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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Економічна історія, вивчаючи господарську діяльність люди-
ни в історичному розвитку від найдавніших часів до сьогодення,
становить першооснову наук про людство. Вивчення економічної
історії дає реальне бачення довгострокових тенденцій економіч-
ного розвитку, формує світогляд і методологічну культуру. Знач-
ною мірою вона також дає змогу зрозуміти як сучасні господарські
проблеми, так і перспективи економічного розвитку.

Дисципліна “Економічна історія” посідає одне із провідних
місць у системі вузівської підготовки спеціалістів, насамперед
економічного профілю, її вивчення сприяє формуванню у сту-
дентів економічної культури та нового економічного мислення,
вміння на основі історичних фактів логічно доводити і обґрун-
товувати економічну політику і практику попередніх періодів і
сьогодення. Останнім часом цю дисципліну включають до про-
грам не лише економічних, гуманітарних, а й технічних вузів.

Предметом дисципліни є економічний розвиток суспільства
на всіх етапах у різних країнах світу. У контексті курсу “Еконо-
мічна історія” розглядається також історія розвитку господар-
ства України від праісторії до сучасного економічного станови-
ща. В більш конкретному розумінні ця наука вивчає історію
розвитку економіки окремих країн, загальні та спільні тенденції
господарства, створює суцільну картину матеріального життя
людства.
Мета дисципліни — системне вивчення питань світового еко-

номічного процесу на різних етапах історії, сприяння розвитку
творчого мислення студентів, вміння самостійно працювати з
літературою, давати оцінку соціально-економічним явищам і
процесам, що повинно забезпечити глибоке і всебічне опануван-
ня курсом.
Завдання дисципліни — вивчення розвитку економіки різних

країн світу; з’ясування закономірностей, етапів, трансформації
економічних змін та їх вплив на історичний процес людської
цивілізації, окремих країн і України; розвиток системного, ло-
гічного та історичного мислення; виховання патріотизму та відпо-
відальності за майбутнє країни.
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Глибокі і багатогранні знання економічних механізмів мину-
лого створюють гносеологічну базу, на підґрунті якої можуть
бути глибше вивчені сучасні економічні проблеми, сформульо-
вана сучасна економічна теорія й запроваджені ефективні спосо-
би і методи господарювання. Фактично у цьому контексті і по-
будоване викладання дисципліни.

Відповідно до завдань дисципліни “Економічна історія” сту-
денти повинні:
уміти
• розкривати системні питання економічного процесу на

різних етапах історії;
• науково обґрунтовувати дії і наслідки впливу історичних

подій на економічну політику і практику;
• виявляти методологічні основи механізму дії історико-еко-

номічних закономірностей та їх використання у процесі
господарської практики окремих країн;

• визначати сутнісні риси соціально-економічних систем країн
і напрями їх еволюції;

• визначати роль економічної історії у розробці шляхів мо-
дернізації формування нової соціально-економічної систе-
ми в Україні;

• виховувати в себе повагу до власного народу, його історії,
патріотизм і відповідальність за майбутнє України.

Знання і вміння, здобуті у процесі вивчення економічної історії,
є теоретичним і практичним підґрунтям для подальшого опану-
вання фундаментальними і фаховими економічними дисциплі-
нами.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ”

№ 
пор. Назва розділу і теми 

  1 Вступ 
 І. Господарство Первісної доби та Стародавнього світу 

  2 Первісна економіка і східне рабовласництво 
  3 Антична рабовласницька економіка 
  4 Господарське життя на території сучасної України від праісторії до 

Княжої доби 
 ІІ. Становлення і розвиток середньовічної системи господарства 

(V–ХVІ ст.) 
  5 Еволюція феодальних відносин 
  6 Розвиток феодальної системи господарства на Українських землях  

(VI–XVIII ст.) 
 ІІІ. Криза феодального способу виробництва і становлення 

капіталістичних відносин (VI–XVIII ст.) 
  7  Економічний розвиток країн Західної Європи, Америки та Азії в період 

занепаду феодальних і розвитку капіталістичних відносин (VI–XVIII ст.) 
 IV. Епоха переходу до індустріального суспільства 

  8 Світова економіка в добу промислового перевороту (кінець XVIII — 
друга третина ХІХ ст.) 

  9 Господарство України періоду пізнього феодалізму і формування 
капіталістичних відносин (кінець XVIII — перша половина ХІХ ст.) 

 V. Світова економіка в  останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. 
10 Господарство країн Заходу в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. 
11 Економіка України наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. 
 VI. Господарство світу в  міжвоєнний період (1919 — 1939 рр.) 

12 Економічний розвиток провідних країн світу в міжвоєнний період 
13 Господарство України в міжвоєнний період 
 VII. Світовий економічний розвиток  після Другої світової війни 

14 Економіка провідних країн світу у другій половині ХХ ст.  
15 Економіка країн, що розвиваються 
16 Господарський розвиток України у другій половині ХХ — на початку 

ХХІ ст.  
17 Лідери світової економіки в наприкінці ІІ — на початку ІІІ тисячоліття 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ”

Вступ

Предмет і завдання дисципліни, її місце в системі наук.
Стадійність розвитку людства. Архетипи людської цивілізації.
Погляди, проблема періодизації, типології і розвитку в істори-
ко-економічній науці. Структура і функції економічної історії.
Методи дослідження і вивчення історичних та економічних явищ.
Загальна характеристика джерел і літератури.

Література [23; 29; 31; 42–44; 48; 79; 83; 85; 90; 91]

Розділ І. Господарство Первісної доби та Стародавнього світу

Тема 2. Первісна економіка і східне рабовласництво

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства,
їх характеристика. Перехід від привласнюючого господарства
до відтворюючого. Виникнення землеробства, скотарства, зарод-
ження ремесла.

Особливості розкладу первіснообщинного ладу і формуван-
ня класового суспільства у країнах Давнього Сходу. Роль при-
родних факторів. Специфіка агрикультури. Характер землево-
лодіння. Нерабські форми експлуатації вільного населення.
Формування ранньокласового суспільства. Специфіка економіч-
ного розвитку Давнього Єгипту, держав Давнього Межиріччя,
Індії, Китайських державних утворень.

Література [29; 31; 33; 41–44; 50; 74; 78; 79; 83; 90; 91]

Тема 3. Антична рабовласницька економіка

Причини економічного піднесення Давньої Греції. Госпо-
дарство крито-мікенського світу. Передполісний період. Еконо-
міка Еллади періоду розквіту рабовласницького ладу. Еллін-
ська доба. Галузева структура економіки. Внутрішня і зовнішня
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торгівля. Розвиток грошових і кредитних відносин. Криза по-
лісного рабовласництва: причини і наслідки.

Общинний лад на території Італії та його розклад. Матеріаль-
на 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 вироб-
ництва: рабовласницька вілла та ергастерій. Генеза латифундій.
Характер внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Еволюція грошей,
кредиту і податків. Виникнення колонату. Криза рабовласницт-
ва у III ст. н. е. Розклад Пізньоримської імперії. Причини зане-
паду Римської імперії. Процеси феодалізації.

Література [5; 6; 23; 24; 29; 31; 33; 40; 42–44; 48; 50;
56; 67; 70; 71; 74; 78; 79; 83; 85; 90; 91; 94]

Тема 4. Господарське життя на території сучасної України
від праісторії до Княжої доби

Господарство первісних племен на території України в період
палеоліту, мезоліту, неоліту. Основні риси економіки Причорно-
мор’я. Перші протодержавні утворення. Економічне життя східних
слов’ян (праукраїнців) первісної доби. Трипільська культура. Гос-
подарська діяльність у добу мідної, бронзової, залізної культур.
Господарство скіфів. Економіка міст-держав північних слов’ян.
Сільська община. Економічна консолідація східнослов’янських
племен та її значення в утворенні Київської Русі.

Література [13; 32; 42–44; 62; 74; 78; 79; 90; 91]

Розділ II. Становлення і розвиток середньовічної
системи господарства (V–ХV ст.)

Тема 5. Еволюція феодальних відносин

Розвиток середньовічних відносин, становлення феодалізму
як економічної системи. Феодальне землеволодіння та його форми
(аллод, бенефіцій, феод). Основні риси феодального господар-
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ства. Розгалуження економічної діяльності та її основні форми
(феодальне та селянське господарство, ремісничий цех, торгова
гільдія). Середньовічне місто, причини його виникнення та еко-
номічне значення в системі феодальних відносин. Середньовіч-
не ремесло, його галузі. Цехи. Розвиток дрібнотоварного вироб-
ництва. Внутрішня торгівля. Характер і напрямки зовнішньої
торгівлі. Ганзейські об’єднання (Ганзи). Роль середньовічного
міста у формуванні ринку.

Формування централізованих держав у Західній Європі.
Особливості господарського розвитку Франції, Англії, Німеч-
чини.

Специфіка формування феодальних відносин у країнах Серед-
нього та Ближнього Сходу, Китаї, Індії.

Література [6; 14; 23; 24; 29; 31; 33; 35; 37;
38; 40; 42–44; 48; 50; 56; 65–67; 70;
71; 74; 78; 79; 83; 85; 88; 90; 91; 93]

Тема 6. Розвиток феодальної системи господарства
на Українських землях (VІ–ХVШ ст.)

Економічний розвиток Київської Русі. Перехід до феодаль-
ного господарства. Село, місто, ремесло. Процес феодалізації
селян і земельні відносини. Форми та характер землеволодін-
ня. Внутрішня торгівля. Зовнішньоекономічні зв’язки. Грошо-
вий обіг. Лихварство. Форми економічної залежності в умовах
монголо-татарської навали. Економіка періоду феодальної роз-
дробленості Київської Русі (ХІІ–ХІV ст.).

Особливості господарського розвитку Українських земель у
складі Великого Литовського князівства і Королівства Польського
(кінець XIV — перша половина XVI ст.). Зростання великого
феодального землеволодіння. Розвиток землеробства. Вотчини та
“держави”. Громади і дворища. Початок формування фільварко-
вої системи господарства у литовсько-польський період. Закріпа-
чення селян в ХІV–ХV ст. “Устава на волоки”. Литовські статути.

Виникнення козачих поселень. Розвиток ремесла в ХІV–ХV ст.
Зростання товарного виробництва. Розвиток міст і міського само-
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врядування. Активізація внутрішніх і зовнішніх господарських
зв’язків. Передумови формування загальноукраїнського ринку.

Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга
половина XVI — перша половина XVII ст.). Значення зростан-
ня міст у господарському житті України. Торги та ярмарки.
Зовнішня торгівля.

Господарство України періоду пізнього феодалізму та форму-
вання нової економічної системи (ХVІІ–ХVПІ ст.). Економічна
політика Богдана Хмельницького. Еволюція форм землеволодін-
ня.

Економічний розвиток Запорізької Січі, її особливості.
Економічний стан Лівобережної України за часів Гетьманщи-

ни. Агрикультурний поступ. Еволюція аграрних відносин в Ук-
раїнській гетьманській державі та Слобідській Україні. Розви-
ток сільського господарства на правобережних і західноукраїн-
ських землях. Розвиток ремесла та товарного виробництва. Роз-
клад церковного ремесла. Активізація внутрішньої та зовніш-
ньої торгівлі. Економічне значення українського міста.

Остаточне закріпачення селян (друга половина XVIII ст.).
Зміна правового статусу козацтва та його наслідки для Украї-
ни.

Економічні та позаекономічні форми визиску (панщина, місяч-
чина, робота за примусом. Соціальне розшарування селян і ко-
заків.

Колонізація запорізьких та причорноморських степів. Роз-
виток мануфактурної промисловості (вотчинна, посесійна та
орендна мануфактури).

Соціально-економічне становище Правобережної України.
Економіка Українського Закарпаття, Галичини, Буковини в
XVII–XVIII ст.

Література [13; 14; 32; 38; 42–44; 62; 64;
66; 68; 73; 74; 78; 79; 90; 91; 93]
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Розділ ІІІ. Криза феодального способу виробництва
та становлення капіталістичних відносин
(ХVІ–ХVІІІ ст.)

Тема 7. Економічний розвиток країн Західної Європи,
Америки та Азії в період занепаду феодалізму
і розвитку капіталістичних відносин (ХVІ–ХVIII ст.)

Розвиток продуктивних сил. Розклад феодальних відносин.
Реформація. Причини, здійснення та економічні наслідки Вели-
ких географічних відкриттів. Створення колоніальної системи.
Становлення світового ринку. Зміни в напрямах торговельних
зв’язків. Політика меркантилізму. “Революція цін” XVI ст. та її
значення. Криза натуральної системи господарювання. Форму-
вання ринкового господарства.

Первісне нагромадження капіталу: джерела, методи, резуль-
тати. Виникнення колоніальних імперій.

Занепад феодальних відносин у Нідерландах. Економічний
розвиток Англії в ХVІ–ХVІІ ст. Господарство Франції. Особли-
вості процесу первісного нагромадження капіталу у США. Гос-
подарство Німеччини після Великих географічних відкриттів.
Специфіка генезису японського феодалізму й формування капі-
талістичних відносин.

Становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Євро-
пі. Значення буржуазних революцій в Європі та США. Фінан-
си, грошовий обіг, кредит. Форми організації торгівлі. Політи-
ка протекціонізму.

Література [4; 6; 7; 23; 24; 29; 31; 33; 40; 42–44; 48; 50; 56;
57; 63; 68; 69; 70; 74; 78; 79; 83; 85; 86–88; 90; 91; 94]

Розділ IV. Епоха переходу до індустріального суспільства

Тема 8. Світова економіка в добу промислового перевороту
(кінець XVIII — друга третина XIX ст.)

Особливості розвитку капіталістичних відносин у сільському
господарстві. Генезис капіталістичного фермерства в Англії. Особ-
ливості аграрного капіталізму у Франції. “Пруський шлях” роз-
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витку капіталізму в сільському господарстві Німеччини. Фер-
мерський капіталізм і плантаційне рабство в США. Специфіка
японського сільськогосподарського розвитку.

Передумови промислової революції в Європі і США.
Промисловий переворот в Англії, його джерела, напрями та

соціально-економічні наслідки. Особливості промислового пе-
ревороту у Франції, Німеччині, США. Роль промислового пе-
ревороту в розвитку продуктивних сил та загостренні соціаль-
них відносин.

Міжнародний поділ праці. Англія — світовий економічний
лідер. Господарство Франції в добу домонополістичного капіта-
лізму. Економічний розвиток Німеччини в добу промислового
перевороту. Мілітаризм та його місце в німецькій економіці.
Специфіка генезису капіталізму в США. Розвиток капіталістич-
них відносин в Японії, їх особливості. Світова торгівля. Гроші.
Кредит. Економічна залежність у світі. Колоніалізм.

Література [4; 6; 7; 12; 22–25; 29; 31; 33–35; 40; 42–44;
48; 56; 57; 68; 70; 71; 74; 78; 79; 83; 85; 87–91].

Тема 9.  Господарство України періоду пізнього
феодалізму і формування капіталістичних відносин
(друга половина XVIII — перша половина XIX ст.)

Розвиток товарних відносин у сільському господарстві (това-
ризація поміщицьких і селянських господарств). Еволюція форм
феодальної ренти (перша половина XIX ст.). Скасування крі-
пацтва в Західній Україні, його законодавче оформлення (ука-
зи від 14 квітня та 7 вересня 1848 р.). Мануфактурний період
української промисловості. Технічний переворот. Застосування
капіталістичних форм праці на підприємствах. Україна в за-
гальній системі всеросійського ринку.

Селянська реформа 1861 р. в Росії та особливості її реалі-
зації у Східній Україні. Сільське господарство й аграрні відно-
сини в пореформений період. Аграрне перенаселення та політи-
ка царського уряду. Поглиблення капіталістичних відносин у
сільському господарстві другої половини XIX ст. (зміни в роз-
поділі земельної власності, посилення процесу товаризації по-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 2

міщицьких і заможних селянських господарств, подальше розшару-
вання селянства тощо). Особливості процесу промислового перево-
роту. Початок індустріалізації. Зростання фабрично-заводської про-
мисловості. Промисловість Східної та Західної України. Традиційні
та нові галузі промисловості. Нові промислові центри та райони.
Іноземний капітал в Україні. Транспортне, залізничне будівництво.
Підсумки індустріалізації України наприкінці XIX ст.

Грошова реформа царського уряду 1839–1848 рр. Фінансова
і банківсько-кредитна системи.

Роль України в системі загальноросійської зовнішньої торгівлі.

Література [13; 14; 16–18; 20; 26; 32; 38; 42–44;
47; 51; 57; 74; 78; 79; 90; 91]

Розділ V. Світова економіка в останній третині XIX —
на початку XX ст.

Тема 10. Господарство країн Заходу в останній третині
ХІХ— на початку ХХ ст.

Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва.
Структурні зміни в економіці окремих країн і продуктивних
сил світу. Основні тенденції розвитку світової економіки. Пере-
думови створення монополій. Концентрація промислового та бан-
ківського капіталу. Завершення індустріалізації. Формування
світового ринку. Вивіз капіталу. Колоніальна система та еконо-
мічний поділ світу.

Економіка Англії на межі ХІХ–ХХ ст. Утрата світової
економічної першості: причини, наслідки.

Господарство Франції на рубежі ХІХ–ХХ ст. Суперечності в
аграрному секторі. Парцелярне господарство. Причини промис-
лового відставання.

Об’єднання німецьких земель. Індустріалізація Німеччини.
Формування прогресивної структури промисловості. Концент-
рація виробництва. Роль мілітаризації. Аграрні суперечності.
Економічне піднесення: причини та наслідки.

Економічне піднесення США наприкінці XIX — початку XX ст.,
його причини . Монополізація  економіки . Трестування
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промисловості. Фінансова олігархія. Міжнародні монополії.
Зміни економічної політики. Захоплення колоній. Фермерсь-
кий капіталізм.

Соціально-економічні передумови й наслідки революції Мейдзі
в Японії.

Економічні причини Першої світової війни.

Література [6; 12; 22–25; 29; 31; 33–35; 40; 42–45; 48; 50; 52;
55; 56; 63; 68; 70; 72; 74; 78; 79; 82–85; 86–91]

Тема 11. Економіка України наприкінці XIX —
на початку XX ст.

Аграрні суперечності на рубежі століть. Столипінська аграрна
реформа та її проведення в Україні. Відруби. Хутори. Еволюція
сільської общини. Стан сільськогосподарського виробництва.

Сільське господарство й аграрні відносини в Західній Ук-
раїні.

Аграрне перенаселення і шляхи його подолання в Східній та
Західній Україні. Зростання еміграційних процесів.

Зародження кооперативного руху.
Індустріалізація в Україні. Концентрація промисловості й

зростання монополістичних об’єднань. Промислове піднесення
90-х років XIX ст. Особливості промислового розвитку на по-
чатку XX ст. в Східній та Західній Україні. Іноземний капітал в
Україні. Грошова реформа царського уряду 1859–1897 рр. Фінан-
сова і банківсько-кредитна системи.

Характер внутрішньої та зовнішньої торгівлі.

Література [13; 17; 18; 32; 42–44; 47; 51; 74; 78; 79; 90; 91]

Розділ VI. Господарство світу в міжвоєнний період
(1919–1939 рр.)

Тема 12. Економічний розвиток провідних країн світу
в міжвоєнний період

Економічні наслідки Першої світової війни для США, Англії,
Франції, Німеччини та її роль у повоєнному розвитку європейсь-
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ких країн. Економічна суть Версальської системи. План Дауеса
та Юнга, його суть і мета.

Світова економічна криза 1929–1933 рр. та її особливості в
США, Німеччині, Англії, Франції. Варіантні шляхи виходу з
кризи. Початок державного регулювання економіки. Теоретич-
не обґрунтування і запровадження макроекономічного регулю-
вання у провідних країнах.

Економіка провідних країн світу напередодні Другої світової
війни. Економічні причини війни.

Література [12; 22; 23; 25; 29–31; 33–35; 40; 42–45; 48;
50; 55; 56; 60; 61; 63; 70; 74; 78; 79; 83–91]

Тема 13. Господарство України в міжвоєнний період

Вплив Першої світової війни на економіку Українських зе-
мель. Децентралізація Російської та Австро-Угорської імперій і
утворення Української самостійної держави. Економічні про-
грами національних урядів України (Центральної Ради, Геть-
манату, Директорії, ЗУНР).

Утворення УРСР та її соціально-економічні заходи. Політи-
ка “воєнного комунізму” та особливості її реалізації в Україні.
Занепад господарства.

Нова економічна політика і відбудова народного господар-
ства в Україні у 20-х роках. Відновлення ринкових відносин.
НЕП у промисловості. Кооперація. Ідеологічні перешкоди в
економічному розвитку. Згортання НЕПу. Становлення команд-
но-адміністративної системи управління економікою.

Сталінський “стрибок” в індустріалізацію. Її характер і темпи,
реальні результати. Новобудови 30-х років. Промисловий розви-
ток і будівництво в роки довоєнних п’ятирічок (1928–1941 рр.).
Репресії проти господарників і фахівців.

Поворот до суцільної колективізації. “Ліквідація куркульства
як класу”. Продрозкладка з колгоспів. Голодомор 1932–1933 рр. в
Україні та його наслідки.

Економічний розвиток Західноукраїнських земель у 20–30-ті
роки.

Література [9; 15; 21; 32; 39; 42–44; 51; 78; 79; 85; 90; 91]
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Розділ VII. Світовий економічний розвиток після
Другої світової війни

Тема 14. Економіка провідних країн світу у другій половині
XX ст.

Економічні наслідки війни для світової економіки. План
Маршалла. Науково-технічна революція. Зміни в галузевій струк-
турі провідних капіталістичних країн. Економічна інтеграція.
Розпад колоніальної системи. “Спільний ринок” як форма еко-
номічної інтеграції. Створення НАТО.

США, Японія і країни Західної Європи — нові економічні
лідери. Формування трьох центрів світової конкуренції.

Форми державного регулювання економіки. Транснаціональні
корпорації. Військово-промисловий комплекс та зростання воєнних
витрат. Кризи 70–80-х років, їх причини, та економічні наслідки.

Економіка США після Другої світової війни та основні тен-
денції її розвитку. Причини зниження темпів зростання в 50–60-ті
роки. Економіка США в 70–80-х роках. Рейгономіка.

Господарство Японії в повоєнний період. Наслідки американсь-
кої окупації. Стан сільського господарства і аграрна реформа.
Фактори економічного зростання. Феномен “японського дива”.
Стан японської економіки у 70–80-х роках. Утворення ФРН.
Фактори економічного піднесення. Роль ФРН у створенні та
розвитку “Спільного ринку”. Розбудова соціально-ринкової еко-
номіки. Соціально-економічні наслідки об’єднання ФРН і НДР.

Особливості повоєнного економічного розвитку Франції. Част-
кова націоналізація та її характер. Господарство Франції у 60–70-ті
роки. Вплив розпаду колоніальної системи на економічний роз-
виток Франції. Французька економіка в 80–90-х рр. XX ст.

Основні тенденції економічного розвитку Англії в повоєнні
роки. Посилення державного регулювання. Націоналізація ок-
ремих галузей народного господарства: мета, характер, наслідки.
Тетчеризм. Крах колоніальної Британської імперії та його еко-
номічні наслідки. Роль Великобританії у світовому господарстві
на сучасному етапі.

Література [3; 8; 10–12; 19; 22–25; 27–36; 40; 42–45; 48; 50;
52; 54; 56; 58; 61; 63; 69; 70; 75–85; 87–89; 91; 95]
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Тема 15. Економіка країн, що розвиваються

Розпад колоніальної системи і утворення нових незалежних
держав. Альтернативні варіанти їх соціально-економічного роз-
витку. Основні форми неоколоніальної залежності. Країни се-
реднього розвитку ринкової економіки.

“Нові індустріальні країни”: причини швидкого економічно-
го зростання. Азіатські “тигри”. Особливості соціально-еконо-
мічного розвитку Китаю. Роль транснаціонального капіталу.

Соціально-економічні проблеми країн, що розвиваються на
сучасному етапі: подолання відсталості, зростаючий зовнішній
борг, залежність у сфері НТП, голод, хвороби, екологічні нега-
разди.

Література [3; 11; 23; 27; 29; 30; 31; 36; 42–45;
48; 61; 63; 70; 77–80; 83; 84; 92]

Тема 16. Господарський розвиток України
у другій половині XX — на початку ХХІ ст.

Втрати господарства і населення України в роки Другої світо-
вої війни. Початок відбудови народного господарства. Станов-
лення сільського господарства. Засуха 1946 р. Голод 1947 р. в
Україні.

Грошова реформа 1947 р. Колективізація та індустріалізація
на Західноукраїнських землях. Відновлення старих підприємств
і нове промислове будівництво. Результати відбудови.

Розвиток промисловості, будівництва і транспорту у 50-ті —
першій половині 80-х років. Завершення спорудження Дніпро-
гесу. Стан сільського господарства. Реорганізація управління
сільським господарством. Створення раднаргоспів. Освоєння
цілинних земель.

Елементи волюнтаризму у практичному керівництві сільським
господарством.

Диспропорційний розвиток радянської економіки, її затрат-
ний характер. Об’єктивна необхідність переводу економіки на
інтенсивний шлях розвитку. Промисловість України в умовах
економічної реформи 1965 р. Реформи в сільському господарстві
та причини їх незавершеності.
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Промисловість і сільське господарство України на шляху екс-
тенсивного розвитку. Паливно-енергетичний комплекс. Промис-
лове виробництво. Урбанізація. Розвиток транспорту. Агропро-
мислові підприємства та об’єднання. Продовольча програма.
Підпорядкування економіки України інтересам загальносоюз-
них відомств.

Причини і форми застійних явищ у соціально-економічному
житті наприкінці 70-х — першій половині 80-х років. Спад ефек-
тивності виробництва. Негативні процеси в аграрному секторі.
Невідрегульованість економічних відносин у сільському госпо-
дарстві. Диспропорційність між народногосподарськими галу-
зями. Спроби реформування господарської системи у другій
половині 80-х років та їх невдача.

Пошук шляхів соціально-економічного прогресу. Перебудо-
ва організаційних структур, форм і стилю діяльності органів
управління економікою та її суперечливий характер.

Заходи щодо підвищення ефективності виробництва.
Госпрозрахунок і самофінансування. Застосування орендних
відносин, кооперативних форм господарювання. Створення асо-
ціацій, концернів, малих підприємств. Заходи щодо структур-
ної перебудови народного господарства. Уроки і підсумки пере-
будови в народному господарстві.

Прийняття “Декларації про державний суверенітет України”
(16 липня 1990 р.) та Акта про державну незалежність України
(24 серпня 1991 р.). Розбудова національної економіки, її ринко-
ва трансформація та інтеграція у світовий економічний простір.
Полеміка навколо шляхів і загальної спрямованості економічних
реформ в умовах незалежної України. Прорахунки й труднощі у
виробленні та здійсненні незалежної економічної політики.

Закони України про власність, роздержавлення, приватиза-
цію, демонополізацію. Концепція регіонального госпрозрахун-
ку та її реалізація. Проблеми агропромислового комплексу.
Зовнішньоекономічні  зв’язки України. Дефіцит паливно-енер-
гетичних ресурсів. Криза неплатежів. Погіршення соціально-
економічної ситуації в Україні. Соціально-економічна криза та
пошук напрямів її подолання. Структурна та інвестиційна по-
літика. Закордонна допомога.
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Фінанси і кредит. Податкова політика. Грошовий обіг. Гро-
шова реформа 1996 р. (вересень) та її значення. Внутрішня та
зовнішня торгівля.

Стратегічні складові економічного розвитку України на-
прикінці ХХ — на початку ХХІ ст. Потенціал економічного
розвитку України. Інноваційно-інвестиційний вектор українсь-
ких реформ. Роль держави в довгостроковому економічному
зростанні. Україна в системі європейських та євроазійських
процесів інтеграції. Участь у СОТ, ЄС, ЄЕП і НАТО. Націо-
нальна безпека України в сучасному світі.

Література [1; 2; 32; 42–44; 46; 49; 51; 53; 59; 61;
74; 78; 79; 90; 91; 96–100; 104; 105]

Тема 17. Лідери світової економіки наприкінці ІІ —
на початку ІІІ тисячоліття

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. Інтер-
нет. Перехід розвинених країн у постіндустріальну стадію роз-
витку.

Виникнення глобальної цивілізаційної суперсистеми. Націо-
нальні 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.
Економічні реформи в Індії: передумови, успіхи, перспекти-

ви і проблеми.
Суперечності та уроки ринкових реформ 1992–2004 рр. в пост-

соціалістичних країнах.

Література [94; 95; 97–105]
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Предмет і завдання дисципліни “Економічна історія”.
2. Основні етапи еволюції первісного суспільства, їх харак-

теристика.
3. Особливості розкладу первіснообщинного ладу і форму-

вання класового суспільства в країнах Давнього Сходу.
4. Економічний розвиток Давнього Єгипту.
5. Економічна історія Давнього Дворіччя.
6. Економіка Давньої Індії.
7. Господарство Давньої Греції.
8. Економічний розвиток Давнього Риму.
9. Господарство первісних племен на території України.

Трипільська культура.
10. Економічне життя-східних слов’ян. Господарство Київсь-

кої Русі.
11. Розвиток феодальних відносин, становлення феодалізму

як економічної системи.
12. Феодальне місто, причини його виникнення та економіч-

не значення в системі феодальних відносин.
13. Середньовічне ремесло та його галузі.
14. Розвиток феодальних відносин у Франції.
15. Феодальний розвиток в Англії.
16. Розвиток феодалізму в Німеччині.
17. Специфіка формування феодальних відносин у країнах

Середнього та Близького Сходу, в Китаї та Індії.
18. Господарство Київської Русі та Галицько-Волинського

князівства.
19. Особливості господарського розвитку Українських земель

у складі Великого Литовського князівства і Королівства
Польського (кінець XIV — перша половина XVI ст.).

20. Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга
половина XVI — перша половина XVII ст.).

21. Економічний розвиток Запорізької Січі.
22. Господарство України періоду пізнього феодалізму та

формування нового суспільного укладу (ХVІІ–ХVІІІ ст.).
23. Розвиток мануфактурної промисловості в Україні.
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24. Економіка Українського Закарпаття, Галичини, Букови-
ни в ХVІІ–ХVІІІ ст.

25. Розклад феодалізму і генезис індустріального суспільства
(XVII–XVIII ст.). Загальна характеристика.

26. Великі географічні відкриття та їх наслідки.
27. Економічний розвиток Голландії у ХVІ–ХVІІ ст.
28. Економічний розвиток Англії (ХVІ–ХVІІ ст.).
29. Господарство Франції (ХVІ–ХVІІІ ст.).
30. Економічний розвиток США у ХVІ–ХVІІІ ст.
31. Господарський розвиток Німеччини після Великих гео-

графічних відкриттів.
32. Генезис феодалізму й формування капіталістичного

господарства в Японії.
33. Особливості розвитку капіталістичних відносин у сільському

господарстві наприкінці XVIII — першій половині XIX ст.
34. Передумови промислової революції, її сутність і значен-

ня.
35. Джерела, напрями та соціальні наслідки промислового

перевороту в Англії.
36. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеч-

чині, США.
37. Економіка Англії в XIX cт.
38. Господарський розвиток Франції в XIX ст.
39. Господарство Німеччини наприкінці XIX ст.
40. Економічний розвиток США наприкінці XIX ст.
41. Особливості економічного розвитку Японії в XIX ст.
42. Світова торгівля, гроші, кредит у XIX ст.
43. Господарство України періоду утвердження і розвитку

капіталізму (ХVІІІ–ХІХ ст.).
44. Основні тенденції розвитку світової економіки в останній

третині XIX — на початку XX ст.
45. Монополістична економіка Англії наприкінці XIX ст. —

на початку XX ст.
46. Економічний розвиток Франції наприкінці XIX — на по-

чатку XX ст.
47. Індустріалізація Німеччини наприкінці XIX ст. — на по-

чатку XX ст.
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48. Економічний розвиток США наприкінці XIX — на почат-
ку XX ст.

49. Економічний розвиток Японії наприкінці XIX — на по-
чатку XX ст.

50. Економічний розвиток України наприкінці XIX — на по-
чатку XX ст.

51. Економічні наслідки Першої світової війни для США,
Англії, Франції, Німеччини та її роль у повоєнному еко-
номічному розвитку європейських країн.

52. Економічна суть Версальської системи. План Дауеса та
Юнга, його суть та мета.

53. Світова економічна криза 1929–1933 рр. та її особливості
в США, Німеччині, Англії, Франції.

54. “Американське диво” 20-х років XX ст.
55. “Новий курс” Рузвельта та його значення.
56. Господарство Німеччини між Першою і Другою світови-

ми війнами.
57. Розвиток економічних відносин в Англії в міжвоєнний пе-

ріод (1919–1939 рр.).
58. Економіка Франції між Першою і Другою світовими війна-

ми.
59. Економічний розвиток Японії в міжвоєнний період (1919–

1939 рр.).
60. Економічні програми національних урядів України (Цент-

ральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР).
61. Економічний розвиток Західноукраїнських земель у 20–

30-ті роки.
62. Політика воєнного комунізму та особливості її реалізації

в Україні.
63. Нова економічна політика в Україні (20-ті роки XX ст.).
64. Характер, темпи, реальні результати сталінського “стриб-

ка” в індустріалізацію.
65. Суцільна колективізація. Голодомор 1932–1933 рр. в Ук-

раїні.
66. Господарство України під час Другої світової війни та в

повоєнні роки.
67. Економічні наслідки Другої світової війни. План Мар-

шалла.
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68. НТР та її наслідки.
69. Повоєнний економічний розвиток США (50–60-ті роки

XX ст.).
70. Економічний курс США у 70–90-ті роки: проблеми і до-

сягнення.
71. Сучасна американська економіка: тенденції і напрями роз-

витку.
72. Повоєнний економічний розвиток Німеччини (50–60-ті

роки XX ст.).
73. Фактори економічного піднесення Німеччини в 70–80-х

роках XX ст.).
74. Об’єднання ФРН і НДР в єдину державу: соціально-еко-

номічні наслідки.
75. Повоєнна відбудова англійської економіки та особливості

англійського державно-монополістичного капіталізму.
76. Економіка Великобританії 70–90-х років XX ст.: напря-

ми розвитку та пошуки оптимальних рішень.
77. Особливості повоєнної націоналізації у Франції. Еконо-

мічна політика “голлізму”.
78. Економіка Франції у 70–90-ті роки XX ст.: проблеми,

пошуки, тенденції розвитку.
79. “Японське диво”: причини, стратегія, наслідки.
80. Переплетення циклічних і структурних факторів  у

японській економіці в 70–80-ті роки XX ст.
81. Сучасна японська економіка: тенденції, етапи, уроки.
82. Альтернативні варіанти соціально-економічного розвитку

держав, що утворилися після розпаду колоніальної сис-
теми.

83. Нові індустріальні країни: причини швидкого економіч-
ного зростання.

84. Соціально-економічні проблеми країн, що розвиваються,
на сучасному етапі.

85. Економіка України в 60-х роках ХХ ст.
86. Причини і форми застійних явищ у соціально-економіч-

ному житті в 70-х — першій половині 80-х років.
87. Спроби реформування економіки у другій половині 80-х

років та їх невдачі.
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88. Пошук шляхів соціально-економічного прогресу. Поча-
ток реформ в умовах незалежної України. Основні прин-
ципи економічної самостійності.

89. Етапи перехідного періоду до ринкової економіки. 1991–
1994 рр. — трансформаційний спад; 1995–1998 рр. — стаг-
нація і депресія; 1999–2004 рр. — пожвавлення і зростан-
ня економіки.

90. Стратегічні складові та потенціал економічного розвитку
України наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.

91. Україна в системі інтеграційних процесів: проблема ви-
бору оптимального вектора.

92. Якісні зрушення в економіці світу наприкінці ХХ ст. —
на початку ХХІ ст.

93. Новоєвропейська цивілізація. Розширення Євросоюзу.
Євровалюта. Європарламент.

94. Виникнення нових укладів в економіці країн-лідерів. Пе-
рехід розвинених країн до постіндустріальної стадії роз-
витку.

95. Соціально-економічні реформи в Китаї та Індії наприкінці
ХХ ст.

96. Виникнення глобальної цивілізаційної суперсистеми. На-
ціональні інтереси та транснаціоналізація політико-еко-
номічної діяльності.
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