
   НАВЧАЛЬНА  ДИСЦИПЛІНА  
                                  Економічна компаративістика 
 

  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
 Компаративістика – порівняльне дослідження економічних систем. На позиції 

економічної теорії вона показує існування (як одночасно, так і послідовно у часі) різні 

економічні системи і аналізує риси подібності та різниці між ними. Компаративістика  

поряд з еволюційною політичною економією  виводе розуміння економічного устрою 

суспільства за границі абстрактної моделі ринкової економіки, вивчає дійсне 

співвідношення між різними видами ринкових і неринкових економік, що існують у світі. 

Це дослідження веде до  розуміння різних економічних систем як конкретних стадій 

розвитку економічного типу суспільних відносин.  

 Вивчення економічної компаративістики націлено на засвоєння студентами 

поняття стосовно економічної системи і її структури, на вміння визначати принципи та 

форми відмінностей між економічними системами, на оволодіння методами  виділення 

різних типів економічних систем і методів економічного порівняння як різних типів 

економічних  систем, так і різних моделей економічних систем. 

 

     Програма курсу 

 Параметри порівняння економічних системи. Структура і основні елементи 

економічних систем. Техніко-економічні та постекономічні параметри порівняння. 

Параметри порівняння відносин, що визначають  алокацію ресурсів, параметри 

порівняння відносин власності. Порівняльний аналіз соціальних та відтворювальних 

механізмів. 

 Історичні співставлення економічних систем. Цивілізаційний  і формальний 

підходи. Переодизація розвитку економічних систем. Нелінійність соціально-

економічного розвитку. Типи соціально-економічних систем. 

 Добуржуазні економічні системи і генезис буржуазних економічних систем.    

Економіка реального соціалізму і генезис. Моделі розвитку і природа  кризи. 

Соціалістична і капіталістична світові системи: порівняльне дослідження. 

 Особливості розвинутих ринкових систем і їх місце у світовому господарстві. 

Матеріальні умови виробництва та економічний лад в розвинутих  економічних системах. 

Зміни у економічних відносинах в умовах постіндустріальних тенденцій. Нова якість 



ринку в умовах генези постіндустріального суспільства. Трансформація факторів 

виробництва. Людський капітал. Трансформація відносин власності. Нові характеристики 

соціально-трудових відносин та мотивації праці. Способи соціального регулювання ринку. 

 Типологізація і порівняльне дослідження розвинутих ринкових систем. Основні 

моделі розвинутих ринкових систем. Порівняльний аналіз основних моделей розвинутої 

капіталістичної економіки. 

 Країни, що розвиваються: місце у світовому господарстві, типологізація, 

порівняння основних моделей. Країни, що розвиваються як особливий тип економічних 

систем. Порівняльний аналіз економічних відносин та інститутів. 

 Порівняльний аналіз трансформаційних соціально-економічних систем. 

Порівняльний аналіз основних параметрів трансформації. Трансформаційні економічні 

системи: динаміка, види, узагальнені характеристики. 

 Міжтипові  співвідносини соціально-економічних систем, що існують у світі. 

 Процеси глобалізації і формування нових  типів економічних систем. Зміст та 

тенденції глобалізації. Глобальні економічні відносини й інститути. Економічна 

компаративістика: проблеми генезиса в умовах глобального розвитку.   
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