
 



 

 

 

 

 

 

 



 

                     

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА  

РЕФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ» складена відповідно ОНП 

PD «Економіка». 

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- 

Формування наступних компетентностей: 

СК05.  Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати 

проблеми дослідницького характеру у сфері економіки з 

врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних досліджень. 

 

а саме 

  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. 6 год. 

Практичні, семінарські заняття* 



 

12 год. 4 год. 

Самостійна робота* 

60 год. 80 год. 

у т.ч. 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: 

 

РН02. Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи 

економічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати 

їх у власних дослідженнях у сфері економіки з метою досягнення 

економічної та соціальної ефективності в умовах глобалізації. 

РН03. Розробляти та досліджувати фундаментальні та прикладні моделі 

соціально-економічних процесів і систем, ефективно використовувати їх 

для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у 

економіці та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

а саме знати:  

 історію розвитку теорії невизначеності в парадигмах різних наукових 

напрямів; 

 передумови, чинники, стратегії, технології, класифікації та  оцінку витрат 

реформування господарських систем;  

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 6 4 30 80 

  а.з. 30   а.з. 30  

Усього 

годин 

90 30 60 30 80 

 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Форми  Кількість 

годин Σ 

бал. 

д з  

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 20 б 

3 Навчальна-дослідна конференція-

тренінг «Актуальні траєкторії 

реформування сучасної 

господарської системи в умовах 

невизначеності»  

захист НДЗ 2 2 25 б 

 Разом 12 4 60 б 

 

 



 

 

 

 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

д з 

1 Опрацювання наукового матеріалу за темою «Історія 

дослідження невизначеності господарських систем»  

8 12 

2 Опрацювання наукового матеріалу за темою 

«Інституційні форми і методи адаптації господарських 

систем до невизначеності» 

4 12 

3 Опрацювання наукового матеріалу за темою Реформи в 

системі інституційних перетворень. Стратегії реформ. 

8 12 

4 Опрацювання наукового матеріалу за темою 

Компаративний аналіз господарських реформ 

постсоціалістичних країн. 

8 12 

5 Виконання дослідного завдання 30 30 

6 Підготовка презентації дослідного завдання 2 2 

 Разом 60 80 

 

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. Методи навчання 

Протягом семестру застосовуються такі методи навчання: лекції, 

ситуаційний аналіз, підготовка ІДЗ і його презентація, обговорення 

підготовлених тез та статей. 

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.=(35 б.1Розділ+25 б.(нд. завдання) і екзаменаційної оцінки (максимально 

40 б.)  

                                                                        

9. Схема нарахування балів 

 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Оцінка за 

чотирирівневою 

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 балів - 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 балів - 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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