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умовно, додаткове навантаження і час, який необхідно витрачати
на підготовку і перевірку письмових робіт з подальшим їх зане-
сенням до електронного журналу.

Підводячи підсумок, вважаємо, що досвід охоплення всіх студе-
нтів письмовим опитуванням на практичних заняттях можна вважа-
ти позитивним. Разом з тим слід відмовитись від вимоги по всіх ди-
сциплінах на кожному практичному занятті оцінювати знання всіх
студентів академічної групи. По кожній дисципліні картою само-
стійної роботи студента передбачено виконання індивідуальних за-
вдань, за які студенти також можуть заробити бали за поточну ус-
пішність. Статус дослідницького вузу передбачає більш широке
впровадження творчих, наукових завдань для виконання студента-
ми, а не гонитву за балами на кожному практичному занятті.

Саприкіна Н. В., канд. екон. наук, старш. викл.
кафедри політичної економії

обліково-економічних факультетів

МІСЦЕ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Постановка проблеми. Сучасна економічна теорія сьогодні
все більше набуває рис інтердисциплінарної науки, активно і
творчо сприймаючи надбання інших наук. Тому актуальним і до-
цільним є обговорення процесу викладання економічної теорії як
базової дисципліни в аспекті проблематики зміни наукових пара-
дигм і пошуку моделі конструктивного діалогу між мейнстрімом
та новітніми напрямами економічної науки, одним з яких є ево-
люційний напрям.
Метою даної статті є розглянути значення еволюційної еко-

номічної теорії у розвитку економічної науки.
Виклад основного матеріалу. Тривалий час економічна наука

характеризувалася значною експансією неокласичної парадигми
та методів її аналізу, які поширювалися навіть на неекономічні
сфери життя людей — явище, відоме під назвою «економічний
імперіалізм». Однак сьогоднішній етап розвитку економіки як
науки відзначається її готовністю до сприйняття ідей та методів
як суспільних, так і природничих наук.

У цьому відношенні дуже показовим є приклад еволюційної
економіки, ідеї якої поступово проникають у науку про господар-
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ство, визначаючи склад, специфіку і динаміку окремих елементів
господарського механізму.

Сучасна еволюційна економіка — це напрям економічної нау-
ки, в рамках якого економічні процеси розглядаються як відкриті
і незворотні, як такі, що відчувають постійні впливи зовнішнього
середовища і реагують на них. За словами Т. Веблена, еволюцій-
на економічна теорія є «теорією процесу культурного зростання
як детермінанти економічного інтересу, теорією загальної послі-
довності економічних інститутів, яка формулюється безпосеред-
ньо в категорія процесу».

Головною рисою, що об’єднує теоретиків, які працюють у ру-
слі цього підходу, полягає в поширенні на сферу соціально-
економічного розвитку досягнень сучасного еволюціонізму як за-
гальнонаукової і філософсько-методологічної бази дослідження.

Незважаючи на те, що еволюційні ідеї були присутні в еконо-
мічній науці з моменту її формування як самостійної наукової
дисципліни і в тій чи іншій формі містились у працях багатьох
видатних економістів минулого — Ф. Кене, К. Маркса, Й. Шум-
петера, Т. Веблена, — сучасна хвиля інтересу до даного підходу
в економіці є відносно новим явищем. Однак сьогодні цей на-
прям активно розвивається і набуває широкого кола авторів, які
регулярно працюють у рамках методології еволюційної економі-
ки і ідентифікують себе з цією течією.
Висновки. Особливістю еволюційної економіки як науки є ак-

центування уваги не на властивостях стаціонарних станів еконо-
міки, а на механізмах змін. Саме тому в сучасних умовах, коли
економічна система характеризується нестабільністю, коли спо-
стерігається ряд трансформацій різного характеру в різних регіо-
нах світу, діалог між мейнстрімом і еволюційним напрямом у
контексті викладання економічної теорії виглядає дуже природ-
нім і таким, що не вносить жодних збурень у загальну конструк-
цію сучасної економічної теорії традиційного порядку, а надає їй
актуальності та динамізму.
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