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Проблеми дослідження сучасної економічної теорії пов’язані з формуванням
постіндустріальної парадигми та пошуками відповідей на питання, чи існує криза
економічної теорії та які шляхи її подолання; яке розуміння мейнстриму економічної
теорії та його майбутнього. Частина вчених обстоює думку, що в економічній науці
мейнстрим зник у кінці XX ст., панує теоретико-методологічний плюралізм і наявність
важко класифікованих теорій. Жодна теорія не може зайняти провідне становище.
Сучасна економічна теорія інтегрує такі основні теоретичні парадигми: сучасну
неокласичну, сучасний інституціоналізм, нове кейнсіанство і неомарксизм.

Прихильники іншого погляду наголошують, що неокласична теорія у формі
economics залишається основою мейнстриму. Базові принципи неокласичної парадигми
(алокація обмежених засобів, конкуруючі або альтернативні цілі) є універсальними,
характеризують різні сфери суспільного життя, їх широко використовують
представники інших сучасних економічних напрямів, а також суспільних наук.

Зростає значення різних шкіл і течій сучасної гетеродоксії, представники яких
досліджують неоптимізуючу поведінку людини у нестабільних і нерівноважних
економічних системах. Вони стверджують, що повністю раціональна поведінка, яка
передбачає оптимізацію, не можлива. Панують такі принципи поведінки, як орієнтація
на задовільний результат, дотримання звичок і стереотипів, невизначеність щодо
майбутнього. Гетеродоксальні концепції найкраще можуть пояснити сучасний стан
світової економіки в умовах різних типів нерівноваги та криз.

Класифікацію основних напрямів і шкіл сучасного етапу розвитку економічної
теорії характеризують такі положення.

Західний мейнстрим представляють сучасна неокласична теорія, ортодоксальне
кейнсіанство (неокласичний синтез), германський неолібералізм, економічний
ультралібералізм неоавстрійської школи. Критеріальною ознакою є індивідуалістична
методологія (вчення про "економічну людину"), теорія маржиналізму, визнання статус-
кво капіталістичної системи, консервативна економічна програма.
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