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1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів 

спеціальності "назва спеціальності")  / 

вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для аспірантів галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», спеціальності 

051«Економіка», 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 6 

Загальна кількість годин 180 

Кількість модулів 2 

Лекції, годин 35 

Практичні / семінарські, годин 28 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 117 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
 

аудиторних 3 

самостійної роботи студента 9 

Вид контролю екзамен 

 

1. Програма дисципліни 

Мета вивчення дисципліни полягає у  формуванні у майбутніх 

економістів знань методики та результатів практики застосування  

економічних теорій та поглядів  провідних економічних шкіл і видатних 

вчених-економістів другої половини ХХ початку ХХІ століття. 

Завданнями вивчення дисципліни є формування компетентностей 

аспірантів пов’язаних із: аналізом економічних ситуацій з позицій різних 

сучасних економічних концепцій; застосуванням методів наукової абстракції, 

аналізу та синтезу щодо математичного моделювання економічних процесів і 

явищ; виявленням співвідношення між сучасними економічними теоріями 

та ідеологію суспільства; оцінюванням впливу сучасних теорій на 

економічну політику різних країн, а також можливістю їх використання в 

Україні; орієнтуванням у ситуації концептуально-методологічного 

плюралізму в сучасній економічній науці; розмежуванням змістовного 

наповнення основних напрямів сучасної економічної теорії, знанням їх 

провідних представників, розумінням їх теоретичного внеску, найвагоміших 

здобутків та обґрунтуванням на їх основі принципів економічної політики. 

При вивченні курсу здобувачі повинні навчитися встановлювати 

взаємозв’язки між розвитком світової та вітчизняної економічної теорії, 

використовувати сучасні теоретичні здобутки для збагачення дослідницького 



апарату вітчизняної економічної науки. 

Предмет: історія та сучасність економічної думки. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Методологія економічної науки й сучасні моделі розвитку 

економічної теорії. 

2. Еволюція кейнсіанства, його основні напрями. 

3. Неокласичний напрям економічної теорії. Мейнстрім. 

4. Сучасні концепції неолібералізму і його різновиди. 

5. Субстантивістська школа, або політична школа Карла Поланьї. 

6. Теоретико-методологічні засади, структура і основні теорії 

неоінституціоналізму. 

7. Формування поведінкової економіки. 

8. Науково-теоретичний внесок економістів-нобеліантів. 

9. Теорії інноваційної економіки підприємницького суспільства.  

10. Сучасні теорії постіндустріального суспільства. 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити: 

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 

працювати в міжнародному контексті; здатність працювати в команді; 

здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово; здатність до адаптації та дій в новій ситуації, застосування знань у 

практичних ситуаціях. 

фахових програмних компетентностей: 
Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання в економіці та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях з економіки та суміжних галузей. 

Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої 

освіти та у реальному секторі економіки. 

Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми 

дослідницького характеру у сфері економіки з врахуванням економічних 

ризиків та можливих соціально-економічних наслідків, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних досліджень. 

Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

Здатність визначати мейнстрім розвитку економічної думки, 

ідентифікувати актуальні наукові проблеми, перспективні напрями наукових 

досліджень, здійснювати критичний аналіз інформаційної бази дослідження, 

самокритично оцінювати результати власного дослідження. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

Мати теоретичні знання з економіки, соціально-економічних систем і 

на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення фундаментальних і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або 



здійснення інновацій. 

Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи 

економічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх 

у власних дослідженнях у сфері економіки з метою досягнення економічної 

та соціальної ефективності в умовах глобалізації. 

Розробляти  та досліджувати фундаментальні та прикладні моделі 

соціально-економічних процесів і систем, ефективно використовувати їх для 

отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у економіці 

та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти, які 

дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 

та/або професійну практику і розв’язувати значущі проблеми 

фундаментальної економічної науки  з врахуванням соціальних, економічних, 

екологічних та правових аспектів, лідерства, автономності та 

відповідальності. 

Демонструвати вміння визначати мейнстрім розвитку економічної 

думки, актуальні наукові проблеми, перспективні напрями наукових 

досліджень, здійснювати критичний аналіз інформаційної бази дослідження, 

самокритично оцінювати результати власного дослідження. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

- знання: 

- основних задач, принципів та результатів впровадження сучасних 

економічних теорій у практичне економічне життя регульованого ринкового 

суспільства; 

- методів економіко-математичного обґрунтування економічних теорій 

другої половини ХХ, початку ХХІ століття; 

- стану виробничих, природних та трудових ресурсів у світовому 

масштабі та напрацювання сучасних економістів щодо їх раціональному 

використанню; 

- зміни в економіці  світу під впливом структурних криз (енергетичної, 

продовольчої, фінансово-кредитної тощо); 

- сучасних тенденцій у розвитку та впровадженні у практичне 

економічне життя найважливішого фактора сьогодення – людського 

капіталу; 

- шляхів та методів раціонального поєднання сучасних теоретичних 

досліджень із розробкою та втіленням у практичну господарчу діяльність 

найновітніших технологічних розробок; 

- тенденцій та напрямків у сучасній міжнародній світовій торгівлі,  

пріоритети в ній окремих країн; 

- задач, теоретичних розробок та шляхів покращення економічного 

стану України, через вивчення минулих і сучасних економічних теорій, як 

високорозвинутих країн світу, так і країн, що вийшли із соціалістичного 

простору. 

 уміння/навички: 



- розібратися в причинах виникнення тих чи інших економічних теорій, 

які відіграли важливу  роль у становленні економічної системи окремих країн 

чи світової економіки; 

- з’ясувати вплив поглядів окремих економістів чи економічних шкіл 

на формування шляхів розвитку післявоєнної Європи; 

- провести аналіз розвитку двох протилежних систем – капіталістичної 

і соціалістичної, та визначити їх вплив одна на одну, як в економічному так і 

в політичному відношенні; 

- оцінити ступінь впливу розпаду соціалістичної системи на початку 

90-х років ХХ століття на весь хід економічної теорії та практики ринкової 

економіки світу. 

 комунікація: 

доносити знання з питань пов’язаних з сучасними економічними 

теоріями до усіх зацікавлених осіб; 

аргументувати щодо напрямів розвитку політики у сфері економіки, 

яка опирається на сучасні економічні теорії Заходу і вітчизняні; 

 відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за дослідницькі навички, 

достатні для проведення ефективних фундаментальних і прикладних 

досліджень; 

дотримуватися засад відповідального і сталого розв’язання значущих 

проблем фундаментальної економічної науки  з врахуванням різновекторних 

напрямків. 

 

3. Структура дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Течії сучасної економічної думки 

Тема 1. Методологія економічної 

науки й сучасні моделі розвитку 

економічної теорії. 

18 4 2 - 12 

Тема 2. Еволюція кейнсіанства, 

його основні напрями. 
19 4 4 - 11 

Тема 3. Неокласичний напрям 

економічної теорії. Мейнстрім. 
18 4 2 - 12 

Тема 4. Сучасні концепції 

неолібералізму і його різновиди. 
16 2 2  12 

Тема 5. Субстантивістська 

школа, або політична школа 

Карла Поланьї. 

16 2 2  12 

Тема 6. Теоретико-методологічні 

засади, структура і основні теорії 

неоінституціоналізму. 

17 3 2  12 



1 2 3 4 5 6 

Тема7. Формування поведінкової 

економіки. 
17 4 2  11 

Разом за змістовим модулем 1 121 23 16 - 82 

Змістовий модуль 2. Нобелелогія як основа розвитку сучасної економічної науки 

Тема 8. Науково-теоретичний 

внесок економістів-нобеліантів. 
19 4 4 - 11 

Тема 9. Теорії інноваційної 

економіки та підприємницького 

суспільства. 

20 4 4 - 12 

Тема 10. Сучасні теорії 

постіндустріального суспільства. 
20 4 4 - 12 

Разом за змістовим модулем 2 59 12 12 - 35 

Усього годин  180 35 28 - 117 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 

Семінар – запитання і відповідь  

Методологія економічної науки й сучасні моделі розвитку 

економічної теорії. 
2 

2 
Семінар розгорнута бесіда  

Еволюція кейнсіанства 
4 

3 
Семінар розгорнута бесіда  

Основні напрями кейнсіанства 
2 

4 
Семінар – запитання і відповідь  

Неокласичний напрям економічної теорії. Мейнстрім. 
2 

5 
Семінар – запитання і відповідь  

Сучасні концепції неолібералізму і його різновиди. 
2 

6 
Семінар розгорнута бесіда  

Субстантивістська школа, або політична школа Карла Поланьї. 
2 

7 

Семінар – запитання і відповідь  

Теоретико-методологічні засади, структура і основні теорії 

неоінституціоналізму. 
2 

8 
Семінар розгорнута бесіда  

Формування поведінкової економіки. 
2 

9 
Семінар розгорнута бесіда 

Науково-теоретичний внесок економістів-нобеліантів ХХ століття 
2 

10 
Семінар розгорнута бесіда 

Науково-теоретичний внесок економістів-нобеліантів ХХІ століття 
2 

11 
Семінар розгорнута бесіда 

Теорії інноваційної економіки 
2 

12 
Семінар розгорнута бесіда 

Теорії підприємницького суспільства. 
2 

13 
Семінар розгорнута бесіда 

Теорія постіндустріального розвитку 
2 

14 
Семінар розгорнута бесіда 

Сучасні теорії постіндустріального суспільства. 
2 

Всього 28 



5. Розподіл балів, які отримують студенти 

- вид контролю: екзамен 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку 

проведення екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені 

підсумкового контролю - екзамену (50 балів). 
 

Оцінювання студентів протягом семестру 

№ теми практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Семінар 1 2   2     4 

Семінар 2     2 6   8 

Семінар 3 2   2     4 

Семінар 4 2   2     4 

Семінар 5 2   2     4 

Семінар 6 2   2     4 

Семінар 7 2   2 6   10 

Семінар 8 2   4     6 

Разом змістовий 

модуль 1 
14 0 18 12 10 54 

Змістовий модуль 2 

Семінар 9     2 6   8 

Семінар 10 2   2     4 

Семінар 11     2 6   8 

Семінар 12 2   2     4 

Семінар 13     2 6   8 

Семінар 14 2   2     4 

Разом змістовий 

модуль 2 
6 0 12 18 10 46 

Разом 100 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення 

дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання 

змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали 

оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 

  



Оцінка 

100-бальна 
шкала 

Шкала 
ECTS 

Національна 
шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


