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В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться оволодівають 

теоретичними знаннями з історії економіки на мікро-, мезо-, макро- глобальному 

рівні, формується система знань з порівняльного історико-економічного аналізу. 

Особлива увага приділяється розвитку функціонування ринкової економіки. 

Формується економічна культура та фундаментальне економічне мислення 

майбутнього спеціаліста економіста. 

Наприклад: вміння порівнювати економічну політику провідних держав світу і 

України. 

 

Передумови вивчення дисципліни «Економічна історія України та світу»: 

- Історія України та української культури,  

- Історія консюмеризму. 
 

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних 

професійних компетентностей: 

- Здатність діяти відповідально та свідомо.   



- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 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 і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її 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. 

 

Програмні результати навчання: 

 

знати:  

- предмет і періодизацію, понятійний апарат економічної історії, її місце в 

системі економічних наук; 

- сутність, основні характеристики типів економічних систем в контексті 

цивілізаційного процесу та залежно від різних критеріїв класифікації; 

- історичний розвиток типів і моделей економічних систем, їх структурних 

підсистем та елементів на різних економічних рівнях і на прикладі провідних країн 

світу (Велика Британія, Франція, Німеччина, США, Японія) та України з урахуванням 

чинників політичної, соціальної та духовної сфер суспільного життя; 

- історію сфер і галузей народного господарства, економічних інститутів та 

процесів; 

- економічну політику провідних держав на різних етапах історичного розвитку, 

історичний досвід соціально-економічних реформ; 

розуміти: 

- історію міжнародної економіки як системи світового господарства та 

міжнародних економічних відносин; 

- історію економіки України в контексті європейського та світового 

цивілізаційного процесу. 

вміти: 
- систематизувати, узагальнити, критично осмислити та адекватно оцінити 

нагромаджений в історії зарубіжний та вітчизняний історико-економічний досвід; 

- застосовувати здобуті знання для аналізу сучасної економіки, виявлення 

історичних коренів і причинно-наслідкового механізму сучасних соціально-

економічно проблем України та світового економічного розвитку; 

- аналізувати економічний розвиток як результат взаємодії з політичними, 

соціальними та духовними чинниками; 

- аналізувати в історико-економічному аспекті наукову літературу, статистичну 

інформацію; 

- використовувати здобуті знання при вивченні інших економічних дисциплін, 

у практичній діяльності. 
 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п Назва тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

Господарство стародавнього світу та епоху середньовіччя 

1.1 Вступ до курсу 1   

6 

1.2 Господарські форми економіки стародавнього 

світу 

2   

1.3 Становлення та розвиток феодальної системи 

господарства 

2 2  

1.4 Мануфактурний період світової економіки 

(XVІ–XVIII ст.) 

2 2  

1.5 Період переходу до індустріального суспільства 

(кінець XVIII– середина XIX ст.) 

2   

1.6 Основні тенденції світового економічного 

розвитку та їх вплив на економіку України в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

 2   

Розвиток економіки країн світу в індустріальну і постіндустріальну епохи 

2.1 Світове господарство в другій половині ХІХ – 

на початку ХХ ст. 

2  
 

6 

2.2 Світова економіка в роки Першої світової війни 

та перші повоєнні роки (1914–1920 рр.) 

2   

2.3 Господарство країн світу у міжвоєнний період 3  2 

2.4 Світова економіка в роки Другої світової війни 2   

2.5 Господарство провідних країн світу та України 

після Другої світової війни 

4   

2.6 Економічний розвиток провідних країн світу та 

України після Другої світової війни 

 4  

2.7 Економіка незалежної України 2 4  

 Підготовка до реферату, ауд. контр. робота    6 

 Підготовка до практичних занять    14 

 Підготовка до іспиту    14 

 Всього 28 16  46 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Економічна історія України та світу» складає 60 балів і може 

бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість  

балів 
Вид контролю 

Кількість  

у семестрі 

1 2 3 4 

Контроль знань:    

Поточний:    

- усне опитування або письмовий експрес-

контроль на практичних заняттях та лекціях 

кожне  

заняття 
36 60 

- виступ (доповідь) студентів при обговоренні 

питань на практичних заняттях 
1 3 5*5 

- тестування 1  10 

- реферат, аудиторна контрольна робота 1 10 15 

- участь у конференціях 1  15 



- підготовка та видання наукових публікацій 

(тези, статті) 
1  10 

Підсумковий- залік 1 24 40 

Всього  60 100 

 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з 

викладачем по тематиці навчальної дисципліни. 

 

Інформаційне забезпечення 

Основна література 

1. Роговий А. Економічна безпека. Детермінанти забезпечення в умовах циклічності 

економіки. К: Кондор, 2017, 376 с. 

2. Юхименко П. І., Леоненко П. М. Історія економіки та економічної думки [Текст]: 

підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко – К. : Знання, 2011. 

3. Мезєнцева І.М. Економічна історія. Методичні вказівки для студентів економічних 

спеціальностей (форма навчання – денна, заочна), ОДАБА, 2015, 34 с. 

Допоміжні джерела інформації 

1. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн [Текст]: 

навчальний посібник / В. В. Безуглий. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. − 704 с. 

2. Бесараб Є. Фінансово-промислова інтеграція: зарубіжний досвід та уроки для України 

(США, Росія, Німеччина, Італія, Японія, Південна Корея, Франція) [Текст] / Є. Бесараб // 

Фінанси України. − 2003. − № 2. − С. 133−144. 

3. Міжнародні економічні відносини: історія міжнародних економічних відносин 

[Текст] : підручник / за ред. А. С. Філіпенка. – К. : Либідь, 2006. – 384 с. 

 

Інтернет-ресурси: 

1. http://exlibris.org.ua/ – Українська електронна бібліотека 

2. http://lib-gw.univ.kiev.ua/ – бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка 

3. http://litopys.org.ua/ http://litopys.kiev.ua/ – Літописи, історія, культура 

4. http://www.cossackdom.com/ – Козацтво XV–XXI ст. 

5. http://www.filosof.com.ua/ – Інститут філософії ім. Г. Сковороди 

6. http://www.history.org.ua/– Інститут історії України НАН України 

7. http://www.holodomor33.org.ua/ – Голодомор 1932–1933 років 

8. http://www.honchar.org.ua/ – Музей Івана Гончара (м. Київ) 

9. http://www.info-library.com.ua/ – Електронна бібліотека підручників 

10. http://www.inst-ukr.lviv.ua/ – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 

11. http://www.kplavra.kiev.ua/ – Національний Києво-Печерський історико-

культурний заповідник 

12. http://www.mundm.kiev.ua/ – Національний  музей українського народного 

декоративного мистецтва (м. Київ) 

13. http://www.museum.Lviv.ua/ – Львівський музей історії релігії 

14. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського. 

 

 

http://www.history.org.ua/
http://www.holodomor33.org.ua/
http://www.honchar.org/
http://www.kplavra.kiev.ua/
http://www.mundm.kiev.ua/
http://www.museum.lviv.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

