I. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА
Тематичний план
№

1.
2.

Назва теми

Предмет економічної історії
Господарський розвиток в
первісний період
3. Економічний розвиток
перших цивілізацій
4. Господарство в період
середньовіччя
5. Господарський розвиток країн
світу в період розкладу
феодалізму і генезису
індустріального суспільства
6. Економічний розвиток
провідних країн світу в ХІХ на початку ХХ ст.
7. Господарство світу в роки
першої світової війни і
міжвоєнний період
8. Господарство світу в роки
другої світової війни і
післявоєнний період
9. Особливості розвитку світової
економіки в другій половині
XX ст.
10. Основні тенденції розвитку
світового господарства
наприкінці ХХ – на початку
ХХІ ст.
Разом

Розподіл годин
Лекційні Семінар Самостій
-ські
-на
робота
2
2
4

4
4

2

2

3

7

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

3

7

4

6

2

4

6

2

2

3

7

2

2

3

7

16

14

30

60

2

2

Всього

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач,
та програмні результати навчання
Економічна історія світу

Компетентності, якими
має володіти
здобувач
Загальні

Науководослідницькі

Програмні результати навчання

-

Уміння працювати з науковою
літературою,
знаходити
й
аналізувати інформацію з різних
джерел.
Знання іноземних мов.
Набуття
елементарних
комп’ютерних навичок, навичок
дистанційної роботи.
Здатність
працювати
самостійно, вміння планувати та
організовувати власну науководослідницьку діяльність.
-

Оволодіння дослідницькими
на-вичками
та
уміннями,
методологіч-ним
інструментарієм
наукових
досліджень.
Здатність аналізувати набуті
знання та використовувати їх
для
системного
наукового
пошуку.
Здатність генерувати нові ідеї,
аргументувати
власну
дослідницьку
позицію
та
визначати її місце у сучасному
науковому дискурсі.
Вміння організовувати апробацію та публікацію результатів
власних наукових досліджень.
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Найменування
навчальних
дисциплін, практик/
кількість кредитів/
кафедра, що
забезпечує
Економічна історія
світу
2 кредити ЄКТС
ДУ
«Інститут
всесвітньої історії НАН
України»

Професійні
(фахові)

-

Вміння аналізувати сучасні
методологічні
підходи
до
вирішення актуальних проблем
економічної історії.

-

Засвоєння основ базових знань
з професії.
Наявність цілісних уявлень
щодо ключових тенденцій та
етапів
розвитку
сучасної
світової історіографії.
Вміння
складати
історіографічні
огляди
та
аналізувати
стан
наукової
розробки
досліджуваної
проблеми.
Вміння
аналізувати
особливості
економічного
розвитку окремих країн і
регіонів світу із застосуванням
історичного підходу.
Здатність на підставі аналізу
та узагальнення прогнозувати
економічний розвиток окремих
країн та реально оцінювати
майбутні перспективи світової
економіки; аналізувати сучасні
тенденції в економіці України.

-

-

-

-

Соціальнопсихологічні

- Навички роботи у науковому
колективі,
прищеплення
культури
міжособистісного
діалогу та взаємодії.
- Здатність
спілкуватися
з
експертами з інших галузей
науки.
- Вміння
визначати
етичні
наслідки власної професійної
діяльності.
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Анотація змісту нормативних та дисциплін вільного вибору
ППН2 Економічна історія світу
Мета навчальної дисципліни – дати глибинне і систематичне
уявлення про розвиток світової економіки, проаналізувати загальні
закономірності й тенденції економічного розвитку в історичній перспективі,
особливості господарства окремих країн світу на різних етапах історичного
розвитку, причинно-наслідкові зв’язки в економічних явищах та процесах.
-

Завдання дисципліни:
розширити науковий світогляд аспірантів, поглибити їхні уявлення щодо
закономірностей та концепцій становлення та розвитку світової
економіки;
висвітлити процес історичного розвитку суспільного виробництва,
продуктивних сил і виробничих відносин у тих конкретних формах, в
яких він проходив в окремих країнах у відповідні епохи;
прищепити аспірантам історичний підхід до аналізу економічних явищ і
процесів, що допомагає орієнтуватись в сучасних світових тенденціях;
розширити базу теоретичних економічних знань у аспірантів як вихідної
основи для формування навичок і вмінь дослідження практичних
проблем сучасної економіки України;
озброїти аспірантів знаннями, які потрібні їм для глибокого оволодіння
основами історичних досліджень та написання дисертаційної роботи;
створити логічну основу для підготовки висококваліфікованих
кандидатів історичних наук.

Предмет дисципліни: господарство в історичному розвитку,
економіка країн світу в сукупності та розмаїтості форм вияву на кожному
конкретному історичному етапі – від найдавніших часів до сьогодення.
Історія господарства України при цьому розглядається у світовому контексті.
В результаті вивчення дисципліни «Економічна історія світу»
аспірант повинен знати:
- основні етапи розвитку світової економіки;
- особливості економічного розвитку окремих країн на певних етапах
історії;
- принципи періодизації історичного та економічного розвитку провідних
країн світу;
- хронологію основних економічних подій;
- причини та наслідки світових економічних явищ і процесів.
В результаті вивчення дисципліни «Економічна історія світу»
аспірант повинен вміти:
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- аналізувати особливості економічного розвитку окремих країн і регіонів
світу із застосуванням історичного підходу;
- узагальнювати досвід господарського розвитку людства;
- на підставі аналізу та узагальнення прогнозувати економічний розвиток
окремих країн та реально оцінювати майбутні перспективи світової
економіки;
- аналізувати сучасні тенденції в економіці України.
Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Предмет економічної історії
Економічна історія як самостійна наука. Предмет економічної історії.
Роль економічної історії світу в системі економічних дисциплін. Економічна
історія як джерело фактичного матеріалу для всіх економічних наук.
Проблема періодизації економічної історії. Основні періодизації.
Тема 2. Господарський розвиток в первісний період
Характеристика матеріальної культури первісного суспільства.
Основні риси первісного періоду. Кам’яний, бронзовий та ранній залізний
віки: особливості господарства.
Господарство України в первісний період. Трипільська культура.
Значення трипільської культури для історії України.
Тема 3. Економічний розвиток перших цивілізацій
Давні цивілізації. Два типи господарської організації: східне та
античне рабство. Загальні риси та особливості.
Східне рабство. Стародавній Єгипет. Важливі галузі господарства.
Зрошувальна система землеробства. Межиріччя (Месопотамія). Шумер.
Вавілонське царство. Стародавня Індія і Китай. Особливості східного
рабства. Античне рабство. Стародавня Греція. Історія рабовласництва.
Спарта. Афінська рабовласницька демократична держава. Колонізація як
важливий фактор економічного життя Стародавньої Греції.
Античне рабство. Стародавній Рим. Три етапи розвитку: царський,
республіканський, імператорський. Економічні фактори піднесення і
занепаду Риму і античної економічної системи.
Господарство скіфів. Скіфи – хлібороби, кочовики та царські скіфи.
Грецькі колонії північного Причорномор’я. Боспорська держава.
Тема 4. Господарство в період середньовіччя
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Феодалізм, або аграрне суспільство. Загальні ознаки феодалізму.
Основні господарські форми: феодальний маєток; ремісничий цех; торгова
гільдія.
Феодалізм в Західній Європі: три етапи розвитку. Матеріальні та
духовні передумови формування феодальної економіки. Типи феодального
господарства. Системи землекористування феодальної Європи. Франція –
класична модель феодалізму. Основні риси феодальної економіки Франції.
Становлення феодальної економіки в Росії. Помісна система. Соборне
уложення 1649 р. Кріпосництво.
Економіка феодального міста. Організація ремесел. Цехове
виробництво: позаекономічний примус. Торгівля і кредит. Основні
торгівельні потоки. Виникнення торгово-банкірсько-лихварських фірм.
Виникнення приховано капіталістичної промисловості.
Господарство українських земель в епоху середньовіччя. Східні
слов’янські племена. Антська держава. Утворення державних формувань.
Виникнення держави Київська Русь (882 р.). Господарство Київської Русі.
Тема 5. Господарський розвиток країн світу в період
розкладу феодалізму і генезису індустріального суспільства
Великі географічні відкриття: економічні та політичні причини. Роль
великих географічних відкриттів для розвитку економіки Європи. Інфляція.
Революція цін та її роль у розкладі феодалізму та генезисі буржуазного
суспільства. Початок колоніалізму як наслідок великих географічних
відкриттів. Португальська та іспанська колоніальні імперії.
Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи. Перехід
від
феодального до індустріального суспільства. Мануфактура.
Мануфактурне виробництво. Дві форми мануфактур: розсіяна і
централізована. Формування ринка найманої праці. Капіталізація сільського
господарства. Фермерські господарства. Радикальні зміни в організації
світової торгівлі. Виникнення монопольних торгівельних компаній.
Первісне нагромадження капіталу та його особливості в країнах
Європи. Початок промисловості в Росії.
Господарство України в період розкладу феодалізму і генезису
індустріального суспільства (ХVІ-ХVІІІ ст.). Відміна та відновлення
кріпацтва.
Тема 6. Економічний розвиток провідних країн світу
в ХІХ - на початку ХХ ст.
Промисловий переворот: перехід від мануфактури з її ручною
ремісничою технікою до крупного машинного фабрично-заводського
виробництва. Передумови, технічні та соціальні наслідки промислового
перевороту, особливості його протікання у провідних європейських країнах.
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Індустріальний розвиток суспільства як наслідок промислового
перевороту. Процес створення крупного машинного виробництва у всіх
галузях господарства. Три типи промислово розвинутих країн в залежності
від темпів зростання промислового виробництва: американський (з відносно
високими), німецький (із середніми) і англійський (з відносно низькими)
темпами.
Втрата Англією свого провідного місця серед розвинутих країн світу.
Вихід США і Німеччини у світові лідери. Закінчення періоду
«євроцентризму».
Монополізація економіки. Акціонерна колективна власність.
Концентрація виробництва і централізація капіталу. Зрощування
банківського та промислового капіталів. Формування фінансової олігархії.
Форми монополістичних об’єднань: трести (США, Німеччина), картелі і
синдикати (Німеччина , Франція).
Особливості розвитку сільськогосподарського виробництва в
індустріальному суспільстві. Аграрна криза 1875-1896 рр. та її роль в
прискоренні переходу сільського господарства на індустріальну основу.
Зовнішньоекономічні зв’язки в індустріальному суспільстві.
Передумови формування світового господарства. Утворення колоніальних
володінь. Міжнародні міграційні процеси.
Господарство України в ХІХ – на початку ХХ ст. Завершення
промислового перевороту та індустріалізація. Селянські реформи та
розвиток сільського господарства в 60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст.
Скасування
кріпосного
права.
Столипінська
аграрна
реформа.
Характеристика внутрішньої та зовнішньої торгівлі.
Тема 7. Господарство світу
в роки першої світової війни і міжвоєнний період
Перша світова війна (1914 р.). Антанта – Англія, Франція і Росія.
Троїстий Союз – Німеччина, Австро-Угорщина, Італія. Затяжний характер
війни. Необхідність перебудови економіки на воєнні рейки. Економічні
зміни в господарстві воюючих держав.
Причини та наслідки повоєнної кризи у провідних країнах світу:
Німеччині; Франції; Англії; США. Плани Ч. Дауеса та О. Юнга, їх сутність і
мета.
Вплив першої світової війни на господарство України. Деструктивні
процеси в господарстві. Старіння основного капіталу як наслідок
мілітаризації промисловості. Господарство України в 1917-1921 рр.
Характерні риси розвитку господарства провідних країн світу в 20-х
рр. ХХ ст. Структурні зрушення в промисловості – поява нових галузей
(автомобільна, літакобудування, хімічна, електротехнічна та ін.). Великі
досягнення в організації, плануванні, автоматизації та механізації
виробництва. Конвеєрна система. Система Тейлора. Концентрація
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виробництва: зростання продуктивності праці, зниження собівартості
продукції. Модернізація промисловості. Фермерська організація сільського
господарства.
Концентрація промисловості і банків.
Світова економічна криза 1929-1933 рр. Причини кризи. Особливості
кризи та її наслідки для провідних країн світу. «Велика депресія». Шляхи
виходу з кризи. «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта.
Господарство розвинених країн світу у 30-х рр. ХХ ст. Завершальна
стадія індустріального розвитку. Початок державного регулювання
економіки.
Нова економічна політика (НЕП) та її здійснення в Україні.
Господарство СРСР в умовах формування і зміцнення командноадміністративної системи (1929-1941 рр.). Індустріалізація і колективізація.
Економічне становище західноукраїнських земель у міжвоєнний період.
Тема 8. Господарство світу в роки другої світової
війни і післявоєнний період
Друга світова війна (1 вересня 1939 р.). Причини другої світової війни.
Господарство розвинених країн світу в роки другої світової війни.
Господарство України в роки другої світової війни. Україна – прифронтова
матеріально-технічна база армії.
Економічні наслідки другої світової війни. Відмінності другої світової
війни від першої. Зміни в Східній Європі як головний соціальноекономічний наслідок другої світової війни. Виникнення світової
соціалістичної системи.
Післявоєнна відбудова економік розвинених європейських країн.
«План Маршалла». Основні особливості та закономірності господарського
розвитку країн світу у післявоєнний період.
Розвиток господарства України у післявоєнний період. Промисловий
потенціал України. Структура народного господарства УРСР.
Тема 9. Особливості розвитку світової економіки
в другій половині XX ст.
Економічний зміст «холодної війни». Завершення гонки озброєнь і
«холодної війни».
Науково-технічна революція та її економічні наслідки.
Соціально-економічні наслідки розпаду колоніальної системи.
Виникнення «третього світу».
Новий етап розвитку міжнародних економічних відносин.
Поглиблення міжнародного поділу праці. Зміни в географічному розподілі та
товарній структурі зовнішньої торгівлі. Генеральна угода з тарифів і торгівлі
(ГАТТ) (1947 р.). Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) (1949-1991 рр.).
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) (1960 р.).
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Регулювання світового господарства. Заснування Організації
об’єднаних націй (ООН) (1945 р.) та її інституцій. Міжнародні економічні
організації: Міжнародний валютний фонд (МВФ) (1946 р.), Міжнародний
банк реконструкції і розвитку (МБРР) (1944 р.), Міжнародна фінансова
корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР).
Початок інтеграційних процесів в Європі. 1951 р. – Європейське
об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС). 1957 р. – Європейське Економічне
Співтовариство (ЄЕС) та Європейське Співтовариство з Атомної енергії
(Євроатом). «Спільний ринок».
Новий етап європейської інтеграції. Маастрихтська Угода (1992 р.)
Утворення Європейського Союзу (ЄС). Проблеми подальшого розвитку ЄС
та його розширення.
Початок 1970-х рр.: зсув до триполюсної структури світу – три
складові центри ділової активності: США, ЄС, Японія.
Нові індустріальні країни. Причини ефективного економічного
розвитку. Економічні стратегії. ОПЕК (1960 р.) – міжнародна організація
країн-експортерів нафти.
Енергетична криза 70-х рр. ХХ ст. Зміни в характері міжнародної
торгівлі. Вдосконалення фінансово-кредитної системи. Злиття банків і
концентрація капіталів. Проблеми конверсії виробництва.
Сутність та складові сталого розвитку. Зміни в екологічній політиці.
Націоналізація економіки. Модернізація. Індикативне планування.
Приватизація. Демократизація держави і соціального життя. «Економічне
диво» (Німеччина і Японія).
Економічний розвиток України в умовах радянської економічної
системи. Формування основ ринкового господарства в Україні (90-ті рр. ХХ
ст.)
Тема 10. Основні тенденції розвитку світового господарства
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Поняття глобалізації та глобалізму. Ознаки та характерні риси
глобалізації як суспільно-економічного процесу. Глобалізація як
багаторівнева, ієрархічна система. Позитивні та негативні наслідки
глобалізації для країн світу. Основні етапи економічної глобалізації.
Глобальна системна криза як закономірний наслідок глобалізації.
Загальна характеристика світової економічної кризи 2008-2010 рр. Причини
та наслідки кризи для країн світу. Форми державного регулювання
економіки. Транснаціональні корпорації.
Основні тенденції економічного розвитку провідних країн світу на
постіндустріальному етапі. Проблема деіндустріалізації.
Зміни в економіках країн заходу та сходу на початку ХХІ ст. Сучасні
тенденції світової економіки: кардинальні зрушення центру економічної
активності в бік країн і ринків, що розвиваються, таких як Китай; прискорене
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поширення і економічний вплив технологій; стрімке старіння населення
Землі; зростанні взаємозалежності світу завдяки потокам торгівлі, капіталу,
людей та інформації.
Розвиток країн світу за умов інформаційно-технологічної революції
кінця ХХ – початку ХХІ ст. Зростання ролі інформації та знань як основного
ресурсу господарської діяльності. Зміна структури виробництва та структури
зайнятості як найголовніший результат інформаційно-технологічної
революції. «Економіка послуг». Четверта промислова революція: ознаки,
тенденції, наслідки для держав, економік та людей.
Поглиблення міжнародної економічної інтеграції. Особливості,
проблеми та перспективи євроінтеграційних процесів. Євроскептицизм.
Брекзіт.
Пандемія COVID-19 та її наслідки для світової економіки.
Стратегічні складові економічного розвитку України наприкінці ХХ —
на початку ХХІ ст. Потенціал економічного розвитку України. Інноваційноінвестиційний вектор українських реформ. Роль держави в довгостроковому
економічному зростанні. Україна в системі європейських та євроазійських
процесів інтеграції. Участь у СОТ, ЄС, ЄЕП.
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