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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6

48

132

кредити ЄКТС
(180 годин)

годин контактна робота з викладачем
(12 годин лекцій;
36 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

третій

українська

залік

доктор філософії
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для здобувачів всіх спеціальностей
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

надання знань про основні напрями розвитку сучасної економічної думки;
систематизація знань про уявлення представників основних шкіл і течій економічної
науки щодо сутності і механізмів функціонування господарських систем
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Економічний мейнстрим
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4
Тема 5

Методологія економічної науки й сучасні моделі розвитку
економічної теорії
Еволюція кейнсіанства, його основні напрями і теорії

Сучасні концепції неолібералізму і соціальної школи
Сучасні концепції неолібералізму і соціальної школи
Теорії економічного неоконсерватизму
Модуль 2. Неортодоксальні економічні теорії
Тема 6.
Соціально-інституціональні технократичні теорії
Тема 7.
Теоретично-методологічні засади, структура та основні теорії
неоінституціоналізму
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.

Радикальна політична економія
Економічні теорії сучасного марксизму і соціал-демократії
Концепції економічних реформ у постсоціалістичних країнах

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

знати наукові економічні концепції (теорії), термінологію, історію економічного
розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні
соціально-економічні проблем;
уміти адаптувати й застосувати сучасні моделі та підходи до управління й

-

адміністрування в економіці, застосовувати міжнародний досвід під час
проектування та реорганізації організаційних структур та форм організації
економічної діяльності на ринку;
уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню
важливої теоретичної або прикладної економічної проблеми.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання поточних контрольних робіт та написання есе– ~ 10 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 60 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 30 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
-

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1.Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії: навч. посіб. / В.М.
Фещенко. К.: КНЕУ, 2012. 474 с.
2. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия / Под ред.
Д.Гринэуэя, М.Блини, И.Стюарта : В 2-х т./Пер.с англ. под ред.
В.С.Автономова и С.А. Афонцева. СПб.: Экономическая школа,
2002.
3. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні
теорії: підручник. К.: Знання, 2007. - 878 с.

Англомовні
видання:

1.M.Blaug. Economic Theory in Retrospect. 5th Edition. University of
Amsterdam, 1997
2. M.Morgan .The World in the Model: How Economists Work And Think.
Cambridge University Press. 2012. 442p.
3. S. M. Amadae. Rationalizing Capitalist Democracy: The Cold War Origins of
Rational Choice Liberalism. University of Chicago Press. 2003. 408p.
4. G.M. Hodgson. Economics and Utopia (Economics as Social Theory).
Routledge. 1998. 360 p.

Інтернет джерела

1.
2.

Галерея економістів: http://gallery.economicus.ru/
Бібліотека наукових журналів: https://www.jstor.org/

