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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Вивчення дисципліни «Сучасна економічна теорія» є важливою складовою 

фундаментальної фахової економічної освіти аспіранті спеціальності  «Економіка 
та управління підприємствами (за видами  економічної діяльності)» та «Марке-
тинг». Пізнання та усвідомлення змісту й закономірностей сучасного етапу розви-
тку світової економічної теорії сприяє більш глибокому осмисленню актуальних 
проблем сучасної позитивної та нормативної економічної теорії, практики госпо-
дарювання.  

Опанування дисципліною підвищує теоретико-методологічний рівень та ро-
зширює науковий економічний світогляд аспірантів, знайомить їх з плюралізмом 
наукових ідей сучасної економічної теорії, допомагає актуалізувати їх теоретико-
методологічну підготовку для науково-практичної діяльності у надскладних еко-
номічних умовах сучасності, озброїти новітнім аналітично-категоріальним апара-
том, підвищити культуру та техніку творчо-критичного економічного мислення, 
системного осмислення нагальних соціально-економічних проблем сьогодення. 

 
Предмет дисципліни: зміст, структура, диференціація та розвиток основних 

наукових напрямів сучасної світової економічної теорії. 
 
Мета дисципліни – формування у студентів фахової компетентності на ос-

нові структурно-цілісного усвідомлення та творчо-критичного осмислення основ-
них наукових напрямів світової економічної теорії ХХ ст. і сучасності, їх фунда-
ментальних методологічних засад, теоретико-концептуальних основ, науково-
дослідного апарату та наково-практичних підходів до реалізації економічної полі-
тики і регуляторних заходів. 

У процесі засвоєння навчальної дисципліни аспіранти мають отримати знан-
ня загальної логіки сучасного розвитку світової економічної теорії у її  цілісності 
та поліструктурності, в єдності та конкурентному протистоянні сучасної економі-
чної ортодоксії (мейнстріму) та гетеродоксії, визначальних наукових парадигм, 
дослідних програм та їх новітніх теоретичних відгалужень.  

 
Основні завдання навчальної дисципліни:  
- формування системи знань щодо змісту основних здобутків сучасної філо-

софії науки, зокрема моделей розвитку науки як фундаментальної основи пізнан-
ня закономірних історичних фаз розвитку та сучасного стану економічної теорії; 

- розкриття основних типів наукової раціональності у контексті історичного 
розвитку економічної теорії; 

- формування цілісного уявлення про органічну цілісність та гетерогенність 
сучасної економічної теорії;  

- набуття знань щодо природи та конкретних проявів багатопарадигмальності 
та теоретико-методологічного плюралізму сучасної економічної теорії; 

- вивчення змісту, основних етапів еволюції, структурної диференціації та 
модернізації основних наукових напрямів економічної теорії, які  репрезентують 
сучасну економічну ортодоксію та гетеродоксію; 
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- розгляд провідних науково-дослідних програм, методів  дослідження, аналі-
тичного інструментарію та концептуальних засад, позитивної та нормативної тео-
рії основних економічних напрямів; 

- знайомство з науковим внеском інтелектуальних лідерів світової економіч-
ної науки, теоретичними здобутками учених-нобеліантів. 

 
Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 
- зміст моделей розвитку науки сучасної філософії, їх роль у якості фундаме-

нтальної основи пізнання закономірних історичних фаз розвитку та сучасного 
стану економічної теорії; 

- характеристики основних типів наукової раціональності у контексті істори-
чного розвитку економічної теорії; 

- основні структурні елементи та напрями еволюції сучасної економічної тео-
рії; 

- структурну організацію сучасної світової економічної теорії у складі її ос-
новних напрямів, які репрезентують диференціацію та інтеграцію наукового еко-
номічного знання, провідні наукові традиції, які лежать у їх основі; 

- сутність взаємозв'язку між позитивними на нормативними теоретичними 
поглядами представників основних наукових традицій та напрямів сучасної еко-
номічної теорії 

- сучасну еволюцію неокласичного напряму, економічну теорію неолібералі-
зму; економічну теорію неоконсерватизму, нову класичну макроекономіку. 

- основні структурні течії кейнсіанського напряму в їх сучасному розвитку, 
зміст кейнсіанської ортодоксії та гетеродоксії. 

- змістовне наповнення посткейнсіанської макроекономічної теорії, провідні 
теоретичні підході нового кейнсіанства; 

- розвиток інституційного напряму економічної теорії: його структура та тео-
ретичні відгалуження; 

- економічну теорію нового інституціоналізму: теорію трансакційних витрат, 
прав власності, економіки права, суспільного вибору;  
- науково-теоретичний внесок економістів-нобеліантів. 

 
Після вивченні навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 
- володіти сучасними здобутками філософії науки, розрізняти ознаки істори-

чних типів наукової раціональності стосовно економічної науки у її історичному 
розвитку та на сучасному етапі; 

- орієнтуватись у ситуації концептуально-методологічного плюралізму в су-
часній економічній науці; 

- розрізняти змістовне наповнення основних напрямів сучасної економічної 
теорії, знати їх провідних представників, розуміти їх теоретичний внесок, найва-
гоміші здобутки та обґрунтовані на їх основі принципи економічної політики;  

- виокремити основні теоретико-методологічні засади провідних напрямів, 
течій, шкіл, бачити їх функціонально-методологічні можливості, порівняльні пе-
реваги та недоліки;  

- володіти категоріальним апаратом, що репрезентує основні наукові напрями 
сучасної економічної теорії; піддавати критичному аналізу наявні ознаки концеп-
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туально-методологічної обмеженості зазначених наукових напрямів та шляхи їх 
подолання в історичній динаміці; 

- встановлювати взаємозв’язок між розвитком світової та вітчизняної еконо-
мічної теорії, використовувати сучасні теоретичні здобутки для збагачення дослі-
дного апарату вітчизняної економічної науки; 

- самостійно збирати, систематизувати та науково інтерпретувати економічну 
інформацію щодо основних напрямів економічної теорії, здійснювати їх порівня-
льний аналіз; 

- виконувати систематичну роботу з першоджерелами, науковою, навчальної 
та довідковою літературою, Інтернет-джерелами з економічної проблематики. 

Форми проведення занять: лекції, семінари, презентації; опрацювання пер-
шоджерел, наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних періодичних видан-
нях, монографій; обговорення реферативних виступів, тестування, виконання мо-
дульних контрольних робіт. Для  реалізації мети та завдань курсу аудиторні за-
няття мають доповнюватись самостійною роботою студентів. 

 
Самостійна робота студентів спрямована на розвиток основних умінь і 

навичок опрацювання навчальних матеріалів та першоджерел, пізнавальної акти-
вності, творчо-критичного мислення. Форми самостійної роботи студентів: підго-
товка до семінарських занять; опрацювання рекомендованих першоджерел; підго-
товка реферативних виступів, презентацій; підготовка до участі в дискусіях та об-
говоренні проблемних питань та реферативних виступів; підготовка наукових до-
повідей на засіданнях наукових гуртків, наукових публікацій; участь у студентсь-
ких наукових конференціях, олімпіадах економічної спрямованості; підготовка до 
модульних контрольних робіт, іспиту. 

 Знання, які здобуде  аспірант,   будуть теоретичним і методологічним підгрунтям 
для  написання дисертації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«Сучасна економічна теорія» 
 

№ пор. Назва змістового модуля  і  теми 
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 Змістовий модуль І. Сучасна філософія науки про закономірно-
сті розвитку наукового знання  

 1 Предмет і задачі курсу „Сучасна економічна теорія” 
 

2 Сучасна філософія науки про закономірності  
розвитку наукового знання 

 Змістовий модуль ІІ. Класична, неокласична, постнеокласична 
економічна наука. 

 
3 Історичні типи наукової раціональності.  

Класична економічна наука.  
4 Неокласична та постнеокласична економічна наука 
 Змістовий модуль ІІІ. Еволюція неокласичного напряму 

 
5 Структурна диференціація сучасної  

економічної теорії  
6 Еволюція неокласичного напряму: економічні теорії європейського 

неолібералізму 
7 Неоавстрійська школа неолібералізму 
 Змістовий модуль ІУ. Ринкова економіка: структура і механізм 

функціонування
8  Економічні теорії неоконсерватизму 
9   Структура та еволюція сучасної економічної гетеродоксії 
 Змістовий модуль У. Кейнсіанська і посткейнсіанська макрое-

кономіка. 
 

10 Фундаментальні теоретико-методологічні основи  
кейнсіанського напряму 

11   Неокейнсіанство. Кейнсіансько-неокласичний синтез 
12 Посткейнсіанство та нове кейнсіанство 
  Змістовий модуль УІ. Еволюційна економічна теорія 

 
13 Економічна теорія нового інституціоналізму 
14 Теорія суспільного вибору 
15 Еволюційна економічна теорія 

 
 Разом 

годин: 150     
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ЗМІСТ 
    дисципліни 

“СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
 

Змістовий модуль І. Сучасна філософія науки про закономірності розвитку 
наукового знання 

 
Тема 1. Предмет і задачі курсу „Сучасна економічна теорія” 

Предмет та методологія дисципліни. Місце в системі економічних дисциплін. 
Логіка і структура курсу.  
Мета і завдання курсу. 
Наукові підходи до структурування та періодизації історії економічних вчень. 
Проблема реінтеграції вітчизняної економічної думки в світову. 

Література [2, 3, 5, 16, 27, 40] 
 

Тема 2. Сучасна філософія науки про закономірності  
розвитку наукового знання 

Моделі розвитку економічної науки. Епістемологія пост позитивізму.  
Теорія розвитку науки К. Поппера. Принцип демаркації наукового знання. Фа-

льсифікаціонізм. 
Теорія  парадигм та наукових революцій Т. Куна. „Структура наукових рево-

люцій” Т. Куна. Поняття парадигми. Чергування та взаємодія парадигм. Нормаль-
ний розвиток науки. Наукова криза. Суть наукових революцій. 

Теорія конкуруючих науково-дослідних програм І. Лакатоса.  
Теорія методологічного анархізму П. Фейєрабенда. 
Методологічне значення концепцій розвитку науки ХХ ст. 

Література [2, 3, 19, 25, 32, 46, 57, 66] 
 
Змістовий модуль ІІ. Класична, некласична, постнеокласична економічна 
наука. 

 
Тема 3. Історичні типи наукової раціональності.  

Класична економічна наука  
 

Перша та друга глобальні наукові революції ХVІІ – ХІХ ст.  
Класичний тип наукової раціональності: кінець ХVIIІ – середина ХIХ ст. Іс-

торичні межі класичної науки. Характерні ознаки онтології, епістемології, мето-
дології.  

Класична методологія в економічній науці. Суть класичної науки.  Предмет 
класичної політекономії. Функціональна структура класичного наукового еконо-
мічного знання. Найважливіші наукові досягнення класичної політичної економії, 
засновані на продуктовій онтології. Картини економічної реальності та емпірична 
база їх вивчення. 
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Метод класичної економічної науки. Методологічний взірець класичної еко-
номічної науки. Раціоналістська методологія. Логіка апостеріорного дослідження.  

Теорія багатства. Модель економічної людини.  
Передумови економічної теорії.  
Верифікаціонізм класиків проти фальсифікаціонізму. 

Література [2, 19, 23, 25, 46, 57, 61] 
 

Тема 4. Неокласична та постнеокласична економічна наука 
Третя глобальна наукова революція, пов'язана зі становленням нового, некла-

сичного  природознавства: кінець ХІХ – середина ХХ ст. 
Некласичний тип наукової раціональності. Історичні межі некласичної науки. 

Характерні ознаки онтології, епістемології, методології. Об’єкт аналізу некласич-
ної науки. 

Формування некласичного економічного знання в умовах розвинених ринко-
вих відносин і функціонування економіки як саморегульованої системи. Викорис-
тання різних альтернативних методів, моделей та підходів при вивченні економі-
чної дійсності. 

Визнання ролі внутрішніх причин та внутрішньої активності системи на етапі 
розвитку некласичної науки. Диференціація наукового знання, формування нау-
кових напрямів, теорій і шкіл в економічній науці.  

Основні риси некласичної науки. Некласична економічна наука. Ядро некла-
сичної економічної науки. Поведінка окремого економічного суб'єкта. 

Головні течії некласичної економічної думки. 
Четверта глобальна наукова революція (середина ХХст. – даний час).  
Постнекласичний тип наукової раціональності. Історичні межі постнекласич-

ної науки, її розвиток в координатах методології постмодерну. Характерні ознаки 
онтології, епістемології, методології постнекласичної науки.  

Основні риси постнекласичної (постмодерністської) науки. Постнекласична 
економічна наука. Посилення теоретико-методологічного плюралізму. Новітні до-
слідницькі програми і методи. Економічна наука нового тисячоліття.  

Література [22, 31,39, 46, 51, 65, 71] 
 

Змістовий модуль ІІІ. Еволюція неокласичного напряму 
 

Тема 5. Структурна диференціація сучасної  
економічної теорії: мейнстрім та гетеродоксія 

Історичні, інституційні та інтелектуальні передумови розвитку економічної 
науки.  

Економічна онтологія те гносеологія множинності основних напрямів еконо-
мічної науки. Сучасна багатопарадигмальність економічної теорії. Парадигмальна 
диференціація економічної науки. Диференціація основних дослідних програм. 

Економічна ортодоксія та гетеродоксія. „Мейнстрім” та його основні складо-
ві.   

Структура основних напрямів світової економічної теорії ХХ ст. та сучаснос-
ті.  

Позитивна та нормативна економічна теорія. 
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Література [12, 31, 35, 46, 57, 70] 
 

Тема 6. Еволюція неокласичного напряму: економічні теорії європейсь-
кого неолібералізму 

Історичні умови виникнення неолібералізму. Теоретичні основи та методоло-
гічні принципи. Основні школи неолібералізму. Проблематика досліджень англій-
ської (лондонської) та французької (паризької) шкіл неолібералізму. 

Виникнення німецького ордолібералізму. Фрайбурзька школа: особливості 
теорії та методології. Вчення про ідеальні типи господарства В. Ойкена. Ринкова 
свобода та соціальна справедливість. Основні принципи економічної політики В. 
Ойкена. Розробка концепції соціального ринкового господарства в Німеччині. 
Ідея суспільного  контролю над ринковою економікою. Соціально-економічні фу-
нкції держави. Захист конкурентних засад господарювання. Соціальне вирівню-
вання. Розвиток неоліберальної моделі ринкового господарства (Л. Ерхард, А. 
Мюллер-Армак).  

Література [2, 3, 15, 46, 57, 63, 69] 
 

Тема 7. Неоавстрійська школа неолібералізму 
Становлення неоавстрійської школи неолібералізму.  
Філософські та наукові основи економічної теорії Ф.фон Хайєка. Особливості 

методології. Відродження економічного лібералізму в працях Ф.фон Хайєка. Фі-
лософія економічної свободи Ф.фон Хайєка. Концепція спонтанного ринкового 
порядку.  

Теорія ціноутворення, капіталу та відсотку.  Денаціоналізація грошей. Кри-
тичний аналіз кейнсіанської економічної теорії та практики господарювання. 

Концептуально-методологічні засади критика теорії та практики соціалізму. 
Критичний аналіз кейнсіанської економічної теорії та політики. Розвиток 

Л.фон Мізесом філософських та методологічних засад неоліберальної теорії. Лі-
беральні економічні погляди Л.фон Мізеса. 

Література [2,  6, 27, 33, 48, 51,67, 70] 
 
Змістовий модуль ІУ. Ринкова економіка: структура і механізм функціону-
вання 

Тема 8.  Економічні теорії неоконсерватизму 
Криза кейнсіанства та відродження неокласики в якості неоконсервативного 

напряму. Основні постулати сучасного економічного консерватизму. Теоретичний 
зміст та структура економічного неоконсерватизму.  

Монетаризм як центральна теорія неоконсерватизму. Теоретичні джерела та 
методологічні особливості. Економічні погляди М. Фрідмена. Відродження ідео-
логії економічного лібералізму. Теорія перманентного доходу та споживча функ-
ція. Монетарна інтерпретація циклічності. Модифікація кількісної теорії грошей. 
Монетарне правило та принципи грошової політики. Монетарні антиінфляційні 
заходи. Критика кейнсіанської економічної політики. 

Монетаризм та ринкова трансформація  перехідних економік: проблеми сумі-
сності. 
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Економічна теорія пропозиції (А. Лаффер, Дж. Гілдер, Дж. Ванніскі). Факто-
ри інвестиційної активності. Теоретичний аналіз економічних наслідків податко-
вої політики. Крива А. Лаффера. Обґрунтування політики стимулювання пропо-
зиції. Лібералізація податкової системи, сприяння технологічній модернізації. Ре-
алізація настанов економічної теорії пропозиції в економічній політиці “рейгано-
міки” та “тетчеризму”.  

Теорія раціональних очікувань (Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес). Гіпотеза 
адаптивних та раціональних очікувань. Новий класичний макроекономічний ана-
ліз. Обґрунтування обмеження регулюючих заходів держави. Фактори дерегулю-
вання сучасної ринкової економіки. 

Досвід практичного втілення неоконсервативних ідей в економічній політиці 
розвинутих країн Заходу. Можливість і особливості використання ідей нової кла-
сики в сучасній економіці. 

Література [2, 8, 19,25,39,56, 70] 
 

Тема 9. Структура та еволюція сучасної економічної гетеродоксії 
 

Гетерогенність економічної науки та її посилення з історичним розвитком.  
Сутність та місце гетеродоксії в структурі економічної теорії. 
Парадигмальна диференціація сучасної економічної гетеродоксії. Традицій-

ний інституціоналізм, еволюційна економіка, посткейнсіанство, сраффіанство, ав-
стрійська школа, соціальна економіка, феміністська економіка, радикальна полі-
тична економія, неомарксизм, екологічна економіка, біхевіористська економіка та 
ін.  

Новітні течії економічної гетеродоксії: нейроекономіка, когнітивна економі-
ка, економіка співучасті, біоекономіка, фізична економіка та ін.  

Методологія геоекономіки. Методологічні засади аналізу геоекономічних 
процесів. Системний аналіз у геоекономічних дослідженнях. Міжнародна політ-
економія – теоретична основа геоекономічного розвитку.  Геоекономічний підхід 
в методології дослідження міжнародної економічної системи. 

Література [12, 23, 35, 46, 57, 60, 72] 
 
Змістовий модуль У. Кейнсіанська і посткейнсіанська макроекономіка 
 

Тема 10. Фундаментальні теоретико-методологічні основи  
кейнсіанського напряму  

 
Формування ідейних основ економіко-політичного світогляду Дж.М. Кейнса. 

Нові морально-філософські принципи як основа теоретичних новацій Кейнса. За-
початкування теоретичних основ кейнсіанства в роботі "Загальна теорія зайнятос-
ті, процента і грошей". Структура та логіка роботи Дж.М. Кейнса. Обґрунтування 
Кейнсом принципу ефективного попиту.  

Започаткування Кейнсом макроекономічної теорії ХХ ст. Впровадження но-
вого макроекономічного предмету дослідження. Особливості кейнсіанської мето-
дології. Нові методологічні принципи макроаналізу.  
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Розробка Кейнсом нового категоріального апарату макроекономічного аналі-
зу: ефективний попит, повна зайнятість, вимушене безробіття, споживання, зао-
щадження, інвестиції, доход, мультиплікатор, ліквідна теорія процента. Роль ефе-
ктивного попиту як фактору макроекономічної рівноваги та ринкової стабільнос-
ті.  

Макроекономічна модель Дж.М. Кейнса. Кейнсіанська концепція управління 
попитом. Інструменти свідомого регулювання ринку. Обґрунтування політики 
державного регулювання ринкової економіки.  

Література [2, 1 5, 26, 37, 48, 51, 60] 
 

Тема 11. Неокейнсіанство. Кейнсіансько-неокласичний синтез 
 

Перетворення кейнсіанства в провідний напрям  світової економічної думки 
40-70 рр. Подальша еволюція кейнсіанського напряму. Історичні умови форму-
вання  неокейнсіанства. Його зміст та структура. 

Ортодоксальні течії неокейнсіанства. Розробка неокейнсіанських  теорій еко-
номічного циклу (Дж. Хікс, Е. Хансен). Розвиток кейнсіанської методології. Про-
блеми динамічної рівноваги та циклічних коливань. Роль інвестицій в теоріях ци-
клу. Теоретичне значення інвестиційної теорії циклів М.І. Тугана-Барановського. 
Універсалізація інструментів антициклічного державного регулювання.  

Розробка теорій економічної динаміки та економічного зростання (Р. Харрод, 
Є. Домар). Врахування нових параметрів економічного розвитку в умовах науко-
во-технічного прогресу. Фактори економічної динаміки. Динамізація статичної 
моделі Кейнса. Теорія економічного зростання Р. Харрода. Врахування в його те-
оретичній моделі факторів економічного зростання: праці, доходу, розміру наяв-
ного капіталу. Коефіцієнт капіталоємкості. Рівняння Є. Домара. Концепція аксе-
лератора. Багатофакторні моделі економічного зростання (Дж. Хікс, Е. Хансен).  

Кейнсіансько-неокласичний синтез (Дж. Хікс, Е. Хансен, П. Семюелсон, Л. 
Клейн). Теоретико-методологічні задачі та результати. Спрощена модель Кейнса. 
Модель IS-LM Хікса-Хансена та її місце в макроекономічній теорії. Інтерпретація 
окремих випадків кейнсіанської теорії. 

Література [2,  6, 18, 20, 29, 33, 46, 67] 
 

Тема 12. Посткейнсіанство та нове кейнсіанство 
 

Теоретична криза кейнсіанського напряму  другої половини 70-х рр.: причи-
ни та наслідки. Ознаки теоретичної недостатності кейнсіанської ортодоксії в но-
вих економічних умовах. Перегрупування основних напрямів світової економіч-
ної думки. Втрата кейнсіанством теоретичного лідерства. Неокласичне відро-
дження та фронтальна критика кейнсіанської теорії та економічної політики. Кон-
сервативний виклик кейнсіанству.  

Диференціація наукових течій в межах кейнсіанського напряму. Формування 
нових неортодоксальних течій. Посткейнсіанство: економічна суть та загальна ха-
рактеристика. Теоретичне протистояння кейнсіанській ортодоксії та неокласиці. 
Структура посткейнсіанства. Англійська (Кембріджська) гілка посткейнсіанства 
(Дж. Робінсон, Н. Калдор, П. Сраффа, Дж. Ітуелл). Теоретичні джерела та особли-
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вості методології. Взаємозв'язок відтворення, накопичення капіталу та розподілу 
національного продукту. Посткейнсіанські концепції економічного зростання. 
Модель Калдора. Проблеми зайнятості та споживання. 

Американська (монетарна) гілка посткейнсіанства (Р. Клауер, С. Вайнтрауб, 
Л. Лейонхуфвуд, П. Девідсон, Х. Мінскі). Нові підходи до інтерпретації "Загаль-
ної теорії" Дж.М. Кейнса. Пріоритети наукового аналізу. Розробка кредитно-
фінансових та монетарних проблем макростабільності. Переосмислення цілей та 
інструментів ефективної макроекономічної політики. Нове кейнсіанство: пріори-
тети макроекономічного аналізу  та економічної політики.  Грошово-кредитні фа-
ктори. Фінансова система. 

Актуалізація неортодоксального кейнсіанства (посткейнсіанства, нового кей-
нсіанства) в умовах фінансової кризи 2000-х рр. Теорія ендогенної фінансової 
крихкості капіталізму Х. Мінскі. 

Взаємовплив модернізованих течій кейнсіанського та неокласичного напря-
мів. Теоретична та практична доцільність творчого використання  кейнсіанських 
ідей в країнах з трансормаційною економікою. 

Література [2,  5, 16, 27, 32, 44, 67, 70] 
 
 

Змістовий модуль УІ. Еволюційна економічна теорія. 
 

Тема 13. Економічна теорія нового інституціоналізму 
 

Теоретико-методологічні витоки неоінституціоналізму: традиційний інститу-
ціоналізм та неокласика.  

Неоінституційна парадигма та її методологічні особливості. Ознаки методо-
логічної спорідненості з неокласикою. Неоавстрійська школа (Ф. Хайєк) та філо-
софсько-методологічні принципи неокласичного аналізу.  

Межі застосування неокласичного підходу. "Жорстке ядро" та "захисна обо-
лонка" неокласичної теорії. Парадигмальні риси неокласики. Модифікація мето-
дологічних засад ("захисної оболонки") традиційної неокласики в структурі неоі-
нституційної теорії. Інституційний лібералізм нового типу.  

"Старий" та "новий" інституціоналізм: суть понять та неоднозначність інтер-
претацій. Спільні риси та методологічні відмінності. Ознаки методологічної спо-
рідненості з традиційним (старим) інституціоналізмом. Інституційна методологія 
холізму, інституційний детермінізм. Включення в предмет дослідження права, со-
ціології, психології, політики. Відмінності неоінституційного підходу. 

Інституції як об'єкт економічного аналізу. Теоретичне обґрунтування інсти-
туційної структури суспільства. 

Економічна теорія трансакційних витрат. Поняття трансакційних витрат (Р. 
Коуз, О. Уільямсон, Т. Еггертсон). Класифікація та структура трансакційних ви-
трат. Теорема Коуза. 

Економічна теорія прав власності (Р. Коуз, А. Алчіан, Р. Познер, С. Пейович, 
Т. Еггертсон). Структура прав власності та розподіл повноважень між власника-
ми. Специфікація прав власності.  
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Напрями можливого науково-практичного застосування дослідного потенціа-
лу нового інституціоналізму в умовах трансформаційної економіки. 

 
Література [ 3, 25, 34, 37, 43, 50, 73] 

 
Тема 14. Теорія суспільного вибору 

 
Застосування методологічних принципів неокласики до аналізу права та полі-

тики. Розробка теорії економіки права (Р. Коуз, Р. Познер, Г. Калабрезі).  
Право як система угод. Логіка ринкового аналізу права. Нормативно-правові 

рамки, трансакційні витрати та економічна ефективність.  
Теорія суспільного вибору (Дж. Б’юкенен, Г. Таллок, Д. Мюллер). Теоретичні 

витоки. Концепції "економічної людини" та економічної раціональності як теоре-
тична основа вивчення мотивів суб'єктів політичного процесу. Політика як сфера 
торгу, обміну та угод. Спільні риси та відмінності політичного та ринкового обмі-
ну. 

Неоінституційний аналіз політичного механізму прийняття макроекономіч-
них рішень. Раціонально-економічне підґрунтя сучасних політичних технологій.  

Економіка бюрократії. Пошук політичної ренти. Провали держави та шляхи 
їх усунення. Ефективність державного регулювання економіки. 

Література [2, 3, 5, 26, 27, 30, 45, 56, 67] 
 

Тема 15. Еволюційна економічна теорія 
 

Теоретико-методологічні витоки еволюційної методології в економічній нау-
ці. Вплив міждисциплінарних запозичень на формування еволюційної методології 
в економічній теорії (А. Сміт, Т. Мальтус, Ч. Дарвін). К. Маркс, Т. Веблен, А. Ма-
ршалл, Й. Шумпетер, Ф. Фон Хайєк як передвісники теорії економічної еволюції.  

Сучасний економічний еволюціонізм. Суть еволюційного методу. Генетична 
спадкоємність та мінливість економічних форм. Економічні рутини. Конвергенція 
та дивергенція. Економічні мутації.  

Праця Р.Р. Нельсона та С.Дж. Уінтера «еволюційна теорія економічних змін» 
та її науково-методологічне значення для аналізу економічного розвитку та тран-
сформаційних процесів. 

Механізм інституційно-еволюційних змін.  
Еволюційна економічна теорія та трансформаційні економіки. 

Література [3, 15,  17, 30, 36, 45, 51, 70] 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Предмет, завдання та методологія курсу “Сучасні економічні теорії  ”. 
2. Моделі розвитку економічної науки. Епістемологія пост позитивізму.  
3. Теорія розвитку науки К. Поппера. Принцип демаркації наукового знання. 

Фальсифікаціонізм. 
4. Теорія  парадигм та наукових революцій Т. Куна.  Поняття парадигми.  
5. Методологічне значення концепцій розвитку науки ХХ ст. 
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6. Перша та друга глобальні наукові революції ХVІІ – ХІХ ст.  
7. Класичний тип наукової раціональності Характерні ознаки онтології, епіс-

темології, методології.  
8. Суть та  функціональна структура класичного наукового економічного 

знання.  
9. Метод класичної економічної науки. Методологічний взірець класичної 

економічної науки.  
10. Теорія багатства. Модель економічної людини.  
11. Третя глобальна наукова революція:  кінець ХІХ – середина ХХ ст. 
12. Формування некласичного економічного знання в умовах розвинених рин-

кових відносин і функціонування економіки як саморегульованої системи. 
13. 13.Альтернативні методи, моделі та підходи при вивченні економічної дійс-

ності. 
14. Основні риси некласичної науки. Некласична економічна наука. Ядро не-

класичної економічної науки.  
15. Головні течії некласичної економічної думки. 
16. Четверта глобальна наукова революція (середина ХХст. – даний час).  
17. Постнекласичний тип наукової раціональності.  
18. Історичні межі постнекласичної науки, її розвиток в координатах методоло-

гії постмодерну. 
19. Характерні ознаки онтології, епістемології, методології постнекласичної 

науки.  
20. .Основні риси постнекласичної (постмодерністської) науки. Постнекласич-

на економічна наука. 
21. Економічна наука нового тисячоліття.  

 
22. Історичні, інституційні та інтелектуальні передумови розвитку економічної 

науки.  
23. Економічна ортодоксія та гетеродоксія. „Мейнстрім” та його основні скла-

дові.   
24. Структура основних напрямів світової економічної теорії ХХ ст. та сучас-

ності.  
25. Історичні умови виникнення, теоретичні основи та методологічні принципи 

неолібералізму.  
26. Проблематика досліджень англійської (лондонської) та французької (пари-

зької) шкіл неолібералізму. 
27. Німецький ордолібералізм. Фрайбурзька школа: особливості теорії та мето-

дології.  
28. Вчення про ідеальні типи господарства В. Ойкена. Ринкова свобода та соці-

альна справедливість. 
29. Концепція соціального ринкового господарства в Німеччині. Ідея суспіль-

ного  контролю над ринковою економікою.  
30. Соціально-економічні функції держави. Захист конкурентних засад госпо-

дарювання. Соціальне вирівнювання.  
31. Розвиток неоліберальної моделі ринкового господарства (Л. Ерхард, А. 

Мюллер-Армак).  
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32. Становлення неоавстрійської школи неолібералізму.  
33. Основи економічної теорії Ф.фон Хайєка. Особливості методології.  
34. Теорія ціноутворення, капіталу та відсотку.  . 
35. Концептуально-методологічні засади критика теорії та практики соціалізму. 
36. Критичний аналіз кейнсіанської економічної теорії та політики. Розвиток   

методологічних засад неоліберальної теорії  Л.фон Мізеса. 
37. Основні постулати сучасного економічного консерватизму.  
38. Теоретичний зміст та структура економічного неоконсерватизму.  
39. Монетаризм як центральна теорія неоконсерватизму. Економічні погляди 

М. Фрідмена.  
40. Монетаризм та ринкова трансформація  перехідних економік: проблеми су-

місності.  
41. Економічна теорія пропозиції (А. Лаффер, Дж. Гілдер, Дж. Ванніскі). Фак-

тори інвестиційної активності.  
42. Реалізація настанов економічної теорії пропозиції в економічній політиці 

“рейганоміки” та “тетчеризму”.  
43. Теорія раціональних очікувань (Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес). Гіпотеза 

адаптивних та раціональних очікувань.  
44. Досвід практичного втілення неоконсервативних ідей в економічній політи-

ці розвинутих країн Заходу. 
45. Особливості використання ідей нової класики в перехідній економіці. 
46. Сутність та місце гетеродоксії в структурі економічної теорії. 
47. Диференціація сучасної економічної гетеродоксії.  
48. .Новітні течії економічної гетеродоксії: нейроекономіка, когнітивна еконо-

міка, економіка співучасті, біоекономіка, фізична економіка та ін.  
49. Методологія геоекономіки. Геоекономічний підхід в дослідженні міжнарод-

ної економічної системи. 
50. Ідейні основи економіко-політичного світогляду Дж.М. Кейнса.   
51.  Структура та логіка роботи Дж.М. Кейнса "Загальна теорія зайнятості, про-

цента і грошей".  
52. Обґрунтування Кейнсом принципу ефективного попиту.  
53.  Започаткування Кейнсом макроекономічної теорії ХХ ст.   Нові методоло-

гічні принципи макроаналізу.  
54. Кейнсіанська концепція управління попитом. Інструменти державного ре-

гулювання ринку.   
55. Історичні умови формування  неокейнсіанства. Його зміст та структура. 
56. Ортодоксальні течії неокейнсіанства. Теорії економічного циклу (Дж. Хікс, 

Е. Хансен). 
57. Теоретичне значення інвестиційної теорії циклів М.І. Тугана-

Барановського.  
58. Універсалізація інструментів антициклічного державного регулювання.  
59. Розробка теорій економічної динаміки та економічного зростання (Р. Хар-

род, Є. Домар).   
60. Багатофакторні моделі економічного зростання (Дж. Хікс, Е. Хансен).  
61. Неокласичні теорії економічного зростання. Р.Солоу, Дж.Мід. Функція Ко-

бба-Дугласа 
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62. Кейнсіансько-неокласичний синтез (Дж. Хікс, Е. Хансен, П. Семюелсон, Л. 
Клейн). Теоретико-методологічні задачі та результати.  

63. Модель IS-LM Хікса-Хансена та її місце в макроекономічній теорії.   
64. Теоретична криза кейнсіанського напряму  другої половини 70-х рр.: при-

чини та наслідки.    
65. Диференціація наукових течій в межах кейнсіанського напряму. Формуван-

ня нових неортодоксальних течій.  
66. Посткейнсіанство: економічна суть, структура та загальна характеристика.   

(Дж. Робінсон, Н. Калдор, П. Сраффа, Дж. Ітуелл).  
67. Посткейнсіанські концепції економічного зростання. Модель Калдора. 
68.  Проблеми зайнятості та споживання. 
69.  Американська (монетарна) гілка посткейнсіанства (Р. Клауер, С. Вайнтра-

уб, Л. Лейонхуфвуд, П. Девідсон, Х. Мінскі). Нові підходи. 
70. Нове кейнсіанство: пріоритети макроекономічного аналізу  та економічної 

політики.  Грошово-кредитні фактори. Фінансова система. 
71. Актуалізація неортодоксального кейнсіанства (посткейнсіанства, нового 

кейнсіанства) в умовах фінансової кризи 2000-х рр.   
72. Теоретична та практична доцільність творчого використання  кейнсіанських 

ідей в країнах з перехідною економікою. 
73. Теоретико-методологічні витоки неоінституціоналізму: традиційний інсти-

туціоналізм та неокласика.  
74. Неоавстрійська школа (Ф. Хайєк) та філософсько-методологічні принципи 

неокласичного аналізу.  
75. Межі застосування неокласичного підходу. "Жорстке ядро" та "захисна 

оболонка" неокласичної теорії. Парадигмальні риси неокласики.  
76. "Старий" та "новий" інституціоналізм: суть понять та неоднозначність інте-

рпретацій. Спільні риси та методологічні відмінності.  
77. Інституції як об'єкт економічного аналізу. Теоретичне обґрунтування інсти-

туційної структури суспільства. 
78. Економічна теорія трансакційних витрат. Поняття трансакційних витрат (Р. 

Коуз, О. Уільямсон, Т. Еггертсон).   Теорема Коуза. 
79. Економічна теорія прав власності (Р. Коуз, А. Алчіан, Р. Познер, С. Пейо-

вич, Т. Еггертсон).  Специфікація прав власності.  
80. Теорія суспільного вибору (Дж. Б’юкенен, Г. Таллок, Д. Мюллер). Теорети-

чні витоки. Концепції "економічної людини".   
81. Політика як сфера торгу, обміну та угод. Спільні риси та відмінності полі-

тичного та ринкового обміну. 
82. Неоінституційний аналіз політичного механізму прийняття макроекономіч-

них рішень. Раціонально-економічне підґрунтя сучасних політичних техно-
логій.  

83. Економіка бюрократії. Пошук політичної ренти. Провали держави та шляхи 
їх усунення. Ефективність державного регулювання економіки. 

84. Теоретико-методологічні витоки еволюційної методології в економічній на-
уці. Вплив міждисциплінарних запозичень на формування еволюційної ме-
тодології в економічній теорії (А. Сміт, Т. Мальтус, Ч. Дарвін). К. Маркс, Т. 
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Веблен, А. Маршалл, Й. Шумпетер, Ф. Фон Хайєк як передвісники теорії 
економічної еволюції.  

85. Сучасний економічний еволюціонізм. Суть еволюційного методу.  
86. Генетична спадкоємність та мінливість економічних форм. Економічні ру-

тини. Конвергенція та дивергенція. Економічні мутації.  
87. Праця Р.Р. Нельсона та С.Дж. Уінтера «еволюційна теорія економічних 

змін» та її науково-методологічне значення для аналізу економічного розви-
тку та трансформаційних процесів. 

88. Механізм інституційно-еволюційних змін. Еволюційна економічна теорія та 
перехідні економіки. 

89. Висвітлення основ кризи 2007-2010 рр. в теоріях сучасних представників 
економічної думки України. 

90. Охарактеризуйте основні напрямки творчого розвитку марксизму у в Украї-
ні: В.Базилевич, В.Геєць, А.Гриценко, А.Гальчинський, Б.Кваснюк, 
І.Лукінов, С.Мочерний, А.Покритан, А.Чухно. 
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