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1. Вступ 
 
Анотація навчальної дисципліни: Дисципліну «Соціальна та економічна історія 

України» вивчають студенти всіх спеціальностей усіх форм навчання згідно з навчальним планом 
підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр». У програмі визначено основні завдання, 
професійні компетентності, запропоновано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст 
за модулями та темами, вміщено плани лекцій та практичних занять та систему оцінювання 
знань студентів. 

Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти економічного спрямування. 

 
Мета навчальної дисципліни:  формування у студентів цілісного уявлення про 

соціальну та економічну історію України, її специфіку у період від найдавніших часів до 
сьогодення. 
 
 

Курс 1,2 

Семестр 1,2 

Кількість кредитів ЕСТS 5 

Аудиторні навчальні заняття 
лекції 32год. 

семінарські, практичні 32 год. 

Самостійна робота  84 год. 

Форма підсумкового контролю іспит 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 

 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Базові знання з предметів 
середньої освіти 

Усі 

 
2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

 
Компетентності Результати навчання 

Інформаційна Знання найважливіших аспектів соціально-економічного 

розвитку українських земель у період від найдавніших часів до 

сьогодення  

Пізнавальна Розрізнення фактів та інтерпретацій, як у науковій літературі, 

так і в джерелах, критичне читання історичних текстів і аналіз 

джерел, застосування набутих знань як засобу розуміння 

сучасної соціально-економічної ситуації та можливих варіантів 

соціально-економічного розвитку України 

Комунікативна Висловлення в усній і письмовій формах власних думок щодо 

соціально-економічного розвитку українських земель у період 

від найдавніших часів до сьогодення, обстоювання власних 

поглядів, вільне компетентне спілкування в діалоговому 

режимі з викладачами та іншими студентами 
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Науково-дослідна Самостійне знаходження джерел і наукової літератури, що 

стосуються соціально-економічного розвитку українських 

земель у період від найдавніших часів до сьогодення, 

виявлення інтересів, потреб, протиріч в позиціях соціальних 

груп і окремих осіб та їх роль в історичному процесі, 

відповідальність за результати пошуку, читання історичних 

текстів і аналіз джерел 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  

Соціально-економічний розвиток українських земель 

у період від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. 

Тема 1. Господарство й суспільство українських земель у період від 
найдавніших часів до кінця ІХ ст. 

1.1. Господарство та форми соціальної організації за часів палеоліту й 
мезоліту. 

1.2. Поява відтворювального господарства та пов’язані з нею соціальні зміни. 
1.3. Господарство й суспільство енеоліту. 
1.4. Спільноти бронзової доби та особливості їхньої економіки. 
1.5. Господарство й суспільство раннього залізного віку 
1.6. Давні слов’яни: особливості господарства та суспільства 
 
Тема 2. Соціально-економічне життя на українських землях наприкінці ІХ – у 

першій половині ХІV ст. 
2.1. Економіка Київської Русі. 
2.2. Суспільство Київської Русі. 
2.3. Соціально-економічне становище українських земель під час удільної 

роздробленості та золотоординського панування. 
 

Тема 3. Соціально-економічне становище українських земель у складі 
Великого князівства Литовського, Королівства Польського та інших держав 

(середина ХІV – середина ХVІ ст.) 
3.1. Суспільство українських земель. 
3.2. Економіка українських земель.  
 
Тема 4. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Речі 

Посполитої та інших держав (середина ХVІ – середина ХVІІ ст.) 
 
4.1 Основні тенденції економічного розвитку українських земель. 
4.2. Соціальні процеси на українських землях. 
 
Тема 5. Соціально-економічне становище українських земель у період від середини 

XVII –  до кінця XVIII ст. 
5.1. Соціальні та економічні зміни на українських землях за доби гетьмана 

Б. Хмельницького. 
5.2. Соціальні процеси на українських землях наприкінці 1650-х – у 1780-х роках. 
5.3. Економіка українських земель наприкінці 1650-х – у 1780-х роках. 
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Тема 6. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій 

наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 
6.1. Суспільство Наддніпрянської України. 
6.2. Економіка Наддніпрянщини. 
6.3. Соціально-економічне становище західноукраїнських земель. 
 
Тема 7. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій 

у другій половині ХІХ ст. 
7.1. Соціальні  та економічні зміни в Наддніпрянській Україні. 
7.2. Соціально-економічне становище Західної України. 

 
 

Змістовий модуль 2. 
Соціально-економічний розвиток українських земель 

у ХХ – на початку ХХІ ст. 
  
Тема 8. Українські землі на початку ХХ ст. 
8.1. Соціально-економічне життя на українських землях (1900 – липень 1914 р.). 
8.2. Соціально-економічне  становище українських земель під час Першої 

світової війни. 
 
Тема 9. Українські землі у період Національно-демократичної революції 

1917–1921 рр. 
9.1. Соціальні й економічні перетворення в Наддніпрянській Україні доби 

Української Центральної Ради. 
9.2. Соціально-економічне становище Української Держави Павла 

Скоропадського.  
9.3. Соціальна й економічна політика в УНР доби Директорії. 
9.4. Соціально-економічне становище ЗУНР. 
9.5. Соціально-економічні перетворення Радянського уряду.  
 
Тема 10. Радянська Україна в міжвоєнний період (1921–1939 рр.) 
10.1. УСРР у добу нової економічної політики. 
10.2. Радянська Україна під час сталінської модернізації. 
 
Тема 11. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1921–1939 рр.) 
11.1. Українські землі у складі Польщі. 
11.2. Українські землі у складі Румунії та Чехословаччини. 
 
Тема 12. Соціальні та економічні зміни на українських землях у роки Другої 

світової війни 
12.1. Соціально-економічні перетворення в західних областях УРСР (1939–1941 

рр.). 
12.2. Перебудова економіки УРСР на воєнний лад. 
12.3. Економічна політика гітлерівського режиму на окупованих українських 

територіях.  
12.4. Демографічні зміни.  
12.5. Початок відбудови господарства. 
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Тема 13. УРСР у 1945–1991 рр. 
13.1. Україна в останні роки правління Й. Сталіна (1945–1953 рр.). 
13.2. Україна у хрущовський період (1953–1964 рр.). 
13.3. Україна в роки правління Л. Брежнєва та його наступників (1964–1985 рр). 
13.4. Україна в горбачовський період (1985–1991 рр.). 

 
Тема 14. Україна в 1991-му – 2010-х роках 
14.1. Економіка України. 
14.2. Соціальні процеси. 

 
4. Порядок оцінювання результатів навчання 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні та 

практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 

Відповідно до Тимчасового положення «Про порядок оцінювання результатів навчання 

студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою» ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

контрольні заходи охоплюють: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних та практичних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума 

– 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів); 

модульний контроль, що проводиться у формі письмової роботи і має на меті 

інтегровану оцінку результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно 

завершеної частини дисципліни – змістового модуля; 

семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового іспиту, відповідно 

до графіку навчального процесу. 

Оцінювання знань студента під час практичних занять та виконання 

індивідуальних завдань проводиться за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; ознайомлення з 

рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що 

розглядаються; уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді комунікативних 

ситуацій, обговоренні питань, винесених на розгляд в аудиторії; логіка, структура, стиль 

викладу матеріалу в письмових роботах і під час виступу в аудиторії, уміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити 

висновки; здатність проводити критичну та незалежну оцінку проблемних питань; 

уміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки зору, позиції на 

окреме проблемне питання; застосування аналітичних підходів; якість і чіткість 

викладення міркувань; логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо 

конкретної проблеми; самостійність виконання роботи; грамотність подачі матеріалу; 

використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ; оформлення роботи. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудиторної 

самостійної роботи студентів, є: повнота й ґрунтовність  знань, рівень мислення, уміння 

систематизувати знання за окремими темами, уміння робити висновки, володіння 
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категорійним апаратом, уміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 

систематизацію та обробку, самореалізація на практичних заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення іспиту, завданням якого є перевірка 

розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між 

окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння 

формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни й передбачає визначення 

рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей. 

Кожен екзаменаційний білет складається із 5 практичних завдань (два 

діагностичні, два стереотипні та одне евристичне завдання), які дають змогу 

діагностувати рівень теоретичної підготовки студента й рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни. 

Результат семестрового іспиту оцінюється в балах (максимальна кількість – 40 

балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів) і проставляється у відповідній 

графі екзаменаційної «Відомості обліку успішності».  

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. 

Мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний контроль упродовж 

семестру – 35 та мінімально можлива кількість балів, набраних на іспиті, – 25. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, 

отриманих під час іспиту, та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: «60 і 

більше балів – зараховано», «59 і менше балів – не зараховано» та заноситься в 

залікову «Відомість обліку успішності» навчальної дисципліни.  

 

Розподіл балів за тижнями  

Теми Тижні  

Л
е

кц
ії
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а

кт
и
ч
н
і 

за
н
я
тт

я
 

 Д
о

м
а

ш
н
і 

за
в
д

а
н
н
я
 з

а
 

те
м

а
м

и
 

Д
и
с
ку
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ія

  

Е
с
е
-д

о
п
о
в
ід

ь
 

П
и
с
ь
м

о
в
а

 

ко
н
тр

о
л

ь
н
а
 

р
о
б

о
та

 

∑ 

Тема 1. 1 тиждень 0,5 0,5 1 1   3 

 
2 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

Тема 2. 3 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

Тема 3. 4 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

Тема 4. 5 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

Тема 5. 6 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 
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Тема 6. 7 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

Тема 7. 8 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

 
9 тиждень  0,5 0,5 

  
 10 11 

Тема 8. 10 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

Тема 9. 11 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

Тема 10. 12 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

Тема 11. 13 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

Тема 12. 14 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

Тема 13. 15 тиждень  0,5 0,5 1 1   3 

Тема 14 16 тиждень  0,5 0,5 1 1 4  7 

 ∑ 8 8 15 15 4 10 60 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

 

5. Рекомендована література 
 

Основна: 
1. Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., допов. –  

К. : Академвидав, 2008. – 687, [1] с. – (Серія «Альма-матер»). 
2. Економічна історія України : історико-економічне дослідження : в 2 т. / [ред. 

рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін.. ; відп. ред. В. А. Смолій ; авт. 
кол.: Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран та ін.] ; НАН України, Ін-т історії 
України. – К. : Ніка-центр, 2011 –   . – 

Т. 1. – 2011. – 696 с. 
Т. 2. – 2011. – 608 с. 
3. Історія Слобідської України : навч. посіб. з народознавства та краєзнавства 

/ [за ред. В. І. Торкатюка, О. Л. Сидоренка]. – Х. : Основа, 1998. – 368 с. 
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4. Історія України : нове бачення : у 2 т. / [О. І. Гуржій, Я Д Ісаєвич, 
М. Ф. Котляр та ін.; під ред. В. А. Смолія]. – К. : Україна, 1995. –   . – 

Т. 1. – 1995. – 350 с. 
Т. 2. – 1996. – 494 с. 
5. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст. / 

Богдан Кравченко. – К. : Основи, 1997. – 424 с. 
6. Магочій П.-Р. Історія України / П.-Р. Магочій; пер. з англ. Е. Гийдела, Софії 

Грачової. – К. : Критика, 2007. – 638, [2] с. 
7. Перевозчиков В. І. Економічна історія українських земель (X – XVIII ст.) / 

Перевозчиков В. І., Тимчик О. А. – Х. : Основа, 2009. – 142 с. 
8. Руденко Р. Г. Соціальна історія України IX – XVIII ст. : монографія / Р. Г. Руденко. – 

Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 83 с. 

9. Соціальна та економічна історія України : методичні рекомендації і завдання до 
самостійної роботи студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / 

уклад. Л. В. Баличева,     Л. Е. Добрунова, В. М. Мацюцький, А. О. Пастушенко. – Харків : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 94 с. 

 
Додаткова: 
10. Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.) 

/ В. К. Баран, В. М. Даниленко. – К. : Альтернативи, 1999. – 304 с. – (Україна крізь віки; 
т. 13).  

11. Волосник Ю. П. Нова буржуазія в умовах непу / Ю. П. Волосник // Нариси 
повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.) : колект. моногр. У 
2 ч. – К., 2010. – Ч. 2. – С. 343–381. 

12. Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна / Пер. с англ. Ф. С. Капицы / 

М. Гимбутас. ‒ М. : ЗАО Центрполиграф, 2008. – 216 с. 
13. Донік О. М. Чисельність та етнічно-конфесійний склад купецтва України в 

ХІХ – на початку ХХ ст. / О. М. Донік // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – 
С. 71 – 96. 

14. Дорошко М. С. Більшовицька номенклатура в радянській Україні у 1917–
1938 рр. : особливості формування та наслідки діяльності / М.С. Дорошко // Наук. пр. 
іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2008. – Вип. 23. – С. 126–136. 

15. Євсєєва Т. М. Джерела існування родин духовенства / Т. М. Євсєєва 
// Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928рр.) : колект. 
моногр. У 2 ч. – К., 2010. – Ч. 2. – С. 295–315. 

16. Євсєєва Т. М. Соціальна адаптація духовенства / Т. М. Євсєєва // Нариси 
повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928рр.) : колект. моногр. У 
2 ч. – К., 2010. – Ч. 2. – С. 325–332. 

17. Історія України від найдавніших часів до сьогодення : збірник документів та 
матеріалів / За заг. ред. А. П. Коцура, Н. Т. Терес. – Київ-Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. – 
1100 с. 

18. Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу : іст.-екон. 
дослідж. / В. В. Калініченко. – Х. : Основа, 1997. – 398, [2] с. 

19. Кормич Л. І. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття : навч. 
посіб. ∕ Л.Кормич, В.Багацький. – Х. : Одіссей, 2001. – 479 с. 

20. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / 
Б. Кравченко; пер. з англ. В. Івашка, В. Корнієнка. – К. : Основи, 1997. – 423, [1] с. 

21. Крижановська О. О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної 
України у 20 – 50-х рр. ХІХ ст. / О. О. Крижанівська // Український історичний журнал. – 
2007. – № 2. – С. 130 – 142. 
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22. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) 
/ С. В. Кульчицький. – К. : Альтернативи, 1999. – 335, [1] с. – (Україна крізь віки; т. 11). 

23. Литвинова Т. Ф. “Поміщицька правда”. Дворянство Лівобережної України та 
селянське питання наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття (ідеологічний 
аспект) / Т.Ф. Литвинова. – Д. : “ЛІРА”, 2011. – 732 с. 

24. Макарчук С. А. Этносоциальное развитие и национальные отношения на 
западноукраинских землях в период империализма / С. А. Макарчук. – Львов, 1983. – 
256 с. 

25. Пашкевич Г. О. Рільництво племен трипільської культури / Г. О. Пашкевич, 
М. О. Відейко. – К. : Академперіодика, 2006. – 147 с. 

26. Сарбей В. Г. Національне відродження України / В. Г. Сарбей. – К. : 
Видавничій дім «Альтернатива», 1999. – 336 с. 

27. Солдатенко В. Ф. Українська революція : історичний нарис: монографія. / 
В. Ф. Солдатенко – К. : Либідь, 1999. – 976 с. 

28. Соціальна та економічна історія України : бібліографічний покажчик для 
студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / 
уклад. Л. В. Баличева, Л. Е. Добрунова, В. М. Мацюцький, А. О. Пастушенко. – Харків : 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 154 с. 

29. Українська Центральна Рада : документи і матеріали. / [упоряд. 
П. П. Толочко та ін.]. У 2-х т. – К. : Наукова думка 1996. –    .– 

Т.1. – 1996. – 592 с. 
Т.2. – 1997. – 422 с. 
30. Шевченко В. М. Характеристика категорій земельних власників України 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / В. М. Шевченко // Український історичний журнал. 
– 2010. – № 2. – С. 75–85. 

31. Шуп’яна М. Реформування суспільного та державного життя в Австрійській 
імперії за часів правління імператриці Марії-Терезії (1740–1780 рр.) / М. Шуп’яна // 
Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 58. – С. 126–134. 

 
Інформаційні ресурси Інтернеті: 
32. Грушевський М. Історія України-Руси: Т. VI. Житє Економічне, культурне, 

національне XIV – XVII віків [Електронний ресурс] / М. Грушевський // Режим доступу до 
книги : http://litopys.org.ua/hrushrus/iur6.htm 

33. Кузема О. Л. Чисельність й етносоціальний склад населення міст і містечок 
Правобережної України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. [Електронний 
ресурс] / О. Л. Кузема // Режим доступу до журн. : http://vuzlib.com/content/view/1949/ 


