
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, i.a.derid@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення таких дисциплін як «Історія України», «Основи 

економічної теорії» 

Опис 

Метою викладання навчальної дисципліни 

“Економічна історія” є 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 

 

Заплановані результати навчання 

 

ПРН 1. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання 

впродовж усього життя, проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних змін. 

ПРН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземними мовами усно і письмово, 

фахово використовувати економічну термінологію. 

ПРН 3. Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, програмні пакети загального і 

спеціального призначення 

ПРН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), 

бути  зрозумілим для представників інших бізнес-культур 

та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших 

галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування 

різноманітності, мультикультурності, толерантності та 



поваги до них. 

ПРН 16.Демонструвати знання про стан досліджень 

міжнародних економічних  відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні із  

політичними, юридичними, природничими науками. 

ПРН 18. Досліджувати економічні явища та процеси у 

міжнародній сфері на основі  розуміння категорій, законів; 

виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності 

функціонування та розвитку світового господарства з 

урахуванням причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків. 

ПРН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, 

міжнародні нормативні  документи і угоди, довідкові 

матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у  сфері 

міжнародних економічних відносин. 

ПРН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового 

протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних 

економічних відносин,  враховуючи особливості 

міжкультурного спілкування  на професійному та 

соціальному рівнях, як державною так і іноземними 

мовами. 

ПРН 23Усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

життя з метою підтримки  професійної компетентності на 

високому рівні. 

Теми занять 

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 Період пізнього середньовіччя: розкладання 

феодального ладу і формування капіталістичного способу 

виробництва (кінець XV - середина XVII ст.) 

Тема10. Економіка Київської Русі(IX - XII ст.) 

Тема 11. Особливості соціально-економічного розвитку 

земель Київської Русі у період феодальної роздробленості 

(XII-XIV ст.). Економічне життя українських земель під 

владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина 

ХVII ст.) 

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 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 

 

 


