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Опис дисципліни 

Дисципліна «Сучасні економічні теорії» вивчає сучасний стан економічної науки;  парадигми, 
концепції, програми головних шкіл, напрями, теорії їх представників. 

Метою дисципліни є формування уявлення про основні напрями розвитку сучасної 
економічної теорії, систематизування поглядів представників основних шкіл та течій економічної 
науки та сутності механізмів функціонування  економічних систем, формування сучасного 
економічного мислення.  

В результаті освоєння  дисципліни здобувачі повинні знати: зміст сучасних моделей розвитку 
економічної науки; характеристики основних типів наукової раціональності у контексті історичного 
розвитку економічної теорії; основні структурні елементи та напрями еволюції сучасної економічної 
науки; структурну організацію сучасної світової економічної теорії у складі її основних напрямів, які 
репрезентують диференціацію та інтеграцію наукового економічного знання; сутність взаємозв'язку 
між позитивними на нормативними теоретичними поглядами представників основних наукових 
традицій та напрямів сучасної економічної теорії; сучасну еволюцію неокласичного напряму, 
економічну теорію неолібералізму; економічну теорію неоконсерватизму, нову класичну 
макроекономіку; зміст теоретичної ортодоксії та гетеродоксії; розвиток інституціонального напряму 
економічної теорії: його структуру та теоретичні відгалуження; науково-теоретичний внесок 
економістів-нобеліантів. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач набуває відповідні загальні та фахові 
компетентності, а також програмні результати навчання. 

Загальні компетентності за освітньо-наукової програмою 
 ЗК 2.  Здатність формувати системний науковий світогляд, проявляти креативність, продукувати і 

приймати обґрунтовані рішення 
ЗК 3. Здатність до абстрактного, критичного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних 

аргументів і перевірених фактів в умовах обмеженості часу і ресурсів з урахуванням 
принципів тайм-менеджменту 

Фахові компетентності за освітньо-науковою програмою 
ФК1  Здатність демонструвати глибокі знання сучасних теоретичних, методологічних та 

методичних засад функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних 
економічних відносин 

ФК 2. Здатність до формування наукового цілісного уявлення про економічну єдність світу, 
регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному 
та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції 

ФК 6. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати міждисциплінарних 
наукових досліджень у сфері міжнародних економічних відносин та бізнесу 



ФК 7. Здатність до дослідження, порівняння, узагальнення, генерування основних економічних 
концепцій з ідентифікацією тих економічних учень та доктрин, які дозволяють поглибити 
аналіз світогосподарських процесів і форм міжнародних економічних відносин 

Програмні результати навчання за освітньо-науковою програмою 
ПРН 2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, формулювати 

висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з використанням 
новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань 

ПРН 3. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, 
проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів 
в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології 

ПРН 7. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчизняних та 
зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії, парадигми глобального 
економічного розвитку, новітні підходи до функціонування і розвитку світового господарства 
та міжнародних економічних відносин 

ПРН 8. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми 
міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному 
рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції 

ПРН 12. Аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати міждисциплінарних наукових 
досліджень у сфері міжнародних економічних відносин та бізнесу 

ПРН 13. Провадити дослідження основних економічних концепцій з метою ідентифікації економічних 
учень та доктрин, які дозволяють поглибити аналіз світогосподарських процесів і форм 
міжнародних економічних відносин 

 
Пререквізити: «Методологія наукових досліджень», Філософський світогляд ХХІ століття». 
 

Структура курсу 
Загаль
ний 
обсяг 
годин  

Тема Результати навчання Завдання на СР Оціню- 
вання,  
бали  

20 

Тема 1. 
Економічна теорія 
на сучасному етапі 
розвитку. 

З’ясування закономірностей 
еволюції сучасних 
економічних теорій, 
розуміння змісту і напрямів 
мейнстріму, єдності і 
багатоманітності теорій 

Реферативне повідомлення на 
тему: “Розвиток основних 
напрямів сучасної економічної 
теорії” (за вибором аспіранта) 
Презентація  парадигмальних 
та концептуальних економічних 
засад дослідження. 
 

20 

14 

Тема 2. Сучасні 
макроекономічні 
теорії. 

Розуміння змісту сучасних 
макроекономічних концепцій, 
їх характерних рис та 
особливостей розвитку 
макроекономічної науки в 
Україні 

Реферативні повідомлення на  
теми:  
«Економісти – лауреати 
Нобелівської премії з економіки 
(галузь макроекономіки)» (за 
вибором аспіранта) 
«Новітні технології 
макроекономічного аналізу»  
«Сучасний етап розвитку 
макроекономічної науки в 
Україні» 

16 

14 

Тема 3. Сучасні 
теорії 
мікроекономічног
о аналізу. 

Розуміння змісту сучасних 
мікроекономічних концепцій, 
їх характерних рис та 
особливостей розвитку 

Індивідуальне завдання: 
здійснити аналіз теорій 
економістів – лауреатів 
Нобелівської премії в галузі 

16 



 мікроекономічної науки в 
Україні 

мікроекономіки, показати 
можливість їх використання в 
дисертаційній роботі.  

14 

Тема 4. Сучасні 
теорії грошей і 
фінансів. 

З’ясування засад розвитку 
сучасних теорій грошей і 
фінансів, характерних рис 
теорії фінансового ринку, 
засвоєння головних ідей 
новітньої теорії інвестицій 

Індивідуальне завдання: 
здійснити аналіз теорій 
економістів – лауреатів 
Нобелівської премії в галузі 
фінансів, показати можливість їх 
використання в дисертаційній 
роботі. 

16 

14 

Тема 5. Сучасні 
теорії світового 
господарства і 
глобалізації. 

З’ясування сутності, 
характерних рис сучасних 
теорій глобалізації і 
всесвітнього господарства, 
засвоєння сутності основних 
концепцій міжнародної 
економіки 

Індивідуальне завдання: 
здійснити аналіз теорій 
економістів – лауреатів 
Нобелівської премії в галузі 
міжнародних економічних 
відносин, показати можливість їх 
використання в дисертаційній 
роботі. 

16 

14 

Тема 6. 
Методологічна 
роль економічної 
теорії у розвитку 
прикладних наук. 

Здобуття знань щодо сутності 
парадигм сучасної 
економічної теорії, розуміння 
методологічного впливу цих 
парадигм на еволюцію 
прикладних наук. 

Індивідуальне завдання: 
Відповідно до спеціальності 
підготувати інформацію щодо 
використання методології 
мейнстріму сучасної 
економічної теорії в 
прикладних дослідженнях  

16 

90 Форма підсумкового контролю – екзамен  
(100 балів)  100 
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Політика дисципліни 
● Політика щодо дедлайнів: Роботи надсилати на електронну пошту або в MOODL згідно 
виконання. Роботи мають бути виконані вчасно. 

● Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи перевіряються на наявність плагіату 
і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування 
під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 
Положення про дотримання академічної доброчесності  

     (https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf)  
● Політика щодо відвідування: Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання.  


