завдання): 
� чому Дж.С. Мілля вважають завершувачем класичної політичної економії; 
� визначте основні суперечності класичної політичної економії; 
� визначте українських економістів ХІХ ст., які стали послідовниками ідей класичної політичної економії. Завдання для кооперативного навчання (робота за методом малих груп): 
� визначте позитивні і негативні наслідки переходу Великобританії до політики вільної торгівлі. Рекомендована література: 1, с. 85-99; 2, с. 105-124; 3, с. 120-133, 349-376; 4, с. 203-254; 5, с. 211-312; 6, с. 131-171.   Тема 5. Криза ринкової системи та альтернативні вектори економічного розвитку 1. Проблема розподілу. Класові суперечності капіталізму. Марксизм. 2. Обмеженість економічних ресурсів. Раціональна поведінка. Маржиналізм. 3. Монополії. Криза економічної людини. Інституціоналізм. 4. І Світова війна та її вплив на економічний розвиток країн.  Ключові поняття: національна економія, економічна історія, утопічний соціалізм, соціалістичний розподіл, марксизм, комунізм, монополістичний 
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капіталізм, економічний поділ світу, імперіалізм, маржиналізм, виробнича функція, корисність, ринкова рівновага, еластичність, економікс, інституціоналізм. В результаті вивчення теми студенти мають: 
� засвоїти ключові поняття; 
� усвідомити диспропорції капіталістичної системи господарства; 
� засвоїти основні положення марксистської економічної теорії та економічні ідеї його представників; 
� засвоїти основні положення маржиналізму та економічні ідеї його представників; 
� засвоїти основні положення інституціоналізму та економічні ідеї його представників. Питання для самостійного опрацювання:  

� І Світова війна та її вплив на економічний розвиток країн. Підготуйте коротке повідомлення на тему: 
� маржинальна революція в економічній теорії; 
� теоретико-методологічні особливості соціалістичних утопій. Питання для обговорення (ситуаційні завдання): 
� спільні риси утопічного соціалізму, історичної школи та соціал-демократичних концепцій; 
� суперечності марксистської економічної теорії; 
� ступінь і механізм інтеграції у різних формах монополістичних утворень; 
� основні чинники перетворення США на економічного лідера світу; 
� наслідки І Світової війни для України; 
� Визначте роль держави у поглядах інституціоналістів. Завдання для кооперативного навчання (робота за методом малих груп): 
� визначте позитивні і негативні наслідки реалізації соціалістичних експериментів. Рекомендована література: 1, с. 100-167; 2, с. 124-320; 3, с. 142-156, 377-480; 4, с. 255-536; 5, с. 276-480; 6, с. 172-342; 7, с. 81-105.   Тема 6. Революція: шлях до соціалізму  1. Воєнний комунізм: становлення соціалістичної системи через руйнування ринкових відносин. 2. НЕП: відновлення ринкових елементів. 3. Економічна монополія держави та адміністративні методи управління в СРСР. Формування соціалістичного табору. Холодна війна – протистояння систем. Ключові поняття: воєнний комунізм, продрозкладка, націоналізація, експропріація, соціалізм, комунізм, раднаргосп, НЕП, адміністративно-командна економіка, колгосп, директивне планування, холодна війна. 
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В результаті вивчення теми студенти мають: 
� засвоїти ключові поняття; 
� зрозуміти чинники змін в економічному курсі радянської влади; 
� запам’ятати зміст і наслідки економічних перетворень радянської доби; 
� зрозуміти умови розвитку економічної думки в радянський період та її еволюцію. Питання для самостійного опрацювання:  

� формування соціалістичного табору; 
� холодна війна – протистояння систем. Питання для обговорення (ситуаційні завдання): 
� цілі та механізм колективізації сільського господарства у 1920-х – 1930-х роках; 
� приклади країн, що у ХХ ст. мали економічну систему подібну до радянської (адміністративно-командної); Завдання для кооперативного навчання (робота за методом малих груп): 
� здійсніть порівняльний аналіз економічної політики Центральної Ради, Директорії та гетьманського уряду Скоропадського; 
� визначте основні переваги та недоліки адміністративно-командної економіки.  Рекомендована література: 1, с. 168-181; 2, с. 231-262; 3, с. 182-198, 499-507; 4, Ч.2, с. 7-114; 5, с. 481-570; 6, с. 189-197; 7, с. 122-126, 182-189.   Тема 7. Еволюція: шлях до змішаної економічної системи  1. Велика депресія та шляхи її подолання. 2. Кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання. Теорії економічного зростання. 3. Економічна теорія та практика неолібералізму.  Ключові поняття: Велика депресія, дефляція, кейнсіанство, кейнсіанська революція, макроекономіка, мультиплікатор інвестицій, ефективний попит, економічне зростання, Новий курс, змішана економіка, план Маршалла, конверсія, індикативне планування, неолібералізм, соціальне ринкове господарство. В результаті вивчення теми студенти мають: 

� засвоїти ключові поняття; 
� зрозуміти чинники та наслідки “Великої депресії” для економіки; 
� зрозуміти чинники та наслідки ІІ Світової війни для економіки; 
� засвоїти концептуальні положення кейнсіанства економічні ідеї його представників; 
� засвоїти концептуальні положення неолібералізму та економічні ідеї його представників. 

       

      



15  

Питання для самостійного опрацювання:  
� теорії економічного зростання. Підготуйте коротке повідомлення на тему: 
� план Маршала та економічні наслідки його реалізації. Питання для обговорення (ситуаційні завдання): 
� зміст поняття «ефективний попит» у теорії Дж.М. Кейнса; 
� принципові відмінності між неолібералізмом та постулатами класичної ліберальної теорії; 
� основні чинники відбудови господарства провідних капіталістичних країн;  
� приклади побудови “соціального ринкового господарства” у ХХ столітті. Завдання для кооперативного навчання (робота за методом малих груп): 
� здійсніть порівняльний аналіз основних постулатів кейнсіанської теорії та класичної політекономії; 
� визначте спільне і відмінне у економічній політиці Ф. Рузвельта та А.Гітлера; 
� Порівняйте економічні причини і наслідки І і ІІ Світових воєн; 
� дослідіть спільні чинники німецького і японського “економічного дива”; 
� Порівняйте роль держави у поглядах представників різних шкіл неолібералізму. Рекомендована література: 1, с. 182-208; 2, с. 263-291, 323-341; 3, с. 170-182, 522-525, 572-580; 4, Ч.2, с. 201-250, 312-325, 334-371; 5, с. 572-581, 616-639; 6, с. 343-370; 7, с. 132-143.   Тема 8. Становлення постіндустріального суспільства  1. Постіндустріальне суспільство.  2. Неоінституціоналізм.  3. Технократичні теорії трансформації суспільства та економіки.  Ключові поняття: технологічна трансформація, суспільство знань, дифузія власності, структурна трансформація, постіндустріальне суспільство,  В результаті вивчення теми студенти мають: 

� засвоїти ключові поняття; 
� зрозуміти зміст і наслідки трансформаційних процесів для світової економіки та окремих країн; 
� засвоїти концептуальні положення неоінституціоналізму економічні ідеї його представників. Питання для самостійного опрацювання:  

� технократичні теорії трансформації суспільства та економіки.  
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Підготуйте коротке повідомлення на тему: 
� зміст і наукове значення теорії трансакційних витрат. Питання для обговорення (ситуаційні завдання): 
� якою мірою світові трансформаційні процеси стосуються України; 
� віднайдіть приклади країн, які спіткала проблема ресурсного прокляття; 
� оцініть практичне значення теорії суспільного вибору. Завдання для кооперативного навчання (робота за методом малих груп): 
� оцініть результати становлення постіндустріальної економіки в окремих країнах. Рекомендована література: 1, с. 240-253; 2, с. 307-314; 3, с. 210-216, 256-268, 592-618; 4, Ч.2, с. 514-573; 5, с. 682-707; 7, с. 151-154, 178-181.   Тема 9. Економічна інтеграція та глобалізація  1. Інтернаціоналізація бізнесу. Економічна інтеграція.  2. Конвергенція економічних систем. Ринкова трансформація у постсоціалістичних країнах. Неокласичний синтез. 3. Глобальні економічні проблеми. Міжнародні економічні організації.  Ключові поняття: неокласичний синтез. системна трансформація, шокова терапія, градуалістичне реформування, глобалізація, інтеграція, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, ЄС, геоекономіка, транснаціональна корпорація, МВФ, СОТ. В результаті вивчення теми студенти мають: 

� засвоїти ключові поняття; 
� усвідомити переваги і недоліки різних методів ринкової трансформації; 
� виявити основні чинники та форми глобалізації світової економіки. Питання для самостійного опрацювання:  

� неокласичний синтез; 
� міжнародні економічні організації. Підготуйте коротке повідомлення на тему: 
� концепція неокласичного синтезу та її вплив на економічний розвиток провідних капіталістичних країн. Питання для обговорення (ситуаційні завдання): 
� економічні зміни в провідних країнах світу в останній третині ХХ ст.; 
� приклади найбільш вдалої реалізації градуалістичного реформування національної економіки; 
� приклади найбільш вдалої реалізації шокової терапії; 
� вплив міжнародно-інтеграційних факторів на розвиток сучасних національних економік провідних країн; 
� перспективи подальшого розширення ЄС; 
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� визначте до яких інтеграційних об’єднань входить Україна; 
� приклади іноземних ТНК в Україні та українських ТНК. 
� вплив наднаціональних організацій на господарський розвиток провідних країн та країн, що розвиваються. Завдання для кооперативного навчання (робота за методом малих груп): 
� визначте спільне і відмінне в економічній політиці Р. Рейгана в США та М. Тетчер у Великобританії. Рекомендована література: 1, с. 254-284; 2, с. 341-351; 3, с. 210-218; 7, с. 165-198.    5. Методичні вказівки для самостійної роботи   Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, що передбачає виконання студентом запланованих завдань під методичним керівництвом викладача. Вона є важливою складовою навчальної діяльності, що впливає на глибину та стійкість набутих знань і вмінь, які допомагають творчо застосовувати їх у майбутній професійній діяльності. На самостійну роботу студентів денної форми з вивчення навчальної дисципліни «Економічна еволюція людства» виділяється 51 година. У зв'язку з цим студенти опрацьовують низку теоретичних питань та виконують частину завдань самостійно за базовою та додатковою літературою. Розрізняють два основних напрямки самостійної роботи студентів:  - під контролем викладача; - самостійна позааудиторна робота. Самостійна робота під контролем викладача здійснюється в аудиторії. Основними її формами є відповіді на контрольні теоретичні питання та розв’язання контрольних тестових завдань. Позааудиторна самостійна робота студентів включає наступні види робіт:   - роботи обов’язкового характеру:  1) самостійне опрацювання теоретичного матеріалу, підготовку до  семінарських занять з навчальної дисципліни; 2) підготовка до заходів поточного та підсумкового контролю;  - роботи вибіркового характеру: 1) виконання індивідуального навчально-дослідного завдання та оформлення звіту; 2) виступ-презентація ІНДЗ за обраною темою; - роботи стимулюючого характеру: 1) підготовка комп’ютерної презентації за темою ІНДЗ; 2) участь у наукових конференціях з питань навчальної дисципліни; 3) участь у конкурсах наукових робіт з питань навчальної дисципліни. Виконання робіт стимулюючого характеру дає змогу студентам отримати додаткові бали. 
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6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання  Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) виконується за обраною на першому семінарському занятті темою і передбачає: ▪ пошук у навчальних джерелах та наукових журналах матеріалу, необхідного для висвітлення основних аспектів теми; ▪ складання плану роботи (вступ, 2-3 питання, висновки); ▪ формулювання власних висновків; ▪ складання списку використаної літератури та інформаційних джерел. Індивідуальні навчально-дослідні завдання презентуються на семінарських заняттях (виступ до 10 хвилин). Студенти, які з певних причин не виступили на практичних заняттях, презентують виконані ІНДЗ індивідуально. Шкала оцінювання ІНДЗ  Підготовка роботи  Виступ-презентація  Разом Розкриття теми ІНДЗ Ґрунтовність висновків Оформлення 5 5 5 10 25  Кожне індивідуальне навчально-дослідне завдання студента може бути представлене на семінарському занятті у вигляді виступу-презентації.  Виступ-презентація є додатковим видом навчальної роботи студента, який готується у позааудиторний час і має на меті розвинути навики представлення (презентації) результатів дослідження. Виступ-презентація ІНДЗ, якщо інше не обумовлюється додатково, може проходити за загальною схемою. Методика підготовки до презентації: 1. Визначаються мета завдання, основні задачі, вимоги до роботи та критерії оцінювання презентації. 2. Надаються відповіді на запитання студентів викладачем. 3. Студент над підготовкою виступу-презентації починає працювати з моменту видачі завдання, продовжуючи роботу в позааудиторний час.  4. У період підготовки роботи викладач консультує студентів. 5. Студент на власний розсуд обирає форму презентації, в разі необхідності готує роздатковий матеріал. 6. Черговість виступів визначається планом семінарських занять.  Загальні вимоги та схема проведення виступу-презентації: 1. Тривалість виступу – до 7 хвилин. 2. Певний час (3-5 хвилин) по закінченні презентації відводиться на запитання слухачів і відповіді на них виступаючого. Важливо, щоб цей процес не перетворився на довготривалі дебати. 3. Результати підсумовуються викладачем, оголошуються на наступному занятті з відповідними коментарями, в яких зазначаються сильні та слабкі сторони кожної презентації та заносяться у журнал академічної групи та 
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електронний журнал у відповідній додатковій графі «ІНДЗ» (для електронного журналу обрати вид заняття «Інше»).  Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань: 1. Економічне вчення Аристотеля: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 2. Економічне вчення Х. Аквінського: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 3. Економічне вчення А. Монкретьєна: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 4. Економічне вчення У. Петті: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 5. Економічне вчення А. Сміта: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 6. Економічне вчення Т. Мальтуса: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 7. Економічне вчення Дж. С. Мілля: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 8. Економічне вчення Ф. Ліста: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 9. Економічне вчення К. Маркса: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 10. Економічне вчення К. Менгера: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 11. Економічне вчення А. Маршалла: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення              12. Економічне вчення Т. Веблена: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 13. Економічне вчення У. Мітчелла: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 14. Економічне вчення М. Туган-Барановського: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 15. Економічне вчення Є. Слуцького: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення      16. Економічне вчення Дж. М. Кейнса: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 17. Економічне вчення Й. Шумпетера: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 18. Економічне вчення В. Ойкена: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 19. Економічне вчення Ф. Хайєка: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 20. Економічне вчення М. Фрідмана: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 21. Економічне вчення П. Самуельсона: передумови виникнення, основні 
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положення та практичне втілення 22. Економічне вчення Р. Коуза: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 23. Економічне вчення Д. Белла: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 24. Економічне вчення Дж. Стігліца: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення 25. Економічне вчення Я. Тінбергена: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення   7. Контрольні тестові завдання   Визначте єдино правильну відповідь 1. Важливою ознакою осьового часу є:  а) зародження феодального господарства; б) виникнення самостійної економічної науки; в) перший великий суспільний поділ праці;  г) початок формування Східної і Західної цивілізацій. 2. Головною галуззю господарства у державах стародавнього Сходу було: а) ремесло;      б) будівництво;     в) землеробство;            г) броварство. 3. Спільною рисою суспільно-господарського розвитку держав старода-внього Сходу був:  а) автаркічний характер господарства, зорієнтованого за задоволення власних потреб; б) товарний характер виробництва; в) високий рівень розвитку зовнішньої торгівлі, яка стала ключовою галуззю господарства;  г) класичний характер рабства. 4. Характерною рисою східного рабства є: а) переважно державна власність на рабів; б) зосередження рабської праці виключно у сільському господарстві; в) класичний характер рабства;  г) широке використання технічних знарядь праці. 5. Сферою широкого застосування рабської праці у країнах стародавнього Сходу було: а) зрошуване землеробство;   б) будівництво культових споруд; в) будівництво доріг;    г) виробництво прикрас. 6. У державах стародавнього Сходу найбільшими рабовласниками були: а) купці;      б) імператори;  в) вільні селяни;        г) монастирі. 
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7. Економічна думка стародавнього світу характеризується:  а) глибоким теоретичним аналізом тогочасної економічної системи; б) самостійністю стосовно інших галузей знань; в) переважанням натурально-господарського ставлення до економічних про-блем;    г) формуванням перших економічних шкіл. 8. Конфуцій вважав, що:  а) держава має руйнувати штучні перепони на шляху розвитку вільних ринкових відносин; б) податки потрібно постійно підвищувати для наповнення державної скарбниці; в) усі товари мають продаватися за “природною ціною”;  г) державу можна вдосконалити через вдосконалення кожної окремої людини. 9. Характерною рисою античного (класичного) рабства є: а) переважно державна власність на рабів; б) низька економічна ефективність та вузьке використання рабської праці; в) широке використання рабської праці внаслідок її високої економічної ефективності; г) низька кваліфікація рабської праці, що обмежувало її використання. 10. Важливою ознакою суспільно-господарського розвитку античних держав є:  а) індивідуальна власність на засоби виробництва; б) висока централізація управління; в) вузьке використання рабської праці;  г) переважання сільського населення та виключна роль землеробства. 11. Латифундія – це: а) капіталістичне підприємство, засноване на примусовій праці; б) організаційна форма ремесла на стародавньому Сході; в) частина вілли, на якій працювали раби; г) рабовласницьке господарство, що мало зазвичай натуральний характер. 12. Вихідним пунктом становлення економічної науки, теоретичного осмислення економічних проблем вважають ідеї мислителів:  а) Стародавнього Китаю;   б) Стародавнього Єгипту;     в) Стародавньої Греції;      г) Стародавньої Індії. 13. Термін “економіка” вперше був введений у науковий оборот:  а) Аристотелем;     б) Платоном;   в) Монкрентьєном;     г) Ксенофонтом. 14. Оригінальну концепцію економіки і  хрематистики – поділу господарства на природну сферу, яка потребує підтримки держави, і неприродну,  що слугує корисливим цілям, створив: а) Сократ;          б) Ксенофонт;           в) Аристотель;             г) Платон. 15. Аристотель відносив до хрематистики:  а) землеробство і ремесло;              б) торгівлю і лихварство;       в) дрібну торгівлю;                          г) работоргівлю. 
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16. “Батьком” економіки, який вперше окреслив більшість економічних категорій і проблем, вважають:  а) Ксенофонта;    б) Платона;  в) Геродота;    г) Аристотеля. 17. До форм феодальної ренти належать усі, окрім: а) грошової;      б) відробіткової;   в) натуральної;          г) майнової. 18. Основною галуззю феодального господарства було: а) сільське господарство;   б) торгівля;  в) ремесло;         г) лихварство. 19. Важливою пам’яткою економічної думки середньовіччя є:  а) “Артхашастра”;   б) “Салічна правда”;  в) “Хрематистика”;   г) “Пророцтво Нефертіті”. 20. Головним торговим шляхом у Київській Русі був: а) “бурштиновий”;   б) “із варяг у греки”;     в) “соляний”;        г) “залізний”. 21. До видів феодальної земельної власності відносять усі, окрім: а) світської;       б) королівської;    в) духовної;    г) селянської. 22. Багатогалузеве товарне господарство, засноване на відробітковій ренті, – це: а) фільварок;         б) мануфактура;     в) прекарій;    г) баналітет. 23. Комутація ренти – це: а) трансформація панщини у грошову ренту; б) трансформація алоду у феод; в) перетворення кріпосних селян на найманих робітників; г) перетворення грошової ренти у натуральну. 24. До економічних чинників Великих географічних відкриттів відносять усі, окрім: а) необхідності пошуку нових торгівельних шляхів до Америки;       б) кризи левантійської торгівлі;   в) ускладнення грошового обігу; г) зростання потреби у коштовних металах. 25. Безпосереднім наслідком Великих географічних відкриттів було: а) завершення формування світового ринку;  б) різке зниження рівня цін у країнах Західної Європи; в) переміщення торгівельних шляхів з суші на море; г) створення колоніальних імперій. 26. Першою колоніальною імперією в епоху Великих географічних відкриттів стала: а) Франція;    б) Голландія;  в) Іспанія;    г) Італія. 
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27. Безпосереднім чинником “революції цін” в кінці XV ст. вважають: а) зменшення видобутку золота та срібла в Європі; б) зростання цін на рабів;     в) первісне нагромадження капіталу; г) приплив дорогоцінних металів на ринки Європи. 28. Вперше до дослідження проблеми джерела багатства нації звертаються теоретики:  а) англійської класичної школи;      б) меркантилізму;        в) фізіократії;         г) монетаризму. 29. До представників меркантилізму належав:  а) А. Монкретьєн;        б) А. Тюрго;  в) П. Буагільбер;      г) Ф. Кене.          30. Форма організації виробництва, заснована на ремісничій техніці, вільнонайманій робочій силі та поділі праці, - це: а) мануфактура;    б) ремісничий цех;  в) фільварок;    г) фабрика. 31. Представники класичної політичної економії вважали основним регулятором економічного розвитку: а) суспільний інтерес, який реалізує принцип соціальної справедливості;   б) ринковий механізм, дія якого сприяє реалізації індивідуальних та суспільних інтересів;                  в) державний план, виконання якого сприяє реалізації індивідуальних інтересів;                г) закони природи, дія яких гармонізує індивідуальні та суспільні інтереси. 32. У ХVII ст. “майстернею світу” називали: а) Англію;    б) Голландію;  в) Німеччину;    г) Францію. 33. Представники класичної школи політичної економії виступали за необхідність: а) вільного ціноутворення та лібералізацію господарської діяльності;   б) активного втручання держави задля справедливого перерозподілу доходів;                  в) встановлення протекціоністського захисту для молодих галузей;                                 г) економічного поділу світу відповідно до міжнародного поділу праці. 34. Базова галузь промислового перевороту у Західній Європі: а) вугільна;      б) текстильна;  в) металургійна;      г) машинобудівельна. 35. Найраніше промисловий переворот розпочався у: а) Англії;    б) Голландії;  в) Німеччині;    г) Франції. 36. Основною складовою економічної теорії Т. Мальтуса є:  а) закон спадної продуктивності факторів виробництва;              б) закон народонаселення; в) загальний закон капіталістичного нагромадження;         г) закон класового миру. 
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37. До основних положень теорії реалізації Ж.Б. Сея належить:  а) попит на товари породжує відповідне пропонування;          б) гнучкість цін і заробітної плати, нейтральність грошей; в) кризи надвиробництва неможливі;              г) держава має відігравати роль “нічного сторожа” в економіці. 38. Теорія гармонії інтересів заперечує наявність суперечностей між: а) інтересами буржуазії та пролетаріату;  б) економічними потребами і засобами для їх реалізації;  в) промисловою буржуазією і земельною аристократією;  г) індивідуальним та суспільним інтересом. 39. Автором першого твору про ідеальне суспільство загальної рівності, добробуту і щастя, суспільство без приватної власності, грошей та експлуатації під назвою “Утопія” був: а) Т. Кампанелла;          б) Р. Оуен;           в) А. Сен-Сімон;              г) Т. Мор. 40. Французький соціаліст-утопіст, який розробив проект реформування капіталізму на основі створення фаланг – асоціацій підприємців і трудящих з колективною формою власності – це:  а) А. Сен-Сімон;         б) Ш. Фур’є;            в) Т. Кампанелла;         г) Р. Оуен. 41. Автором теорії додаткової вартості був:  а) К. Маркс;           б) Д. Рікардо;         в) А. Сміт;           г) Т. Мальтус. 42. Маржиналізм збагатив економічну теорію розробкою: а) принципу рідкісності (обмеженості) ресурсів; б) принципу порівняльної переваги у зовнішній торгівлі; в) принципу справедливого розподілу;     г) принципу нейтральності грошей. 43. А.Маршалла вважають засновником:  а) математичної школи та інституціонального аналізу;        б) лондонської школи та функціонального аналізу;  в) кембриджської школи та неокласичного аналізу;                    г) австрійської школи та граничного аналізу. 44. Для характеристики впливу попиту та пропонування на рівноважну ринкову ціну А.Маршалл застосував відому алегорію: а) “невидимої руки”;        б) “квіткового горщика”;    в) “нічного сторожа”;      г) “лез ножиць”. 45. Зростання обсягів вивозу капіталу в кінці ХІХ ст. було зумовлене: а) неможливістю вкладення капіталу всередині країни; б) монополізацією економік провідних країн світу; в) зростанням частки торгівлі в структурі національної економіки; г) вищою прибутковістю порівняно з експортом товарів.  
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46. Концентрація промислового капіталу на початку ХХ ст. була зумовлена: а) зменшенням акціонерного капіталу;   б) збільшенням вивозу капіталів; в) переважним розвитком галузей важкої промисловості; г) злиттям банківського капіталу з промисловим. 47. Напередодні І Світової війни найбільшими колоніальними державами були: а) Англія, Росія, Франція;  б) США, Росія, Англія; в) Англія, Німеччина, Франція;  г) Німеччина, Англія, США. 48. Засновником інституціоналізму вважають американського економіста і соціолога:  а) Т. Веблена;           б) В. Мітчелла;       в) Дж. Коммонса;        г) Дж. Гелбрейта. 49. Інституціональні концепції: а) ґрунтуються на позаекономічному тлумаченні господарських процесів;   б) мають єдиний чітко визначений предмет дослідження; в) досліджують соціальні, політичні, правові та інші наслідки економічних процесів;    г) розвивають ідеї австрійської школи.  50. Представники інституціоналізму виступали за необхідність:  а) зменшення податкового тиску на великий бізнес;       б) посилення суспільного контролю над бізнесом;            в) революційної зміни існуючого капіталістичного устрою;         г) лібералізації зовнішньої і внутрішньої торгівлі. 51. Поняття “трансакційні витрати” як важливий компонент аналізу поведінки фірми у науковий обіг ввів:  а) Дж. Гелбрейт;       б) Р. Коуз;           в) Д. Норт;         г) Дж. Коммонс. 52. Термін “показне споживання”, що характеризує попит на специфічні товари, у науковий обіг ввів:  а) Дж. Гелбрейт;         б) Р. Коуз;            в) Т. Веблен;           г) Дж. Б’юкенен. 53. Початок “Великої депресії” пов’язують із: а) крахом на Лондонській валютній біржі; б) післявоєнним економічним спадом; в) спадом ділової активності у США; г) різким зростанням мінімальної заробітної плати. 54. Важливим чинником “Великої депресії” було: а) випереджаюче зростання обсягів виробництва порівняно з темпами росту заробітної плати;          б) запровадження “сухого закону”;  в) падіння рівня ділової активності;          г) скасування зовнішньоторговельних обмежень. 
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55. Дефляція – це зниження: а) реальної заробітної плати;  б) загального рівня цін; в) темпів інфляції;   г) темпів економічного зростання. 56. Головна ідея кейнсіанства полягала у тому, що:  а) пропонування створює свій власний попит;  б) ринкова система не є саморегульованою, для забезпечення повної зайнятості потрібне державне втручання; в) ринкова система є саморегульованою і забезпечує відновлення рівноваги на рівні повної зайнятості;       г) суспільний інтерес є похідним від індивідуального економічного інтересу. 57. Кейнсіанська теорія виходила з того, що:  а) ринковий механізм є саморегульованим і гарантує автоматичне відновлення рівноваги на рівні повної зайнятості; б) процентна ставка не здатна автоматично зрівноважувати інвестиції фірм із заощадженнями домогосподарств;  в) економічні суб’єкти здатні повністю задовольнити свої економічні потреби;                 г) зростання сукупного попиту призводить, як правило, до збурення інфляції в економіці. 58. Згідно Плану Маршала допомога була надана: а) країнам Європи і Японії;  б) країнам Європи і СРСР; в) лише Німеччині;   г) лише окремим країнам Європи. 59. Масштабна націоналізація промисловості в країнах Європи вперше була здійснена після: а) І Світової війни;   б) “Великої депресії”; в) ІІ Світової війни;   г) утворення ЄЕС. 60. Система індикативного планування набула найбільшого поширення і розвитку у: а) Великобританії;    б) ФРН;   в) Франції;    г) Японії. 61. Економічне відродження ФРН після ІІ Світової війни пов’язують з ім’ям: а) А. Мюллера-Армака;     б) А. Маршалла;     в) Л. Ерхарда;        г) Г. Коля. 62. Твердження “зниження рівня інфляції коштує людям робочих місць” свідчить про те, що його автор переконаний в існуванні зв'язку, який відображається кривою: а) Філліпса;     б) Лоренця;    в) Лаффера;     г) Лукаса. 63. Теорія “неокласичного синтезу” поєднує: а) класичну теорію з ідеями маржиналізму;        б) класичну теорію з елементами кейнсіанського аналізу;   в) кейнсіанську теорію з ідеями інституціоналізму; г) кейнсіанську теорію з неокласичною теорією додаткової вартості. 
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64. До теоретичних засад неолібералізму належать:  а) створення державою умов для ефективного функціонування ринкового механізму; б) пріоритет державної власності та державних господарських структур; в) централізований розподіл ресурсів та суспільного продукту; г) збільшення обсягів державних замовлень, закупівель і позик. 65. Головним завданням держави Ф.Хайєк вважав:     а) охорону “спонтанного порядку”; б) захист державної монополії на емісію грошей; в) захист соціальної справедливості у ринковій економіці; г) здійснення активної анти циклічної фіскальної і монетарної політики. 66. Німецький неолібералізм часто називають:  а) суперлібералізмом;           б) псевдолібералізмом;       в) ордолібералізмом;          г) квазілібералізмом. 67. Однією з головних складових концепції “соціального ринкового господарства” є: а) забезпечення конкурентного середовища;  б) проведення грошової реформи; в) націоналізація власності;    г) денаціоналізація власності. 68. В. Ойкен розрізняє два “ідеальні типи” економічних систем, з характерних рис яких складаються реальні економічні системи:  а) традиційне та вільне ринкове господарство;    б) господарство Робінзона та вільне ринкове господарство; в) центрально-кероване та вільне ринкове господарство;    г) центрально-кероване та змішане господарство. 69. Лідером сучасного монетаризму є представник чиказької школи американського неолібералізму:  а) Л.Мізес;             б) П.Самуельсон;          в) М.Фрідмен;                 г) І.Фішер. 70. Монетарна концепція М.Фрідмена була покладена в основу: а) політики “нового курсу” президента Ф.Рузвельта; б) “політики модернізації” президента Ш. де Голля; в) “сформованого суспільства” Л.Ерхарда; г) “рейганоміки” – стабілізаційної політики президента Рейгана. 71. Важливою тенденцією господарського розвитку провідних країн світу є: а) зменшення частки галузей промисловості у структурі ВВП; б) зменшення капіталовкладень у людський капітал; в) зменшення частки галузей нематеріального виробництва у структурі зайнятості; г) зменшення частки приватного сектора економіки. 72. Градуалістичне реформування – це: а) складова “шокової терапії”; 
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б) поступовий перехід від ринкової економіки до адміністративно-командної; в) поступовий перехід від адміністративно-командної економіки до змішаної; г) метод трансформації політичної системи. 73. Найважливішою складовою “шокової терапії” є: а) демонополізація;   б) лібералізація;     в) націоналізація;    г) децентралізація. 74. Прикладом найбільш успішної реалізації методу градуалістичного реформування вважають: а) КНР;     б) КНДР;   в) НДР;     г) ФРН. 75. Принципова відмінність між “шоковою терапією” та градуалістичним методом реформування економічної системи полягає у: а) черговості галузей, що реформуються;  б) динаміці перетворень; в) наявності товарного дефіциту;   г) відсутності зовнішньої допомоги. 76. До економічних передумов створення ЄС слід віднести: а) втрату позицій європейських країн на світових ринках;   б) скасування зони вільної торгівлі між європейськими країнами після ІІ Світової війни; в) зменшення масштабів транснаціоналізації бізнесу;  г) поділ Німеччини на зони окупації після ІІ Світової війни. 77. Визначте концептуальну послідовність інтеграційних процесів: а) зона вільної торгівлі, спільний ринок, митний союз;   б) митний союз, спільний ринок, економічний союз; в) економічний союз, митний союз, політичний союз; г) спільний ринок, політичний союз, економічний союз. 78. Основною метою функціонування Міжнародного валютного фонду є: а) скорочення бідності в розвинутих країнах;   б) зменшення митних перешкод у світовій торгівлі; в) посилення економіки країн-членів МВФ;  г) надання фінансової допомоги країнам-учасникам МВФ при дефіциті платіжного балансу. 79. Світова організація торгівлі утворена на основі: а) ОЄЕС;  б) МОП;  в) ГАТТ;  г) РЕВ. 80. Визначте міжнародну організацію, до якої не входить Україна: а) ОЕСР;  б) МВФ;  в) СОТ;  г) СБ. 81. Політика “Воєнного комунізму” передбачала: а) перехід до натурального господарства;     б) скасування продрозкладки; в) створення хутірських та відрубних господарств; г) індивідуалізацію власності.  
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82. Продрозкладка – це інструмент: а) політики протекціонізму;  б) політики “Воєнного комунізму”; в) НЕПу;    г) політики “Нового курсу”. 83. Головним результатом Нової економічної політики вважають: а) побудову соціалізму в СРСР;    б) розбудову моделі змішаної економіки; в) заміну продрозкладки продподатком;      г) завершення колективізації. 84. Автором всесвітньовідомої праці “До теорії збалансованого бюджету споживача”, яка започаткувала економіко-математичні дослідження проблем взаємозв’язку попиту, корисності благ, цін та доходів, був: а) Дж. Хікс;              б) В. Парето;          в) М.Туган-Барановський;           г) Є. Слуцький. 85. До незаперечних позитивних рис командної економіки можна віднести: а) високі мобілізаційні можливості;    б) високу продуктивність праці; в) ефективне використання економічних ресурсів;  г) швидкі темпи економічного зростання. 86. М.Тугана-Барановського вважають першовідкривачем сучасної: а) теорії економічного зростання;  б) теорії суспільного вибору; в) інвестиційної теорії циклу;  г) теорії людського капіталу. 87. До основних чинників економічної кризи в Україні кінця ХХ ст. можна віднести: а) високий промисловий потенціал; б) високу частку виробництва із завершеним циклом; в) високу частку об’єктів групи “Б” в чисельності промислових підприємств; г) високий рівень розораності сільськогосподарський земель. 88. До позитивних результатів економічних перетворень на початку 1990-х років в Україні можна віднести зменшення: а) інституційного потенціалу держави;  б) рівня промислового виробництва; в) чисельності приватних власників; г) урядових видатків на утримання збиткових підприємств. 89. Однією з рис трансформаційної кризи в Україні був надзвичайно високий: а) темп приватизації;   б) рівень інфляції; в) ступінь євроінтеграції;  г) курс національної валюти. 90. Особливістю “шокової терапії” в Україні була: а) невідповідність швидкості практичних перетворень проголошеним деклараціям; б) невідповідність якості цивільної продукції європейським стандартам; в) відсутність ядерної зброї; г) наявність початково великого зовнішнього боргу. 
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8. Рекомендована література Базова 1. Кухар О.В. Історія економіки та економічної думки. – К.: ЦУЛ, 2015. 2. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних вчень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації. – К.: КНЕУ, 2005. 3. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2008. 4. Історія економічних учень: Підручник: у 2 ч. – Ч. 1 / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. 5. Злупко С.М. Історія економічної теорії. Навчальний посібник / К.: Знання, 2005. 6. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник, 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. 7. Історія економіки та економічної думки: курс лекцій / Лощина Л.В., Подлєсна В.Г., Ткаченко І.В. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009.  Допоміжна 1. Березин И.С. Краткая история экономической мысли: Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 2000. – 368 с. 2. Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1998. – 288 с. 3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело Лтд, 1994. – 687 с. 4. История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 723 c. 5. История экономических учений: Учебник / под ред. О.Д. Худокормова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 416 с. 6. Історія економічних учень: Підр. / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін.; За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с.  7. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.:  КНЕУ, 2004. – 431 с. 8. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. Посібник, “Знання-Прес”, – К., 2004. – 570 с. 9. Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины: Эволюция рыночной экономики. – Харьков: Консул, 2004. – 360 с. 10. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, 2000. – 560 с.  11. Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с. 12. Фахові журнали: “Економіка України”, “Актуальні проблеми економіки”, “Економіст”, “Экономист”, “Мировая экономика и международные отношения”. 
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9. Інформаційні ресурси 1. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua  2. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua 3. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua 4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 5. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 6. Веб-сторінка кафедри економічної теорії: http://www.nuwm.rv.ua/navchaljno-naukovi-instituti/ekonomiko-pravovij/ekonomichnoji-teoriji  7. Офіційні сайти періодичної літератури: Назва журналу Режим доступу Актуальні проблеми економіки www.eco-science.net Економіка та підприємництво www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Etp/texts.html Економіст www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekonomist/index.html Економічна теорія www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/ET/index.html 8. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: Назва  Режим доступу Державна служба статистики України www.ukrstat.gov.ua Organization for Economic Cooperation and Development www.oecd.org/std Програма розвитку ООН www.undp.org Statistical Office of the European Communities www.europa.int    

       

      


