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ЕКОНОМІЧНА	ТЕОРІЯ		

У	ДОСЛІДЖЕННЯХ	ХХІ	СТ.*1
2	

 
Проаналізовано еволюцію предмета дослідження економічної теорії на основі 

історичного методу, запропоновано предмет дослідження економічної теорії 
сучасності. Констатовано кризу економічної теорії та неокласичної парадигми 
економічних досліджень, визначено причини такої кризи. Виокремлено відмінності 
сучасної економіки знань від економіки індустріального суспільства. Проаналізовано 
та систематизовано сучасні дослідження вітчизняних та зарубіжних економістів 
щодо змін в економіці ХХІ ст. та їх відображення в економічній науці. 

Ключові  слова:  парадигма економічної науки, предмет економічної теорії, 
економіка навколишнього середовища, поведінкова економіка, інституціональна еко-
номіка, еволюційна економіка, економіка знань. 

 
Лебедева Л. Экономическая теория в исследованиях XXI в. Проанализи-

рована эволюция предмета исследования экономической теории на основе исто-
рического метода, предложен предмет исследования экономической теории совре-
менности. Констатирован кризис экономической теории и неоклассической парадиг-
мы экономических исследований, определены причины такого кризиса. Выделены 
отличия современной экономики знаний от экономики индустриального общества. 
Проанализированы и систематизированы современные исследования отечествен-
ных и зарубежных экономистов по изменениям в экономике XXI в. и их отражении 
в экономической науке. 

Ключевые  слова:  парадигма экономической науки, предмет экономической 
теории, экономика окружающей среды, поведенческая экономика, институциональ-
ная экономика, эволюционная экономика, экономика знаний. 

 
Постановка проблеми. Економічна теорія нині відіграє важливу 

роль у житті суспільства, адже вона має не тільки описовий характер, а 
й є базою для формування економічної політики держави, включаючи 
розробку нормативно-правових документів, отже, є теоретичною 
основою в управлінні як на мікро-, так і макрорівні. Виходячи з цього, 
об’єктом економічної теорії є господарські процеси у суспільстві, його 
економічна система, основною функцією якої є забезпечення умов для 
досягнення економічної чи соціальної вигоди як окремими особами, 
групами осіб, так і суспільством у цілому. Якщо об’єкт економічної 
теорії визначити досить легко, то щодо її предмета, тобто певних його 

                                              
* Стаття підготовлена у межах виконання науково-дослідної роботи «Парадигмальні та кон-
цептуальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (номер держреєстрації 0118U000126). 
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ознак та характеристик, існують розбіжності у думках економістів. 
Ці розбіжності пов’язані з різними підходами до розгляду основного 
завдання економічної теорії – дослідження економічних процесів на 
мікрорівні, тобто з позицій неокласики чи використання макроеконо-
мічного аналізу, з позицій кейнсіанства як основного інструменту дос-
ліджень. Також інституціональний підхід передбачає включення до 
предмета дослідження економічної теорії соціальних проблем у сус-
пільстві. Думок та підходів до визначення того, вивченням чого саме 
повинна займатись економічна теорія, існує багато, отже, необхідно 
визначити причини її виникнення в історичній послідовності, адже 
зі зміною господарства змінювалась і теорія його дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблеми 
нової інформаційно-мережевої економіки та змін в економічних дос-
лідженнях присвячено багато праць як зарубіжних, так і вітчизняних 
вчених, а саме: В. Базилевича, В. Гейця, А. Гриценка, Ю. Зайцева, 
В. Лагутіна, Ю. Уманціва та ін. [1–6]. Сучасні напрями розвитку еконо-
мічної теорії розглядали такі зарубіжні дослідники: Р. Айрес, А. Фанінг, 
М. Малмеус, І. Косме, М. Вейс та ін. [7–11]. Однак подальшого вивчення 
потребує новітня організація економічних відносин – постіндустріаль-
ного суспільства, адже нова дійсність вимагає й нової парадигми її 
дослідження, потрібно уточнювати й предмет економічної теорії – науки, 
що покликана вивчати та досліджувати господарство країн, усі соціально-
економічні відносини у процесі виробництва товарів та послуг, слугувати 
базою для розробки економічної політики держави з метою вирішення 
поточних та стратегічних проблем соціально-економічного розвитку.  

Метою статті є дослідження еволюції предмета економічної теорії 
та його висвітлення у сучасних економічних дослідженнях вітчизняних 
та зарубіжних вчених.  

Матеріали та методи. Під час дослідження проаналізовано 
праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань теоретичного аналізу 
змін в економіці сучасності та його відображення у науковій еконо-
мічній літературі. Застосовано методи аналізу та синтезу, системного 
підходу та історичного підходу при дослідженні змін в економіці та 
економічній теорії сучасності. 

Результати дослідження. Остаточно як наука економічна теорія 
сформувалась у ХVI ст., до цього періоду окремі економічні знання 
існували як складова етично-правових, філософських та інших учень. 
Економісти раннього часу предметом свого аналізу вважали пошук 
багатства, а отже, кожна школа цього періоду намагалась визначити 
правильну сферу господарювання, щоб приносила найбільшу матеріаль-
ну вигоду як окремим індивідам, так і державі в цілому.  

Історично першою школою економічної теорії стала школа мер-
кантилістів, що джерелом багатства вбачали зовнішню торгівлю, а саме 
накопичення грошей у державі. Під багатством вони розуміли нако-
пичення золота та срібла в державі в результаті проведення протек-
ціоністської політики. Отже, предметом дослідження економічної теорії 
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меркантилістів було обґрунтування зовнішньоторговельної політики 
держави для забезпечення найбільш ефективного використання обме-
жених ресурсів.  

Школа фізіократів вбачала джерело багатства у сфері вироб-
ництва, а саме у праці на землі. Таким чином, предметом дослідження 
фізіократів став вибір умов та способів сільськогосподарського ви-
робництва для найефективнішого використання обмежених ресурсів. 

Класична школа економічної теорії, продовжуючи ідеї фізіо-
кратів, розглядала економічну теорію як науку про багатство, що ство-
рюється в процесі промислового виробництва. Класики досліджували 
багато питань формування та розвитку ринкової економіки, відобра-
жаючи господарські процеси XVIII ст. А. Сміт вважав предметом еко-
номічної науки економічний розвиток суспільства і зростання добробуту 
населення. При цьому розвиток економіки, на думку економіста, спи-
рався на матеріальні ресурси суспільства та їх ефективне використання. 
Отже, представники класичної економічної теорії досліджували форми 
суспільного розвитку з метою ефективного використання обмежених 
ресурсів. 

Цікаві особливості у дослідженні процесів господарювання сус-
пільства мала німецька історична школа, що визнавала існування на-
ціональних рис в економічному розвитку, які потрібно захищати через 
політику протекціонізму. Саме ця школа у подальшому стане підґрун-
тям для виникнення інституціоналізму. Таким чином, предметом дос-
лідження економічної теорії стало обґрунтування вибору державної 
політики з урахуванням національних особливостей розвитку для ефек-
тивного використання обмежених ресурсів. 

Марксисти у своєму аналізі спиралися на антагонізм інтересів 
верств населення в епоху формування капіталізму, що становить 
основу прогресу суспільства, і досліджували виробничі відносини, що 
історично змінюються зі зміною способів виробництва. Отже, предметом 
економічної теорії, за К. Марксом, стало вивчення продуктивних сил 
суспільства та виробничих відносин, базою яких є відносини власності 
на засоби виробництва та продукт, що виготовляється з їх допомогою. 

В епоху промислових революцій, бурхливого зростання економіки 
та посилення конкурентної боротьби між виробниками в економічну 
теорію запроваджуються методи математичного аналізу, формується 
мікроекономіка як складова загальної економічної теорії. Школа маржи-
налістів, використовуючи граничні величини в економічному аналізі, 
вважала своїм предметом дослідження проблеми вибору найкращого 
застосування ресурсів економічними суб’єктами з метою максимізації 
корисності. 

Домінування в економічній теорії мікроаналізу, відстороненість 
держави від проведення економічної політики за часів «вільної конкурен-
ції» призвели до виникнення глибокої кризи перевиробництва в індус-
тріально розвинених країнах у кінці 20-х та початку 30-х років ХХ ст. 
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Економічна теорія вже не відповідала проблемам економічного розвит-
ку того часу й вимагала перегляду. За таких обставин набула розвитку 
макроекономіка. Ідея «сильної держави», що народилася як наслідок 
Великої депресії у США, вперше озвучена Дж. М. Кейнсом у праці 
«Загальна теорія зайнятості, процента та грошей» (1936), де переглянуто 
роль держави в економічному регулюванні в напрямку її зростання. Як 
основний об’єкт впливу запропоновано стимулювання сукупного попиту 
та інвестицій задля забезпечення стабільного економічного зростання 
та повної зайнятості. Таким чином, предметом дослідження економічної 
теорії за кейнсіанської школи стали методи та інструменти державного 
регулювання сукупного попиту для ефективного використання обме-
жених ресурсів. 

З появою нового явища в економіці у кінці 70-х початку 80-х років 
ХХ ст. – стагфляції, тобто поєднання інфляції та високого рівня 
безробіття, набуває розвитку інший напрям в макроекономічному 
аналізі – монетаризм. Цей напрям у розвитку економічної теорії об’єк-
том свого аналізу вважав більш вузьку сферу дослідження, а саме 
кількість грошей в економіці. Використовуючи методи математичного 
аналізу, монетаристи вивели так зване «золоте правило», згідно з яким 
грошова маса мала зростати щорічно з темпами, що відповідали б зрос-
танню валового національного продукту. Отже, предметом економіч-
ної теорії монетаризму було управління грошовою масою в економіці 
з метою ефективного використання обмежених ресурсів. 

У 40–50-х роках ХХ ст. здійснено спробу поєднати кейнсіанський 
макроекономічний та неокласичний мікроекономічний аналіз у межах 
єдиної економічної теорії. Таким чином, американськими вченими 
започатковано школу неокласичного синтезу, що вважала предметом 
дослідження економічної теорії поєднання попиту та пропозиції як 
основних факторів, що формують ціну товару. 

На початку ХХІ ст. набув розвитку міждисциплінарний підхід 
до дослідження економічних процесів та явищ – інституціоналізм. При-
чиною появи цієї школи прийнято вважати накопичення суперечностей 
у суспільстві у зв’язку з посиленням процесів концентрації та монопо-
лізації капіталу. Особливістю цієї школи став розгляд економічних 
проблем у їх взаємозв’язку з соціальними, етичними питаннями та 
суспільними звичаями. Уперше піднялось питання про доречність роз-
гляду людини як «особи економічної», що діє виключно раціонально, 
вона була замінена на «особу соціальну». 

У кінці ХХ ст. інституціоналізм набув популярності в еконо-
мічній теорії. Було запропоновано корегування предмета економічної 
теорії згідно з положеннями цієї школи з «науки про вибір» до «науки 
про контракти», а ціль максимізації прибутку повинна була бути замі-
нена на ціль зменшення витрат на управління контрактами. Крім того, 
у сучасному інституціоналізмі активно використовуються методи мате-
матичного аналізу, що притаманно неокласичні школі. Нині набули 
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особливої популярності такі теорії інституціоналізму, як теорія суспіль-
ного вибору Дж. Бьюкенена, теорія прав власності Р. Коуза, теорія 
людського капіталу Г. Беккера, економічна теорія організації Д. Норта, 
О. Уільямсона, Г. Саймона. 

Основними відмінностями інституціонального підходу до дос-
лідження, на відміну від класичного та кейнсіанського, є: 

 заперечення економічної раціональності індивіда та визнан-
ня обмеженості інформації, що йому доступна, а отже, можливості 
прийняття ним оптимальних рішень; 

 несприйняття тези про «повну зайнятість населення», адже, 
з точки зору інституціоналістів, у будь-якій економічній системі, навіть 
найбільш розвиненій є зачатки кризи, а отже, й ознаки циклічного 
безробіття; 

 заперечення ідеї про мотив отримання прибутку як основний 
двигун діяльності людини, адже в сучасних умовах досить розпов-
сюдженою є благодійність, волонтерство, гуманітарна допомога та ін.; 

 визнання великої ролі – як у поведінці людей, так й в істо-
ричному розвитку – філософії, культури, моралі, ірраціональної пове-
дінки, традицій, звичаїв, права, тобто інститутів. 

Таким чином, наразі склалися три основні напрями економічної 
думки сучасності: неокласика, кейнсіанство та інституціоналізм. Нео-
класика відокремилася від класичної політекономії, що вивчає спільно-
розділені економічні відносини методом сходження від абстрактного 
до конкретного, на основі мікроекономічної проблематики і методу 
локалізації; кейнсіанство виникло на базі макроекономічних підходів 
і методу агрегування; а інституціоналізм сформувався на основі фракталі-
зації правил і норм суспільного життя як свого власного предмета [3, с. 22]. 

Дослідивши еволюцію предмета економічної теорії з ХVІ по 
ХХІ ст., можна стверджувати про існування трьох основних підходів 
до його трактування. 

Підхід західної економічної думки (Економікс). Суть поглядів 
полягає в обґрунтуванні безмежності людських потреб, обмеженості 
ресурсів для їх задоволення та необхідності у зв’язку з цим пошуку 
ефективного способу їх використання, тим самим підвищуючи ефек-
тивність виробництва. Крім того, враховується оптимальність вироб-
ництва, з точки зору використання наявних ресурсів найбільш ефектив-
ним способом. Цілями економічної політики держави називаються 
повна зайнятість населення, помірна інфляція та стабільні темпи еко-
номічного зростання. Отже, предметом дослідження економічної теорії 
за цього підходу є вивчення діяльності економічних суб’єктів у процесі 
виробництва, обміну, розподілу і споживання благ з метою максимі-
зації прибутку за умов обмеженості економічних ресурсів. 
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Політекономічний підхід, витоки якого знаходяться у класичній 
економічній теорії. Для цього підходу є характерним розгляд еконо-
мічної системи суспільства через суперечність між продуктивними 
силами суспільства та виробничими відносинами. При цьому розгля-
даються не тільки зовнішні їх вияви, але й суспільна сутність, визна-
чається роль відносин виробництва, власності у розвитку суспільства. 
Предметом політичної економії при цьому вважається «система спільно-
розділених відносин з приводу виробництва, розподілу, обміну та 
споживання благ» [3, с. 19]. 

Системний підхід. Сутність цього підходу полягає в тому, що 
предметом вивчення економічної теорії є система економічних відно-
син суспільства, проблема ефективного використання ресурсів, особливо 
з точки зору екологічної безпеки, та методи вибору інструментів держав-
ної політики з метою забезпечення економічного зростання та розвитку. 

У науковому колі економістів – як вітчизняних, так і зарубіжних, 
вже доволі довго обговорюється питання про застарілість положень нео-
класичної парадигми та її невідповідність економічним реаліям ХХІ ст. 
Зокрема, світова фінансова криза 2008–2009 рр., що мала серйозні 
економічні наслідки у вигляді скорочення національного виробництва, 
різкого зростання безробіття та збільшення державного боргу країн 
світу, суттєво похитнула позиції неокласичної парадигми. У відповідь на 
кризу у ряді країн запроваджено програми жорсткої економії, спрямо-
вані на контроль дефіциту бюджету та зовнішньої заборгованості, з на-
дією на те, що економіка може відновити темпи зростання. Але заходи 
жорсткої економії лише погіршили наслідки кризи та додатково змен-
шили сукупний попит. Отже, фінансова криза підкреслила недоліки 
існуючої парадигми економічної теорії, як на мікро-, так і на макро-
економічному рівнях, та з точки зору забезпечення адекватного та 
належного розуміння того, як економіка працює. Як наслідок, сучасна 
економічна теорія не може бути надійною платформою для вирішення 
економічних проблем, на яку могло б спиратися керівництво країн. 
Зокрема, західні економісти підкреслюють [12], що домінуюча еконо-
мічна парадигма нехтує складністю системних взаємодій в економіці, 
роллю та місцем поведінкових та психологічних факторів, що покла-
дено в основу функціонування сучасних економік, а також системною 
залежністю економік країн від природних ресурсів. 

Зарубіжні дослідники виокремлюють ті економічні підходи, які 
розкривають проблеми розвитку економіки сучасності, що повинно 
бути відображено у предметі економічної теорії ХХІ ст. 

По-перше, серед західних економістів досить поширеним є до-
слідження впливу проблем: збереження навколишнього середовища, 
утилізації шкідливих відходів, економічного розвитку та добробуту 
людини (нерівномірність у розподілі доходів, бідність), стійкого роз-
витку, меж економічного зростання, державної екологічної політики 
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тощо на розвиток сучасних економік, чим займається спеціальна дис-
ципліна – економіка навколишнього середовища (Ecological economics). 
Науковці, які досліджують ці проблеми, наполягають на необхідності 
включення економіки навколишнього середовища до домінуючої еко-
номічної парадигми [13]. Наприклад, хоча домінуюча теорія економіч-
ного зростання припускає, що зростання обсягів виробництва залежить 
від збільшення кількості працівників та продуктивності їх праці, капі-
талу та знань, сучасні дослідники [7] стверджують, що економічне зрос-
тання краще пояснюється так званою «корисною роботою» (useful work) 
як фактору виробництва. 

У сучасних економіках корисна робота значною мірою залежить 
від наявності відносно дешевих та високоякісних енергоносіїв. Крім 
того, еколого-економічний аналіз свідчить, що перехід до стійкої еко-
номіки з низьким рівнем викидів вуглецю потребуватиме заміни цілі 
збільшення темпів економічного зростання як основної мети державної 
політики на ціль забезпечення екологічної рівноваги в країні та стій-
кого економічного розвитку [14]. Економісти йдуть навіть далі у цьому 
питанні й пропонують переходити до сучасної державної політики 
низького або нульового зростання [8; 10] та від’ємного зростання [11; 15], 
обґрунтовуючи свою позицію тим, що економічний зріст не може 
підтримуватися безмежно на планеті з обмеженими ресурсами. 

По-друге, дослідження з поведінкової економіки (behavioral eco-
nomics) детально показали обмежену раціональність людей при прий-
нятті економічних рішень і залежність від упереджень та поведінки 
інших людей. Наприклад, для людей значно важливіше уникнути втрат у 
даний час, ніж отримати потенційну вигоду чи мінімізувати значні 
витрати в майбутньому [16]. Цей тип поведінки не враховується 
в моделі раціональної економічної людини як чи передбачення або 
принаймні раціональне очікування, які покладено в основу більшості 
макроекономічних моделей. 

По-третє, інституціоналісти наголошують на визначній ролі, яку 
відіграють інститути, включаючи законодавчі обмеження та соціальні 
норми у сучасних економіках [17]. Наприклад, приватна власність має 
вагоме значення не тільки у забезпеченні засобами обміну, але й слугує 
основою для залучення капіталу, є центральною категорією у поточних 
економічних викликах [18]. Так, кредитування позичальників у США при 
купівлі житла, по якому вони не змогли продовжувати виплати, було 
однією з причин фінансової кризи, оскільки сек’юритизація цих кредитів 
поширювала ризики в усьому світі. Той факт, що роль банків і фінан-
сове регулювання значною мірою ігнорується у макроекономічних мо-
делях центрального банку може допомогти пояснити, чому ці інститути 
недостатньо враховані при формуванні економічної політики. 

По-четверте, еволюційні економісти (evolutionary economists) 
стверджують, що технологічні та інституційні зміни в економічних сис-
темах слід розглядати як динамічні еволюційні процеси, не намага-
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ючись їх пояснити з точки зору загальної рівноваги [19]. Це означає, 
що зміни в економіці можуть бути дуже ситуативними та вимагати 
прийняття неоптимальних рішень у державній політиці, як-то підтримка 
інновацій на ранніх стадіях розвитку. 

Вітчизняні економісти також зробили вагомий внесок у дослід-
женнях проблеми становлення нової парадигми економічної теорії, 
сутності економіки ХХІ ст. та його відображення у предметі еконо-
мічних досліджень. Так, особливостями нової парадигми економічної 
теорії на сьогодні є «її гуманістична «людиноцентрична» спрямованість, 
загальнонауковий, системний характер, за допомогою якого можна 
подолати «міжсистемні оболонки» методології досліджень закономір-
ностей економічного розвитку та на основі з’ясування механізмів 
взаємовпливів різних сфер суспільного життя, відшукати найефектив-
ніші важелі впливу на економіку, забезпечивши, зміни на краще у ста-
новищі всіх суб’єктів господарської діяльності, суспільства, членів 
соціуму в цілому» [20, c. 13].  

Актуальним є питання розвитку предмета економічної теорії та 
включення до її складу політичної економії глобалізованого суспільства: 
«потреба пізнання діалектики взаємозв’язків, взаємовпливів різних на-
ціональних економік одна на одну, різних політичних систем, різних 
систем національних інтересів з позицій пізнання об’єктивної логіки 
економічного розвитку світового суспільства, системи мотивації, яка 
забезпечить синергетичний ефект не тільки для ядра розвинених країн, 
але для абсолютної їх більшості, до того ж, як на національному, так 
і на індивідуальному рівні, стає основою формування предмета полі-
тичної економії глобалізованого суспільства, його специфічних особ-
ливостей» [4, с. 107].  

Сучасна економіка знань відрізняється від предмета «економікс» 
не менше, ніж економіка первісного або традиційного суспільства, 
адже результати виробництва в ній не обмінюються ні за законом гра-
ничної корисності, ні за законом вартості. Продукти інтелектуальної 
діяльності, у т. ч. програмні продукти, розповсюджуються без витрат 
та продаються за диференційованими цінами, які залежать від уявлення 
продавця про його вартість і соціального статусу покупця. З одного 
боку, зростає частка суспільних благ, що розповсюджуються безкош-
товно, а з іншого, – з’являються товари модних брендів, що продаються 
за завищеною ціною, яка зовсім не відповідає ціні аналогів або навіть 
товарів з кращою якістю. Товари та послуги стають настільки 
різноманітними, що для споживача просто неможливо раціонально їх 
порівняти, виходячи зі своїх об’єктивних потреб і доходів. Загалом, 
дослідження основних змін, пов’язаних зі становленням та розвитком 
економіки знань та постіндустріального суспільства, більш детально 
розглянуто у [21; 22]. 

Економіка сучасності є складною адаптивною системою, що 
постійно змінюється, яка значно відрізняється від моделі, що аналізу-
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ється в межах неокласичної парадигми. До того ж, зміни в економіці, 
пов’язані з провідною роллю інновацій та знань, що повинні враховува-
тися при визначенні предмета сучасної економічної теорії, включають 
такі риси:  

 економіка є відкритою динамічною системою, що не пере-
буває у рівновазі. Економіка як жива система, що еволюціонує у більш 
складну систему з різноманітними видами виробництва і споживання, 
рідко може досягнути стану рівноваги. Більш того, в процесі еволюції 
вона все більше віддаляється від цього стану, адже її розвиток має 
нелінійний характер, для якого характерною є велика турбулентність. 
Отже, оскільки економіка є живою системою, предметом економічної 
науки має бути вивчення закономірностей її розвитку і, відповідно, 
механізмів її ускладнення й утримання стійкості в процесі підвищення 
різноманітності господарської діяльності та її результатів; 

 економіка складається з неоднорідних економічних суб’єктів, 
які не приймають оптимальних рішень, але здатні вчитися й адаптува-
тися з часом; 

 економічні суб’єкти взаємодіють через різні мережі; 
 макромоделі виникають із взаємодії економічних суб’єктів 

мікрорівня, які, у свою чергу, впливають на побудову макромоделі; 
 інформація та знання змінюють процес виробництва, пере-

творюючись в один з основних його факторів. 

Таким чином, предметом економічної теорії сучасності є процес 
розвитку відкритих динамічних економічних систем, які побудовані 
на основі мережевих зв’язків між економічними суб’єктами, що діють 
адаптивно, комбінуючи обмежені економічні ресурси. 

Висновки. Предмет економічної теорії змінювався з ускладнен-
ням господарського життя суспільства. Починаючи від уявлень про 
вивчення торгівлі, відносин виробництва, дослідження виробничих 
відносин та продуктивних сил, значення грошової маси в економіці до 
визначення інститутів суспільства та їх ролі в економічному зростанні, 
економічна теорія завжди намагалася віддзеркалювати соціально-еконо-
мічні відносини суспільства. Результати дослідження еволюції предмета 
економічної теорії з ХVІ по ХХІ ст. свідчать про існування трьох 
основних підходів до його трактування: підхід західної економічної 
думки «Економікс», політекономічний та системний, які по-різному 
трактують предмет економічної теорії.  

На думку багатьох економістів, як вітчизняних, так і зарубіж-
них, економічна наука знаходиться зараз на кризовому етапі розвитку. 
Домінуюча неокласична парадигма застаріла та не відповідає еконо-
міці ХХІ ст. Економіка сучасності є складною адаптивною системою, 
яка постійно змінюється та значно відрізняється від моделі, що ана-
лізується в межах неокласичної парадигми. Проблеми пошуку макро-
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економічної рівноваги, відсутність оптимальних рішень економічних 
суб’єктів, мережевої організації суспільства, неможливість точної оцінки 
товарів за існуючої теорії вартості, велика роль інформації та знань як 
факторів виробництва повинні бути враховані при визначенні предмета 
сучасної економічної теорії. 

Проаналізувавши чотири основні підходи зарубіжних економіс-
тів, які розкривають проблеми розвитку економіки сучасності, а саме: 
економіка навколишнього середовища, поведінкова економіка, інститу-
ціональна економіка, еволюційна економіка, дійдемо висновку щодо 
необхідності включення предмета їх досліджень до сучасної еконо-
мічної теорії. Отже, предметом економічної теорії сучасності є процес 
розвитку відкритих динамічних економічних систем, які побудовані 
на основі мережевих зв’язків між економічними суб’єктами, що діють 
адаптивно, комбінуючи обмежені економічні ресурси. Оновлення пред-
мета економічної теорії є необхідним, адже без відображення проблем 
сучасності, будучи просто теорією «шкільної дошки», перспектив для 
виходу з кризи для цієї науки не існує.  
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Lebedeva L. Economic theory in the studies of the XXI century. 
Background. The study of the process of evolution of the subject of economic 

theory is primarily due to the need to identify the subject of the contemporary economic 
theory, which requires correction in connection with the rising problems of the modern 
economy and the need for their adequate assessment and analysis.  

The aim of the article is to study the evolution of the subject of economic theory 
and its coverage in contemporary economic studies of domestic and foreign scientists.  

Materials and methods. The research is based on the works of domestic and 
foreign scientists on theoretical analysis of changes in the modern economy and its 
reflection in the scientific economic literature. The methods of analysis and synthesis, the 
system approach and historical approach in the study of changes in the economy and the 
economic theory of modernity have been applied. 

Results. The article analyzes the evolution of the subject of the study of economic 
theory on the basis of the historical method, and outlines three main directions of 
contemporary economic thought: neoclassicism, Keynesianism, and institutionalism. Subject 
of the study of the contemporary economic theory has been proposed, which is the 
process of development of open dynamic economic systems, which are based on network 
links between economic subjects operating in an adaptive way, combining limited 
economic resources. 

The distinctions of modern knowledge economy from the economy of industrial 
society are distinguished. The modern researches of domestic and foreign economists on 
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changes in the economy of the XXI century and its reflection in economic science are 
analyzed and systematized.  

The crisis of economic theory and the neoclassical paradigm of economic 
researches are stated, and the causes of such a crisis are determined.  

Conclusion. It is established that the dominant neoclassical paradigm is obsolete 
and does not correspond to the modern knowledge economy. Today’s economy is a complex 
adaptive system that is constantly changing, which differs significantly from the model 
analyzed within the neoclassical paradigm, by the following parameters: the economy is an 
open dynamic system, that is not in equilibrium; the economy consists of heterogeneous 
economic subjects who do not make optimal decisions, but are able to learn and adapt over 
time; economic subjects interact using different networks; macro models arise from the 
interaction of economic entities in the micro level, which in turn influence the construction 
of macro model; information and knowledge change the production process, becoming one 
of its main factors. 

Keywords: paradigm of economic science, subject of economics, environmental 
economics, behavioral economics, institutional economics, evolutionary economics, 
knowledge economy. 
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