
Назва дисципліни  Економічна історія 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і 

курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати 

цю дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу, спеціальність міжнародні економічні 

відносини, освітня програма міжнародний бізнес, 1 курс. 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання 

К.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та 

економічної теорії Дерід Ірина Олександрівна 

ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), 057-707-53-51,  

097-153-16-90, ec_teor@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення таких дисциплін як «Історія України», «Основи 

економічної теорії» 

Опис 

Мета дисципліни.  

Забезпечення оволодіння студентами знаннями про 

особливості світового економічного процесу, в результаті 

якого формувалися, змінювалися та ліквідувалися різні 

економічні системи. В результаті студенти повинні засвоїти 

закономірності розвитку економіки в різних частинах світу 

протягом усього історичного періоду, ознайомитися із 

економічною політикою, що мала місце в різні часи, та із тим, 

як формувалося та еволюціонувало народне господарство 

Очікувані результати навчання.  

знати: 

- періодизацію історичного процесу; 

- основні процеси та доленосні події у світовій та 

вітчизняній економічній історії; 

- загальні тенденції розвитку економічного 

середовища 

вміти: 

- користуватися навчальною та науковою літературою 

з питань економічної історії; 

- систематизувати та коротко занотовувати 

інформацію стосовно подів в економічній історії 

світу; 

- аналізувати здобуту інформацію та робити власні 

аргументовані висновки; 

- визначати наслідки впливу історичних подій на 

економічну політику та народне господарство країн; 

- використовувати здобуті знання в аналізі 

економічної ситуації сьогодення; 



- проводити дослідження економічних явищ та 

процесів у міжнародній сфері з урахуванням 

причинно-наслідкових та просторово-часових 

зв’язків; 

- виокремлювати закономірності, характерні ознаки та 

тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Економічна історія як наука. Економічна 

історія первісної епохи. 

Тема 2. Економічна історія людини, що проживала на 

території України в прадавні часи. 

Тема 3. Початок економічної історії стародавнього 

світу. Економічна історія перших держав 

Стародавнього Сходу. 

Тема 4. Економічна історія Стародавньої Греції 

(античність). 

Тема 5. Греко-скіфська доба на території сучасної 

України 

Тема 6. Економічна історія Стародавнього Риму 

(античність) 

Тема 7. Економіка території українських земель 

Римо-сарматської доби 

Тема 8. Середньовіччя: становлення та розвиток 

феодальної економіки 

Тема 9. Середньовічна доба на території 

українських земель 

Тема 10. Економічне життя українських земель 

під владою Великого князівства Литовського 

Тема 11. Економічна історія Європи в епоху 

пізнього середньовіччя: розкладання 

феодального ладу та формування 

капіталістичного способу виробництва 

Тема 12. Європейська економічна історія Нового 

часу 

Тема 13. Виникнення Сполучених Штатів 

Америки та формування економіки США 

Тема 14. Економіка російських земель періоду 

Нового часу 

Тема 15.  Економічна історія України XVI – 

середина XIX ст. 

Тема 16. Економічна історія світу в Новітні часи 



Методи контролю результатів навчання 

усний контроль, що по своїй сутності передбачає діалог і 

перевірку репродуктивого відтворення студентом отриманої 

інформації, а також усний контроль у формі доповіді 

студентом стосовно питання, яке не було висвітлене в рамках 

інформації, наданої у лекції; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією 

групою та викладачем стосовно знаходження відповіді на 

поставлене питання; 

письмовий поточний тестовий контроль; 

письмовий контроль у вигляді написання  контрольної 

роботи,  що містить як завдання, що потребують розгорнутої 

відповіді, так і тести; 

перевірка наявності конспекту; 

          підсумковий контроль у вигляді письмового заліку 

Мова викладання. Українська 

 

 


