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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета дисципліни «Економічна історія» – формування теоретичних знань, 

умінь та практичних навичок у галузі економіки, визначення джерел зародження і 
розвитку сучасних економічних теорій, вивчення сутності економічних систем і 
закономірностей їх розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, 
соціально-культурного середовища та інфраструктури економічної діяльності; 
формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки 
країн Європейської цивілізації для розуміння ґенезу й закономірностей 
функціонування економічних систем. 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години 
(лекції, 

лабораторні, 
практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1 

Тема 1.  
Становлення 
економічної 
думки та 
еволюція 
ранніх 
цивілізацій 
(період до V ст. 
н.е.) 
 

2/1 Сформовані цілісні 
знання про: Становлення та 
розвиток історії економіки та 
економічної думки. 
Періодизація історії 
економіки. Господарство 
первісного суспільства 
(період до VIII ст. до н.е.) та 
формування світових 
цивілізацій (VIII ст. до н.е. - 
V ст. н.е.). Господарський 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

4 бали 
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розвиток та економічна 
думка Стародавнього Сходу. 
Господарський розвиток та 
економічна думка Античного 
Світу. Господарський 
розвиток України у 
праісторичні часи 

 
Тема 2.  
Розвиток 
господарства 
та економічної 
думки 
Європейської 
цивілізації в 
період 
середньовіччя 
(V-XV ст.) 

2/1 Сформовані цілісні 
знання про: Економічний 
розвиток 
західноєвропейських країн в 
епоху Середньовіччя. 
Економічна думка 
Середньовіччя. Господарство 
українських земель у княжий 
період. 

 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
 

4 бали 

Тема 3.  
Меркантилізм, 
формування 
передумов та 
становлення 
ринкової 
економіки 
(XVI-XVIII ст.) 
 

2/1 Сформовані цілісні 
знання про: Меркантилізм. 
Господарство країн Європи 
та формування інститутів 
ринкової економіки. 
Географічні відкриття та 
розвиток мануфактурного 
виробництва. Економічні ідеї 
в Україні та Росії у XVII-
XVIII ст. 

 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
 

4 бали 

Тема 4. 
Розвиток 
ринкового 
господарства в 
період 
становлення 
національних 
держав (XVIII- 
XIX ст.), 
становлення 
класичної 
політичної 
економи 
 

2/1 Сформовані цілісні 
знання про: Господарство 
періоду вільної конкуренції 
(XVII - перша половина XIX 
ст.) і генеза індустріального 
суспільства. Класичний 
напрям політичної економії. 
Теорії А. Сміта, Д. Рікардо, 
Ж.-Б. Сея, Ф. Бастіа, Т. 
Мальтруса, Дж. С. Мілля. 
Вчення фізіократів. 

 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 

4 бали 

Тема 5.  
Альтернативні 
класичній 
школі напрями 

2/0,5 Сформовані цілісні 
знання про: 
Дрібнобуржуазна політична 
економія. Утопічний 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 

4 бали 



економічної 
теорії XIX ст. 
та зародження 
монополістичн
ої конкуренції 

соціалізм. Марксизм. 
Німецька історична школа. 

 

доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
 

Тема 6.  
Ринкове 
господарство 
країн 
Європейської 
цивілізації в 
період 
монополістичн
ої конкуренції 
(друга 
половина XIX - 
початок XX ст. 
до першої 
світової війни) 
 

2/0,5 Сформовані цілісні 
знання про: Особливості 
економічного розвитку країн 
Європейської цивілізації 
(Німеччина, Англія, 
Франція), наприкінці XIX 
початку XX століття. 
Економічний розвиток СІЛА 
та Японії. Аграрний 
розвиток провідних країн 
світу в період їх 
індустріалізації. Особливості 
розвитку господарства 
Російської імперії та могутня 
роль України. 

 

Написання 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій, 
підготовка 
словника 
термінів. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

 
 
 

5 балів 

Тема 7.  
Економічна 
думка в період 
державно- 
монополістичн
ого розвитку 
суспільств 
Європейської 
цивілізації (І 
пол. XX ст.) 

2/0,5 Сформовані цілісні 
знання про: Теорія 
маржиналізму. 
«Маржинальна революція» 
класичної, австрійської шкіл. 
Зародження неокласицизму. 
Виникнення та розвиток 
кейнсіанства. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи 
 

5 балів 

Тема 8.  
Розвиток 
національних 
економік в 
міжвоєнний 
період (1919-
1939 рр.) 
 

2/05 Сформовані цілісні 
знання про: Становлення 
світового господарства країн 
Європейської цивілізації 
СІЛА та Японії в 
міжвоєнний період. 
Економічна криза 1929-1933 
рр. Особливості розвитку 
господарства України 
наприкінці XIX початку ХХ 
ст. Господарство України в 
міжвоєнний період. 

 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
 

5 балів 

Всього за 1 модуль 35 
 



Модуль 2 
Тема 1.  
Неокласичні 
концепції 
початку XX ст. 

 
2/2 

Сформовані цілісні 
знання про: Загальна 
характеристика основних 
напрямів розвитку 
економічної теорії у XX ст. 
та їх еволюція. Розквіт 
неокласицизму. Формування 
і розвиток інституціональної 
теорії. 

 

Написання 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій, 
підготовка 
словника 
термінів. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 балів 

Тема 2.  
Розвиток 
національних 
економік 
Європейської 
цивілізації в 
системі 
світового 
господарства 
(1939-90 рр.) 

2/1 Сформовані цілісні 
знання про: Господарський 
розвиток в системі світового 
господарства США. 
Господарський розвиток в 
системі світового 
господарства Німеччини та 
Японії. Господарський 
розвиток в системі світового 
господарства Англії і 
Франції. Структурні зміни в 
світовому господарстві у 
другій половині XX століття 
та інтеграційні процеси в 
економіці європейських 
країн. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 балів 

Тема 3.  
Господарство 
України в 1939 
р. - 90-ті роки 
XX ст. 

2/1 Сформовані цілісні 
знання про: Формування 
засад ринкового 
господарства. Економічний 
розвиток України кінця XX – 
початку XXI ст. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 балів 

Тема 4. 
Основні 
напрямки екон. 
думки на етапі 
інформаційно-
технологічної 
революції та 
гуманістично-
моральної 
еволюції (ІІ  пол. 
XIX – поч. XXI 
ст.) 

2/1 Сформовані цілісні 
знання про: Глобалізація 
економічних процесів і 
формування нової економіки. 
Нове кейнсіанство. 
Неоінституціоналізм. 
Неомарксизм. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 балів 



Тема 5.  
Основні 
напрямки 
економічної 
думки в Україні 
(до XVIII ст.) 

 

2/1 Сформовані цілісні 
знання про: Економічна 
думка Русі. Економічна 
думка періоду Гетьманщини: 
вчення І. Гізеля, К. Зіновіїва, 
Є.-Ф. Прокоповича, Я. 
Козельського, Г. Сковороди. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 балів 

Тема 6.  
Розвиток 
української 
економічної 
науки другої 
половини XIX - 
початку XX ст. 

2/1 Сформовані цілісні 
знання про: Теорії В.Н. 
Каразіна, М.А. 
Балудянського, Т.Ф. 
Степанова, В.І. 
Вернадського, М.І. Зібера. 
Наукові новаторства кінця 
XIX - початку XX ст.: теорії 
С.А. Подолинського, М.П. 
Яснопольського, М.І. Туган-
Барановського, Є.Є. 
Слуцького 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 балів 

Тема 7. 
Концепції XX ст. 
та моделі 
української 
економічної 
перспективи у 
XXI ст. 

2/1 Сформовані цілісні 
знання про: Економіко-
кооперативна думка. 
Економічна думка у XX - на 
початку XXI ст. Сучасна 
фізична економія, 
синергетика, праксеологія. 

 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
доповідей, 
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 балів 

Всього за 2 модуль 35     
Всього за семестр 70 
Екзамен 30  
Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Політика щодо 

дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 
дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 
із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати 
повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 



 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно незараховано 
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