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1. Пояснювальна записка 

 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни Економічна історія ІІ складена 

відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна історія ІІ» є формування 

знань щодо історичного розвитку господарств країн європейської цивілізації та вмінь їх 

використовувати в аналізі сучасних економічних систем. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна історія ІІ» є: 

- формування цілісного бачення історії економіки, знань щодо зміни форм 

господарського розвитку в історичній послідовності, напрямів цих змін, зв’язку сучасних 

господарських форм та їх історичних аналогів, економічної політики з господарським 

досвідом попередніх поколінь;  

- опанування студентами навичками використання історико-економічної 

інформації, методу історико-економічного аналізу процесів і явищ економічного життя 

суспільства в його історичному, альтернативному (багато варіантному) розвитку, 

дослідження еволюції господарських систем та функціонування ринкових систем країн 

європейської цивілізації, розкриття причинно-наслідкових зв’язків;  

- формування у студентів принципів економічного мислення, надання йому 

реалізму, історизму та масштабності.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми 

формуються програмні компетентності: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки. 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ФК 4. Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

ФК 5. Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

ФК 6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

ФК 7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних 

звітів. 

ФК 10. Навички використання сучасних джерел економічної, фінансової, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів.  

ФК 11. Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень.  



ФК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Передумови вивчення дисципліни: «Економіка, бізнес, економічне мислення», 

«Регіональна економіка», «Політекономія», «Україна: історія і сучасні реалії», «Історія 

економіки та економічної думки». 

Результати навчання за дисципліною 
У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути 

таких програмових результатів навчання:  

ПРН 1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки. 

ПРН 2. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, 

особливостей функціонування економічних систем. 

ПРН 3. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку 

економічної науки. 

ПРН 11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН 12. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники. 

ПРН 13. Вміти працювати як самостійно, так і в команді. 

ПРН 14. Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПРН 15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПРН 19. Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПРН 20. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритичним. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити  ЄКТС 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 

Модуль 1. Епоха доіндустріального суспільства 

Тема 1.1. Предмет і метод економічної історії як навчальної дисципліни. 

Предмет та завдання економічної історії. Нерозривний зв'язок економічної історії з 

іншими соціально-економічними дисциплінами та її місце в системі наук. Суспільні 

функції економічної історії. Критерії періодизації економічної історії (періодизація Ф. 

Ліста, К. Маркса, Г. Гільдебранда, В. Левитського, П. Мєчнікова, Е. Мейєра, А. Тойнбі, 

У.Ростоу). Характеристика джерел та літератури. 

Тема 1.2. Господарський розвиток первісного суспільства і ранніх цивілізацій.  

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їхня характеристика. 

Проблеми взаємодії людини та природного середовища в стародавньому суспільстві. 

Перший поділ праці та перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого. 

Виникнення землеробства, скотарства, зародження ремесла. Поява металічних 

знарядь.Громада – головна господарська форма первісної доби. Особливості розкладу 

первіснообщинного ладу і формування класового суспільства у країнах Давнього Сходу. 

Роль природних факторів. Специфіка агрикультури. Характер землеволодіння. Нерабські 

форми експлуатації вільного населення. Формування ранньокласового суспільства. 

Специфіка економічного розвитку Давнього Єгипту, держав Давнього Межиріччя, Індії, 

Китайських державних утворень. 



Тема 1.3. Господарство країн європейської цивілізації в період її формування (VІІІ 

ст. до н.е.–V ст. н.е.) 

Причини економічного піднесення Давньої Греції. Господарство крито-мікенського 

світу. Передполісний період. Економіка Еллади періоду розквіту рабовласницького ладу. 

Еллінська доба. Галузева структура економіки. Внутрішня і зовнішня торгівля. Розвиток 

грошових і кредитних відносин. Криза полісного рабовласництва: причини і наслідки. 

Общинний лад на території Італії та його розклад. Матеріальна культура давніх етрусків. 

Економічні та політичні причини піднесення Риму. Економіка Риму в царський період 

(VІІІ–VІ ст. до н. е.), в період Римської республіки (VI–I ст. до н. е.) та в період Римської 

імперії (І ст. до н. е. – V ст. н. е.). Розвиток рабовласницьких відносин. Основні форми 

організації виробництва: рабовласницька вілла та ергастерій. Генеза латифундій. Характер 

внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Еволюція грошей, кредиту і податків. Виникнення 

колонату. Криза рабовласництва у III ст. н. е. Розклад Пізньоримської імперії. Причини 

занепаду Римської імперії. Процеси феодалізації. Основні риси економіки Причорномор’я. 

Перші протодержавні утворення. Економічне життя східних слов’ян (праукраїнців) 

первісної доби. Трипільська культура. Господарська діяльність у добу мідної, бронзової, 

залізної культур.Господарство скіфів. Економіка міст-держав північних слов’ян.  

Тема 1.4. Економічний розвиток країн європейської цивілізації в епоху 

Середньовіччя (V–XV ст.) 

Основні риси та періодизація феодального господарства в Західній Європі. 

Загальна характеристика основних періодів феодальної економіки. Основні господарські 

форми (феодальне та селянське господарство, ремісничий цех, торгова гільдія). Генеза 

феодального господарства. Форми феодального землеволодіння (алод, бенефіцій, феод). 

Шляхи формування феодальної земельної власності та феодально залежного селянства. 

Становлення середньовічного господарства в Королівстві франків. Імунітети та 

привілеї.Розвиток аграрних відносин і сільського господарства в XI–XV ст. Форми 

феодальної ренти. Комутація ренти.Феодальне місто, його виникнення та економічна 

роль. Комунальні революції. Галузева структура середньовічного ремесла, значення його 

цехової організації. Переростання ремесла у дрібнотоварне виробництво. Роль міста у 

становленні ринку. Внутрішня та зовнішня торгівля. Торгові гільдії. Левантинська 

торгівля. Ганза. Фінанси, гроші, кредит. Формування централізованих національних 

держав у Західній Європі. Особливості економічного розвитку Франції, Англії, 

Німеччини. Специфіка формування феодальних відносин у країнах Середнього та 

Ближнього Сходу, Китаї, Індії. 

Тема 1. 5. Економічний розвиток українських земель в епоху Середньовіччя (V–XVІ 

ст.) 

Періодизація та типологізація феодальної економіки на українських землях. 

Становлення феодальної економіки. Економічний розвиток східнослов’янських племен. 

Економічні фактори утворення державності на українських землях. Господарський 

розвиток Київської Русі. Процес феодалізації селян і земельні відносини. Данницькі 

відносини. Категорії залежного населення: смерди, рядовичі, закупи, холопи. Форми та 

характер землеволодіння. Міста та ремесло. Внутрішня торгівля. Зовнішньо-економічні 

зв’язки. Головні торговельні шляхи. Грошовий обіг. Лихварство. Економіка українських 

земель періоду розвинутого феодалізму. Економічні причини феодальної роздробленості 

Київської Русі. Господарство періоду феодальної роздробленості. Економічний розвиток 

Галицько-Волинської держави. Загарбання українських земель іноземними державами. 

Господарський розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського та 

королівства Польського. Зростання феодального землеволодіння. Вотчини та «держави». 

Громади і дворища. Початок формування фільваркової системи організації сільського 

господарства. Розвиток міст, ремесла та промислів. Цехова система організації ремесла. 

Розвиток внутрішніх економічних зв’язків і зовнішньої торгівлі.  

 



Модуль 2. Епоха формування індустріального суспільства 

Тема 2.1. Мануфактурний період світової економіки (XVI – XVIII ст.) 

Передумови Великих географічних відкриттів. Наукові та технічні досягнення. 

«Жага золота» як наслідок економічного розвитку. Криза левантійської торгівлі. 

Найважливіші географічні відкриття кінця XV – XVI ст. Економічні наслідки Великих 

географічних відкриттів. Становлення колоніальної системи. Становлення світового 

ринку, зміни в напрямках торгівельних шляхів. "Революція цін", її причини та наслідки. 

Криза натуральної системи господарювання як початок становлення ринкового 

господарства. Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати. 

Особливості процесу первісного нагромадження в провідних країнах світу – Англії, 

Нідерландах, Франції, Німеччині, СПІА. Розклад феодальних відносин. Становлення та 

розвиток мануфактурного виробництва в Європі, галузева та територіальна структура 

економіки провідних країн. Буржуазні революції в Європі та США, їхні економічні та 

фінансові програми. Фінанси та грошовий обіг, кредит. Форми організації торгівлі. 

Політика торгівельного балансу та протекціонізм як результат розвитку економіки. 

Тема 2.2. Економічний розвиток українських земель у другій половині XVІІ - XVІІІ 

ст. 

Загальна характеристика періоду панування та кризи феодально-кріпосницького 

господарства. Особливості первісного нагромадження капіталу в Україні. Розвиток 

аграрної економіки. Фільварково-панщинна система організації сільського господарства. 

Юридичне оформлення кріпосного права. Підвищення рівня агрокультури. Розвиток міст 

та міського самоврядування. Розвиток мануфактурної промисловості. Формування 

українського національного ринку. Фінансово-грошові системи на території України. 

Створення Української козацької держави. Економічна політика Б.Хмельницького. 

Еволюція форм землеволодіння. Економічний стан Лівобережної України в часи 

Гетьманщини. Економічна політика Петра І та її вплив на економіку України. Остаточне 

закріпачення селян у Лівобережній Україні у другій половині ХVІІІ ст. Зміна правового 

статусу козацтва. Посилення зв’язків поміщицького господарства з ринком. Зростання 

експлуатації селян і розповсюдження панщини. Поглиблення майнового і соціального 

розшарування селян та козаків. Об’єднання фінансової системи Лівобережної України з 

фінансовою системою Росії. Економічний розвиток Запорізької Січі. Посилення позицій 

козацько-старшинської верхівки. Колонізація Запоріжжя та Причорноморських степів у 

Російській імперії. Соціально-економічне становище Правобережної України. 

Економічний занепад українського Закарпаття. Економіка Галичини під владою Австрії. 

Реформи Йосипа ІІ. Економічний стан Буковини. 

Тема 2.3.  Економічний розвиток провідних країн світу в епоху вільної конкуренції. 

Промисловий переворот. 

Передумови промислової революції. Промисловий переворот в Англії, його 

джерела, напрямки та соціально-економічні результати. Особливості промислового 

перевороту у Франції, Німеччині, США. Роль промислового перевороту в розвитку 

продуктивних сил. Особливості розвитку капіталізму в сільському господарстві 

(європейські країни, США). Формування національних моделей аграрного розвитку. 

Формування міжнародної економіки як системи світового господарства та міжнародних 

економічних відносин. Міжнародний поділ праці. Англія – світовий економічний лідер. 

Відставання у рівні економічного розвитку континентальної Європи. Економічний 

розвиток США. 

Тема 2.4. Економічний розвиток України у ХІХ ст.  

Загальна характеристика кризи феодально-кріпосницької системи господарства в 

першій половині XIX ст. Аграрна реформа 1848 р. у Західній Україні: економічні 

передумови, суть, результати. Сільське господарство й аграрні відносини на 

західноукраїнських землях (1848–1900 рр.). Основні положення селянської реформи 1861 

р. в Російській імперії та особливості її реалізації у Східній Україні. Сільське 



господарство й аграрні відносини в пореформений період. Промисловість Східної та 

Західної України. Традиційні та нові галузі промисловості. Особливості промислового 

перевороту в Східній Україні. Нові промислові центри та райони. Іноземний капітал у 

промисловості й на транспорті. Залізничне будівництво. Фінанси і кредит. Грошова 

реформа царського уряду 1839–1843 рр. Банківсько-кредитна система.  

 

Модуль 3. Епоха індустріального та постіндустріального суспільства 

Тема 3.1. Світова економіка в період монополістичної конкуренції (остання 

третина XIХ –  початок XХ ст.) 

Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва. Структурні зміни в 

економіці окремих країн та продуктивних сил світу. Основні тенденції розвитку світової 

економіки. Концентрація промислового та банківського капіталу як передумови створення 

монополій. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивіз 

капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу. Економіка Англії на межі XIX 

– XX століть. Причини втрати нею світової економічної першості. Франція на рубежі XIX 

– XX століть. Аграрні протиріччя парцелярне господарство. Причини промислового 

відставання. Об'єднання німецьких земель за ініціативою Прусії. Причини швидкого 

економічного піднесення, роль мілітаризації. Перетворення США у провідну 

індустріальну державу світу. Причини швидкого економічного піднесення, окремі його 

фактори. Соціально-економічні передумови і наслідки революції Мейдзі в Японії. 

Економічні причини першої світової війни. Сільське господарство й аграрні відносини. 

Зростання суперечностей в аграрному секторі України на рубежі двох століть. Столипінська 

аграрна реформа та її здійснення в Україні. Аграрне перенаселення та шляхи його 

подолання в Східній та Західній Україні. Зростання еміграційних процесів. Розвиток 

промисловості в умовах індустріалізації. Концентрація промисловості та зростання 

монополістичних об’єднань. Особливості промислового розвитку в Західній Україні. 

Іноземний капітал. Кооперативний рух, його значення для господарства України. Фінанси 

і кредит. Грошова реформа царського уряду 1895–1897 рр. Банківсько-кредитна система. 

Тема 3.2. Економічний розвиток провідних країн світу у міжвоєнний період. 

Економічні наслідки Першої світової війни для США, Англії, Франції, Німеччини. 

Економічна суть Версальсько-Вашинґтонської системи. Загальна характеристика 

основних етапів економічного розвитку провідних країн у 1920–1930-і рр. Плани Дауеса 

та Юнга, їх суть та мета. Світова економічна криза 1929–1933 рр. та її особливості в США, 

Німеччині, Великій Британії, Франції. Варіантні шляхи виходу з неї. Початок державного 

регулювання економіки. «Новий курс» Ф.Рузвельта. Програма виходу з економічної кризи 

Дж. Мея у Великій Британії. Економічна політика уряду Народного фронту у Франції. 

Економічна політика фашистської Німеччини. Становище провідних країн в світовому 

господарстві напередодні Другої світової війни. Економічні причини війни.  

Тема 3.3. Господарство України у міжвоєнний період. 

Вплив Першої світової війни на економіку українських земель. Економічні 

програми національних урядів України (Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, 

ЗУНР).Періодизація розвитку радянської соціалістичної економіки. Становлення 

радянської системи господарювання (1917–1921 рр.). Політика «воєнного комунізму» та 

специфіка її здійснення в Україні (1919–1921 рр.). Нова економічна політика і відбудова 

народного господарства України в 20-х роках. Згортання НЕПу. Індустріалізація 

народного господарства (1928–1937 рр.). Формування сталінської командно-

адміністративної системи управління економікою. Директивний характер 

народногосподарського планування. Промисловий розвиток України. Суцільна 

колективізація та її вплив на стан сільського господарства. Голодомор 1932–1933 рр. в 

Україні та його наслідки. Підсумки економічного розвитку України в 1917–1937 рр. 

Розвиток господарства західноукраїнських земель. Економічна політика Польщі, Румунії 

та Чехословаччини. Негативний вплив світової економічної кризи 1929–1933 рр. на 



економіку Західної України. Кооперативний рух. 

Тема 3.4. Економічний розвиток провідних країн світу у другій половині ХХ ст. 

Економічні наслідки Другої світової війни для світової економіки. План Маршалла. 

Розвиток індустріальної регульованої ринкової економіки. Завершення процесу 

індустріалізації. Науково-технічна революція як чинник економічного розвитку. Зрушення 

в галузевій структурі провідних країн ринкової економіки. Форми державного 

регулювання економіки. Транснаціональні корпорації. Утвердження моделей розвиненої 

ринкової економіки. Розвиток світового господарства та міжнародних економічних 

відносин. Інтеґраційні процеси в економіці. «Спільний ринок» як форма економічної 

інтеґрації. Формування і розвиток трьох центрів світової ринкової економіки. Економічні 

кризи 70–80-х рр. XX cт. Становлення економіки постіндустріальної цивілізації. Основні 

тенденції розвитку економіки США. Причини зниження темпів зростання в 50–60-ті роки. 

Стан економіки країни в 1970-х рр. – на початку XXI ст. «Рейганоміка». Економічні 

наслідки поразки Японії в Другій світовій війні. Реформи 1940-х – 1950-х рр. Джерела і 

зміст «японського економічного дива». Чинники економічного зростання Японії. 

Особливості японської моделі економічного розвитку. Програма повоєнного відродження 

та розвитку економіки Л.Ерхарда в Німеччині. Становлення соціально-ринкового 

господарства. Фактори економічного піднесення ФРН у 1950-х – першій половині 1970-х 

рр. Економіка Німеччини в постіндустріальний період. Особливості повоєнного розвитку 

економіки Франції. Економічний розвиток і особливості соціально-економічної політики. 

Місце Франції у світовому господарстві. Основні тенденції розвитку англійської 

економіки. Посилення державного регулювання. Характер повоєнної націоналізації 

окремих галузей народного господарства, її мета. Крах колоніальної Британської імперії і 

його вплив на економіку Англії. Роль Великої Британії у світовому господарстві на 

сучасному етапі. «Тетчеризм».  

Тема 3.5. Господарський розвиток України у другій половині ХХ ст. 

Економіка України на першому етапі Другої світової війни. Зміцнення воєнно-

промислового потенціалу. Поглиблення галузевої спеціалізації. Соціально-економічні 

наслідки приєднання західноукраїнських земель до УРСР. Початок радянсько-німецької 

війни. Перебудова народного господарства України на воєнний лад. Посилення 

централізації управління економікою. Евакуація. Окупаційна політика фашистського 

режиму. Економічна експлуатація українських земель. Втрати господарства і населення 

України в роки Другої світової війни. Відбудова народного господарства. Голод 1946–

1947 рр. Грошова реформа 1947р. Соціалістична індустріалізація на західноукраїнських 

землях. Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спроб її модернізації. 

Реформаторська діяльність М.Хрущова. Раднаргоспи. Освоєння цілинних земель. 

Структурні зрушення в народному господарстві. Загострення соціально-економічної 

обстановки у першій половині 60-х років. Господарська реформа 1965 р. 

Диспропорційний розвиток радянської економіки, її затратний характер. Зміст і причини 

застійних явищ в соціально-економічному розвитку в 1970-х – першій половині 1980-х рр.  

Спроби реформування господарської системи в другій половині 1980-х років та їх 

невдача.  

Тема 3.6. Світове господарство в останній третині ХХ – початку ХХІ ст. 

Якісні зміни в економіці і політиці у світі на початку ІІІ тисячоліття. Нова 

європейська цивілізація. Розширення ЄС. Євровалюта. Європарламент. Трансформації 

економічних систем у країнах-лідерах. Інтенсифікація технологічних змін. Виникнення 

нових укладів в економіці. Комп’ютеризація та інформатизація. Інтернет. Перехід 

розвинених країн у постіндустріальну стадію розвитку. Виникнення глобальної 

цивілізаційної суперсистеми. Національні інтереси та транснаціоналізація політико-

економічної діяльності. Тероризм у світі та його вплив на світову економіку і безпеку. 

Феномен «нової економіки» США наприкінці ХХ ст. Рух Китаю до нової супердержави. 

Стратегія, концепції та етапи ринкової трансформації національної економіки. Роль 



держави у становленні ринкових відносин. Стан української економіки. Прорахунки й 

труднощі у виробленні та здійсненні незалежної економічної політики. Трансформація 

відносин власності. Структурна та інвестиційна політика. Розвиток промислового 

комплексу. Аграрна реформа. Розвиток агропромислового комплексу. Формування 

національної бюджетно-податкової, валютно-грошової та банківсько-кредитної системи. 

Грошова реформа 1996 р. Внутрішня та зовнішня торгівля. Роль і місце господарства 

України в світовому економічному розвитку. Співпраця України з міжнародними 

економічними організаціями.  

3. Засоби діагностики успішності навчання 

З метою інтенсифікації процесу навчання студентів з дисципліни «Економічна 

історія ІІ» передбачені поточний модульний контроль  на основі тестування по блоках 

змістовних модулів, підсумковий контроль у вигляді іспиту. Для проведення контролю 

розроблений пакет засобів діагностики якості навчання з дисципліни, який включає 

контрольні завдання для поточного модульного контролю (тести з теоретичних питань та 

практичні завдання по блоках змістових модулів), а також комплексні контрольні роботи 

для підсумкового контролю (теоретичні питання та тестові завдання по системному 

змістовному модулю), екзаменаційні білети.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік 
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