
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА РЕФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ 

  

рівень вищої освіти PD    _ 

 

галузь знань    05 «Соціальні та поведінкові науки» 

 

спеціальність     051 «Економика» ___________ 

 

освітня програма   «Економика»  

 

вид дисципліни вибіркова_______________________ 

 

факультет______економічний______________________ 

 

 

1. Дані про викладача, що викладає дисципліну 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові викладача 

Коломієць Ганна Миколаївна 

  

E-mail: @gmail.com 

Розклад занять середа 17.00, ауд.  

 

Консультації четвер 17.00-, ауд.  

 

2. Анотація дисципліни 

 

Економіка є складною системою. ЇЇ розвитку властива невизначеність. 

Різні типи господарських систем адаптуються до невизначеності за 

допомогою певних засобів. Сталий розвиток економіки обумовлений 

відповідністю інституційних механізмів зняття невизначеності темпам її 

відтворення. 

Вивчення дисципліни «Невизначеність та реформування господарських 

систем» спрямоване на усвідомлення існування фундаментальної і актуальної 

структури  чинників, що постійно продукують невизначеність; дослідження 

механізмів її зняття і відтворення; набуття здатності обґрунтовувати 

ефективні напрями інституційних змін в умовах невизначеності розвитку 

господарської системи. 

Навчальна дисципліна належить до вибіркових дисциплін. 

Пререквізити. Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

дисциплін «Філософські засади та методологія наукових досліджень», 

«Сучасна теоретична економіка», «Методологія дослідження та практика 



 

вимірювання економічних процесів», «Підготовка наукових публікацій та 

презентація результатів дослідження»  

Постреквізити. Основні положення навчальної дисципліни мають 

застосовуватися при підготовці практичних рекомендацій дисертації шо до 

удосконалення процесів віднесених до предмету дослідження. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: формування системи 

теоретичних знань,  практичних навичок і фахових компетентностей щодо  

невизначеності  як суттєвої властивості господарської системи та передумови 

і результату її реформування.  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни – розвиток компетентностей: 

ЗК-1 Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових 

досягнень, ініціювання нових ідей при вирішенні дослідницьких і 

практичних завдань, в тому числі в міждисциплінарних областях.  

ЗК-2 Володіння загальною та спеціальною методологією наукового 

пізнання, застосування здобутих знань у практичній діяльності. 

ЗК-9 Уміння професійно аналізувати публікації  провідних українських і 

зарубіжних фахових журналах і виданнях у вибраній сфері 

спеціалізації, а також брати участь у наукових дискусіях, 

висловлюючи та відстоюючи власну позицію.   

ПК-1 Здатність до виконання оригінальних наукових досліджень з 

економічних питань на високому фаховому рівні , досягнення 

наукових результатів, що створюють нові знання.  

ПК-2 Вміння використовувати методи і зміст сучасних , зокрема новітніх, 

досліджень і розробок українських і зарубіжних учених в галузі 

економічної науки, методології та практики, адаптувати їх до 

сучасного стану і актуальних завдань розвитку економіки України. 

ПК-3 Здатність володіти та адекватно використовувати понятійно-

категоріальний апарат та методологію сучасної економічної теорії для 

ідентифікації актуальних  економічних явищ та процесів, проблем і 

протиріч суспільного розвитку.  

ПК-8 Здатність робити обґрунтовані висновки щодо сучасного стану 

національної  економіки України, резервів та перспектив її розвитку в 

умовах глобалізації та європейської інтеграції. 

зокрема: 

•  Формування розуміння невизначеності господарської системи як середовища 

інституційних перетворень; 

• Опанування методами розробки реформ;  

• ----------------------------------------------------------------- Вироблення уміння 

аналізувати процес здійснення реформи. 

 

 



 

    1.3. Кількість кредитів 3 кр. 

 

    1.4. Загальна кількість годин 90 годин 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором студента  

Денна форма навчання 
Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Рік підготовки 

2-й,  2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції* 

18 год. 12 год. 

Практичні, семінарські заняття* 

12 год. 8 год. 

Самостійна робота* 

60 год. 70 год. 

Індивідуальні завдання  

30 год. 

 

*Розподіл на лекції,  практичні заняття, самостійну роботу може 

змінюватися в межах 10% загальної кількості годин в залежності від зміни 

графіку навчального процесу внаслідок святкових і вихідних днів, а також з 

метою врахування особливостей засвоєння матеріалу конкретною групою 

студентів для досягнення запланованих результатів навчання. 

1.6. Заплановані результати навчання 

ПРН 4 Вміти формувати, аргументувати нові та складні ідеї. 

ПРН 6 Вміти застосовувати найбільш передові концептуальні та 

методологічні знання в галузі науково-дослідної та / або професійної 

діяльності і на межі предметних галузей 

ПРН 9 Бути спроможним знаходити рішення щодо удосконалення 

існуючих та розробки нових технологій з урахуванням їхнього впливу на 

економічний розвиток 

ПРН 10 Бути здатним презентувати написані тексти та робити усні 

презентації протягом різного часу та різної складності рідною мовою чи 

іншою, потрібною для області спеціалізації 

ПРН 12 Володіти навичками розробки методики та методичних 

рекомендації щодо впровадження результатів наукових досліджень. 

ПРН 15 Бути здатним дискутувати з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової та /або професійної діяльності 

ПРН 16 Бути спроможним дотримуватися принципів соціальної 

відповідальності при розв’язанні проблем на макроекономічному та 

корпоративному рівнях. 



 

ПРН 17 Володіти навичками організації, планування, оцінювання 

результатів виконання інноваційних проектів, спрямованих на 

розв’язанні економічних проблем 

 

знати:  

• історію розвитку теорії невизначеності в парадигмах різних наукових 

напрямів; 

• передумови, чинники, стратегії, технології реформування господарських 

систем і класифікації та  оцінку її витрат;  

вміти:  

• використовувати теорію невизначеності як метод дослідження 

господарських систем; 

• ідентифікувати застосовувані методи адаптації господарської системи до 

невизначеності та обґрунтовано обирати ефективні - в сучасних умовах,   

• виокремлювати напрями удосконалення державного регулювання 

господарських систем  на основі теорії реформ та засоби їх здійснення.  

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

«Невизначеність  розвитку господарських систем та їх  реформування» 

Тема 1. Еволюція теорії невизначеності розвитку господарських систем. 

Тема 2. Невизначеність розвитку господарських систем: зміст, чинники, 

їх фундаментальна та актуальна структури. 

Тема 3. Реформи як засіб адаптації до невизначеності. Методологія 

дослідження реформ.  

Тема 4. Реформи в системі інституційних перетворень. Стратегії реформ.  

Тема 5. Технології здійснення реформ. Витрати реформ.  

Тема 6. Умови здійснення реформ. Пастки інституційних перетворень. 

Тема 7.  Компаративний аналіз господарських реформ. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

                                                            

Назви 

розділів 

 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі 

л п інд. с. р. л п інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6     

 30 18 12 30 60 12 8 30 70 

  а.з. 30   а.з. 20  

Усього 

годин 

90 30 60 20 70 

 

 

4. Теми практичних занять 

№ Назва теми Форми  Кількість 



 

з/п годин Σ 

бал. 

1 Історія дослідження 

невизначеності господарських 

систем. Інституційні форми і 

методи адаптації господарських 

систем до невизначеності.  

підготовка і 

обговорення 

рефератів 

4 

 

2 15 б 

2 Реформи в системі інституційних 

перетворень. Компаративний 

аналіз господарських реформ 

постсоціалістичних країн.    

ситуаційний 

аналіз 

6 4 20 б 

3 Навчальна-дослідна конференція-

тренінг «Актуальні траєкторії 

реформування сучасної 

господарської системи в умовах 

невизначеності»  

захист НДЗ 2 2 25 б 

  12 8 60 б 

 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Опрацювання наукового матеріалу за темою «Історія 

дослідження невизначеності господарських систем»  

8 10 

2 Опрацювання наукового матеріалу за темою 

«Інституційні форми і методи адаптації господарських 

систем до невизначеності» 

4 8 

3 Опрацювання наукового матеріалу за темою «Реформи 

в системі інституційних перетворень. Стратегії 

реформ». 

8 10 

4 Опрацювання наукового матеріалу за темою 

«Компаративний аналіз господарських реформ 

постсоціалістичних країн». 

8 10 

5 Виконання дослідного завдання 30 30 

6 Підготовка презентації дослідного завдання 2 2 

  60 70 

 

6.  Навчально - дослідне завдання 

 

Для виконання НДЗ необхідно відповідно до теми дисертації підготувати 

тези доповіді, або статтю, або реферат в контексті проблеми «Актуальні 

траєкторії реформування сучасної господарської системи в умовах 

невизначеності». Дослідження обсягом від 40 тис.зн. Список джерел (не 



 

менше 20) 

 

№ 

з/п 

Попередньо пропоновані теми для індивідуального дослідного 

завдання 

1. 
Методологія аналізу об’єкту(предмету) дослідження в контексті 

актуальних чинників невизначеності 

2. 
Методологія аналізу необхідних змін, що стосуються явищ і 

процесів предмету дослідження в контексті стратегії реформ 

3. 
Методологія класифікації витрат і втрат реформування процесів, 

що відносяться до предмету дисертаційної роботи 

4. 
Методологія аналізу ризиків пропонованих удосконалень процесів 

віднесених до предмету дослідження. 

5. 
Спряження реформування національної господарської системи зі  

світогосподарськими процесами.  

6. 

Інституційні зміни явищ і процесів, що відносяться до предмету 

дослідження: історія, новелізація досвіду, порівняння 

перспективних траєкторій. 

7. 
Інституційні пастки світової інтеграції національної господарської 

системи, що реформується 

8. 
Сучасні тренди сталого господарського розвитку і реформування 

національної господарської системи. 

9. Компаративний аналіз перспективних траєкторій реформування. 

10. Методи розробки і здійснення реформ господарських систем. 

 

 

7. Вимоги викладача 

 

При вивченні дисципліни «Невизначеність та реформування 

господарських систем» необхідно спиратися на опрацювання  

рекомендованої літератури. Водночас вітається знаходження та використання 

інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля 

формування продуктивної дискусії та різнобічного висвітлення проблем 

невизначеності та реформування господарських систем 

Високо оцінюється прагнення здобувачів вищої освіти: 

− планомірно та систематично засвоювати навчальний матеріал; 

− активно працювати на практичних заняттях: брати участь в 

обговоренні дискусійних питань та аналізі ситуацій;  

− повною мірою долучатися до інтерактивних форм навчання; 

− творчо підходити до висування та обґрунтування наукових гіпотез, 

− спрямовувати дослідження на розробку практичних рекомендацій. 

Обов’язковою вимогою є дотримання норм академічної поведінки та 

етики. 

 

8. Методи контролю 



 

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях 

відповідно до конкретних цілей. 

Передбачено застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки 

здобувачів: 

- підготовка тез, статей і їх обговорення, 

- ситуаційний аналіз,  

- розробка пропозицій щодо інституційних змін в умовах невизначеності, 

- презентація НДЗ. 

    Підсумковий контроль засвоєння матеріалу здійснюється  підчас сесії. 

Оцінка успішності здобувача з дисципліни виставляється за багатобальною 

шкалою і складається з суми балів поточної успішності максимально 

60б.=(30 б.1Розділ+30 б.(нд. завдання) і екзаменаційної оцінки (максимально 

40 б.)                                                                        

 

9. Схема нарахування балів 

 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Оцінка за 

чотирерівневою 

шкалою 

Σ 

 пр.з.1 пр.з.2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 НДЗ 40 100 

35б. (минимально15б.) 25 (мин10б.)   

Т1, Т2 ... Т7 – теми  

 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність 

освоювання знань та набутих навичок на лекціях та практичних заняттях, що 

включає здатність здобувача вищої освіти систематично засвоювати 

категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність та повноту 

викладання матеріалу, навички творчо підходити до вирішення поставлених 

завдань, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань. 

 

Схема нарахування балів за поточним контролем (засвоєння теми 

дисципліни): 

- 5 балів - здобувач вищої освіти цілком і всебічно розкрив сутність 

питань теми, вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі 

знання джерел, має власну точку зору стосовно відповідних питань і може 

аргументовано її доводити; 

- 4 бали - здобувач вищої освіти розкрив питання теми у загальних 

рисах, розуміє їхню сутність, вільно оперує поняттями і термінологією, але 

спостерігаються деякі упущення при відповідях на питання та неточні 

обґрунтування; 

- 3 бали - здобувач вищої освіти не повністю розкрив питання теми у 

загальних рисах, намагається робити висновки, але слабко орієнтується в 

джерелах, припускається помилок, матеріал викладає нелогічно; 



 

- 0 балів - здобувач вищої освіти не розкрив питання теми, не розуміє 

його сутності, не орієнтується в джерелах, припускається грубих помилок, 

матеріал викладає нелогічно. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни проводиться за 

екзаменаційними білетами. Кожен з білетів містить 2 теоретичні питання. 

Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована за перше та друге 

питання, дорівнює 20 балів. 

Схема нарахування балів за одне теоретичне питання 

екзаменаційного білету: 

- 20 балів - здобувач вищої освіти цілком і всебічно розкрив сутність 

питання, вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі 

знання джерел, має власну точку зору стосовно відповідних питань і може 

аргументовано її доводити; 

- 14 балів - здобувач вищої освіти розкрив сутність питання, вільно 

оперує поняттями і термінологією, але спостерігаються деякі упущення при 

відповідях на питання та неточні обґрунтування; 

- 7 балів - здобувач вищої освіти розкрив питання у загальних рисах, 

розуміє їхню сутність, намагається робити висновки, але слабко орієнтується 

в джерелах, припускається помилок, матеріал викладає нелогічно; 

- 0 балів - здобувач вищої освіти не розкрив питання навіть у загальних 

рисах, не розуміє його сутності, не орієнтується в джерелах, припускається 

грубих помилок, матеріал викладає нелогічно. 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки за 

національною шкалою. Шкала оцінювання наведена нижче. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

за чотирирівневою шкалою 

90 – 100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 не задовільно 
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