Основні напрями сучасної економічної теорії
Модуль 1. Філософія та методологія сучасної
економічної теорії
Модуль 2. Сучасний економічний мейнстрім та гетеродоксія
Викладач
Обов’язковий / Вибірковий
Семестр
Години (лекції/семінари)
ECTS
Іспит
Мова
Попередні вимоги

Обов’язковий
1
180 (28/28)
6
Письмовий залік
Українська
Глибокі знання економіки (бакалавр
економіки), історії економічних учень,
мікроекономіки, макроекономіки

Зміст
Курс «Основні напрями сучасної економічної теорії» містить розкриття на
ґрунті сучасної філософії та методології економічної теорії ідейно-змістовного
наповнення, теоретико-методологічних засад і науково-дослідного
інструментарію основних наукових напрямів сучасної світової економічної
теорії, які репрезентують її розвиток на рубежі ХХ-ХХІ ст. Основна увага
сконцентрована на їх ідейній, методологічній, аналітичній та науковопрактичній розгалуженості й плюралістичності, представленій структурою
панівної економічної ортодоксії (мейнстріму) та конкуруючих альтернативних
напрямів (гетеродоксії), що дає комплексне уявлення про органічну цілісність
та гетерогенність сучасної економічної теорії.
Мета навчання
Формування у студентів фахової компетентності на основі структурноцілісного усвідомлення та творчо-критичного осмислення ґенези та еволюції
основних наукових напрямів світової економічної теорії кінця ХХ – початку
ХХІ ст., їх фундаментальних методологічних засад, теоретико-концептуальних
основ, науково-дослідного апарату та науково-практичних підходів до
реалізації економічної політики і регуляторних заходів; набуття студентами
практичних навичок науково-практичного застосування різних наукових
традицій та плюралістичної методології для дослідження та практичного
розв’язання нагальних проблем функціонування і розвитку сучасної
економіки.
Програма курсу
Навчальний курс охоплює наступні основні структурні елементи:
1. Предмет і завдання курсу.
2. Філософсько-методологічні основи дослідження розвитку основних
напрямів сучасної економічної теорії.
3. Історичні типи наукової раціональності: некласична та постнекласична
економічна наука, економічна методологія постмодерну.
4. Структурна диференціація сучасної економічної теорії: мейнстрім та
гетеродоксія.
5. Еволюція неокласичного напряму: економічні теорії європейського
неолібералізму.
6. Економічні теорії неоконсерватизму.
7. Фундаментальні теоретико-методологічні основи кейнсіанського напряму:
структура та еволюція.
8. Посткейнсіанство та нове кейнсіанство.

9. Структура та еволюція сучасної економічної гетеродоксії.
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