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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Адаптивна економіка» 

розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення 

навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 

розпорядженням від 16.06.2015 р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного 

вибору студента та є теоретичною та практичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економіки. 

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

теоретичних знань щодо процесів адаптивної економіки на макрорівні та 

адаптивного управління підприємством на мікрорівні.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 оволодіння теоретичними основами адаптивної економіки; 

 вивчення основних принципів, методів та характеристик адаптації 

економічної системи на макро- та мікро- рівнях; 

 визначення впливу факторів на формування моделі адаптивної 

економіки 

 дослідження основних впливу фінансових криз на адаптацію 

економічної системи  

 вивчення основ адаптації підприємств у нових умовах 

господарювання. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та 

макроекономіки у аспекті адаптивної економіки; 

 фактори, що впливають на формування адаптивної економіки; 

 принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем у контексті економічної адаптації; 

 особливості інституційного забезпечення адаптивної економіки; 

 теорії економічного розвитку та їх вплив на формування адаптивної 

економіки; 

 адаптивний механізм управління підприємством; 

 основні адаптивні моделі прогнозування діяльності підприємств.  

Вміти: 

 самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 

 пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати; 
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 аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних 

відносин; 

 застосовувати набуті знання з адаптивної економіки для 

управління процесами діяльності підприємства 

 обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модулю, який є логічно 

завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 

роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Адаптивна економіка» базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Економічна теорія», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Менеджмент», «Економіка і організація інноваційної 

діяльності» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Обґрунтування 

господарських рішень та оцінювання ризиків», «Бізнес-планування», 

«Економічні теорії виробництва» та інших. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль № 1 «Особливості адаптивної економіки на макрорівні 

та на мікрорівні» 

 

Тема 2.1.1. Теоретичні основи адаптивної економіки. 

Адаптація та адаптивність як економічні категорії. Сутність адаптивної 

економіки як нової моделі економіки. Принципи та функції адаптивної 

економіки. Методи досягнення адаптивної економіки. Фактори формування 

адаптивної економіки.  

 

Тема 2.1.2. Економічний розвиток та адаптивність.  

Сутність економічного розвитку. Характеристика показників 

економічного розвитку. Адаптивність економіки відповідно до показників 

економічного розвитку.  Теорії економічного розвитку.  

Сучасні теорії економічного розвитку та їх вплив на формування 

адаптивної економіки.   

 

Тема 2.1.3. Регулювання економіки як основа її адаптації . 

Сутність регулювання економіки. Методи регулювання економіки. 

Форми регулювання економіки. Інститути регулювання економіки та їх роль 

у формуванні адаптивної економіки.  
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Процес адаптації економіки під впливом регулювання економіки. 

 

Тема 2.1.4. Цифровізація та адаптивна економіка 

Основні поняття цифровізації економіки. Адаптація економіки під 

впливом цифровізації. Цифрові тренди: виклики та можливості для України.  

Адаптивні сценарії розвитку цифрової економіки України. Проекти 

цифрової трансформації в Україні. Ризики цифровізації.  

Оцінка макроефектів від цифровізації для ключових стейкхолдерів.  

 

Тема 2.1.5. Фінансові кризи та адаптивна економіка  

Сутність та основні поняття фінансових криз. Фінансові кризи як фактор 

формування адаптивної економіки. Вплив фінансової кризи на  економіку 

країни в умовах глобалізації. Адаптація економіки в умовах фінансової 

кризи. Трансформація економіки під впливом наслідків фінансової кризи.  

 

Тема 2.1.6. Адаптивне управління підприємством.  

Сутність, завдання та принципи адаптивного управління. Цикл 

адаптивного управління підприємством. Адаптивні системи управління 

підприємством та їх принципи. Інструменти та методи адаптивного 

управління підприємством. Адаптивні моделі управління підприємством.  

 

Тема 2.1.7 Адаптація підприємства та економічна безпека.  

Процеси адаптації на підприємстві. Причини адаптації підприємства. 

Адаптація до умов зовнішнього середовища діяльності підприємства. 

Економічна безпека підприємства. Роль адаптації підприємства (його 

структурних підрозділів) у забезпеченні економічної безпеки.  

 

Тема 2.1.8. Адаптивні моделі прогнозування діяльності підприємств.  

Класифікація адаптивних моделей. Основні показники діяльності 

підприємства в умовах адаптивної економіки. Прогнозування як елемент 

управління ресурсами підприємства.  Застосування адаптивних моделей для 

прогнозування чистого доходу від реалізації продукції.  
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