
Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Історіософія міського 

господарства» 

 

2. Код: ПП В01 

 

3. Тип: варіативна 

 

4. Рівень: третій (доктор філософії) 

 

5. Семестр, в якому викладається: 4-й  

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5  

 

7. Лектор (викладач): кандидат філософських наук, доцент Фесенко Г.Г. 

 

8. Результати навчання: Уміння складати історико-філософські 

інтерпретації феноменів урбан-економіки, концептуалізації господарських 

практик міста; виконувати теоретико-методологічні дослідження історії 

міського господарства з точки зору його виявлення на макро- та мікро-рівнях 

суспільного буття. 

Дисципліни, на які спирається: «Історія і філософія науки», «Історія та 

теорія світової цивілізації»  

9. Зміст:  

 

Змістовий модуль 1. Міське господарство як предмет філософського аналізу 

Змістовий модуль 2. Історична ґенеза філософсько-господарської думки 

10. Форми та методи навчання: Лекції-практичні заняття 

 

11. Мова навчання: українська 
 

 



Information reference 

 

1. Type and title: the discipline «Historiosophy of urban economy» 

 

2. Code: ПП В01 

3. Type: variative 

4. Level: the second (master's) 

5. Semester when the discipline is delivered: 4 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 

7. Name of lecturer(s): doc. Fesenko G.G. 

8. Learning outcomes:  Ability to recognize, classify and use the 

transformational tendencies of urban environment development both in 

the historical retrospective and in the conditions of modern 

globalization. 

9. Disciplines are based on:  

"Urban economy as an object of philosophical analysis",  

"Historical genesis of philosophical and economic thought" 

10.   content modules (СМ)   

СМ.1. Urban economy as an object of philosophical analysis. 

СМ. 2. Historical genesis of philosophical and economic thought. 

11.Teaching forms and methods: Lectures-practical classes 

12.Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Вид и название: учебная дисциплина «Историософия городского 

хозяйства» 

 

2. Код: ПП В01 

 

3. Тип: вариативная 

 

4. Уровень: третий (доктор философии) 

 

5. Семестр, в котором изучается: 4-й 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

 

7. Лектор (преподаватель):  

кандидат философских наук, доцент Фесенко Г.Г. 

 

8. Результаты обучения: Умение составлять историко-философские 

интерпретации феноменов урбан-економики, концептуализации 

хозяйственных практик города; выполнять теоретико-методологические 

исследования истории городского хозяйства с точки зрения его 

выявления на макро и микро-уровнях общественного бытия. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается:  

        «Істория и философия науки»,  

        «История и теория мировой цивилизации»  

 

10. Содержание: 

 

Содержательный модуль 1.  

Городское хозяйство как предмет филдософского анализа. 

Содержательный модуль 2.  

Історична ґенеза філософсько-господарської думки. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции и практические занятия 

 

12. Язык обучения: украинский 

 
 

 

 


