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1. Загальні положення 
 
 Економічна історія, або історія народного господарства, виникла 
як самостійна наука в середині ХІХ століття. Їй належить 
фундаментальне місце у вищий економічній освіті. Підготовка 
висококваліфікованих економістів з розвинутим стратегічним та 
оперативним економічним мисленням неможлива сьогодні без знання 
всесвітньої історії господарства та економічного розвитку окремих 
країн.  
  Вивчення економічної історії допомагає зрозуміти сутність 
економічних процесів, які мали місце у країнах західної Європи, США, 
Японії у минулому, дозволяє із багатьох варіантів господарського 
досвіду зарубіжних країн обрати адекватну саме вітчизняним умовам 
модель розвитку, побачити переваги та вади різних ринкових механізмів 
і важелів, краще зрозуміти сучасні господарські проблеми, прогнозувати 
їхнє наукове вирішення. 
  У системі економічних дисциплін економічна історія займає одне 
з провідних місць, накопичуючи конкретні факти економічного розвитку 
окремих країн та аналізуючи економічні процеси, які відбуваються у 
різні епохи. Виходячи з цього, вивчення економічної історії значною 
мірою сприяє формуванню економічної культури спеціалістів. 
 Економічна історія забезпечує тісний зв'язок історико-
економічного пізнання з розвитком економічних знань в цілому. Як 
джерело фактичного матеріалу для всіх економічних наук вона 
допомагає у вивченні економічної теорії, економіки промисловості, 
сільського господарства, фінансів, грошового обігу, тощо. Галузеві та 
функціональні економічні науки без обґрунтування історико-
економічними дослідженнями втрачають власний теоретичний рівень.  
  Актуальність вивчення історії господарства України у світовому 
контексті пояснюється необхідністю висвітлення і усвідомлення 
закономірностей економічного розвитку українських земель в умовах 
незалежної України, що стала суб’єктом світової цивілізації. Вивчення 
економічної історії України допоможе більш глибоко дослідити сучасні 
економічні процеси, визначити варіантні та альтернативні шляхи ровику 
України на майбутнє.  
  Метою вивчення економічної історії є дослідження 
господарської діяльності людства в історичному розрізі, починаючи від 
стародавніх часів до сьогодення.  



7 

 

 Завданнями економічної історії є:   
- формування історико-економічних уявлень та економічної культури 
спеціалістів у галузях економіки; 
- вивчення особливостей розвитку економіки окремих країн у різні 
історичні часи; 
- аналіз зарубіжного досвіду вирішення тих чи інших соціально-
економічних проблем і можливостей застосування його в Україні. 
  Програма дисципліни передбачає лекційні заняття і завдання для 
самостійного вивчення конкретних питань, які представленні у програмі. 
Під час практичної і самостійної роботи відпрацьовуються конкретні 
вміння і навички аналізу й узагальнення економічних процесів й 
суспільно-економічних явищ, готуються і захищаються індивідуальні 
роботи (реферати), виконуються контрольні роботи. 
 

2. Основні вимоги до контрольної роботи 
 

1. Робота має бути виконана самостійно, на основі вивчення 
наукової та навчальної літератури, документальних джерел. 

2. Зміст контрольної роботи повинен відповідати варіанту та 
питанням які в нього включені. 

3. Важливою вимогою до контрольних робіт є використання 
фактичного та цифрового матеріалу, витягів із документальних джерел, 
без чого висвітлення основних питань варіанту не буде достатньо 
аргументованим. 

4. Виконуючи контрольну роботу, слід подбати про чіткість і 
логічність викладання матеріалу, аргументованість висновків. 

 5. В роботі рекомендується використовувати місцевий матеріал, 
який висвітлює економічні процеси та події в регіоні. Добре, якщо 
питання варіанту будуть пов’язанні з сучасними суспільно-
економічними проблемами. 

6. Обсяг контрольної роботи – 20-24 сторінки шкільного зошиту, 
або 8-10 сторінок друкованого тексту на аркушах формату А4. Робота 
виконується акуратно, розбірливо, мова повинна бути літературною, 
українською або російською. 

7. Учбовим планом передбачена одна контрольна робота в 
першому семестрі з курсу «Історії економіки та економічної думки». 
Вона повинна бути виконана і здана протягом семестру не пізніше ніж за 
десять днів до початку екзаменаційної сесії. Це дає можливість 
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викладачеві вчасно прорецензувати роботу, і, в разі необхідності , 
студент зможе доробити її чи виконати заново. В іншому випадку 
кафедра не гарантує її своєчасного рецензування. 

 
3. Вибір варіанту контрольної роботи  

 
Під час установчої сесії студент вибирає варіант контрольної 

роботи, використовуючи цей методичний посібник, який він може 
знайти в читальному залі бібліотеки (3-й учбовий корпус, 2-й поверх, 
ауд. № 3.210). Номер варіанта вибирається відповідно до останньої 
цифри номера залікової книжки студента. При цьому студент має змогу 
вибирати один з трьох варіантів. Наприклад, якщо номер залікової 
книжки закінчується на «5», то студент може вибрати варіант під 
номером «5» ( або «15», або «25»). 

В кожній роботі мають бути план (розміщується після титульного 
аркуша) і список літератури, яким закінчується робота.  

Студентам пропонується 30 варіантів контрольних робіт, кожен із 
яких складається з трьох теоретичних питань. При написанні 
контрольної роботи студент повинен використати не менше 3-4 джерел, 
вихідні дані яких виносяться в список літератури. 

 
4. Структура контрольної роботи  

 
Контрольна робота має таку структуру: титульний лист, номер 

варіанту та план роботи, зміст, який складається з вступу, питань плану і 
заключної частини та списку використаної літератури. 

У вступі – обґрунтовується актуальність питань, що 
розглядаються, формулюється мета і завдання роботи.  

В основній частині – висвітлюється питання згідно з планом, 
рекомендованим кафедрою.  

У заключній частині – слід зробити висновки, підсумувати 
розглянуті проблеми.  

На всі наведені в роботі цитати даються посилання в строчці після 
закінчення цитати з указівкою на номер використаного джерела і 
сторінки в списку літератури (наприклад [3, стр. 44]). 

В кінці роботи, після списку літератури ставиться особистий 
підпис студента та дата.  
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Зразок титульного аркуша 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
Красноармійський індустріальний інститут 

 
          Кафедра соціально-гуманітарної підготовки 

 
Контрольна робота 

з Історії економіки та економічної думки 
Варіант 3 

 
                                                                    Стороженко П. В. 
                                                                  студент III курсу 

                                                                               факультет дистантного 
                                                                          та заочного навчання 

                                                             Група ОА-12з 
 
 

Красноармійськ, 2012 
 
Питання варіантів контрольних робіт охоплюють наступні 

теми навчально-тематичного плану: 
 

1. Предмет та метод економічної історії. 
2. Умови і форми господарювання часів первісної доби і 

стародавніх цивілізацій (від зародження до ІV століття н.е.). 
3. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху 

середньовіччя (V – XV ст.). 
4. Становлення індустріального суспільства, мануфактурний період  

світової економіки (XVІ – XVІІІ ст.) . 
5. Промисловий переворот і індустріалізація в провідних країнах 

Західної Європи та США. 
6. Економічний розвиток провідних країн світу з кінця XІХ ст. до 

початку першої світової війни. 
7. Господарство провідних країн світу між першою і другою 

світовими війнами. 
8. Економічний розвиток країн світу наприкінці 40-х років ХХ 

століття – на початку ХХІ століття. 
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9. Господарство українських земель у найдавніші часи та у княжий 
період. 

10. Мануфактурний період економіки. Формування 
загальноукраїнського ринку (XVІ – XVІІІ ст.) . 

11. Промисловий переворот та індустріалізація в Україні (кінець ХІХ 
– початок ХХ століття). 

12. Господарство України між світовими війнами. 
13. Економіка України в 40-х – 90-х роках ХХ століття. 
14. Економіка незалежної України у 90-ті роки ХХ – початку ХХІ 

століття. 
 

5. Тематика контрольних робіт з дисципліни «Історії 
економіки та економічної думки»» 

 
Варіант 1 

1. З’ясувати предмет, метод і завдання економічної історії та її місце 
в системі економічних наук.  

2. Економіка незалежної України: проблеми і труднощі становлення. 
3. Проаналізувати розвиток міжнародних економічних відносин в 

XIX – на початку XX ст. 
 
Варіант 2 

1. Визначити критерії періодизації та структуру курсу економічної 
історії. 

2. Проаналізувати господарський розвиток України на рубежі 80-90-
х років XX ст. 

3. Господарство світу напередодні першої світової війни. 
 

Варіант 3 
1. Визначити основні етапи та особливості економічного розвитку 

стародавньо-східних суспільств. 
2. Дати оцінку господарському розвитку України в період так 

званого «застою» (60-70-і роки XX ст.). 
3. Фінансово-економічне суперництво між провідними країнами 

світу на початку XX ст. 
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Варіант 4 
1. Визначити періодизацію та основні риси господарства первісного 

суспільства. 
2. Проаналізувати економічні реформи 50-60-х років XX ст. на 

Україні. 
3. Міжнародні міграційні процеси наприкінці XIX – початку XX ст. 
 

Варіант 5 
1. Економічні причини розвитку та занепаду країн античного світу                  

(Стародавня Греція та Стародавній Рим). 
2. Дати оцінку економічним наслідкам першої світової війни. 
3. Проаналізувати економічне становище України у 1945-1950-і 

роки. 
 
Варіант 6 

1. Визначити основні риси та періодизацію феодального 
господарства. 

2. Економіка України в роки другої світової війни. 
3. З’ясувати сутність так званої Версальської системи. 
 

Варіант 7 
1. Визначити основні форми землеволодіння та соціально-економічні 

відносини в епоху середньовіччя. 
2. Економічний розвиток західноукраїнських земель у 20-30-і роки 

ХХ ст. 
3. Проаналізувати план Дауеса і план Юнга. 
 

Варіант 8 
1. Середньовічні міста і виникнення ремесел. Цехова організація 

виробництва. 
2. Дати оцінку економічній політиці більшовиків в Україні в період 

1919-1929 рр. 
3. З’ясувати причини та наслідки світової економічної кризи 1929-

1933 рр. 
 
Варіант 9 

1. Внутрішня і зовнішня торгівля в епоху середньовіччя. 
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2. З’ясувати сутність економічної політики українських урядів доби 
національно-визвольної революції (1917-1920 рр.).  

3. Господарство світу в 30-х роках. «Новий курс» Ф.Рузвельта. 
 

Варіант 10 
1. Висвітлити розвиток фінансової і банківської системи в період 

феодалізму. 
2. Проаналізувати формування і становлення фінансово-кредитної 

системи в Україні (XIX – початок XX ст.). 
3. Розкрити шляхи подолання наслідків економічної кризи у країнах 

Західної Європи. 
 
Варіант 11 

1. Проаналізувати передумови і наслідки великих географічних 
відкриттів. 

2. Висвітлити розвиток кооперативного руху на Україні (друга 
половина XIX – початок XX ст.). 

3. З’ясувати економічні причини другої світової війни. 
 
Варіант 12 

1. Основні фактори становлення розвинутого суспільства. 
2. Столипінська аграрна реформа та її здійснення на Україні. 
3. Проаналізувати структурні зміни в економіці воюючих країн під 

час другої світової війни. 
 

Варіант 13 
1. Проаналізувати соціально-економічні наслідки Нідерландської 

революції (1566-1609 рр.). 
2. Завершення формування загальноукраїнського ринку в XIX – на 

початку XX ст. 
3. Вплив другої світової війни на економіку провідних країн світу. 

 
Варіант 14 

1. Економічні причини і наслідки Англійської революції 1640-1660 
рр. 

2. Визначити основні етапи індустріалізації в Україні (кінець XIX – 
початок XX ст.). 

3. Економічна сутність плану Маршалла.  
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Варіант 15 

1. Визначити особливості індустріального розвитку Франції. 
2. Аграрні реформи кінця ХІХ – початку ХХ ст. та їхній вплив на 

економічний розвиток України. 
3. Визначити економічні причини створення «спільного ринку». 

 
Варіант 16 

1. Висвітлити процес первісного накопичення капіталу у Західній 
Європі(XVI ст.) 

2. Селянська реформа 1861 року в Росії та особливості її реалізації 
в Україні. 

3. Прискорений розвиток економіки Японії та Німеччини у 
повоєнний період: причини та наслідки. 

 
Варіант 17 

1. Соціально-економічні передумови і наслідки війни 
північноамериканських колоній за незалежність. 

2. Значення промислового перевороту в економіці України. 
3. Технологічна модернізація 70-80-х років ХХ ст. 

Варіант 18 
1. Мануфактурний період розвитку виробництва. 
2. Промисловий переворот та початок індустріалізації в Україні. 
3. Індустріалізація сільського господарства в 70-80-х роках ХХ ст. 

Варіант 19 
1. Значення мануфактурного періоду в історії людства. 
2. Розвиток фінансово-грошової системи України в XVI І – XVIІІ ст. 
3. Формування міжнародних економічних відносин у 70-90-х роках 

ХХ ст. 

Варіант 20 
1. Передумови, хід та наслідки промислового перевороту в Англії. 
2. Визначити основні риси постіндустріального суспільства. 
3. Мануфактурний період української промисловості у XVI – XVI ІІ 

ст. 
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Варіант 21 
1. Визначити особливості промислового перевороту у Франції. 
2. Формування українського національного ринку в XVI – XVI ІІ ст. 
3. Нові індустріальні країни: становлення і розвиток. 

Варіант 22 
1. Особливості промислового перевороту у Німеччині. 
2. Розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі в княжу добу. 
3. Інтеграція та економічне суперництво в сучасному світі. 

Варіант 23 
1. Промисловий переворот у США: економічні причини і наслідки. 
2. Господарство України в епоху первісної доби. 
3. «Пруський» та «американський» шляхи розвитку капіталізму в 

сільському господарстві європейських країн. 

Варіант 24 
1. Індустріалізація в США(кінець XIХ початок ХХ ст.) 
2. Економічні фактори утворення Київської Русі. 
3. Прогрес науки, техніки і технології виробництва в останній 

третині XIХ ст. 

Варіант 25 
1. Економічне піднесення Німеччини наприкінці XIХ – початку ХХ 

ст. 
2. Господарський розвиток Галицько-Волинських земель. 
3. Вплив науково-технічної революції на економіку світу 

наприкінці XIХ – початку ХХ ст. 

Варіант 26 
1. Англія – економічний лідер домонополістичного капіталізму. 

Боротьба за фрітрейдерство і промисловий прибуток. 
2. Розвиток феодального землеволодіння в княжу добу(Київська 

Русь) 
3. Проблеми економічних стосунків країн СНД. 

Варіант 27 
1. Економічний розвиток Франції та причини її промислового 

відставання в останній третині XIХ ст. 
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2. Соціально-економічні причини виникнення Запорізького 
козацтва. 

3. Міжнародні економічні відносини в XIХ – на початку ХХ ст. 

Варіант 28 
1. Становлення індустріального суспільства в Японії. 
2. Проаналізувати господарство Запорізької Січі. 
3. З’ясувати наслідки монетарної економічної політики в країнах 

СНД. 

Варіант 29 
1. Формування трьох центрів капіталізму. США, ФРН, Японія – 

нові економічні лідери. 
2. Соціально-економічні передумови Національно-визвольної 

революції 1648-1659 рр. 
3. Проаналізувати форми, темпи здійснення та наслідки 

приватизації в країнах СНД. 
 

Варіант 29 
1. Проаналізувати процес глобалізації «ринків» і нестабільність 

світової економіки. 
2. Економічний стан Лівобережної України в час гетьманщини. 
3. Роль і місце України  в світовому економічному розвитку 

«Проблеми  інтеграції України у світове господарство» 

6. Список рекомендованих питань для самостійного опрацювання: 
 

1. Предмет, метод і завдання економічної історії та її місце в системі 
економічних наук. 

2. Критерії періодизації та структура курсу економічно історії. 
3. Основні етапи та особливості економічного розвитку стародавньо-

східних суспільств. Суспільні функції економічної  історії.  
4. Періодизація та основні риси господарства первісного суспільства. 
5. Економічні   причини   розвитку   та  занепаду   Стародавнього   

Риму. Господарство Стародавньої Греції.  
6. Основні риси та періодизація феодального господарства. 
7. Форми землеволодіння та соціально-економічні відносини в епоху 

середньовіччя. 
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 8. Середньовічні міста і виникнення ремесел. Цехи. 
 9. Внутрішня і зовнішня торгівля в епоху середньовіччя. 
10. Розвиток фінансів і банків в період феодалізму.  
11. Передумови і наслідки Великих географічних відкриттів. 
12. Основні фактори становлення розвинутого суспільства. 
13. Соціально-економічні наслідки Нідерландської революції  (1566-

1609р.).   
14. Англійська революція 1640-1660 рр.: економічні причини і 

наслідки. 
15.  Особливості генезису індустріального суспільства у Франції. 
16.  Первісне нагромадження капіталу у Західній Європі (XVI ст.). 
17. Соціально-економічні передумови і наслідки війни 

північноамериканських колоній за незалежність. 
18. Мануфактура: назва, типи і види. 
19. Значення мануфактурного періоду в історії людства. 
20. Промисловий переворот в Англії: передумови, хід, наслідки. 
21.Особливості промислового перевороту у Франції. 
22. Хід, етапи та особливості промислового перевороту у Німеччині. 
23. Промисловий переворот у США: економічні причини і наслідки.  
24. Значення промислового перевороту для провідних країн світу. 
25. Прогрес науки, техніки і технології виробництва в останній 

третині XIX ст. 
26. Вплив науково-технічної революції на економіку світу 

наприкінці XIX - початку XX ст. 
27.  Індустріалізація в США (кінець XIX - початок XX ст.). 
28.  Економічне піднесення Німеччини наприкінці XIX - початку XX 

ст. 
29. Економічний розвиток Англії наприкінці XIX - на початку XX ст. 

Економічний розвиток Франції причини промислового відставання в 
останній третині XIX ст. 

30.  Становлення індустріального суспільства в Японії. 
31. Міжнародні економічні відносини  у XIX - на початку XX ст. 
32. Фінансово-економічне суперництво на почату XX ст. 
33. Міжнародні міграційні процеси (наприкінці XIX - початку XX 

ст.). 
34. Економічні наслідки першої світової війни. 
35. Версальська система. 
36. План Дауеса і план Юнга. 
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37. Світова економічна криза 1929 - 1933 років: причини і наслідки. 
38. Господарство світу в 30-х роках. "Новий курс" Ф.Рузвельта. 
39. Подолання наслідків економічної кризи у країнах Західної 

Європи.  
40. Економічні причини другої світової війни.  
41. Структурні зміни в економіці воюючих країн. 
42. Економічні наслідки другої світової війни. 
43. Вплив другої світової війни на економіку провідних країв світу. 
44. План Маршала. 
45. Економічні причини створення "спільного ринку". 
46. Прискорений розвиток економіки Японії та Німеччини: причини 

та наслідки. 
47. Технологічна модернізація середини 70-80х років. 
48. Індустріалізація сільського господарства. 
49. Формування міжнародних економічних відносин у 70-90-х роках 

XX ст. 
50. Основні риси постіндустріального суспільства.  
51. Нові індустріальні держави: становлення і розвиток. 
52. Інтеграція та економічне суперництво в сучасному світі. 
53. Господарство України в епоху первісної доби. Трипільська 

культура.  
54. Господарство скіфів. 
55. Економічний   лад   грецьких   та римських колоній  Північного 

Причорномор'я. 
56. Економічне   злиття   слов'янських   племен часів   розселення   на 

території України. 
57. Економічні фактори утворення Київської Русі. 
58.  Розвиток феодального землеволодіння  в княжу добу.  
59. Виникнення міст, ремесел і промислів у період феодалізму. 
60. Формування внутрішньої і зовнішньої торгівлі у княжу добу.  
61. Господарський розвиток Галицько-Волинських земель. 
62. Господарство України польсько-литовської доби. 
63. Соціально-економічні причини виникнення Запорізького 

козацтва. 
64. Господарство Запорізької Січі. 
65. Соціально-економічні передумови Національно-визвольної 

революції в роки Хмельниччини. 
66. Формування українського національного ринку в XVІ – XVІІ ст.. 
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67. Промисловий   переворот   та   початок   індустріалізації   в   
Україні. Особливості промислового перевороту в Східній Україні. 

68. Значення промислового перевороту в економіці України. 
69. Основні положення селянської реформи 1861 в Росії та 

особливості її реалізації в Україні. 
70. Аграрні реформи кінця XIX ст. - початку XX ст. та їхній вплив на 

економічний розвиток України. 
71. Індустріалізація в Україні (кінець ХІХ - початок XX ст.). 
72. Завершення формування загальноукраїнського ринку (ХІХ – 

початок         XX ст.). 
73. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні. 
74.  Кооперативний рух в Україні (друга половина XIX - початок XX 

ст.).  
75. Формування і становлення фінансово-кредитної системи в 

Украйні (XIX - початок XX ст.). 
76. Економічна   політика    українських   урядів    доби   

Національно-визвольної революції (1917-1920 рр.). 
77. Економічна політика більшовиків в Україні (1919 - 1929 рр.). 
78. Індустріалізація в Україні (20-30-ті роки XX ст..). 
79. Колективізація сільського господарства (20-30-ті роки XX ст.). 
80. Економічний розвиток Західноукраїнських земель у 20-30-ті роки 

XX ст. 
81. Економіка України в роки другої світової війни. 
82. Економічне становище України у 1945-1950-ті роки. 
83. Економічні реформи 50-60-х років в Україні.  
84. Господарство України «періоду застою». 
85. Господарство України на рубежі 80-90 х років. 
86. Економіка незалежної України: проблеми і труднощі 

становлення. 
7. Рекомендована література 

 
1. Андреев А. М. США: специализация сельского хозяйства. – М., 
1974. 
2. Андреев С. Б. Агропромышленный комплекс ФРГ: особенности и 
проблемы формирования. – М., 1987. 
3. Багалій Д. Історія Слобідської України. – Харків, 1991. 
4. Беллон Б. Финансовый капитал и промышленность Франции. – 
М., 1983. 
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5. Борисенко В. Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної 
України в другій половині XVII ст. – К., 1986. 
6. Бородюк В. Результативність економічних реформ в Україні // 
Економіка України. – 1994. – № 7. 
7. Вакуленко О. Здійснення нової економічної політики у 
сільському господарстві України  в  1921 – 1928 рр.  // Економіка 
України. – 1992. – № 3. 
8. Василевская И. И. Япония и страны Юго-Восточной Азии после 
второй мировой войны. – М., 1969. 
9. Вирчинский В. С., Котвенков В. Ф.   Очерки истории и техники 
1870 – 1917 гг. – М., 1988. 
10.  Голобуцький В. О. Економічна історія Української РСР: 
Дожовтневий період.  – К., 1970. 
11.  Грушевський Михайло. Історія України-Руси: В11 т.,12 кн.–
К.,1991.–Т. 1. 
12.  Дерев’янкін Т. І. Промисловий переворот на Україні. – К., 1975. 
13.  Джинчарадзе В. З. экономическая история США. – М., 1973. 
14.  Ерофеев Н. А. Промышленная революция в Англии. – М., 1963. 
15.  История крестьянства в Европе: эпоха феодализма: В 3 т. – М., 
1986 –Т.1– 3. 
16.  История США: В 4 т. – М., 1983. – Т. 1 – 4. 
17.  История Франции: В 3 т. – М., 1973. – Т. 1 – 3. 
18.   Історія народного господарства Української РСР: У 3 т. – К., 
1983. – Т. 1; К., 1985. – Т. 3. 
19.  Коваленко В. П. Всемирный рынок: Экономические законы 
развития. – М., 1990. 
20.  Кульчицький С. В. Особливості індустріалізації народного 
господарства УРСР // Укр. іст. журн. – 1989. – № 10. 
21.  Ляшенко П. І. Історія народного господарства СРСР: В 2 т. – К., 
1951 – 1952. – Т. 1 – 2. 
22.  Меддисон А. Экономическое развитие в странах Запада. – М., 
1967. 
23.  Міжнародні економічні відносини: історія міжнародних 
економічних відносин: Підруч. / За ред. А. С. Філіпенка. – К., 1992. 
24.  Проэтор Д. М. Мировые войны и судьбы человечества. – М., 
1986. 
25.  Рымалов В. В. Структурные изменения в мировом 
капиталистическом хозяйстве (послевоенные тенденции). – М., 1978. 
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26.  Смирнов С. А. ФРГ: новый этап промышленного развития. – М., 
1990. 
27.  Чистозвонов А. Н. Генезис капитализма: Проблемы и 
методология. – М., 1985. 
28.  Эглау Х. О. Борьба гигантов: Экономическое соперничество 
Европы, США, Японии. – М., 1986. 
29.  Эйдус Х. Т. История Японии с древнейших времен до наших 
дней: Краткий очерк. – М., 1968. 
30.  Экономика зарубежных стран: Капиталистические и 
развивающиеся страны. – М., 1990. 
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