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Силабус навчальної дисципліни 

«Сучасні економічні теорії» 

 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Освітня програма «Економіка» 

Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська   

Курс / семестр ІА курс, І семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год.   

Практичні (семінарські) – 20 год. 

Лабораторні – немає. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра економічної теорії та економічної 

політики, 1 корпус, ауд. 407, телефон 057 702 18 32, 

внутр. 3-41.   https://www.etep.hneu.edu.ua/  

Викладач (-і) Мащенко Марина Анатоліївна, доцент, доктор 

економічних наук 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

mmashchenko@ukr.net;  

095 125 33 71 

Дні занять За розкладом 

Консультації По четвергах, 14-00 – 15-30 індивідуальні очні / по 

вівторках, 15-00 - 16-00 дистанційні  
Мета навчальної дисципліни  

Наукове відображення різноманітності, альтернативності і водночас єдності теорій і 

напрямків сучасної економічної науки, їх поглиблене вивчення і творче опанування 

змісту у конкретно-історичних умовах виникнення та розвитку. 
Передумови для навчання 

Передумовою вивчення є засвоєння дисциплін циклу магістерського рівня за 

спеціальністю 051 «Економіка», ґрунтовне оволодіння сутністю економічних явищ і 

процесів; забезпечення базової фундаментальної теоретичної підготовки, необхідної для 

поглибленого вивчення циклу економічних дисциплін; ґрунтовне розуміння законів і 

основних тенденцій економічного розвитку суспільства; розкриття інструментів та 

механізмів функціонування економічного розвитку на основі його найбільш відомих 

світових моделей та стратегій.  
Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методологія сучасної економічної науки та її теоретичні 

напрями.  

Тема 1. Методологія економічної науки й сучасні моделі розвитку економічної теорії.  

Тема 2. Теорії глобалізації та їх еволюція. Тема 3. Теорії трансформації економіки і 

суспільства. Тема 4. Сучасний монетаризм. Тема 5. Теорії визначення і вибору 

економічної політики. Тема 6. Теорії неоінституціоналізму  

Змістовий модуль 2. Проблеми розвитку сучасних економічних теорій. 

Тема 7. Теорії економіки «третього світу». Тема 8. Альтернативні теорії сучасного 

економічного розвитку. Тема 9. Проблемні аспекти розвитку сучасних мікроекономічних 

теорій. Тема 10. Проблемні аспекти розвитку сучасних макроекономічних теорій. Тема 

https://www.etep.hneu.edu.ua/
https://mbox2.i.ua/compose/1959677705/?cto=Ai5KRkQwTQk9LEIcFiM5bri%2BlLGasMDBmp7OjMKczGuHro17


11. Становлення сучасної парадигми економічної теорії. 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

Розміщено: https://pns.hneu.edu.ua/course/ 

index.php?categoryid=1011 

Система оцінювання результатів навчання 

Слухача слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. 

Максимально/мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний контроль 

упродовж семестру – 100/60.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті 

дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна робота на практичних (семінарських) заняттях 30 
Поточні контрольні роботи 15 
Домашні завдання 15 

Тестові завдання 20 

Колоквіуми 20 
Максимальна кількість балів 100 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності. Політика щодо пропусків занять. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій 

програмі навчальної дисципліни.  

 

Силабус затверджено на засіданні  

кафедри економічної теорії та економічної політики   
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